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INFLUENŢA POLITICULUI:
SOCIALIZARE, CELEBRĂRI ŞI ALEGERI
SOCIALIZAREA POLITICĂ A TINERILOR
–TEORIE ŞI CONCEPTUALIZĂRI
Gabriela BOANGIU∗
Abstract: The complexity of socialization, especially the political one, must be
studied from an interdisciplinary perspective. The political socialization represents a
system of values and orientations with a special political content. Being part of a
community implies the learning and mastery of a symbolical code. The formal
socialization supposes the intervention of a conscious instance to the socialization
from certain institutions – school, family, teachers, specialists in pedagogy, sociology,
regarding the development of receptivity or for social abilities – social obligations and
social participation. Indirect forms of socialization represent acquisitions that aren’t
political, but can influence the formation of a “political self”.
Keywords: political sociology, political socialization, formal and informal
socialization, civic participation.
Resumé: La complexité de la socialisation, notamment celle politique, doit
être étudiée dans une manière interdisciplinaire. Elle représente un system de valeurs,
des orientations avec un contenu politique spécifique. L’appartenance à une communauté
suppose l’enseignement et le contrôle d’un code symbolique de la communauté.
La socialisation manifeste, expresse ou formelle suppose l’intervention d’un
facteur conscient dans la socialisation issu des certains institutions – l’école, la
famille, professeurs, pédagogues, sociologues, vu l’intérêt pour le dévelopement de la
réceptivité ou pour les habilités sociales – des obligations sociales et participation
sociale. Les formes indirectes de la socialisation représentent des acquisitions qui ne
sont pas en eux même politiques, mais qui influencent la formation du «soi politique ».
Mots clés: sociologie politique, socialisation politique, socialisation formelle
et non-formelle, participation civique.

Complexitatea socializării, în special a celei politice, reclamă o abordare
interdisciplinară. Socializarea politică este o parte a socializării generale, departe
de a fi doar un proces liniar. Socializarea politică reprezintă procesul prin care se
transmit valori, orientări cu un conţinut politic specific.
∗
„CS III dr.” în cadrul Academiei Române, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.NicolăescuPlopşor”, Craiova. E-mail: boangiu_g@yahoo.com

Anuarul Inst. de Cercet. Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, vol. XIV, 2013, p. 11–18
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Gabriela Boangiu

Identificarea, ca apartenenţă la o comunitate, presupune deopotrivă învăţarea
şi stăpânirea codului simbolic al comunităţii, precum şi relaţii semnificative cu
membrii propriului său grup şi cu ai altor grupuri1. În cazul unor schimbări politice
în societate, socializarea politică are două faze: procesul de desocializare (renunţare la
vechile norme şi valori) şi procesul de resocializare (însuşirea altora noi).
În cadrul socializării adulţilor, ideea centrală este că dezvoltarea personalităţii
nu se încheie o dată cu intrarea individului în faza maturităţii, ci durează întreaga
viaţă. În acest caz, nu mai este vorba despre viaţa biologică, ci mai degrabă despre
vârsta subiectivă, despre personalitatea şi perspectiva ei temporală, biografia şi
structura acesteia psiho-afectivă şi evenimenţială. Din punct de vedere al modului
în care se face socializarea, există următoarele forme: socializare latentă şi
socializarea manifestă; formală şi informală, conştientă şi inconştientă, socializarea
directă şi socializarea indirectă. Socializarea latentă, informală, presupune
învăţarea socială de roluri şi asimilarea de norme şi valori prin participarea
nemijlocită la comportamentul de grup, ca membru nemijlocit al societăţii.
Socializarea manifestă, expresă sau formală presupune intervenţia unui factor
conştient în dirijarea proceselor de socializare prin intermediul unor institutii sau
persoane specializate: şcoală, familie, Armată, profesori, pedagogi, sociologi etc.
Formele indirecte de socializare politică reprezintă acele achiziţii care nu sunt ele
însele politice, dar influenţează formarea „sinelui politic”.
Există aşadar numeroşi cercetători care acordă o pondere diferită factorilor
sau instanţelor socializatoare, influente în sfera achiziţiei valorilor, atitudinilor,
orientărilor politice. Are familia o contribuţie majoră în socializarea politică a
tinerilor? Dar şcoala? Ce medii sociale traversate de-a lungul vieţii au un impact
hotărâtor în influenţarea opţiunilor politice? Cum interpretează individul diversele
valori din sfera politicului şi cum le interiorizează?
Astfel, R. Dawson şi K. Prewitt consideră că socializarea politică indirectă
cuprinde următoarele trei metode specifice de învăţare2:
1) Transferurile interpersonale. Copilul învaţă valorile politice prin prisma
relaţiilor interpersonale anterioare. În virtutea experienţei ca membru al unei
familii şi ca elev al unei şcoli, copilul dezvoltă relaţii multilaterale, cu diferite
forme de autoritate. El va stabili, prin urmare, modele de interacţiune similare cu
cele pe care le-a experimentat în primii ani ai vieţii. Astfel, predispoziţiile
„autoritare” sau „democratice” ale unui adult sunt, probabil, rezultatul primelor
contacte cu autorităţi non-politice din perioada copilăriei sale.
2) Practica – această metodă este asemănătoare cu metoda prezentată
anterior, dar diferă prin faptul că experienţele din lumea non-politică sunt cele care
îi oferă individului tehnici şi valori pe care acesta le va folosi în special în contexte
1

Nicolae Frigioiu, Imaginea publică a liderilor şi instituţiilor politice, Bucureşti, Editura
Comunicare.ro, 2004, p. 106.
2
Richard E. Dawson, Kenneth Prewitt, Political Socialization, 1969, p. 63–80 apud John
Keane, Civil Society: Old Images, New Visions, Stanford, Stanford University Press, 1998.
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politice: „Activităţile non-politice reprezintă practica pentru activităţile politice”3.
Dorinţa de a câştiga, acceptarea înfrângerii, alegerea leaderilor prin vot, competiţia
în limita regulilor acceptate etc. sunt valori pe care copilul le învaţă în colectivităţi,
la şcoală, într-un club sportiv, în competiţiile organizate în tabără, care vor
caracteriza comportamentul politic al individului adult.
3) Generalizarea constă în formarea atitudinilor politice prin extrapolarea
opiniilor sociale, a valorilor sociale, asupra anumitor obiecte politice. Cultura
politică a unei societăţi îşi pune amprenta asupra comportamentului şi atitudinilor
politice a membrilor săi. Spre deosebire de formele indirecte ale socializării
politice, socializarea politică directă implică doar transmiterea directă a concepţiilor
politice, orientările achiziţionate sunt direcţionate spre anumite obiecte politice,
fără intermediere, prin predispoziţii generale.
Formele de socializare politică directă, identificate de Richard E. Dawson şi
Kenneth Prewitt, sunt următoarele:
1) Imitaţia – este cea mai cunoscută formă de învăţare directă şi reprezintă
„o încercare de reproducere conştient sau inconştient a comportamentelor
observate la alte persoane, precum şi rezultatele acestei încercări, încununată sau
nu de succes”4. În general, un individ imită atitudinile, valorile, comportamentele
indivizilor cu care se află în contact sau cu care ar vrea să se afle în contact, mai
ales pentru a fi acceptat în grupul acestora.
2) Educaţia politică – constă în activităţile grupurilor politice şi non-politice
orientate spre formarea de orientări politice. Spre deosebire de primele două forme
de socializare directă, în cazul acestei metode, iniţiativa de socializare politică
aparţine socializatorului şi mai puţin socializatului. Educaţia politică se realizează
atât prin modalităţi formale, cât şi informale, existând în acest sens o multitudine
de tehnici de învăţare directă a atitudinilor şi a comportamentelor politice. Familia
şi şcoala sunt primele instanţe ale socializării politice cu un rol important în
formarea atitudinilor şi a orientărilor politice. Mai târziu, acestor două forme
primare de socializare li se adaugă şi altele, locul de muncă, Armata, Biserica,
mass-media, partidele politice, ONG-uri.
În familie şi în şcoală, socializării latente i se adaugă socializarea manifestă.
Contrar unor prejudecăţii destul de răspândite în mentalitatea curentă, rolul şcolii
ca principal agent de socializare politică nu se reduce la funcţia de îndoctrinare
ideologică faţă de valorile dominante ale unui sistem politic (liberale, de stânga sau
de dreapta etc.). În primul rând, rolul şcolii este acela de a asigura reproducerea
socială, prin realizarea funcţiei ideologice a ordinii stabilite. Acest specific al
socializării politice a şcolii este mediat şi disimulat prin valorile sistemelor
pedagogice tradiţionale: autonomia sistemului de învăţământ faţă de instanţele
puterii politice, neutralitatea şi obiectivitatea cunoştinţelor dobândite în procesul de
pregătire, interesele şi valorile specifice de grup ale corpului de specialişti care
3
Richard E. Dawson, Kenneth Prewitt, Political Socialization, 1969, pp. 63–80, apud. John
Keane, Civil Society: Old Images, New Visions, Stanford University Press, 1998.
4
Ibidem.
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deţin monopolul funcţiei educaţionale: etică profesională, menţinerea ordinii
morale; conservarea structurilor politice şi a raporturilor de clasă prin promovarea
meritocraţiei; cultivarea valorilor naţionale.
Bourdieu şi Passeron observă că între valorile clasei de mijloc şi cele
promovate de autonomia relativă a sistemului de învăţământ nu există raporturi de
contrarietate, ceea ce permite să raspundă cererilor de conservare socială sub
auspiciile independenţei şi neutralităţii, adică a disimula funcţiile sociale de care
individul se achită şi, prin aceasta, de a le îndeplini mai eficient5. Bourdieu şi
Passeron elaborează teoria „violenţei simbolice” pe care ei o consideră mult mai
eficientă pe planul socializării politice decât coerciţia fizică. Bourdieu şi Passeron
denumesc putere a violenţei simbolice „orice putere care reuşeste să impună
semnificaţii şi să le impună ca fiind legitime, disimulând raporturile de forţe care
sunt la fundamentul forţei sale”. În această privinţă, şcoala nu îşi realizează funcţia
sa de socializare prin inocularea unor opinii, ci prin „inocularea de atitudini şi
dispoziţii de a acţiona şi reacţiona a schemelor inconştiente, de la care plecând, se
organizează gândirea şi acţiunea, oricare ar fi situaţia care se prezintă”6. Aşa cum
stăpânirea unei limbi presupune un ansamblu de scheme inconştiente interiorizate
pentru a construi fraze după reguli gramaticale, tot astfel, şcoala este o „gramatică”
generatoare de opinii şi atitudini.
R Dawson si K Prewit abordează şcoala ca agent socializator, ţinând cont de
trei mari categorii de influenţare a formării orientărilor politice:
1. influenţa clasei, caracterizată de un program de învăţământ formal, de
activităţile de zi cu zi şi de existenţa profesorilor;
2. alte aspecte ale şcolii: climat social, organizaţiile de tineret, activităţile
extraşcolare;
3. efectele educaţiei asupra „sinelui politic” şi rolul şcolii în relaţia cu alţi
agenţi de socializare politică.
Există cercetători care consideră că procesul de socializare politică la copil nu
începe în perioada adolescenţei, 13–14 ani, ci mult mai devreme, în jurul vârstei de
6 ani, când copiii posedă deja anumite informaţii politice, cunosc anumite
personalităţi şi roluri politice precum regele, preşedintele sau şefii partidelor,
recunosc existenţa anumitor reguli şi constrângeri de ordin public. Învăţarea
simbolurilor patriotice, precum imnul naţional şi drapelul ţării, şi recunoaşterea
sentimentului de identitate şi de apartenenţă la comunitatea naţională, sunt primele
elemente ale socializării politice a copilului, atât difuză, cât şi manifestă, căpătată
în familie, în grup sau în formele de învăţământ preşcolar. Destul de repede, în
jurul vârstei de 10 ani, sentimentul identităţii şi al apartenenţei se înrădăcinează în
jurul câtorva simboluri naţionale, precum eroii trecutului, monumentele istorice. În
această perioadă, copilul mai mult imită comportamentul adulţilor, printr-un joc de
reprezentări sensibile prin care el echivalează noţiunile abstracte, precum patria,
5
Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Reproduction in Education, Society and Culture,
Sage Publishing House, 1977.
6
Ibidem.
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libertatea, democraţia, funcţiile de şef al statului, prim-ministru. De-abia după
vârsta de 10 ani, sentimentul apartenenţei naţionale se raţionalizează în sensul
acceptării, cel puţin la nivel simbolic, a unora dintre valorile ei fundamentale.
Începând cu vârsta de 9–10 ani, se constată o cristalizare a opţiunilor politice
şi ideologice chiar dacă, într-o primă etapă, acestea sunt o identificare reflexă cu
opţiunea politică a părinţilor pentru un partid, o formă de guvernământ sau o
personalitate politică.
În colaborare cu R. Dennis, D. Easton propune „un model de socializare
politică” a copiilor, compus din patru faze succesive, de asimilare a fenomenelor
politice în gândirea copiilor:
1. politizare – sensibilizare pentru fenomenul politic;
2. personalizare – câteva „vârfuri” ale autorităţii politice servesc ca puncte de
contact între copil şi sistemul politic;
3. idealizarea autorităţii – autoritatea politică este percepută ca fiind ideal
binefacătoare sau răufăcătoare şi determină la copil reacţii de dragoste sau
de ură;
4. instituţionalizarea – copilul trece de la personalizarea câtorva figuri politice
la înţelegerea ansamblului de structuri şi autorităţi politice.
Se poate constata că acest model de socializare politică propus de Easton urmează o
ordine raţională, copilul mergând de la simplu la complex, de la percepţia unui personaj unic
la înţelegerea unui ansamblu de structuri, că procesele de ordin afectiv cu un rol preponderent
în socializarea precedentă facilitează şi însoţesc procesele cognitive, de unde succesiunea
următoarelor faze: personalizare, idealizare, instituţionalizare şi rolul esenţial de articulare,
jucat de idealizare7.

S-a constat, însă, că acest model, identificat în societatea americană, nu se
verifică şi în cazul altor culturi politice. Un agent al socializării politice îl constituie
şi partidele politice, cu o structură internă bine consolidată, care vehiculează valori
sociale, economice şi politice, active în spaţiul social, antrenate într-o comunicare
politică ce vizează segmente de populaţie bine determinate, tinerii reprezentând o
categorie de vârstă foarte importantă.
Până în prima jumătate a secolului al XX-lea, identitatea tradiţională a
partidelor se întemeia pe loialităţi politice puternice: alegătorii partizani aparţineau
unor clase, aveau anumită religie şi o apartenenţă regională. Studiile iniţiate de
Lazarsfeld în 1940 demonstrau că o campanie electorală nu face decât să
consolideze opţiunea partizană a alegătorilor. În aceste condiţii, funcţia de bază a
partidelor consta în mobilizarea şi reproducerea bazei electorale tradiţionale.
Se constată o legătură puternică între partidele politice şi mass-media, doi
agenţi socializanţi deosebit de puternici. Pe de o parte, partidul trebuie să răspundă
unor cerinţe referitoare la comunicarea cu publicul prin intermediul mass-media:
furnizarea constantă de informaţii cu privire la activitatea partidului, crearea
7

David Easton, Jack Dennis, Sylvia Easton, Children in the Political System: Origins of
Political Legitimacy, Ed. McGraw-Hill, 1969.
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aşa-numitelor „pseudo-evenimente” sau „media event” (evenimente–pretext, având ca
scop poziţionarea partidului în centrul atenţiei); organizarea unor conferinţe de presă;
elaborarea unor discursuri politice care să satisfacă nevoia jurnaliştilor de fraze şi
cuvinte „memorabile” ca punct de pornire pentru construirea „naraţiunilor” mediatice.
Se poate identifica aşadar un alt agent socializator în sfera policului: massmedia. Acestea sunt o sursă majoră de expectaţii sociale, referitoare la organizarea
socială a unor grupuri din societatea modernă. Prin conţinutul lor, mijloacele de
comunicare în masă descriu sau înfăţişează norme, roluri, ierarhii. Citind cărţi,
privind la TV etc. tinerii se pot familiariza cu normele a zeci de grupuri sociale.
Desigur, există anumite diferenţe în ceea ce priveşte receptarea pattern-urilor de
organizare socială, prezentate de mass-media. Numeroase studii asupra influenţei
comunicării de masă asupra copiilor au relevat faptul că tinerii îşi formează opinii
referitoare la tipuri de organizare socială, evidenţiate la televiziune. Studiile media
au început să fie exploatate pentru analiza comportamentului electoral o dată cu
cercetările lui Lazarsfeld şi Berelson (1974), referitoare la efectele media asupra
opţiunii de vot. Având în vedere faptul că deja campaniile electorale deveneau tot
mai dependente de mediatizare (în primul rând de televiziune), cercetătorii au luat
în considerare ipoteza efectelor media asupra comportamentului electoral.
Cercetările lui Lazarsfeld şi Berelson au consacrat „teoria efectelor limitate”,
conform căreia, mass-media consolidează ataşamentul politic al alegătorilor.
Efectele sunt minimale şi limitate deoarece, pe de o parte, media reactivează
opţiunea de vot iniţială a alegătorului şi, pe de altă parte, mesajul mediatic este
„filtrat” de alegător prin comunicarea interpersonală şi, mai ales, sub influenţa
liderilor de opinie. Din acest punct de vedere, mediatizarea conservă şi, în acelaşi
timp, amplifică loialitatea alegătorului. Teoria „efectelor limitate”, dominantă până
în anii 1960, devenise discutabilă deoarece predicţiile electorale creşteau în
dificultate, victoria în alegeri revenind unor candidaţi consideraţi „outsideri”.
Ulterior, numeroase studii au pus în evidenţă varietatea răspunsurilor pe care le
poate genera produsul mediatic. Aşadar, publicul nu este un destinatar pasiv, ci unul
activ, care interpretează împreună cu comunitatea simbolică din care face parte
produsele mass-media, intervenţiile politicienilor, ale personalităţilor publice şi ale
„opiniei publice”. Relaţia dintre „textul mediatic” şi „utilizarea” acestuia nu este
cauzală, ca şi cum s-ar putea cunoaşte în prealabil tipul de „lectură” pe care publicul îl
aplică textului mediatic, efectele acestei „lecturi”, precum şi momentul apariţiei acestora.
Asociaţiile voluntare reprezintă o altă instanţă socializatoare în sfera politicului.
Ele ar trebui să fie mijlocul primordial prin care funcţia de mediere între individ şi
stat este performată. Prin intermediul lor, individul este capabil de a se pune în mod
eficient şi semnificativ în relaţie cu sistemul politic. Aceste asociaţii îl pot ajuta să
evite dilema de a fi sau nu separat de influenţa politică sau izolat şi lipsit de putere,
manipulat şi mobilizat de către instituţiile de masă ale politicului şi guvernământului.
Apartenenţa la asociaţiile voluntare îi oferă acestuia un set structurat de
resurse politice, dezvoltat din interesele sale variate. Dacă cetăţeanul este membru
al unor organizaţii non-guvernamentale, el este implicat în lumea socială într-o
manieră mult mai amplă, fiind mai puţin dependent şi mai puţin controlat de
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sistemul politic. Asociaţia al cărui membru este poate reprezenta nevoile şi
revendicările sale înaintea oficialilor. Ea poate determina Guvernul să fie mai
prudent când se angajează în activităţi care i-ar dăuna individului. Mai mult,
comunicaţiile dinspre autorităţile centrale guvernamentale sunt mediate de
apartenenţele asociaţionale ale individului, deoarece indivizii tind să interpreteze
comunicaţiile în conformitate cu apartenenţa lor la grupurile sociale, adică ele sunt
înclinate să respingă comunicaţiile defavorabile asociaţiei căreia aceştia aparţin – şi
datorită faptului că ei pot recepţiona comunicaţii de partea asociaţiilor lor şi, ca
atare, sunt înzestraţi cu canale alternative de comunicare politică. De asemenea, din
punctul de vedere al individului, afilierea la unele organizaţii voluntare pare să aibă
efecte semnificative asupra atitudinilor sale politice.
Referitor la anumite caracteristici ale indivizilor care participă activ la viaţa
asociativă a unei societăţi, se constată anumite elemente semnificative. Deşi distribuţia
apartenenţei voluntare la organizaţiile non-guvernamentale diferă de la o societate
la alta, totuşi, se constată anumite trăsături generale comune. Astfel, indivizi cu o
educaţie superioară participă mai frecvent la asociaţii voluntare. În toate ţările,
există o creştere acută a apartenenţei organizaţionale pe măsura urcării pe scara
organizaţională, aceasta fiind una dintre explicaţiile relaţiei strânse dintre educaţie
şi competenţa politică. Educaţia are efecte complexe asupra competenţei politice.
Nu numai că individul cu educaţie înaltă învaţă în şcoală deprinderile politice
relevante, dar el este mai înclinat să realizeze diferite relaţii non-politice
(participare civică activă, voluntariat în cadrul comunităţii locale etc.) care au rolul
de a conferi o greutate sporită competenţei sale politice. Apartenenţa asociaţională
este astfel o formă de participare non-politică. Individul cu mai puţină educaţie şi,
prin urmare, cu mai puţină competenţă politică, este şi mai puţin înclinat să intre
mai târziu în relaţii care i-ar dezvolta competenţa politică. Aşadar, însăşi apartenenţa la
o organizaţie non-politică va afecta atitudinile politice. Experienţa interacţiunii
sociale, in interiorul unei organizaţii, oportunitatea de a participa la deciziile
organizaţiei, dacă există o asemenea participare, şi la lărgirea generală a
perspectivelor care apar în orice fel de activitate socială. Toate acestea determină
potenţialul de implicare şi activitatea politică specifice unui individ.
Studiile desfăsurate de Gabriel Almond şi Sydney Verba confirmă faptul că
apartenenţa organizaţională are un impact puternic asupra atitudinilor politice,
subliniind în acelaşi timp şi legătura existentă între acest tip de apartenenţă şi
încrederea în sine a cetăţeanului8. Referitor la această relaţie între participarea la
viaţa asociativă şi încrederea în sine în spaţiul românesc, Marius Strâmbeanu aduce
în discuţe, într-un studiu9, importanţa variabilei de personalitate „locul controlului”
în studierea competenţei politice a tinerilor. Această variabilă se referă la
8

Gabriel Almond şi Sydney Verba, Cultura civică. Atitudini politice şi democraţie în cinci
naţiuni, Bucureşti, Editura Du Style, 1996.
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Marius Strâmbeanu, Modele de participare civică a tinerilor din România, în: „Sociologie
românească”, II, 2004, pp. 210–225.
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autopercepţia oamenilor cu privire la localizarea originii factorilor despre care
aceştia presupun că le influenţează comportamentul. Un loc al controlului
preponderent intern presupune o autopercepţie conform căreia persoana în cauză
deţine controlul asupra desfăşurării şi consolidării întâmplărilor cotidiene, atribuind
schimbărilor survenite în viaţa proprie cauze personale. O persoană cu locul
controlului preponderent extern va atribui ca surse schimbărilor preponderent
externe propriilor acţiuni şi decizii (soarta, şansa sau eventuale constrângeri
sociale). Conform acestor formulări teoretice, Marius Strâmbeanu va emite ipoteze
conform cărora „profilul spiritual, asociat specificului vârstei tinere, este că tinerii
cu un profil al activismului şi al implicării civice bine conturat tind să atribuie
cauze preponderent interne actelor şi comportamentelor cotidiene”10. În urma
desfăşurarii unei cercetări în spaţiul general românesc, asupra generaţiei tinere cu
vârste între 15 şi 29 de ani, s-a ajuns la concluzia că: manifestarea plenară a
credinţei în propria capacitate a deciziilor şi trendurilor politice, precum şi implicarea
civică activă (activităţi de binefacere şi situaţii de protest civic neconvenţional) se
traduc, într-o măsură considerabilă, prin şanse sporite de acceptare şi însuşire a unui
comportament militant în sfera de manifestare civico-politică11.
Individul care aparţine unei organizaţii este mai înclinat să se simtă
competent în influenţarea guvernământului. Trebuie acordată o atenţie deosebită şi
tipului de organizaţie căreia îi aparţine cetăţeanul. Cei care sunt membri ai unei
organizaţii legate de politică sunt mai înclinaţi să se simtă competenţi în relaţiile
lor cu guvernământul decât aceia care aparţin unei organizaţii non-politice.
Almond şi Verba au observat însă o caracteristică importantă a corelaţiei dintre
participare civică asociativă şi competenţa politică. Astfel, ei au sesizat o diferenţă
majoră între cei care sunt membri ai organizaţiilor pe care ei nu le percep ca fiind
politice şi cei care nu sunt membri ai nici unei organizaţii. Considerând ca bază a
comparaţiei acelaşi nivel al educaţiei, s-a constatat că
membrii unei organizaţii non-politice sunt mai înclinaţi spre a se simţi subiectivi,
competenţi, decât cei care nu aparţin niciunei organizaţii. Prin urmare, fenomenul acesta pare
să confirme faptul că funcţia socializatoare latentă în sfera politicului este jucată şi de
asociaţii voluntare, fie că acestea sunt sau nu explicit politice.

Având în vedere faptul că individul cunoaşte, pe parcursul vieţii sale,
numeroase aspecte referitoare la sfera politicii, la gradul de implicare şi de
participare, rezultă că anumite sisteme de valori şi încrederea socială faţă de
instituţii pot avea anumite particularităţi, în funcţie de diferite categorii sociale,
profesionale sau de vârstă.
10
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ANIVERSĂRILE REGALE ŞI PROPAGANDA
INSTITUŢIONALIZATĂ: ZIUA DE NAŞTERE A REGELUI
CAROL AL II-LEA (1938–1939)♦∗
Diana-Mihaela PĂUNOIU∗
Abstract: The present paper aims to indentify the mechanisms through which
institutionalized propaganda pursued/tried to mobilize the state’s structures in order to
spread into the wide public’s ranks the ideology of the carlist regime, an ideology
focused on the idea of a disciplined and devoted nation towards King Carol II, whose
cult gained, in 1939, dimensions without precedent in Romanian history. The
retracing of historical process and the analysis of the organisation and the deployment
of the King’s birth day – raised at the rank of national ceremony – allows highlighting
the monopoly established by the central power over the festive events as well as the
verification of the official speech’s truthfulness regarding the national solidarity
toward the king and his regime, in other words to measure the degree of popularity (or
its absence) of King Carol II.
Keywords: King Carol II, culte of personality, institutionalized propaganda,
national ceremonies.
Resumé: L’article présent a comme but l’identification des mécanismes à
travers lesquels la propagande institutionnalisée a essaye de mobiliser les structures de
l’état afin de difuser au grand public l’idéologie du régime carlist, une idéologie
centrée sur l’idée d’une nation roumaine disciplinée et loyale au roi Carol II dont le
culte avait atteint, en 1939, des dimensions sans précédent dans l'histoire de la
Roumanie. La reconstruction et l’analyse de l’organisation et du déroulement de
l’aniversaire de la naissance du roi – erigée au rang de fête nationale - permet la mise
en évidence du monopole sur les événements festifs, instauré par le pouvoir central,
de même que la vérification de la verité du discours officiel quant au sujet de la
solidarité nationale envers le roi et son régime, autrement dit mésurer le dégré de
popularité (ou son absence) du roi Carol II.
Mots clés: roi Carol II, culte de la personnalité, propagande institutionalisée,
cérémonies nationales.
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Propaganda a reprezentat o componentă importantă a regimului carlist,
instituit prin lovitura de stat din noaptea de 10 spre 11 februarie 1938, concomitent
cu decretarea stării de asediu şi a cenzurii pe întreg teritoriul statului român1. În
aceste condiţii, sursele de informare a publicului larg conţineau singura variantă
admisă, cea oficială. Încă de la prima cuvântare, rostită cu ocazia formării primului
guvern al noului regim, regele se prezintă pe sine ca un „salvator” al statului, al
ordinii şi al liniştii interne, anunţând începerea unei noi etape în istoria României:
„o eră de îndreptare” a greşelilor trecutului, „o mare operă de redeşteptare
naţională, operă de refacere, operă de salvare a Ţării”2, făcând apel la membrii
noului Executiv să îl susţină. Noul regim şi regele Carol al II-lea erau prezentaţi pe
toate canalele de informare în masă ca reprezentând singura soluţie salvatoare spre
care trebuiau îndreptate toate speranţele naţiunii.
Regele însuşi recunoştea importanţa aparatului de propagandă pentru difuzarea
informaţiilor în rândurile publicului larg, notând, la 15 iulie 1938, că a găsit necesar să-i dea
câteva indicaţii subsecretarului de stat al Propagandei, Eugen Titeanu, privind acţiunea
propagandistică: „Nu e vorba doar de o propagandă externă, dar şi de una internă. Ţara trebuie
ţinută la curent şi electrizată asupra înfăptuirilor regimului şi Guvernului [subl. n.]”3.

În acest context, nu a fost întâmplător faptul că în timpul regimului carlist, s-a
produs instituţionalizarea propagandei prin înfiinţarea, la 3 octombrie 1939, a
Ministerului Propagandei Naţionale, care prelua atribuţiile Subsecretariatului de
Stat al Presei şi Propagandei4. Acesta era format din şase direcţii de specialitate,
între care se regăsea şi Direcţia propagandei interne şi externe5. Crearea unui
puternic aparat de propagandă6 avea rolul de a masca situaţia reală din România
acelor vremuri şi de a inocula publicului larg ideea că regele Carol al II-lea,
1

„Monitorul Oficial”, partea I, anul CVI, nr. 34, 11 februarie 1938, p. 802.
ANSJ Vâlcea, fond Prefectura judeţului Vâlcea, dosar nr. 27/1938, f. 13.
3
Carol al II-lea, rege al României, Între datorie şi pasiune. Însemnări zilnice, vol I. (1904–
1939), ediţia a II-a revăzută şi completată de Marcel-Dumitru Ciucă şi Narcis Dorin Ion, Bucureşti,
Editura Curtea Veche, 2003, p. 276.
4
Codul general al României (Codurile, Legile şi Regulamentele în vigoare) 1856–1940 –
Întocmit după textele oficiale, fondator C. Hamangiu, continuatori: G. Alexianu şi C. St. Stoicescu,
vol. XVII, Coduri, legi, decrete-legi şi regulamente cuprinzând a treia parte din legislaţiunea anului 1939,
partea a III-a, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Centrală, 1940, p. 2275.
5
Cele şase direcţii de specialitate, aflate în subordinea Ministerului Propagandei Naţionale,
erau următoarele: Direcţia Presei, Direcţia Studii şi documentare, Direcţia Propagandei (internă şi
externă), Direcţia Turismului, Direcţia Cinematografică, Direcţia Publicităţii. La acesta se adăugau şi
Serviciul Ospitalităţii (pentru ziariştii sau personalităţile străine) şi cel de Radio-ascultare. Ministerul
menţionat a fost desfiinţat prin decretul-lege din 20 septembrie 1940, Călin Hentea, Enciclopedia
propagandei româneşti, 1848–2009; istorie, persuasiune şi manipulare politică, Bucureşti, Editura
Adevărul Holding, 2012, pp. 380.
6
Ioan Scurtu, Istoria Românilor în timpul celor patru regi (1866–1947), vol. III, Carol al II-lea,
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001, pp. 260–261; pp. 269–270; Istoria Românilor, vol. VIII,
România întregită (1918–1940), coordonator: Ioan Scurtu, secretar: Petre Otu, Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 2003, pp. 396–397 (în continuare, se va cita: Istoria Românilor, vol. VIII, ...).
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creatorul unei noi Românii, împreună cu regimul său, se bucurau de adeziunea
totală a populaţiei, ajungându-se până într-un asemenea punct încât „se
reglementa” chiar şi starea de spirit a populaţiei:
“Entuziasmul” popular se desfăşura după un scenariu foarte riguros conceput de
Ministerul Propagandei Naţionale, creat la 3 octombrie 1939. Acesta trimitea instrucţiuni
privind materialele ce urmau să se publice cu ocazia unor aniversări sau vizite ale regelui,
discursurile acestuia, ce trebuia scris despre modul de viaţă al suveranului; toate aveau
menirea de a-l prezenta pe regele Carol al II-lea ca simbolul tuturor virtuţilor umane [...]7.

Imaginea generală, creată şi difuzată, începând din anul 1938, de către
structurile propagandei oficiale, a fost construită în jurul unei atmosfere de
„euforie, măsurile preconizate de către rege fiind elogiate în tonalităţi dintre cele
mai accentuate”8.
Cultul Conducătorului a dobândit dimensiuni considerabile, nemaiîntâlnite în istoria
românilor, regele Carol al II-lea fiind primul dintre dictatorii români care „s-au remarcat în
proliferarea unui cult al personalităţii lor ca soluţie de control şi conducere a statului”9,
înţelegând prin conceptul de cult al personalităţii: „[...] totalitatea acelor acţiuni de
propagandă desfăşurate prin forţa şi autoritatea instituţiilor unui stat totalitar pentru venerarea
până la sacralizare a tuturor calităţilor şi realizărilor conducătorului statului respectiv, pe
timpul vieţii sale”10.

Sărbătorile naţionale, aniversările Familiei Regale şi sărbătorile religioase au
reprezentat, pentru protagoniştii regimului carlist, instrumente importante ale
aparatului de propagandă. Organizarea şi desfăşurarea marilor evenimente festive,
în contextul stării de asediu şi al cenzurii, au fost monopolizate de către stat.
Acestea au fost transformate în momente de manifestare a adeziunii populaţiei faţă
de regimul instituit la 10/11 februarie 1938, de afirmare/evidenţiere a popularităţii
de care se bucura regele Carol al II-lea în rândul publicului larg. Imaginea care
trebuia conturată la asemenea evenimente, era de comunitate naţională disciplinată
şi supusă, unită în jurul Conducătorului său.
Aniversările Familiei Regale se celebrau într-un anume fel. Astfel, la 24 aprilie –
ziua numelui principesei Elisabeta, se trimiteau felicitări oficiale de către
reprezentanţii Guvernului. La fel se proceda şi la 12 octombrie, când era ziua de
naştere a principesei. Potrivit adresei Palatului Regal nr. 5116 din 15 octombrie
1930, în ziua de 8 noiembrie, se aniversau, prin Te Deum-uri în toată ţara, atât ziua
onomastică, cât şi ziua de naştere (25 octombrie) a principelui moştenitor Mihai,
care purta titulatura de „Marele Voievod de Alba Iulia”. Un loc special şi central în
7

„Istoria Românilor”, vol. VIII, ..., pp. 401–402.
Cristian Sandache, Europa dictaturilor şi originile războiului româno-sovietic, Bucureşti,
Editura Militară, 2007, p. 171.
9
Călin Hentea, op. cit., p. 29.
10
Ibidem, p. 28; vezi şi Cristian Sandache, op. cit., pp. 170–172.
8
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calendarul aniversărilor regale l-a avut, între 1930 şi 1940, aniversarea zilei de
naştere a regelui Carol al II-lea, la 16 octombrie11.
Este cunoscut faptul că regele Carol al II-lea a dorit „să-i ţină în umbră” pe membrii
Familiei Regale pentru ca atenţia publică să fie îndreptată către persoana sa12.

Astfel, în timp ce aniversările majorităţii membrilor Familiei Regale erau
celebrate, în timpul regimului carlist, normal, după un protocol stabilit,
presupunând trimiterea de telegrame oficiale din partea autorităţilor, organizarea
unui serviciu religios în lăcaşurile de cult sau o masă festivă restrânsă, ziua de
naştere a regelui Carol al II-lea era organizată cu un fast deosebit, beneficiind de
manifestaţii populare de adeziune, organizate de către autorităţile centrale şi locale,
în toate localităţile din ţară.
Toate canalele de informare în masă conturau, propagau şi afirmau, în mod evident,
cultul Conducătorului, în jurul căruia stătea unită naţiunea.

De exemplu, în Ţinutul Olt, la 16 octombrie 1938, ziua de naştere a regelui
s-a serbat printr-un Te Deum oficiat în catedralele oraşelor la ora 11.30, în prezenţa
autorităţilor civile şi militare locale. De asemenea, un serviciu religios dedicat
regelui trebuia să se oficieze şi în comunele rurale. Ţinuta obligatorie era cea de
ceremonie: „frac, cravată albă, vestă albă cu nasturi negri, butoni negri la piepţii
cămăşii, mănuşi negre şi decoraţiuni”13.
„Compania de onoare militară” participa, în mod normal, la marile sărbători
naţionale, când se celebrau evenimente importante din istoria poporului român
(Unirea Principatelor Române şi a tuturor Românilor – 24 Ianuarie, 1 Decembrie,
Proclamarea Independenţei şi a Regatului – 10 Mai etc.). Cu ocazia zilei de naştere
a regelui Carol al II-lea, erau scoase din garnizoană „trupe de onoare” pentru a
participa la marele eveniment festiv, dovadă fiind ordinul telegrafic trimis, la
11 octombrie 1938, de către Ministerul Apărării Naţionale, autorităţilor din subordine.
Pe baza acestuia, Comandamentul I Armată trimitea instrucţiuni Comenduirii Pieţei
Craiova după cum urmează:
[…] ziua de naştere a M.S. REGELE CAROL al II-lea (16.X.1938) se va sărbători
printr-un Te Deum la Catedrala Sf. Dumitru, la ora 11. La Te Deum vor lua parte, în mod
obligatoriu, toţi ofiţerii generali, superiori şi inferiori, aflaţi în prezent în garnizoană.
Onorurile militare vor fi date de o companie cu drapel şi muzică, constituită prin îngrijirea
Pieţii, din Regimentele: 1 şi 26 Dorobanţi şi 1 Pionieri. Comenduirea va lua măsuri din timp
pentru constituirea companiei de onoare şi la nevoie se vor face exerciţii de defilare […]14.
11

ANSJ Vâlcea, fond Garda Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale judeţul Vâlcea, dosar
nr. 1/1939–1940, f. 197.
12
Niculae Cristea, Imaginea publică a monarhiei în România: 1866–1947, Bucureşti, Editura
Cavallioti, 2011, p.172.
13
ANSJ Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr. 3/1938,
f. 427, 433–434.
14
Ibidem, dosar nr. 4/1938, f. 64–65.
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Aceste instrucţiuni erau parţial modificate şi completate la 14 octombrie.
Solemnitatea religioasă trebuia să înceapă cu o jumătate de oră mai târziu, iar
compania de onoare trebuia să fie prezentă la catedrală cu un sfert de oră mai
devreme. De asemenea, trebuiau arborate drapele şi ţinute cuvântări ocazionale
trupei15.
Cu acelaşi prilej aniversar, rezidentul regal al Ţinutului Olt, generalul
Romulus Scărişoreanu, trimitea regelui o telegramă de felicitare în numele tuturor
locuitorilor din regiunea administrativă creată, la 14 august 1938, din şase judeţe
Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Romanaţi şi Vâlcea. Redăm mai jos telegrama omagială
din 16 octombrie 1938:
Majestăţii Sale, Carol al II-lea, regele României, Castelul Peleş, Sinaia[,] Oltenii,
credincioşi şi devotaţi neclintiţi ai Majestăţii Voastre, cu ocaziunea aniversării zilei de 16
Octombrie, cu deplină sinceritate şi cel mai profund respect, depunem la picioarele Tronului
Înţeleptului nostru Suveran, urări de viaţă lungă în cea mai completă sănătate16.

De obicei, asemenea telegrame omagiale, înainte de a fi trimise autorităţii
centrale, erau citite publicului prezent, scopul fiind producerea unui efect deosebit
în rândul populaţiei. Din aceleaşi considerente, felicitările, precum şi răspunsurile
Casei Regale sau cele ale membrilor guvernului ori ale altor structuri carliste erau
tipărite în ziarele şi revistele naţionale/locale.
Anul 1939 a reprezentat apogeul afirmării cultului personalităţii regelui Carol al II-lea,
deşi ziua de naştere a suveranului venea după valul persecuţiilor antilegionare17, cauzate de
asasinarea prim-ministrului Armand Călinescu, la 21 septembrie.

La acestea, dacă adăugăm şi faptul că la începutul lunii septembrie, se
declanşase cel de-Al Doilea Război Mondial, se poate afirma că marile manifestaţii
populare şi festivismul exagerat nu erau nici pe departe potrivite. Cu toate acestea,
structurile carliste (Frontul Renaşterii Naţionale – F.R.N. şi formaţiunea sa anexă,
Garda Naţională, Straja Ţării reformată, breslele de lucrători, meseriaşi şi
funcţionari particulari etc.), constituite în anul anterior, trebuiau să se afirme în
spaţiul public şi să propage ideologia partidului unic. Evenimentele aniversare
15

Ibidem, f. 121.
Ibidem, dosar nr. 3/1938, f. 439.
17
Asasinarea de către legionari a prim-ministrului Armand Călinescu, la 21 septembrie 1939, a
fost percepută de regele Carol al II-lea ca o pierdere ireparabilă, deoarece Armand Călinescu a fost
principalul colaborator al regelui. De aceea, timp de o săptămână (21–28 septembrie), după dispariţia
lui Călinescu, au fost ucişi nu numai cei care-l asasinaseră pe primul ministru, ci şi numeroşi legionari
nevinovaţi (câte trei – patru în fiecare judeţ) şi expuşi în pieţe publice, ca un avertisment pentru cei
care ar mai fi îndrăznit să atenteze la viaţa autorităţilor şi a regimului carlist. Efectul asupra populaţiei
a fost contrar aşteptărilor lui Carol al II-lea, deoarece uciderea unor oameni care nu săvârşiseră nici o
infracţiune a atras compasiunea comunităţilor locale (Istoria Românilor, vol. III, …, pp. 404–405;
Cristian Sandache, op. cit., pp. 167–170; Ioan Scurtu, op.cit., pp. 267–268; Nicolae Chivulescu,
Armand Călinescu, om de stat şi conducător de ţară, Bucureşti, Editura Lucman, [1998], pp. 321–322).
16
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ofereau pe de o parte prilejul creşterii vizibilităţii acestora, iar pe de altă parte,
ocazia efectuării unei propagande intense în favoarea noului regim („epoca
renaşterii naţionale”) şi a Conducătorului său, regele Carol al II-lea.
La 16 august 1939, principala structură instituţională care controla acţiunile
propagandistice, Subsecretariatul de Stat al Propagandei (transformat în Ministerul
Propagandei Naţionale, la 3 octombrie 1939), de pe langă Ministerul de Interne,
transmitea tuturor autorităţilor avizate că organizarea şi coordonarea activităţilor de
propagandă trebuiau să se facă „după norme noi corespunzătoare epocii de renaştere
naţională”. De aceea, subsecretarul de stat al Propagandei solicita următoarele:
[…] pe viitor, orice manifestare de propagandă, care va avea loc în judeţul Dvs. ne va fi adusă
la cunoştinţă din timp, comunicându-ni-se programul şi toate detaliile, pentru a le putea
supune unui studiu amănunţit şi interveni sub orice formă, când constatăm că este cazul,
pentru a da amploarea şi importanţa cuvenită evenimentului. [...] ca să ne aflăm în mijlocul
lor, cu toate elementele necesare şi cu tot materialul util, pentru a forma o unitate de gândire,
o unitate de acţiune şi un singur ideal al timpurilor noi18.

Festivităţile prilejuite de aniversarea zilei de naştere a suveranului au fost
foarte bine puse la punct de către Ministerul Propagandei Naţionale, deşi exacerbarea
evenimentului reprezenta un contrast evident faţă „terorismul de stat”19 de la
sfârşitul lunii septembrie, încercându-se minimalizarea impactului negativ, pe care
crimele legionare şi antilegionare l-au produs la nivelul populaţiei.
Ziua de 16 octombrie a fost sărbătorită cu un fast deosebit în toată ţara, iar cultul
personalităţii regelui Carol al II-lea a luat proporţii neimaginabile până atunci: „Cheltuieli
importante de la buget. Elogii, cadouri scumpe, festivităţi, program radio, torţe – toate având
un sigur scop: proslăvirea regelui. Aceasta era propaganda oficială”20.

Ziua de naştere a suveranului a fost anunţată printr-un manifest al Frontului
Renaşterii Naţionale, tipărit şi afişat în toate localităţile din ţară, prin care partidul
unic invita „toată suflarea românească să se asocieze la manifestarea de omagiere a
iubitului nostru Suveran (s.n.)”, deoarece ziua respectivă era considerată ca fiind
„o zi de mare sărbătoare naţională în care 20 [de] milioane de suflete româneşti îşi
unesc gândul (subl. n.) rugându-l pe cel a tot puternic (sic!) să deie sănătate şi viaţă
lungă Marelui nostru Rege”21.
Potrivit manifestului menţionat, în capitala României, partidul unic organiza,
în după amiaza zilei respective, în sala Ateneului Român, „o Mare Manifestare
Cetăţenească”, în prezenţa membrilor guvernului condus de Constantin Argetoianu.
Cei trei secretari generali ai F.R.N. (N. Cornăţeanu, secţia Agricultură; V. Vâlcovici,
secţia Comerţ şi Industrie şi, respectiv, S. Dragomir, secţia Ocupaţiuni intelectuale),
18

ANSJ Vâlcea, fond Prefectura judeţului Vâlcea, dosar nr. 87/1939, f. 45–45v.
Istoria României, vol. VIII, …, pp. 404–405.
20
Niculae Cristea, op. cit., p. 176.
21
ANSJ Olt, fond Prefectura Romanaţi, dosar nr. 46/1939, f. 141.
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adresându-se românilor, conchideau: „Români, / Această zi mare trebu[i]e să fie
un prilej de înălţare sufletească. Cu toţii într-un gând să arătăm Suveranului
ţării iubirea plină de devotament în care naţia recunoscătoare înconjoară în
fiece moment pe Regele său” (s.n.)22.
Se poate constata, cu uşurinţă, faptul că textul semnat de cele trei persoane,
simbolizând partidul regelui, era redactat de o asemenea manieră încât sugera şi,
chiar, crea impresia de adeziune totală a populaţiei faţă de regimul regelui Carol al
II-lea. Imaginea întregii naţiuni, implicată „trup şi suflet” în activităţile specifice
regimului, a constituit, în fapt, una din tehnicile principale ale propagandei carliste
şi corespunde cu ceea ce Jean-Marie Domenach numea „regula unanimităţii şi a
contagiunii”, bazată pe faptul că individului îi este foarte greu să facă notă
discordantă faţă de o atitudine, opinie generală:
Cei mai mulţi oameni […] îndrăznesc rar să tulbure armonia din jurul lor emiţând o
opinie contrară ideii generale. Prin urmare, un număr mare de opinii publice nu sunt în
realitate decât o sumă de conformisme şi nu se menţin decât prin impresia pe care o are
subiectul, anume că opinia pe care o exprimă este şi opinia generală, în unanimitate exprimată
în jurul său. Propaganda va avea deci ca sarcină să întărească această unanimitate şi chiar să o
creeze artificial23.

În toată ţara, trebuia respectat şi pus în scenă acelaşi program-model sau
altfel spus, în capitală şi în cele 10 regiuni administrativ-teritoriale, numite ţinuturi,
se desfăşura acelaşi spectacol, dar cu actori diferiţi. În capitala României, actorii
principali erau regele şi membrii Guvernului partidului unic, acompaniaţi de
„corpurile profesionale constituite” (reprezentanţii instituţiilor publice, civile,
militare şi religioase şi ai asociaţilor culturale) şi un public numeros, prezenţi la
manifestaţie mai mult din obligaţie de serviciu decât dintr-o reală convingere. În
restul teritoriului, spectacolul era pus în scenă de către reprezentanţii regelui în
teritoriu (cei zece rezidenţi regali, în capitalele ţinuturilor, şi reprezentanţii
Guvernului, în capitalele judeţelor care nu erau reşedinţă de ţinut, autorităţile
civile, militare şi bisericeşti, comunitatea locală.
Elocvente în acest sens sunt instrucţiunile telegrafice trimise, la 14 octombrie
1939, de către ministrul de Interne, autorităţilor din subordine. Astfel, concomitent
cu „marea manifestare cetăţenească” de la Bucureşti din sala Ateneului Român, în
capitalele celor zece ţinuturi şi în localităţile de reşedinţă ale judeţelor, la aceeaşi
oră (16.00), trebuiau să se ţină adunări publice asemănătoare în prezenţa rezidenţilor
regali şi a membrilor consiliului superior al F.R.N.24. Potrivit instrucţiunilor telegrafice
trimise de la Bucureşti, toate autorităţile locale aveau ordin să ia măsuri urgente
pentru tipărirea şi afişarea manifestului partidului unic într-un număr cât mai mare
22

ANSJ Olt, fond Prefectura Romanaţi, dosar nr. 46/1939, f. 141..
Jean-Marie Domenach, Propaganda politică, traducere de Dana Lungu şi Dan Lungu,
Prefaţă de Dan Lungu, Iaşi, Institutul European, 2004, p. 68.
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(„îndestulător”) în oraşe, comune urbane şi rurale25. De exemplu, numai în judeţul
Romanaţi26, prefectul a distribuit, pentru a fi afişate în locurile cele mai frecventate
de către populaţie, 960 de exemplare cu manifestul F.R.N. (100 de exemplare
pentru fiecare plasă, 80 de exemplare pentru Poliţia oraşului Corabia, 80 de
exemplare pentru Poliţia oraşului Balş şi 200 de exemplare pentru Poliţia oraşului
Caracal)27. În judeţul Gorj, ca de altfel în toate localităţile din ţară, manifestul
F.R.N. a fost afişat în toate comunele urbane şi rurale, şi, pentru a putea fi adus la
cunoştinţa generală, autorităţile comunale rurale l-au citit sătenilor28.
Autorităţile administrative şi reprezentanţii locali ai F.R.N. trebuiau să
colaboreze în vederea organizării, în capitala fiecărui judeţ, a unei adunări publice,
la ora 16.00, la care „să se preamărească iubitul nostru suveran cu prilejul aniversării
naşterii sale”.

La aceste întruniri „vor participa toţi şefii de autorităţi, funcţionarii publici în
uniforma F.R.N., membri din localitate ai frontului, magistratura, şcolile şi public
cât mai numeros. D[umnea]v[oa]s[tră] personal (prefecţii – n.n.), împreună cu
reprezentanţii autorităţii, ai instituţiilor de cultură veţi stabili programul serbării şi
veţi raporta de executare”29.
La 13 decembrie 1939, comandantul general al Gărzilor Naţionale a F.R.N.,
Petre Georgescu, transmitea telegrafic reprezentanţilor locali ai partidului unic şi ai
Gărzii Naţionale, ordinul ministrului F.R.N., Constantin C. Giurescu, prin care îi
înştiinţa pe secretarii F.R.N. de ţinut şi judeţ să participe la solemnitatea aniversării
zilei de naştere a regelui Carol al II-lea şi să-i transmită acestuia telegrame
omagiale. De asemenea, unităţile locale de Gardă Naţională trebuiau să participe cu
„întreg efectivul prezent” şi să raporteze în scris despre cum s-a desfăşurat în
teritoriu solemnitatea respectivă30.
La 15 octombrie, ministrul de Interne dădea ordinul telegrafic ca, în ziua de
16 octombrie, să se închidă toate şcolile şi instituţiile publice, iar la localurile
acestora să se arboreze drapelul naţional31. În aceeaşi zi, ministrul Ordinei Publice
dădea ordin ca pe lângă arborarea drapelului naţional, în toate localităţile din ţară,
urbane şi rurale, „vitrinele prăvăliilor să fie aranjate în aspectul festiv impus de
25

ANSJ Olt, fond Prefectura Romanaţi, dosar nr. 46/1939, f. 131.
Judeţul Romanaţi avea, potrivit împărţirii administrative-teritoriale din aprilie 1939, 6 plăşi
şi 114 localităţi, din care 3 oraşe (Diana-Mihaela Păunoiu, Rezidenţa regală a Ţinutului Olt (1938–1940),
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 136).
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Ibidem, f. 127.
28
ANSJ Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr.
38/1939, f. 17.
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ANSJ Olt, op. cit., f. 132–133.
30
ANSJ Olt, fond Garda Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale judeţul Olt, dosar
nr. 2/1939, f. 38; ANSJ Vâlcea, fond Garda Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale judeţul
Vâlcea, dosar nr. 4/1939, f. 128–129.
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însemnătatea zilei”32. În mediul rural, intelectualii trebuiau să le vorbească
participanţilor la festivităţi, despre însemnătatea zilei33.
Pe baza ordinelor de la Bucureşti, autorităţile locale au dat, la rândul lor,
instrucţiunile necesare pentru succesul sărbătoririi zilei de naştere a suveranului.
De exemplu, prefectul judeţului Dolj, colonelul Romulus Dimitriu, transmitea
telefonic pretorilor şi primarilor urbani să ia măsuri pentru ca
[…] să se organizeze în fiecare comună câte un festival cu caracter naţional patriotic
pentru preamărirea M. S. Regelui. Iniţiativa pentru organizarea acestor festivaluri va fi luată
de comun acord cu căminele culturale. […] veţi da dispoziţii fiecărui primar să trimită câte o
telegramă omagială M.S. Regelui şi D[omnu]lui Ministru de Interne”34.

În capitala Regatului Român, sărbătoarea a atins „cote înalte”: adularea şi
elogierea regelui au completat „tabloul” festiv, conturat vizual prin pavoazarea
instituţiilor cu portretul regelui şi lozinci cu citate din discursurile acestuia;
întruniri publice, emisiuni radiofonice, articole omagiale în presă, defilări etc.35.
Cuvântările ţinute la „marea manifestaţia cetăţenească”, şedinţa festivă a
F.R.N. de la Ateneul Român, scoteau în evidenţă calităţile de Conducător ale
regelui Carol al II-lea. Prim-ministrul Constantin Argetoianu vorbea despre
încrederea pe care toţi trebuiau s-o aibă în rege, „îndrumătorul nostru”, deoarece
acesta era înzestrat de Dumnezeu cu o „desăvârşită claritate de vederi”, cu o „intuiţie”,
specifică „numai marilor conducători de neamuri”, „cu o neşovăielnică voinţă” 36.
Ministrul pentru organizarea F.R.N., istoricul Constantin C. Giurescu, a ţinut
o cuvântare (care, pe lângă urările adresate regelui, conţinea şi un manifestprogram al F.R.N37), despre importanţa regelui şi a partidului unic pentru destinele
statului român. Se dorea „spulberarea umbrei de neîncredere” care exista în rândul
politicienilor şi al populaţiei, relativ la viabilitatea F.R.N. Urările adresate regelui
erau exprimate de către ministru în numele tuturor membrilor F.R.N. şi „al celor
care Îi închină munca şi credinţa lor”, „strânşi uniţi în jurul Său, la bine şi la rău”:
[…] să-i spunem cu iubire şi adânc respect: “Întru mulţi şi fericiţi ani!” Să ajungă
Regele nostru la adânci bătrâneţe, puternic şi ager ca astăzi; să vadă crescând rânduri de tineri
şi să se bucure de credinţa şi munca lor. Să vadă înflorind necontenit spiritul românesc, pentru
îmbogăţirea căruia a lucrat ca nimeni altul. Să fie înconjurat de toată roada [roadele]
pământului pe care-l iubeşte şi-l vrea îmbogăţit ca o grădină. Pacea să însoţească pururea paşii
Regelui, iar prosperitatea să-i încunune[ze] sforţările […]38.
32
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Urările adresate suveranului de către ministrul pentru organizarea F.R.N.,
dincolo de exprimarea poetică, conţineau un mesaj important: practic se conturează
ideea persistenţei regimului carlist, „patronat” de către regele Carol al II-lea.
„Elogiile la adresa regelui curgeau în cascadă” 39 nu numai în capitala
României, ci şi în restul ţării, fiind orchestrate de autorităţile propagandistice.
La ora 11.00, în toate bisericile din ţară s-a oficiat câte un tedeum pentru ziua
de naştere a regelui Carol al II-lea, inclusiv la bisericile care nu erau de rit ortodox,
la acestea participând şi reprezentanţi ai autorităţilor civile şi militare. De pildă, la
14 octombrie, prefectul judeţului Romanaţi, colonelul M. Dobriceanu, îl înştiinţa
pe preşedintele comunităţii israelite, că de ziua regelui, trebuia să fie luate măsurile
necesare pentru ca la sinagoga comunităţii respective să se oficieze un serviciu
religios la ora 11.00. Din partea prefecturii era delegat să participe Ioan Raicu (care
avea funcţia de subşef de birou)40.
În Ţinutul Mureş, la Alba Iulia, ziua de 16 octombrie a început printr-un
Te Deum oficiat la Catedrala „Încoronării”, la finalul căruia, comandantul garnizoanei
a ţinut o cuvântare despre însemnătatea zilei, aducând elogii regelui şi regimului
său. După-amiaza, în sala Teatrului „Caragiale”,
s-a desfăşurat un program artistic, prilej nou pentru omagierea regelui Carol al II-lea de către
un „public select, unit în cuget şi simţiri”41.

Activităţi de proslăvire a Conducătorului s-au desfăşurat şi la Blaj, realizările
glorioase ale monarhului reprezentând elementul-cheie al cuvântărilor.
În Craiova, reşedinţa Ţinutului Olt, „spectacolul” a fost grandios. La toate
şcolile din oraş, străjerii şi-au început programul festiv de dimineaţă. Timp de o oră
şi jumătate (începând de ora 9.00), potrivit ordinelor Ministerului Educaţiei
Naţionale, „În această zi se va oficia la toate şcolile serviciu religios, după care va
urma o serbare străjerească şi conferinţa despre M.S. Regele Carol [al] II[-lea]
evidenţiindu-se preocuparea Sa pentru educaţia şi viitorul Tineretului nostru”42.
Apoi, între 10.30 şi 11.00, trebuiau să se deplaseze, pe detaşamente, spre catedrala
municipiului43.
Potrivit programului general, întocmit pe baza ordinelor autorităţilor centrale,
la ora 11.00, Te Deum-ul a fost oficiat la Catedrala Sf. Dumitru, unde participanţii
s-au prezentat, conform normelor prestabilite, în ţinută de sărbătoare: membrii
F.R.N. în uniformă, cu cămaşă albă şi decoraţii, magistraţii în robă, iar civilii în
frac, cu decoraţii44. Toţi funcţionarii publici trebuiau să poarte uniforme F.R.N.
39
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şi să fie prezenţi, iniţial, în curtea Colegiului „Carol I”, la ora 10.00, unde intrau
sub comanda Gărzilor Naţionale ale F.R.N. pentru a lua parte la întregul ceremonial45.
După cuvântarea de la finalul Te Deum-ului, ţinută de reprezentantul
autorităţii militare cu cel mai mare grad, participanţii mergeau de la catedrală până
în piaţa palatului administrativ/rezidenţial într-un anume fel, creând imaginea de
procesiune. În faţa palatului rezidenţial, o jumătate de oră (12.00 şi 12.30) era
rezervată paradei corpurilor profesionale şi politice, ai căror reprezentanţi defilau
în ordinea următoare: comandamentele străjereşti de ţinut, judeţ şi municipiu;
stolurile de străjeri şi străjere (în ordinea stabilită de Comandamentul Străjii Ţării),
breslele (în ordinea stabilită de Chestura Poliţiei Craiova), comandanamentul
F.R.N. (de ţinut, judeţ şi municipiu) şi comandamentul militar al paradei şi trupele
militare (în ordinea stabilită de garnizoană)46.
Defilarea corpurilor profesionale şi politice era urmată de ceremonialul
străjeresc, spectacol acompaniat de fanfara militară. Astfel, stolurile străjereşti
formau careul în faţa palatului administrativ, „coloanele ocolind palatul rezidenţial,
parcul şi str[ada] I.C. Brătianu”, după care:
Se va intona “Ruga”, apoi stolurile vor intona, împreună cu muzica [fanfara militară],
Imnul Regal. Urmează Deviza [„Credinţă şi Muncă pentru Rege şi Ţară”], Crezul străjerului,
Cuvântul Comandantului Ţinutului Străjeresc Olt – dl. C. Tomescu. După cuvântare, stolurile
vor cuvânta urarea [adresată regelui] şi “Regele coboară printre noi”47.

Comandantul Ţinutului Străjeresc Olt, Gheorghe Tomescu, a ţinut „o
impresionantă cuvântare, evidenţiind măreţia acelei zile sfinte pentru neamul
Românesc”48.
În după-amiaza zilei de 16 octombrie, la ora 16.00, marea adunare publică s-a
desfăşurat în sala de teatru a Colegiului Naţional „Carol I”, unde era invitată să se
asocieze cât mai multă populaţie pentru succesul „manifestării de omagiere a
Iubitului Nostru Suveran”49. Programul era astfel întocmit încât chiar şi o simpla
lectură a acestuia trădează adevăratul motiv al organizării marii adunări publice de
la Craiova: elogierea regelui Carol al II-lea. „Spectacolul” începea cu intonarea
Imnului Regal de către un cor. Elogiile debutau cu „Omagiul Armatei”, care era
adus de către generalul Magereanu, după care se rostea deviza F.R.N. („Regele şi
Naţiunea – Munca şi Credinţa”50). Cuvântările omagiale ale autorităţilor politice şi
administrative se ţineau într-o ordine prestabilită, după cum urmează: secretarul
F.R.N. pentru intelectuali, primarul municipiului Craiova, secretarul F.R.N. pentru
Industrie şi Comerţ şi cel pentru Agricultură şi Muncă manuală, prefectul judeţului
45
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Dolj şi rezidentul regal al Ţinutului Olt51, elogiindu-se regele şi regimului său.
Ultimul discurs, cel al lui Dinu Simian, sublinia „calităţile excepţionale şi muncă
neobosită pusă în slujba Patrie pe care o depune M.S. Regele, a cărei zi de naştere
o sărbătoreşte toată suflarea românească”52.
Programul artistic cuprindea următoarele momente dedicate exclusiv proslăvirii
regelui:
1. „Odă”, Majestăţii sale Regelui Carol [al] II[-lea], recitată de d-l Remus Comăneanu.
2. „Imn de Slavă”, cântat de corul Căminului Cultural Orăşenesc „M. Eminescu”.
3. „Închinare”, Majestăţii sale Regelui Carol [al] II[-lea], recitată de d-l Remus Comăneanu.
4. „Regele coboară între noi”, cor, de elevele străjere ale Şcoalei Normale de Fete. 5. Imnul
regal, cântat de întreaga asistenţă53.

Telegrama omagială, adresată, în numele întregii populaţii din Ţinutul Olt,
regelui Carol al II-lea de către rezidentul regal Dinu Simian, a fost citită
participanţilor la festivităţi. Elogiile creau impresia de adeziune totală a populaţiei
la regimul carlist, de devotament şi încredere în capacitatea suveranului de a
conduce destinele ţării. Redăm mai jos conţinutul său:
Ziua de astăzi se împleteşte cu noile destine ale Poporului Român. Preamărirea ei este
sărbătoarea cea mai de seamă a neamului nostru. În mijlocul vijeliei ucigătoare, dezlănţuită cu
furie şi devastatoare de drepturi şi îndatoriri, Majestatea Voastră conduceţi cu mână sigură
rosturile noastre pe pământ străbun. În aceste vremi în toate casele Ţinutului Olt ridicăm
necontenite rugi de slavă către Atotputernicul Dumnezeu, ca să vă dăruiască viaţă lungă şi cea
mai strălucitoare dintre domnii. Cu toţii, de la mic la mare, suntem un gând şi un suflet, strâns
uniţi în jurul Tronului, şi rugăm pe Majestatea Voastră, cu respectoasă supunere, să binevoiţi
a primi cele mai arzătoare urări de fericire şi asigurarea celui mai neţărmurit devotament
(subl. n.). Suntem siguri că prevederea divină care s’a revărsat asupra Măriei Voastre este
chezăşia noastră de trăinicie în România de-a pururi unită şi nedespărţită şi a generaţiilor
viitoare […]54.

Această telegramă a fost publicată, împreună cu răspunsul regelui („Vă
mulţumesc pentru foarte caldele urări ale Ţinutului Olt”), în „Buletinul Oficial al
Ţinutului Olt”55, tot în vederea popularizării mesajului în rândul unui public cât
mai larg. Se poate constata şi cu această ocazie „regula unanimităţii şi a
contagiunii”, deja menţionată, specifică mecanismelor de propagandă.
Inspectoratul Regional de Poliţie al Ţinutului Olt raporta, Direcţiei Generale
de Poliţie şi rezidenţei regale, că în ziua de 16 octombrie, a avut loc în întreg
ţinutul „o entuziastă manifestaţie de simpatie faţă de Tron şi Dinastie”: în toate
oraşele au fost oficiate tedeumuri, iar, în şcoli, profesorii au vorbit elevilor „în
51
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cuvinte impresionante despre Marele Străjer”; după-amiază, începând cu ora 16.00,
au avut loc adunările F.R.N., desfăşurate conform programelor prestabilite56.
Peste tot (cel puţin aparent) proslăvirea regelui s-a făcut la cote înalte. În
judeţul Romanaţi, în dimineaţa zilei de 16 octombrie, la fel ca şi în restul ţării, a
avut loc, în capitala judeţului, în oraşele nereşedinţă de judeţ şi în toate comunele
rurale, un serviciu religios în prezenţa autorităţilor locale şi a unui număr mare de
cetăţeni. După-amiază, în toate localităţile din judeţ, au avut loc „aceleaşi
manifestări”, în sălile teatrelor locale sau, acolo unde nu existau teatre, în săli
anume amenajate pentru evenimentul respectiv57.
Programele, elaborate, în mediul urban, de către autorităţile locale şi, în
mediul rural, de către intelectuali, au fost conforme cu dispoziţiile primite de la
autoritatea centrală. Acestea au constat în intonarea imnului regal la început şi la
sfârşit, cuvântări omagiale, cântece cântate de coruri străjereşti („Urare de sănătate
pentru M.S. Regele”; „Marş străjeresc”, „Pe-al nostru steag”, „Inimi de străjeri”,
„Purtăm în suflet bărbăţie” etc.), poezii recitate de străjeri („De ziua regelui”, „În
jurul regelui cu toţii”, „Străjerul” etc.), ceremoniale străjereşti, retrageri cu torţe58.
În oraşul Caracal, capitala judeţului Romanaţi, în afară de manifestul F.R.N.,
a mai fost distribuit, în rândul populaţiei, un manifest-convocare elaborat de prefect
şi primar, reprezentând, în fapt, o particularizare a puterii centrale şi locale, prin
semnarea acestuia de către două persoane cunoscute şi cu autoritate în comunitatea
respectivă. Scopul marii manifestări cetăţeneşti din după-amiaza zilei de 16
octombrie era clar exprimat în manifestul-convocare:
„[...] Pentru a preamări acest prilej de înălţare sufletească, să ne adunăm cu toţi şi să
arătăm prin această manifestare, iubirea noastră recunoscătoare şi plină de înalt devotament
către Suveran”59.

Raportând ministrului de Interne, prefectul judeţului Romanaţi, colonelul
M. Dobriceanu, consemna că, în întreg judeţul, „toţi cetăţenii şi locuitorii rurali
(sic!) au luat parte în număr însemnat, cu femei [şi] copii, şi au manifestat călduros
pentru M.S. Regele, urându-i viaţă lungă şi fericită pentru binele, propăşirea şi
pavăza neamului”60.
În acelaşi raport, se menţiona faptul că publicul a fost numeros, făcând „ca
teatrul comunal să fie cu totul neîncăpător”61. Acelaşi prefect, însă, în 15 octombrie,
dăduse ordin autorităţilor din subordine să ia măsurile necesare pentru ca la
adunările cetăţeneşti din după amiaza zilei de 16 octombrie, „să ia parte tot ceea ce
56
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e prezent în[tr-o] comună”62. Având în vedere natura regimului politic în care se
desfăşura evenimentul festiv şi din corelarea celor două documente, se poate că
afirma că prezenţa mare a populaţiei era şi o consecinţă a „organizării” evenimentului
de către autorităţi.
În oraşul Corabia, cu ocazia aniversării a 46 de ani de la naşterea regelui
Carol al II-lea, programul festivităţii şi discursurile au fost la „înălţimea
aşteptărilor”. Dintre cuvântările omagiale, o reţinem pe cea a primarul oraşului,
locotenent-colonelul I. Protopopescu, ţinută în sala teatrului „Traian”. Redăm mai
jos un fragment din cuvântarea respectivă, fiind elocvent pentru evidenţierea
dimensiunii pe care o atinsese cultul personalităţii regelui Carol al II-lea în acea
perioadă:
În ceasurile grele prin care trece omenirea, să fim fericiţi şi mândri că avem un Rege
înţelept [...], [care] şi-a cucerit prin iubire şi prin muncă Naţiunea. Iar astăzi când cu atâta
destoinicie cârmu[i]eşte destinele ţării, când este poate cel mai desăvârşit cunoscător al
nevoilor ei, înţelege de cât folos i-a fost apropierea nemijlocită cu realitatea vieţii naţionale şi
sociale, de trăirea bucuriilor şi necazurilor alături de popor, de aceea potrivirea bătăilor de
inimi la Rege şi la ţăran. Iată de ce, românul nostru, spre deosebire de alte seminţii, îşi iubeşte
cu dragoste neţărmuită înaltul Comandant, tovarăş nedespărţit la bine şi la rău, şi iată de ce la
El: Rege însemnează Ţară şi Ţară înse[a]mnă Rege. La noi cele două suveranităţi Regele şi
Poporul sunt înfrăţite în cuget, în credinţă, în muncă şi în năzuinţă. [...]
Nu se poate privi opera Regalităţii decât cu uimire şi admiraţie adâncă. La noi Regele
este un instinct, nu putem trăi fără El, am fi ca o turmă răsleaţă, ne-ar lipsi puterea de raliere,
n’am avea Steag. În Rege simţim avântul de a lupta, forţa de a zidi. Astăzi, acel ce
simbolizează năzuinţele întregului nostru Popor, cârmuitorul destinelor noastre pe valurile
agitate ale Istoriei contimporane, este o Personalitate de uriaşe proporţii, ale cărui virtuţi
pro[i]ectează până departe în negura viitorului luminile unui îndreptar de viaţă nouă: este
M.S. Regele Carol al II-lea, Marele Străjer al Ţării, Salvatorul Românismului cel dintâi gata
la Datorie [...]63.

Cuvântarea primarului oraşului Corabia era construită în conformitate cu
normele propagandistice ale regimului. Regele este prezentat ca un garant al liniştii
interne în contextul instabilităţii europene, ca un Conducător, ale cărui preocupări
şi obiective se identifică cu cele ale poporului român, ca singurul „Cârmuitor” spre
care se pot îndrepta toate aspiraţiile românilor şi de care sunt legate trecutul,
prezentul şi viitorul ţării.
Asigurându-l pe rege de loialitatea cetăţenilor din oraş, primarul îi trimitea lui
Carol al II-lea următoarea telegramă omagială:
Cu ocazia Aniversării a 46 [de] ani de la naşterea Majestăţii Voastre, cetăţeni[i]
oraşului Corabia uniţi în jurul Tronului îşi îndreaptă gândul smerit către Marele Străjer al
Neamului şi Salvatorul Românismului, rugând pe A-Tot-Puternicul să Vă dăruiască viaţă
îndelungată pentru propăşirea şi fericirea scumpei noastre Patrii64.
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În judeţul Vâlcea, ziua de naştere a regelui Carol al II-lea a fost sărbătorită tot
ca o mare sărbătoare naţională. Te Deum-ul principal a fost oficiat la Catedrala
Sf. Episcopii a Râmnicului de către episcopul Irineu şi un sobor de preoţi, alături
de care au participat toate autorităţile civile, militare şi politice, formaţiunile
străjereşti etc. La fel ca şi în alte oraşe, şi în Râmnicu Vâlcea, solemnitatea
religioasă a fost urmată de parada corpurilor profesionale şi politice, precum şi de
expedierea unei telegrame omagiale65. Conţinutul telegramei, adresată în numele
întregii populaţii din judeţul Vâlcea de către prefectul locotenent-colonelul Anton
Teodorescu, era următorul:
Populaţia de pe plaiurile judeţului Vâlcea trimite în această zi însorită de Dumnezeu
întreaga ei dragoste şi profundul ei devotament Majestăţii Sale Regelui Carol al II-lea a cărui
aniversare o sărbătoreşte astăzi cu adâncă bucurie într[e]aga obşte românească. Ridicând rugi
fierbinţi Celui Atotputernic pentru gloria şi sănătatea Dinastiei Române Vă urăm, Majestate,
ani mulţi fericiţi pentru binele şi fericirea Neamului românesc (...)66.

După-amiază, începând cu ora 16.00, în sala Teatrului „Adreani”, a avut loc
marea întrunire publică, la care a participat un public numeros. Imnul regal a fost
intonat de corul Seminarului „Sf. Nicolae”, programul constând din coruri şi
recitări alternative cu caracter patriotic şi omagial („Eroii”, „Trăiască România
Mare”, „Peste deal” etc.)67.
Cuvântarea profesorului N. Angelescu a reprezentat „apologia marilor
realizări ale Ilustrului nostru Suveran (s.n.), insistând mai ales asupra marii opere
de împăciuire şi înfrăţire internă prin desfiinţarea partidelor politice şi crearea
F.R.N.”68. Festivităţile s-au încheiat cu imnul regal, „în aclamaţiunile entuziaste şi
unanime ale publicului”69.
Potrivit dării de seamă, întocmită de prefectul judeţului Olt, colonelul Emil
Broşteanu, înaintată rezidentului regal al Ţinutului Olt, la 19 octombrie 1939, ziua
de naştere a regelui Carol al II-lea s-a desfăşurat într-o atmosferă de euforie şi
entuziasm general în tot judeţul70.
Oraşul Slatina, localitatea de reşedinţă a judeţului Olt, „a îmbrăcat haina de
sărbătoare, toate străzile, edificiile publice şi particulare fiind pavoazate cu steaguri
tricolore şi covoare”71.
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Imaginea participanţilor, îmbrăcaţi în uniformele specifice regimului carlist
(cele ale partidului unic şi ale străjerilor) sau în alte haine de sărbătoare (costume
tradiţionale etc.), completa şi dădea „consistenţă” respectului şi dragostei pe care
populaţia le purta regelui:
Pe străzile oraşului, uniformele albe ale străjerilor şi albastrul uniformelor F.R.N.
adăogate la buna dispoziţie a oamenilor şi la limpezimea cerului albastru, dau acestei zile
toate măreţia sărbătorească şi arată cu câtă neţărmuită dragoste şi credinţă îşi sărbătoreşte
poporul românesc pe REGELE său iubit72.

Programul străjeresc a început de la ora 8.00 şi a constat în ceremonialul
ridicării pavilionului (un ritual complex), evocarea de către comandanţii de stoluri
a regelui Carol al II-lea, câte o şezătoare a fiecărui stol, urmate de defilare: „Până
la ora 11.00 văzduhul era plin de imnuri de slavă şi cântecele străjereşti ieşite din
piepturi tinere la toate şcolile din oraş (s.n.)”73.
La ora 11.00, la fel ca în restul ţării, a început sărbătoarea întregii comunităţi
locale (în perspectivă, naţională), străjerii alăturându-se restului participanţilor din
programul prestabilit (corpurile profesionale civile, militare şi politice) şi a
populaţiei, în vederea asistării la Te Deum-ul închinat regelui Carol al II-lea:
[…] coloanele de străjere şi străjeri şi ale gărzilor naţionale [ale] F.R.N. completau
rândurile măreţe ale armatei în faţa Catedralei oraşului, iar publicul nemaiavând loc în
biserica ce devenise neîncăpătoare faţă de mulţimea celor ce veniseră să înalţe rugi lui
Dumnezeu pentru REGELE lor slăvit, umplea întreaga curte a Catedralei şi străzile din jurul
ei. […] Cu toată mulţimea imensă ce ocupase ultimul loc înlăuntrul Sf. Locaş, slujba s-a
oficiat într-o atmosferă de reculegere şi înălţare sufletească nemaiîntâlnită în oraşul nostru74.

La sfârşitul solemnităţii religioase, comandantul Garnizoanei, colonelul
Buttescu, a rostit o „emoţionantă cuvântare”, referitoare la importanţa zilei pentru
Armata română, al cărui „comandant suprem şi ocrotitor este M.S. REGELE
CAROL [al] II[-lea]. Soldaţii şi publicul au acoperit cuvântarea d[omnu]lui
Buttescu cu ovaţii lungi şi entuziaste pentru Suveran şi pentru M.S. MARELE
VOIEVOD MIHAI (s.n.)75.
În perioada dintre Te Deum şi adunarea cetăţenească din după-amiaza zilei,
în sala de mese a Regimentului 3 Dorobanţi, a avut loc o serbare ostăşească,
închinată regelui Carol al II-lea. Programul „artistic”, executat cu concursul
societăţii corale „Ciprian Porumbescu” din localitate, şi cuvântarea rostită de un
concentrat, au stârnit „entuziasmul întregii asistenţe”76. La această serbare
ostăşească au participat, alături de reprezentanţii autorităţilor militare, laice şi
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religioase, şi refugiaţii polonezi, găzduiţi în oraş, precum şi o numeroasă asistenţă
civilă.
Programul prestabilit pentru marea adunare cetăţenească din amfiteatrul
Liceului „Radu Greceanu” a început la ora 16.00 şi a fost pus în scenă de către
elevii străjeri de la şcolile din Slatina, în prezenţa unui public numeros.
Ceremonialul de deschidere a constat în imnul regal, intonat de un cor mixt, deviza
şi crezul străjerului. Cuvântarea colonelului Emil Broşteanu, prefectul judeţului
Olt, a constat în „nesfârşite” elogii aduse regelui Carol al II-lea şi regimului său.
Redăm mai jos următorul fragment, privind discursul menţionat, din darea de
seamă întocmită chiar de către prefect:
După ceremonialul de deschidere, d-l Colonel Emil Broşteanu, prefectul judeţului Olt,
a luat cuvântul arătând prin cuvinte calde şi emoţionante ce însemnează M.S. REGELE
CAROL [al[ II[-lea] pentru poporul românesc, pentru propăşirea şi fericirea lui şi pentru paza
horarelor noastre, arătând cu câtă dragoste şi iubire de Ţară REGELE nostru conduce poporul
cu înţelepciune şi pricepere, cum rar se întâlneşte la conducătorii popoarelor lumii (s.n.),
reuşind prin căldura sufletului său şi prin patriotismul cu care a condus Ţara, să o salveze atunci
când era la marginea prăpastiei şi să-i dea linişte înlăuntrul, prestigiu şi respect în afară77.

Imaginea regelui era conturată de către prefect – reprezentant al puterii
centrale într-un teritoriu delimitat – în termenii proprii propagandei carliste, care,
de altfel, erau singurii acceptaţi de către mecanismul cenzurii. Regele era
„prezentat” publicului larg ca salvatorul ţării, ca fiind unul dintre puţinii „suverani
înţelepţi ai lumii”, garantul progresului ţării şi al fericirii poporului român, precum
şi al păstrării integrităţii teritoriale, a graniţelor statului unitar român. Regele Carol
al II-lea era, „prezentat” publicului larg, ca suveranul care s-a format ca adult în
mijlocul poporului, identificându-se cu dorinţele şi nevoile neamului românesc.
Omagiile aduse regelui de către reprezentanţii puterii erau în contrast
„flagrant” cu realităţile, destul de recente în memoria colectivă pe vremea aceea,
consemnate, însă, de istorie. Erau puse sub tăcere renunţările principelui moştenitor
Carol la tronul Regatului Român din deceniul al doilea al secolului al XX-lea78,
precum şi alte acţiuni concertate de către regele Carol al II-lea, care nu au
demonstrat tocmai patriotismul regelui, de care se vorbea începând din februarie
193879. Relevant, în acest sens, este următorul citat din documentul menţionat:
Prin emoţionante cuvinte ostăşeşti, d-l Colonel Emil Boşteanu a evocat apoi momente
din viaţa REGELUI nostru pe când era Principe moştenitor, arătând cu câtă dragoste a trăit în
mijlocul tuturor claselor sociale ale Ţării, mai ales în mijlocul ostaşilor în timpul marelui
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războiu (Primul Război Mondial – n.n.), cum s’a identificat cu suferinţele şi aspiraţiunile
poporului român şi cum M[ajestatea] S[sa] a definit întregul program al Domniei Sale
strălucite şi glorioase, declarând la suirea Sa pe Tron “bucuriile poporului român, vor fi şi
bucuriile Mele, iar suferinţele şi întristările lui, vor fi şi suferinţele şi întristările Mele”80.

Urările „de viaţă lungă şi Domniei glorioasă”, adresate regelui de către
prefect, au fost acoperite de „vii aclamaţii entuziaste ale mulţimii ce umplea
amfiteatrul până la refuz şi care în picioare a intonat Imnul Regal”81.
Programul „artistic”, care a urmat cuvântării prefectului judeţului Olt, a
constat în coruri, recitări şi dansuri populare, executate alternativ de către eleviistrăjeri din localitate. Sfârşitul sărbătoririi zilei de naştere a regelui Carol al II-lea a
fost marcat prin retragerea cu torţe:
Seara s’a executat o retragere cu torţe de către [executată] de premilitarii din localitate,
organizate de d-l Maior Buzgurescu Comand[antul] subcentrului premilitar din judeţul Olt,
încheind astfel înălţătoarea zi de 16 Octombrie 1939, sărbătoarea Neamului Românesc (s.n.)82.

Ziua de naştere a regelui s-a celebrat şi în restul judeţului Olt, conform
instrucţiunilor date anterior: „[...] în toate bisericile din judeţ s’a oficiat un
Te-Deum, cu ocaziunea acestei zile, la care au luat parte toate autorităţile locale,
după care a[u] urmat manifestări prin şezători organizate de învăţători şi preoţi, cu
concursul premilitarilor şi şcolarilor”83.
Cu ocazia aceleiaşi sărbători, comandantul Gărzii Naţionale a F.R.N.,
P. Georgescu, a trimis, regelui Carol al II-lea, o telegramă în numele tuturor
comandanţilor şi membrilor Gărzii naţionale din întreaga ţară, având următorul
conţinut:
Comandanţii şi membrii Gărzilor Frontului Renaşterii Naţionale exprimă prin mine
MAJESTĂŢII VOASTRE neţărmuitul lor devotament, întreaga lor putere de jertfă în slujba
Tronului şi a Ţării şi înălţând către Atotputernicul calde rugăminţi ca să Vă hărăzească
sănătatea, domnie lungă şi glorioasă, strigăm cu toată puterea sufletului nostru: SĂ TRĂIŢI
MAJESTATE ÎNTRU MULŢI ANI84.

Telegrama (ca de altfel toate telegramele oficiale omagiale) s-a adăugat
materialelor propagandistice pro-carliste prin faptul că generalul Georgescu a dat
ordin, la 21 octombrie 1939, să se ia cele mai potrivite măsuri pentru ca aceasta
împreună cu răspunsul regelui („Mulţumesc din tot sufletul Gărzilor Naţionale
pentru sentimentele lor de devotament şi pentru urările lor”85) să fie aduse la
cunoştinţa tuturor membrilor de Gardă Naţională.
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Discursurile autorităţilor din ziua de 16 octombrie 1939 au devenit, la rândul
lor material propagandistic, util pentru răspândirea în rândul populaţiei a ideologiei
carliste. Un astfel de caz a fost discursul, ţinut la Ateneul Român, de către
Constantin C. Giurescu, ministrul organizării Frontului Renaşterii Naţionale.
Subsecretariatul de Stat al Propagandei, Direcţia Presei, din cadrul Ministerului de
Interne, a expediat, la 19 octombrie 1939, 40.000 de exemplare cu textul
discursului respectiv, pe care rezidentul regal trebuia să le distribuie, spre a fi
popularizate, autorităţilor din subordinea sa:
Pentru ca straturile largi ale populaţiei să poată lua cunoştinţă cât mai temeinic de
scopurile urmărite prin creierea Frontului Renaşterii Naţionale, am dispus tipărirea pe foi
volante a cuvântării pronunţate de Dl Prof. C. [C.] Giurescu, Ministrul Renaşterii Naţionale,
la manifestaţiunea ce a avut loc la Ateneul Român cu prilejul aniversării zilei de naştere a
MAJESTĂŢII SALE REGELUI. V-am expediat ăn acest scop, prin Monitorul Oficial: 40.000
[de] exemplare şi vă rugăm să binevoiţi a dispune imediata răspândire prin Prefecturile de
judeţ din Ţinutul Domniei Voastre86.

Cu toate că majoritatea rapoartelor oficiale prezentau „spectacolul” din 16
octombrie ca pe unul dintre cele mai reuşite, au existat situaţii/atitudini neacceptate
de către aparatul propagandistic al regimului. De exemplu, două documente privind
acelaşi eveniment festiv, elaborate însă de către autorităţi diferite, evidenţiază două
situaţii contradictorii: „spectacolul propagandistic perfect” (fără situaţii „atipice”)
şi „cel din realitate”, presărat cu situaţii care demonstrau lipsa de omogenitate a
comunităţilor locale, inexistenţa devotamentului şi solitarităţii totale a populaţiei
faţă de noul regim, fals, dar intens popularizate prin toate canalele de comunicare în
masă. Astfel, referitor la participarea populaţiei din judeţul Olt la manifestările de
omagiere prestabilite, au fost elaborate două dări de seamă. Prima, cea elaborată de
prefectul judeţului Olt, analizată deja mai sus, poate fi considerată ca reprezentând
„spectacolul perfect”, izvorât probabil din excesul de zel manifestat de prefect.
A doua dare de seamă, „asupra modului cum a[u] decurs manifestaţiile
solemnităţii sărbătoririi zilei de naştere a M.S. Regele Carol al II-lea din 16
octombrie 1939”, a scos în evidenţă o realitate pusă sub tăcere şi ascunsă publicului
larg de către mecanismul propagandei carliste. Astfel, comandantul Gărzii
Naţionale a F.R.N. din judeţul Olt semnala următoarele:
S-a remarcat lipsa [de la Te-Deum-ul oficiat la Catedrala oraşului] Administraţiei
Financiare, Serviciului Medical al Oraşului şi Judeţului, Serviciul Tehnic al Judeţului, Corpul
Avocaţilor aproape în întregime, D-l Depuat Ilie Popescu şi nici breslele constituite. [...] Aici
[festivitatea de la ora 16:00 din amfiteatrul Liceului “Radu Greceanu”] s-a observat lipsa
D-lor: Ilie Ionescu [secretar F.R.N.] şi Ilie Popescu, aproape în întregime au lipsit şefii de
autorităţi ai oraşului. [...] Personalităţile bine cunoscute ale fostului partid Liberal, au lipsit
complect atât de la tedeum, cât şi de la serbarea de la ora 1687.
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Asemenea reacţii (absentarea de la evenimentele festive naţionale) nu erau
agreate de regimul carlist, deoarece se strica imaginea „frontului” unit în jurul
Tronului, cu atât mai mult cu cât, aducerea contribuţiei personale la punerea în
scenă a programelor prestabilite ale sărbătorilor naţionale devenise, practic, o
obligaţie de serviciu. Funcţionarii şi alţi angajaţi din structurile şi instituţiile
statului erau asimilaţi, în logica oficială, aparatului de propagandă. Din acest punct
de vedere, o atitudine individualistă (precum absentarea de la festivităţi, nepurtarea
uniformei partidului – simbol al regimului carlist etc.) era considerată o sfidare a
noului regim şi a regelui.
Situaţii similare au existat şi în alte localităţi ale ţării, în pofida ordinelor şi
instrucţiunilor exacte şi stricte, date de autorităţile administrative şi politice
centrale. Câteva cazuri sunt semnalate de istoricul Petre Ţurlea. La Galaţi, la Cluj
şi la Oraviţa (în judeţul Caraş), prezenţa membrilor partidul unic la manifestaţiile
omagiale a fost redusă, sub aşteptările autorităţilor. La Buzău, defilarea nu a avut
loc, deoarece în localitate nu era nici o fanfară, iar centrul oraşului era
impracticabil („desfundat”). La Muscel, manifestaţia ordonată de la centru, deşi „a
fost destul de impunătoare”, nu a atins dimensiunile dorite de autorităţile centrale şi
locale, deoarece i-a lipsit entuziasmul real/ireal (însufleţirea), pe care participanţii
la desfăşurarea programelor prestabilite privind „sărbătorile patriotice naţionale” ar
fi trebuit să-l afişeze. La adunarea publică de la Palatul Culturii, autorităţile au fost,
cu excepţia prefectului şi primarului, absente, iar elevii străjeri au venit fără
profesori, afişând o comportare lamentabilă88.
Potrivit dării de seamă din 17 octombrie 1939, întocmită de către colonelul
Gheorghe Bălăceanu, comandantul Gărzii Naţionale a F.R.N. din judeţul Vâlcea, şi
adresată Serviciului Propagandei de pe lângă comandamentul Gărzii Naţionale a
F.R.N., la Te-Deum-ul de la Catedrala Episcopiei Râmnicului, unii „funcţionari”
politici nu au avut ţinuta corespunzătoare, cum a fost cazul deputatului Dumitru
Simian, care s-a prezentat în ţinută civilă şi nu cu uniforma partidului unic, aşa cum
se dăduse ordin anterior89.
„Neregulile” sau situaţiile ieşite din tiparele admise de regimul carlist sunt o dovadă a
contrastului existent între realitatea descrisă de propaganda oficială şi realitatea efectivă.

Această discrepanţă devenea evidentă îndeosebi cu ocazia marilor manifestări
festive. Personalităţile contemporane cu regimul carlist au sesizat-o şi au
consemnat-o în jurnalele lor, care au văzut lumina tiparului după prăbuşirea
regimului carlist. Însemnările lui N. D. Cocea sunt sugestive pentru evidenţierea
contrastului menţionat. De aceea, redăm mai jos un fragment din însemnările
acestuia, referitoare la ziua de 16 octombrie 1939, chiar dacă au devenit „celebre”,
apărând ca un leitmotiv în studiile care abordează şi cultul personalităţii regelui
Carol al II-lea şi propaganda carlistă:
88

Petre Ţurlea, op. cit., p. 137-138.
ANSJ Vâlcea, fond Garda Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale judeţul Vâlcea, dos.
4/1939, f. 131.
89
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Ziua de naştere a regelui. De trei zile nu-i mai tace gura radioului, anunţându-ne
evenimentul acesta extraordinar. Şi presa, prin toate penele redactorilor şi colaboratorilor ei
ocazionali: miniştri, ministeriali, frontişri, străjeri, lingăi etc. etc. – îi ţine hangul. Articole.
Discursuri. Interviuri. Fotografii. Tot ce vreţi. Pe toate glasurile. Şi pe toate limbile. [...]
M-am amuzat ca un copil. Contrastul era aşa de mare între frazele bombastice şi răceala sau
sărăcia sentimentelor, încât aveam mereu impresia unei farse-bufe jucate cu accente tragice
[...]. Cum o fi suportând regele, [...], şi cum i-o fi plăcând? Dacă mai are un pic de
sensibilitate într-însul, toate laudele astea lamentabile în monotonia lor lipsită de avânt, de
spontaneitate, de spirit inventiv măcar. Dacă presa ar fi liberă, dacă gura cetăţeanului ar fi
slobodă, treacă-meargă, ar fi încă explicabile setea şi goana după adulaţie. Dar aşa? Cu
cenzură! Cu stare de asediu! Să-ţi pui tu slugile să te laude la gazetă. Să te declari satisfăcut.
Să-ţi tocmeşti tu singur argaţi cu ziua care să te ridice în slava cerului. Şi să te potriveşti
vorbelor lor. Să te socoteşti om mare pentru asta. [...]90.

Fragmentul citat surprinde, fără îndoială, percepţia pe care unii dintre
contemporanii regimului carlist o aveau faţă de regele Carol al II-lea şi aparatul său
de propagandă, însă nu se poate exclude faptul că regele a avut o serie de
colaboratori şi susţinători, pe care nu i-a obligat să-i fie alături91, şi care au pus în
mişcare o propagandă fără precedent până atunci. Totodată, deşi regelui Carol al II-lea
îi făceau plăcere marile manifestări de adeziune entuziaste ale populaţiei, este puţin
probabil că acesta ştia că majoritatea elogiilor şi a adulărilor, prezentate de diferiţi
reprezentanţi politici sau ai corpurilor profesionale, în numele întregii „naţiuni” sau
comunităţi locale, erau lipsite de un suport real. De aceea, considerăm că asemenea
informaţii, provenite din memorialistică, trebuie luate în calcul cu moderaţia de rigoare.
Regele consemna în jurnalul său că celebrarea zilei sale de naştere nu a fost o
zi fericită în totalitate, însă nu se pot preciza cauzele, deoarece din manuscrisul
regal lipsesc două file, după cum semnalează editorii. Totuşi, chiar şi dintr-o
simplă lecturare a informaţiei lacunare, se poate constata faptul că ceva s-a
întâmplat în acea zi în care, teoretic, toată lumea îl sărbătorea:
Luni, 16 octombrie
Ziua mea, începută sub cele mai frumoase auspice, [cu] vreme frumoasă şi
caldă, s-a terminat într-o oribilă deziluzie şi adâncă mâhnire. [...] care m-a îmbătrânit
u 10 ani, terenurile de fricţiune vor fi aplanate şi va fi pace.
Marţi, 17 octombrie
Deşteptarea, liniştită, după ziua dureroasă de ieri. Cu toate decepţiile şi
amărăciunile m-am pus pe treabă [...]92.
90

N. D. Cocea, Jurnal, Cuvânt înainte, îngrijirea textului şi note de Al. Gh. Savu, Bucureşti,
Editura Politică, 1970, p. 70–71; Ioan Scurtu, op. cit., pp. 269–270; Petre Ţurlea, op. cit., p. 139;
Niculae Cristea, op. cit., p. 176; Istoria românilor, vol. VIII, ..., p. 405.
91
La începutul regimului carlist, unii oameni politici, precum C.I.C. Brătianu, Iuliu Maniu
etc., au refuzat să colaboreze cu regele, neacceptând să primească funcţii în stat (Istoria românilor,
vol. VIII., ..., p. 385).
92
Regele Carol al II-lea al României, Însemnări zilnice. 1938–1951, vol. II, 13 martie – 15
decembrie 1939 (caietele 8–10), ediţie îngrijită, note, glosar şi indice de Nicoae Răuş, Studiu
introductiv de Ioan Scurtu, Bucureşti, Editura Scripta, 1997, pp. 250–251.
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Dincolo de impresiile personale şi subiective ale personalităţilor vremii
respective, inclusiv ale monarhului însuşi, ziua de 16 octombrie a reprezentat
afirmarea cultului personalităţii regelui Carol al II-lea, atingând apogeul în anul 1939.
Totodată, venind după valul represiunilor antilegionare, se poate considera că
aniversarea zilei de naştere a monarhului s-a vrut a fi şi o afirmare a puterii regelui
şi a regimului său.
Pe de altă parte, analiza organizării şi desfăşurării aniversării regale arată
funcţionarea complexului mecanism de propagandă carlist, a cărui instituţionalizare a
permis puterii centrale să creeze iluzia solidarităţii totale a naţiunii faţă de rege şi
regimul său.
Totuşi, în pofida controlului instituit, celebrarea zilei de naştere a regelui
Carol al II-lea, din punct de vedere propagandistic, a scos în evidenţă şi o serie de
„situaţii atipice” în logica promotorilor carlişti, care trădau faptul că, în interiorul
„naţiunii entuziaste”, existau serioase breşe, demonstrând fragilitatea regimului şi
contrastul dintre conţinutul propagandei oficiale şi situaţia reală.
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and especially at the level of Dolj county, of the events related to the parliamentary
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Alegerile Parlamentare din România din 9 decembrie 2012 au avut loc în
contextul disputelor politice dintre preşedintele Traian Băsescu, susţinut de Alianţa
România Dreaptă1 (ARD) de centru-dreapta, şi prim-ministrul Victor Ponta în
colaborare cu Crin Antonescu, copreşedinţi ai Uniunii Social Liberale2 (USL), de
centru-stânga. Campania electorală s-a desfăşurat după referendumul pentru
demiterea preşedintelui, desfăşurat în data de 29 iulie, acelaşi an, dar care nu a fost
validat deoarece prezenţa la vot a fost sub pragul legal de 50%.
∗
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ARD a fost înfiinţată la 16 septembrie 2012 şi este formată din Partidul Democrat Liberal,
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Deşi polarizată, campania electorală a fost lipsită de dezbateri serioase, referitoare
la politicile sociale şi guvernamentale ale ţării, iar candidaţii participanţi la alegeri, în colegii
uninominale s-au concentrat asupra unei campanii desfăşurate door to door (din uşă în uşă) şi
asupra întâlnirilor restrânse şi a discuţiilor directe cu alegătorii.

Pentru alegerile parlamentare din decembrie au fost înscrişi 18.423.066 de
cetăţeni români cu drept de vot şi şi-au putut exercita dreptul la vot doar în cadrul
secţiilor de votare de care aparţineau, iar alegătorii care au putut face dovada
domiciliului pe raza secţiei de votare respective au putut fi înscrişi pe liste
suplimentare în ziua alegerilor. Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate au
prezentat paşaportul sau cartea de identitate împreună cu documentul eliberat de
autorităţile străine care dovedea domiciliul din străinătate 3. Aceştia au votat în
centre unice, care s-au dovedit, din cauza distanţelor şi a numărului redus de secţii
de vot, insuficiente şi neoperante. Astfel, a fost redus votul multiplu. De asemenea,
au fost înscrişi 2.457 de candidaţi din partea a 12 partide sau alianţe electorale şi a
18 organizaţii din partea minorităţilor naţionale şi 12 candidaţi independenţi4.
În judeţul Dolj au fost înscrişi 90 de candidaţi din partea a şase partide sau alianţe
electorale. Aceştia au fost nominalizaţi de partide politice, alianţe politice şi electorale,
coaliţii, organizaţii ale minorităţilor naţionale.

De asemenea, puteau fi nominalizaţi şi candidaţi independenţi, care, conform
Constituţiei, puteau candida dacă îndeplineau condiţia de a fi cetăţean cu drept de
vot şi vârsta de 23 de ani, pentru a putea fi ales în Camera Deputaţilor sau 33 de
ani, pentru fi ales în Senat. Partidele şi alianţele politice care au nominalizat
candidaţi în Dolj au fost: Uniunea Social Liberală, Alianţa România Dreaptă,
Partidul Poporului Dan-Diaconescu, Partidul România Mare, Uniunea Democrată
Maghiară din România, Partidul Ecologist Român. Conform votului uninominal,
fiecare partid şi organizaţie a desemnat câte un candidat pentru fiecare
circumscripţie electorală.
La nivelul judeţului Dolj, circumscripţia electorală numărul 17 5, au fost
organizate 15 colegii parlamentare (5 colegii uninominale pentru Senat şi 10 colegii
uninominale pentru Camera Deputaţilor) după cum urmează6: Uniunea Social
Liberală (USL), Camera Deputaţilor: Enea Constantin Cosmin (Colegiul 1),
Vasilescu Nicolae (Colegiul 2), Stroe Ionuţ Marian (Colegiul 3), Gust-Băloşin
Florentin (Colegiul 4), Petrescu Petre (Colegiul 5), Manda Iulian Claudiu (Colegiul
6), Voicu Mihai Alexandru (Colegiul 7), Iane Daniel (Colegiul 8), Zgonea Valeriu
3
Raportul Final al Echipei de Experţi Electorali OSCE, Alegerile parlamentare din România;
http://www.osce.org/ro/odihr/elections/98930.
4
Ibidem.
5
Conform Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, circumscripţia
electorală este unitate administrativ-teritorială, judeţ sau municipiul Bucureşti, sau circumscripţia
electorală pentru românii cu domiciliul în afara ţării, în care se organizează alegeri.
6
Datele ne-au fost oferite de Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Regională de Statistică Dolj.
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Ştefan (Colegiul 9), Călin Ion (Colegiul 10); Uniunea Social Liberală (USL)
(Senat) Anghel Cristina Irina (Colegiul 1), Fifor Mihai Viorel (Colegiul 2), Voinea
Florea (Colegiul 3), Oprea Mario Ovidiu (Colegiul 4), Geoană Mircea Dan
(Colegiul 5); Alianţa România Dreaptă (ARD) Camera Deputaţilor: Călinoiu
Eugen Costel (Colegiul 1), Dascălu Constantin (Colegiul 2), Mândrea Laurenţiu
Mihai (Colegiul 3), Mărgărit Dorin Constantin (Colegiul 4), Şerban Ileana
(Colegiul 5), Călin Cosmin Petruţ (Colegiul 6), Popa Cornel (Colegiul 7), Stoica
Ştefan Bucur (Colegiul 8), Păsculescu Veta (Colegiul 9), Safta Doru (Colegiul 10);
Alianţa România Dreaptă (ARD) Senat: Dincă Mărinică (Colegiul 1), Cherciu Dan
Adrian (Colegiul 2), Giugea Nicolae (Colegiul 3), Marcea Marcel (Colegiul 4),
Drîgnei Daniel (Colegiul 5); Partidul Poporului Dan-Diaconescu (PP-DD) Camera
Deputaţilor – Neţoiu Gheorghe (Colegiul 1), Cilibiu Mihai (Colegiul 2), Pană Ionel
(Colegiul 3), Ursu Andrei Tudor (Colegiul 4), Dumbravă Ion (Colegiul 5), Oprescu
Laurenţiu Iulian (Colegiul 6), Iancu Constantin (Colegiul 7), Vişan Gelu (Colegiul
8), Purcărin Costinel (Colegiul 9), Lupaşcu Marian (Colegiul 10); Partidul
Poporului Dan-Diaconescu (PP-DD) Senat: Solomon Antonie (Colegiul 1), Preotu
Gheorghe (Colegiul 2), Ioniţoiu Grigore (Colegiul 3), Schutz Maria (Colegiul 4),
Stoica Adrian (Colegiul 5); Partidul România Mare (PRM) Camera Deputaţilor:
Ghică Aurel (Colegiul 1), Popescu Elena (colegiul 3), Leca Alexandru Cristian
(Colegiul 5); Partidul România Mare (PRM) Senat: Tomescu Marian (Colegiul 1);
Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) Camera Deputaţilor:
Horvath Julia (Colegiul 1), Derzsi Csaba Tibor (Colegiul 2), Toth Rita (Colegiul
3), Horvath Edit (Colegiul 4), Debreczeni Alexandru (Colegiul 5), Pirosca Csaba
(Colegiul 6), Szabo Magdalena Edina (colegiul 7), Szabo Jozsef (Colegiul 8),
Perecz Simo Annamaria (Colegiul 9), Kelemen Gyula (Colegiul 10); Uniunea
Democrată Maghiară din România (UDMR) Senat: Rosmann Annamaria (colegiul
1), Vekont Eva-Maria (Colegiul 2), Kadar Jozsef (Colegiul 3), Perecz Hajnal Adel
(Colegiul 4), Cseke Sandor (Colegiul 5); Partidul Ecologist Român (PER) Camera
Deputaţilor: Popescu Iuliana (colegiul 2), Nistor Maria Alina (Colegiul 3), Ilie
Virgil Daniel (Colegiul 4), Negrea Petre (Colegiul 5), Radu Alexandru Cosmin
(Colegiul 6), Popescu Elena Daniela (Colegiul 7), Bodo Laura (colegiul 8),
Mardale Teodor Cristian (Colegiul 9), Copcă Vasile (colegiul 10); Partidul
Ecologist Român (PER) Senat: Lungu Florin Gabriel (Colegiul 1), Tufă Săndel
Florin (Colegiul 2), Pîrvulescu Cosmin Mihai (Colegiul 3), Petroşanu Maria
(colegiul 4), Birţoiu Lavinia Ionela (Colegiul 5).
Campania electorală a fost concentrată, în mare parte, asupra primului ministru Victor
Ponta şi a preşedintelui Traian Băsescu.

Discursurile politice acide, începute în timpul Referendumului s-au
intensificat în perioada pre-electorală şi au atins apogeul în perioada electorală. În
timp ce USL a încercat să beneficieze de electoratul protestatar, Traian Băsescu a
avut intervenţii repetate în favoarea opoziţiei, devenind un subiect obişnuit al
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campaniei7. Lipsită de competitivitate, cu candidaţi nominalizaţi strategic8,
campania electorală a fost lipsită de un discurs politic în care să se facă trimitere la
politici, la subiecte legate de economie sau reforme, candidaţii preferând să dezbată
subiecte de interes local. Au fost utilizate instituţiile mass-media şi reţelele de
socializare, însă campania din uşă în uşă, în care s-au distribuit şi materiale electorale,
a fost folosită ca metodă principală atât în mediul urban, cât şi în mediul rural.
La nivelul întregii ţări, campania electorală pentru parlamentarele din
decembrie 2012 s-a desfăşurat în limitele legale, existând însă şi câteva incidente.
Acestea au fost raportate Biroului Electoral şi făcute public de către mass-media.
Ministerul Administraţiei şi Internelor a înregistrat, în primele trei săptămâni un număr
de 576 de incidente, mult mai puţine decât în timpul campaniei pentru alegerile locale din
iunie, când au fost înregistrate peste 1.500 de nereguli9.

Privitor la desfăşurarea alegerilor, în campania pentru acestea, ministrul
Administraţiei şi Internelor, Mircea Duşa declara: „Nu am avut probleme
deosebite. Sunt şi câteva cazuri care se încadrează în prevederile articolul 55 din
Legea 35 legat de mita electorală. Dar, în general, campania se desfăşoară în
limitele normalului”10. Au fost luate măsurile necesare astfel încât alegerile să se
desfăşoare corect, în spiritul legii, iar votul din 9 decembrie să reflecte dorinţa
electoratului. Mircea Duşa le-a cerut prefecţilor să fie „foarte responsabili” în
organizarea scrutinului la nivel local, astfel încât „să nu lase loc de interpretare”11.
În ceea ce priveşte campania electorală pentru alegerile parlamentare din judeţul Dolj,
aceasta s-a încadrat normelor de la nivel naţional şi nu au fost înregistrate evenimente majore.

La închiderea urnelor, au fost înregistrate la nivelul întregii ţări, pentru
Camera Deputaţilor, următoarele rezultate12: 18.423.066 alegători înscrişi,
7.694.180 alegători care s-au prezentat la vot, reprezentând 41,76%, 7.409.626
(96,30%) voturi valabil exprimate, 187.383 (2,44%) alegători înscrişi pe listele
suplimentare, 53.707 (0,70%) voturi cu ajutorul urnei mobile, 212.289 (2,76%)
voturi nule, 71.364 (0,98%) voturi albe.
7
Raportul Final al Echipei de Experţi Electorali OSCE, Alegerile parlamentare din România;
http://www.osce.org/ro/odihr/elections/98930.
8
Reprezentanţi ai Echipei de experţi electorali OSCE au constatat existenţa unor înţelegeri
reciproce între partide cu privire la nominalizarea candidaţilor pe colegii astfel încât să candideze
strategic; Ibidem.
9
Ziare.com din 4 decembrie 2012, http://www.ziare.com/alegeri/alegeri-parlamentare-2012/alegeriparlamentare-2012-576-de-incidente-in-primele-trei-saptamani-de-campanie-1205192.
10
Ibidem.
11
Ziare.com din 4 decembrie 2012, http://www.ziare.com/alegeri/alegeri-parlamentare2012/alegeri-parlamentare-2012-576-de-incidente-in-primele-trei-saptamani-de-campanie-1205192.
12
Raportul Final al Echipei de Experţi Electorali OSCE, Alegerile parlamentare din România;
http://www.osce.org/ro/odihr/elections/98930.
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Pentru Senat au fost înregistrate următoarele rezultate13: 18.423.066 alegători
înscrişi, 7.416.628 (96,39%) voturi valabil exprimate, 7.694.180 (41,76%) alegători
care s-au prezentat la vot, 187.383 (2,44%) alegători înscrişi pe listele
suplimentare, 53.707 (0,70%) voturi exprimate cu ajutorul urnei mobile, 185.980
(2,42%) voturi nule, 90.968 (1,18%) voturi albe.
În urma centralizării datelor, s-a constatat o majoritate dobândită de Uniunea
Social Liberală. La Camera Deputaţilor, USL a înregistrat 58,6%, ARD – 16,5%
PP-DD – 13,9%, iar UDMR 5,1%. La Senat, USL a înregistrat 60,1%, ARD –
16,7%, PP-DD – 14,6%, UDMR – 5,2%. Prezenţa la urne a fost de 41,76%14.
Conform Biroului Electoral Central, USL a obţinut la Camera Deputaţilor
4.344.288 de voturi valabil exprimate (273 de mandate), în timp ce la Senat a
adunat 4.457.526 de voturi (122 de mandate); ARD a reuşit să obţină la Camera
Deputaţilor 1.223.189 de voturi valabil exprimate (56 de mandate), iar la Senat,
1.232.318 (24 de mandate); PP-DD a avut la Camera Deputaţilor 1.036.730 de
voturi (47 de mandate), iar la Senat – 1.086.822 (21 de mandate); pentru Camera
Deputaţilor, UDMR a obţinut 380.656 de voturi (18 mandate), iar pentru Senat –
388.528 (9 mandate)15.
Numărul membrilor în Parlamentul României, în urma alegerilor de la 9 decembrie, a
crescut de la 470 la 588 de parlamentari. În literatura de specialitate, Parlamentul actual a
primit denumirea de supraponderal, mitul parlamentului supradimensionat16. Uniunea SocialLiberală deţine 395 de mandate (122 de senatori şi 273 de deputaţi), Alianţa România
Dreaptă deţine 80 de mandate (24 de senatori şi 56 de deputaţi), PP-DD deţine 68 de mandate
(21 de senatori şi 47 de deputaţi), UDMR deţine 27 de mandate (9 senatori şi 18 deputaţi), la
care se adaugă 18 parlamentari ai minorităţilor naţionale17.

Partidele care nu au reuşit să atingă pragul electoral sunt: PRM, PER,
Partidul Popular Maghiar din Transilvania, Partidul Popular, Partidul Alianţa
Socialistă, Partidul Popular al Protecţiei Sociale, Partidul Social Democrat al
Muncitorilor şi Partidul Naţional Democrat Creştin.
La nivelul judeţului Dolj, USL a câştigat toate cele 15 colegii parlamentare, candidaţii
obţinând peste 50%+1 din voturile valabil exprimate18. Următoarele formaţiuni politice au
13

Ibidem.
Daniel Buti, Trei consecinţe ale alegerilor parlamentare din 2012, în: „Sfera Politicii”,
volumul XXI, nr. 2 (174)/martie-aprilie 2013, p. 27, http://www.sferapoliticii.ro/sfera/pdf/Sfera_174.pdf.
15
http://www.becparlamentare2012.ro/rezultate.html; Raportul Final al Echipei de Experţi
Electorali OSCE, Alegerile parlamentare din România; http://www.osce.org/ro/odihr/elections/98930.
16
Vezi Alexandru Radu, Despre mitologia votului uninominal, în: „Sfera Politicii”, volumul
XXI, nr. 2 (174)/martie-aprilie 2013, p. 9, http://www.sferapoliticii.ro/sfera/pdf/Sfera_174.pdf.
17
http://www.becparlamentare2012.ro/rezultate.html; Vezi şi: Raportul Final al Echipei de
Experţi Electorali OSCE, Alegerile parlamentare din România; http://www.osce.org/ro/odihr/elections/98930.
18
În judeţul Dolj, candidatul Mircea Geoană a obţinut 46.833 de voturi valabil exprimate,
Mihai Fifor – 40.015, Voinea Florea – 34.666, Anghel Cristiana – 32.820, Oprea Mario Ovidiu –
22.724. Vezi şi: Alexandru Radu, Despre mitologia votului uninominal, în: „Sfera Politicii”, volumul
XXI, nr. 2 (174)/martie-aprilie 2013, p. 8, http://www.sferapoliticii.ro/sfera/pdf/Sfera_174.pdf.
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fost ARD şi PP-DD. Pentru Senat, ARD a obţinut 17,73% din voturile valabil exprimate, iar
PP-DD 14,96%. Pentru Camera Deputaţilor, PP-DD a obţinut 17,29%, iar ARD 15,52%19.

Învingători în alegerile parlamentare din judeţul Dolj, la 9 decembrie 2012,
au fost20: Enea Constantin Cosmin (Colegiul 1 USL), Vasilescu Nicolae (Colegiul
2 USL), Stroe Ionuţ Marian (Colegiul 3 USL), Gust-Băloşin Florentin (Colegiul 4
USL), Petrescu Petre (Colegiul 5 USL), Manda Iulian Claudiu (Colegiul 6 USL),
Voicu Mihai Alexandru (Colegiul 7 USL), Iane Daniel (Colegiul 8 USL), Zgonea
Valeriu Ştefan (Colegiul 9 USL), Călin Ion (Colegiul 10 USL), pentru Camera
Deputaţilor şi: Anghel Cristina Irina (Colegiul 1 USL), Fifor Mihai Viorel
(Colegiul 2 USL), Voinea Florea (Colegiul 3 USL), Oprea Mario Ovidiu (Colegiul
4 USL), Geoană Mircea Dan (Colegiul 5 USL), pentru Senat.
În urma redistribuirii, au fost atribuite judeţului Dolj încă trei mandate de senator şi
două de deputaţi, după cum urmează: ARD – Mărinică Dincă pentru Senat, Ştefan Stoica şi
Constantin Dascălu pentru Camera Deputaţilor; PP-DD – Antonie Solomon pentru Senat,
Gigi Neţoiu pentru Camera Deputaţilor.
Astfel, judeţul Dolj este reprezentat în Parlamentul României de 20 de parlamentari,
cei cinci enumeraţi mai sus fiind în opoziţie.

Câştigarea categorică a alegerilor de către USL a determinat desemnarea ca
premier a lui Victor Ponta, preşedintele PSD, şi alegerea ca preşedinte al Senatului
a lui Crin Antonescu, preşedintele PNL, cei doi fiind copreşedinţi ai Uniunii
Social-Liberale. Judeţul Dolj a fost şi este reprezentat în Executiv de către
preşedintele organizaţiei liberale judeţene a PNL, în calitate de ministru delegat
pentru relaţia cu Parlamentul, deputatul Mihai Voicu. În postul de secretar de stat
în Ministerul Fondurilor Europene, judeţul Dolj este reprezentat de Alin Mitrică. În
cadrul Parlamentului, deputatul Valeriu Zgonea a fost ales preşedintele Camerei
Deputaţilor, iar deputatul Claudiu Manda, vicelider al grupului PSD.
În urma alegerilor parlamentare, au fost reorganizate o serie de partide, printre care şi
PSD. Liderii politici ai partidului din judeţul Dolj au fost desemnaţi, în urma alegerilor
interne, ca vicepreşedinţi naţionali21.

Totodată, trebuie menţionat faptul declanşării unor anchete la nivel naţional
privitor la neregulile sesizate în timpul campaniei. Judeţul Dolj nu a avut şi nu are
lideri şi organizatori anchetaţi de către instituţiile abilitate.

19

Datele ne-au fost oferite de Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Regională de Statistică Dolj.
Ibidem.
21
Astfel, vicepreşedinţi PSD la nivel naţional, din judeţul Dolj, au fost aleşi Valeriu Zgonea
(preşedintele Camerei Deputaţilor) şi Lia Olguţa Vasilescu (primarul municipiului Craiova).
20

ELITE INTELECTUALE ÎN ROMÂNIA:
TENTAŢII IDEOLOGICE ŞI EXERCIŢIU CRITIC
IDEOLOGIE ŞI POLITICĂ.
SFÂRŞITUL AVENTURII CRITERIONISTE♦
Constantin MIHAI∗
Abstract: This paper tries to explain Criterion’s final adventures, starting from
the relationship between ideology and politics during the Romanian interwar period.
The relationship between ideology and politics becomes essential for Criterion as long
as it reforms inside itself many orientations: towards socialism and communism, the
national-Christianism, a trend that becomes major inside the group, the traditional
right and the democracy. The unity of Criterion was broken by ideological and
political tensions that arase among its members, as much as the events that followed.
All of these leaded to the fall of the organic solidarities and to the group’s dissolution.
Keywords: ideology, politics, adventure, Criterion, right, left, orientations.
Résumé: L’étude présent essai d’expliquer les « aventures » finales du group
Criterion, à partir de la relation l’entre idéologie et la politique pendant l’entre deux
guerres mondiales. Cette rélation était dévenue essentielle pour Criterion dont les
membres partageaient plusieures orientations : vers socialism et communisme,
national-chrétien (orientation devenue majoritaire), droit traditionnelle et democratie.
L’unité du group a été détruite à la fois à cause des tensions idéologiques et politiques
parues parmi ses membre, qu’à cause des événements historiques qui ont marqué la
Roumanie. Toutes ces causes ont provoqué la destructuration des solidarités
organiques et la dissolution du groupe intellectuel.
Mots clés: idéologie, politique, aventure, Criterion.

Într-un context în care scena politică internaţională era profund antagonizată
în două tabere distincte: comunismul rusesc şi fascismul european, Asociaţia
Criterion nu avea cum să evite, la un moment dat, această cădere în spaţiul
ideologiilor, în pofida dezideratului său cultural şi spiritual. Această bătălie
între Dreapta şi Stânga – deşi în plan european, Dreapta nu era reprezentată
exclusiv de fascism, văzut, din punct de vedere ideologic, tot ca un apendice al
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Stângii11(a se vedea numai în plan doctrinar anticreştinismul endemic al
bolşevismului şi al fascismului), ci, mai degrabă, de mişcările naţionaliste – se
contura în fiecare spaţiu identitar în funcţie de specificitatea sa.
În România interbelică, clivajul ideologic dintre Stânga şi Dreapta era unul foarte clar:
socialism (comunism) şi naţionalism creştin. Tânăra generaţie criterionistă se confrunta cu
această bătălie ideologică care domina atât spaţiul autohton, cât şi mediul internaţional.

Generaţia de la 1922, care pusese bazele Legiunii Arhanghelului Mihail
(24 iunie 1927), avea să-şi descopere afinităţi elective cu o bună parte a generaţiei
criterioniste, la începutul anilor 19302. Astfel, la 3 ianuarie 1933, Mihail
Polihroniade, unul dintre membrii Criterion înfiinţează revista „Axa”, ce grupează
o pleiadă de tineri intelectuali: Alexandru Constant, Mircea Eliade, Radu Gyr, Ion
Victor Vojen, Vasile Christescu, strălucitul asistent al lui Vasile Pârvan, Alexandru
Basarab, Vasile Marin, Alexandru Cristian Tell, Ion Moţa.
Raportul dintre ideologie şi politică devine unul peremptoriu pentru Criterion
în măsura în care se reconfigurează în interiorul grupării mai multe orientări:
orientarea spre stânga socialistă şi comunistă (H. H. Stahl, Bellu Silber, Mihail
Sebastian, Lucreţiu Pătrăşcanu), orientarea spre dreapta de factură naţionalcreştină, curent ce devine majoritar în interiorul grupului (Mircea Eliade, Mihail
Polihroniade, Alexandru Cristian Tell, Paul Costin Deleanu, Arşavir şi Haig
Acterian, Alexandru Basarab, Dan Botta, Traian Herseni, Paul Sterian, Petre
Manoliu, Emil Cioran, Constantin Noica, Horia Stamatu, Mircea Nicolau3),
1
Cf. Ernst Nolte, Three faces of fascism. Action française. Italian Fascism. National
Socialism, New York, New American Library, 1979. Din perspectiva istoriei intelectuale, Ernst Nolte
încearcă să reveleze dimensiunea metapolitică a istoriei. Astfel, fascismul funcţionează pe trei nivele:
în plan politic, fascismul este o formă de opoziţie împotriva marxismului; în plan sociologic, el
funcţionează ca o formă împotriva valorilor burgheziei, iar în plan metapolitic, ca o formă de
rezistenţă la transcendenţă, ce poate fi înţeleasă ca spirit al modernităţii.
A se vedea, de asemenea, François Furet, Ernst Nolte, Fascism and communism, University of
Nebraska Press, 2001.
2
În anul 1932, o parte a intelectualităţii interbelice începe să se apropie de fenomenul legionar:
Nae Ionescu, Traian Brăileanu, Vasile Christescu, Vladimir Dumitrescu, Vasile Marin, Radu Gyr, Augustin
Bidian, Alexandru Basarab, Geo Zlotescu, Mihail Polihroniade, Paul Costin Deleanu, Ernest Bernea,
Mircea Eliade et alii. Pentru a decela semnificaţiile fenomenului legionar, ca fenomen de masă, a se vedea
analiza pertinentă a doctrinei legionare în raport cu curentele timpului (liberalism, comunism), analiză
realizată de Armin Heinen, Die Legion „Erzengel Michael” in Rumänien. Soziale Bewegung und politische
Organisation. Ein Beitrag zum Problem des internationalen Faschismus, München, 1986, precum şi
substanţiala sinteză a lui Francisco Veiga, La mística del ultranacionalismo. El Movimiento legionario
rumano, 1919–1941, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 1989.
3
Pentru relaţia dintre aceşti intelectuali criterionişti şi legionarism, a se vedea: Intelectualii şi
Mişcarea Legionară. Mari conştiinţe româneşti, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Buna-Vestire,
2000. A se vedea, de asemenea, şi Petru Comarnescu, Jurnal 1931–1937, Iaşi, Institutul European,
1994, p. 81: „Unii dintre membrii Criterionului trec de partea mişcărilor de dreapta ca Mişu
Polihroniade. Vom avea surprize multe, căci acum încep să se stabilească mai clar poziţiile – pentru
cei care înţeleg să facă politică activă, de stânga ori de dreapta. Generaţia noastră se împarte în două
tabere net opuse şi în crâncenă luptă. Eu nu vreau să activez direct în politică, rămânând pe poziţie
intelectuală, şi consacrându-mă culturii. Dacă voi reuşi sau nu rămâne de văzut”.
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orientarea spre dreapta tradiţională (Mircea Vulcănescu, Stelian Mateescu), precum
şi orientarea democratică (Petru Comarnescu4, Eugen Ionescu).
România interbelică avea să cunoască avatarurile acestei acutizări ideologice: Dreapta
(legionarism)5 versus Stânga, în măsura în care tinerele generaţii de după Primul Război
Mondial erau în căutarea unui ideal spiritual: crearea unei revoluţii interioare, a prefacerii
unui om nou, capabil să restaureze ordinea morală pierdută şi să racordeze identitatea
naţională la spaţiul european, inclusiv prin redescoperirea filonului originar al creştinismului
răsăritean (Ortodoxia).

Într-o istorie a dreptei româneşti interbelice, legionarismul reprezintă vârful
de lance a ceea ce s-a numit restituirea omului de către om, explicaţii fiind căutate,
printre altele, în caracterul specific al „omeniei româneşti”. Nae Ionescu, cel care
se apropie de fenomenul legionar la începutul anilor 1930 – el nu a fost niciodată
ideologul Mişcării Legionare, aşa cum greşit se acreditează această idee, ci doar
unul dintre prietenii Legiunii, un sfătuitor uneori incomod6 din rândul elitei
4

Gabriel Stănescu, Curajul de a sfida moartea. Convorbiri cu Mircea Nicolau, Bucureşti,
Criterion Publishing, 2007, p.93: Dacă e adevărat că rolul lui Petru Comarnescu în înfiinţarea
Criterionului a fost hotărâtor şi se poate vorbi de prezenţa sa ca adevăratul creator al Criterionului în
orientarea politică de atunci – (1932, n.n. C.M.) –, totuşi, trebuie să recunoaştem că, mai târziu, când
din Criterion s-a desprins o aripă legionară, Comarnescu n-a mai făcut parte din ea. El a fost un
democrat de o perfectă obiectivitate… Mai târziu, când conflictul dintre dreapta şi stânga s-a acutizat,
Comarnescu a făcut parte din cei care au stat deoparte. Dar nu e mai puţin adevărat că el a judecat cu
obiectivitate toate evenimentele majore din politica noastră”.
5
Gheorghe Buzatu, Corneliu Ciucanu, Cristian Sandache, Radiografia dreptei româneşti
(1927–1941), Bucureşti, Editura FF. Press, 1996, 165–218.
6
Mircea Vulcănescu, Nae Ionescu. Aşa cum l-am cunoscut, Bucureşti, Humanitas, 1992,
pp. 77–102. Mircea Vulcănescu, care nu era un partizan legionar, ci, dimpotrivă un promotor al
dreptei tradiţionale, pe linia conservatismului românesc, explică foarte bine resorturile apropierii lui
Nae Ionescu de Mişcarea Legionare, punctând atât apropierile în planul fondator al legionarismului,
cel teologal cât şi diferenţele care ţineau de structura specifică a fiinţei umane: „Adevărul este că
latura intelectuală a Mişcării Legionare a avut contacte permanente cu Nae Ionescu, s-a sfătuit mereu
cu el, i-a cerut teme de reflecţie şi de luptă. Și, cum nimic nu se făcea în mişcare, fără voia
conducătorului ei, trebuie admis că el a încuviinţat acest contact… În fond, între ethosul lui Nae
Ionescu şi al lui Corneliu Codreanu era o deosebire cardinală, poate chiar una de substanţă. Nae
Ionescu era o fire contemplativă, de artist, cu o estetică a purtării care îl situa dincolo de bine şi de
rău, şi o inteligenţă realistă, ascuţită, care pătrundea toate cutele şi dedesubturile unei probleme
încurcate, spre a-i desluşi structura. Ceea ce domina la el asupra voinţei de a face bine era
curiozitatea, dorinţa de a şti, de a face lumină: lucem ferre. Și, în fond, pe planul omenesc, era un
sceptic. Codreanu era, dimpotrivă, un intuitiv practic, o natură credincioasă, fanatică, aplecată spre
făptuire, cu o orientare fundamental etică, dominată, în toate, de problema normei de purtare ce e de
făcut, care mergea direct la ţintă. De aceea, contactul lor nu a putut fi altul decât acela dintre un
gânditor politic şi un politician” (p. 101). Singura obiecţie critică pe care i-o aducem lui Mircea
Vulcănescu vizează caracterizarea lui Codreanu drept un politician, o idee eronată, întrucât liderul
Mişcării Legionare nu făcea parte din clasa politică românească, ci voia realizarea unei revoluţii
spirituale de nuanţă creştină. El poate fi considerat un vizionar în ordinea metapolitică, dacă ne
gândim că ceea ce a prefigurat el în 1936: „De vor intra trupele ruseşti pe la noi şi vor ieşi
învingătoare, în numele diavolului, cine poate să creadă, unde este mintea care să susţină că ele vor
pleca de la noi înainte de a ne sataniza, adică bolşeviza?”, ceea ce s-a şi întâmplat la scurtă vreme,
după 23 august 1944, pentru o jumătate de secol.
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intelectuale – vedea în această doctrină „o îmbinare în modul cel mai tipic şi mai
original a tradiţiei nobililor daci cu valorile istoriei europene”7. Legionarismul
insista pe dimensiunea escatologică a Învierii, în sensul evoluţiei istorice a
popoarelor. Astfel, asistăm la o reformulare creştină a ideii naţionale, în care
imaginea biblică a prezenţei omenirii în faţa judecăţii de apoi devine una
hotărâtoare, omenire care nu constituie o masă amorfă, ci se individualizează,
structurându-se prin particularismul datelor identitare. În acest sens,
împlinirea acelui om nou, dezideratul major legionar, se regăsea şi în problematica tinerei
generaţii. De fapt, acest concept exista în textele multor intelectuali criterionişti (Vulcănescu,
Eliade, Cioran, Comarnescu) şi el nu se identifica cu supraomul nietzschean, ci cu modelul
unei umanităţi integrate8.

Resorturile apropierii unei părţi a Criterionului de dreapta naţional-creştină
nu sunt legate de speranţa unei renovatio cosmica pe fondul dezintegrării lumii
moderne, aşa cum profesa gândirea europeană tradiţională (Evola, Guénon), prin
susţinerea unor mişcări politice, ci tocmai începerea unui nou ev spiritual, ca
urmare a încheierii unui ciclu istoric9.
Generaţia criterionistă încerca să formuleze şi să explice aderarea sa la poziţia dreptei
creştine, prin racordarea la ideea de românitate, de românism, un fel de marcă stilistică a
identităţii româneşti. Convertirea la românism10 reprezenta adeziunea unei generaţii la
împlinirea unui stat organic, unitar şi puternic, în prelungirea misiunii sale cultural-spirituale.

Crearea unei identităţi specifice implica şi adoptarea unei orientări în care
naţionalul avea un rol preeminent, prin permanenta sa raportare la universal.
Poziţia tinerei generaţii se revendica atât de la direcţia de gândire promovată de
Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, Nichifor Crainic şi Nae Ionescu,
cât şi de la valorile acţiunii şi ale atitudinii realiste de tip naţional-popular11. Pentru
a disocia românismul de orice posibil şovinism şi xenofobie, Mircea Eliade oferă
argumente solide privitoare la valoarea acestui mod de gândire şi acţiune care
defineşte identitatea românească12.
7

Cristian Sandache, „Din istoria dreptei româneşti”, în: Gheorghe Buzatu, Corneliu Ciucanu,
Radiografia dreptei româneşti (1927–1941), Cristian Sandache, Bucureşti, Editura FF. Press, 1996,
p.220; Nae Ionescu, Fenomenul legionar, Bucureşti, Antet XX Press, 1993, volum ce reuneşte patru
dintre conferinţele lui Nae Ionescu ţinute în lagărul de la Miercurea Ciuc, în 1938, în care filosoful
român decelează esenţa acestui fenomen care a atras tânăra generaţie interbelică.
8
Liviu Antonesei, „Un model de acţiune culturală: grupul Criterion”, în: Cultură şi societate,
Alexandru Zub, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1991, p. 384.
9
Mircea Eliade, Fragmentarium, Bucureşti, Humanitas, 1994, p. 111: „Lumea actuală trăieşte
un sfârşit de ciclu… Orice s-ar întâmpla după viitorul cataclism, formele de viaţă şi de gândire
europeană create de Renaştere şi revoluţiile industriale şi sociale care i-au urmat vor fi definitiv
îngropate, depăşite”.
10
Mihail Polihroniade, Convertirea d-lui Mircea Eliade la românism, în: „Axa”, 18 martie
1933, p. 1.
11
Mircea Eliade, Creaţie etnică şi gândire politică, în: „Cuvântul”, 26 august 1933, p. 2.
12
Mircea Eliade, Compromiterea românismului, în: „Vremea”, 329, 11 martie 1934, p. 1,
„Termenul acesta, românism, este cu desăvârşire compromis. Cine mai are curajul să spună în public
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Pentru Mircea Eliade, ca, de altfel, pentru membrii Criterionului, românismul nu
reprezintă nicidecum o variantă autohtonă a fascismului sau a naţional-socialismului13,
declarându-şi întreaga stupoare faţă de interpretările potrivit cărora ideea românească ar fi
creaţia lui Mussolini şi Hitler14.

Ceea ce a atras o parte a Criterionului faţă de Dreapta naţional-creştină a fost
tocmai acea sinteză de românism şi spiritualitate, care împlinea exigenţa unui
mesianism specific românesc. Astfel,
renaşterea spirituală a naţiunii se produce sub semnul românismului revoluţionar care a
provocat adeziunea tinerei generaţii şi care primeşte contribuţia doctrinară a unor intelectuali,
precum Nae Ionescu15.

În acest sens, generaţia criterionistă este atrasă de această revoluţie spirituală
propusă de legionarism, o revoluţie metapolitică ce crea o nouă aristocraţie,
aristocraţia spiritului, promotoarea valorilor europene16.
Dincolo de aceste convergenţe ideologice cu Dreapta naţional-creştină,
existau şi anumite poziţii (vitalismul lui Cioran) ce pot fi catalogate drept
moderniste sau chiar futuriste, fiind în contrapunct cu tradiţionalismul Dreptei, şi
mai ales cu religiozitatea ei. Critica cioraniană din Schimbarea la faţă împotriva
bizantinismului ţine de resortul filosofiei istoriei, în măsura în care filosoful român
doreşte mutarea accentului de pe dimensiunea contemplativă, eleată şi rurală a
românităţii spre cea activă, parmenidiană şi citadină, care îi asigură un dinamism
aparte. Dreapta naţional-creştină nu punea niciodată în discuţie valoarea satului ca
o celulă vitală a organismului comunitar, deşi nu respingea perspectiva unei
industrializări moderate, în acord cu realităţile româneşti17. Specificul fundamental
ţărănesc era astfel pus în discuţie prin orientarea spre cultura citadină (Cioran,
Comarnescu).
că e naţionalist? I se răspunde îndată că-i hitlerist, că-i huligan, rasist, fascist, mercenar şi că vrea
războiul!... Ar trebui să se ştie că românism nu înseamnă nici fascism, nici şovinism, ci pur şi simplu
dorinţa de a realiza un stat organic, unitar, etnic, echitabil”.
13
Claudio Mutti, Penele arhanghelului. Intelectualii români şi Garda de Fier, Bucureşti,
Anastasia, 1997, p. 63.
14
Mircea Eliade, Criza românismului, în: „Vremea”, nr. 395/17 martie 1935, p. 1.
15
Mircea Eliade, Destinuri româneşti, în: „Vremea”, nr. 430/22 martie 1936, p. 1: „Fenomenul
Renaşterii româneşti – pe care l-am remarcat cu câţiva ani în urmă – este în plină desfăşurare. Creşte
tot mai robustă demnitatea omului românesc. Dezgustul sau disperarea faţă de condiţia românească a
lăsat loc unei febre revoluţionare care pune mai înainte de toate accentul pe românitate. Foarte mulţi
tineri cred, astăzi, în destinul excepţional al României, în rolul decisiv pe care poporul nostru e
chemat să-l joace în istoria apropiată. A început să se vorbească, chiar, despre imperialismul
românesc – şi profesorul Nae Ionescu a intervenit şi aici cu viziunea sa formidabilă, cu logica sa
precisă, şi a formulat cu pasiune şi claritate ceea ce era latent în atâtea conştiinţe tinere”.
16
Claudio Mutti, Mircea Eliade şi Garda de Fier, Sibiu, Editura Puncte Cardinale, 1995, p. 46.
17
Ibidem, p. 89.
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Poziţionarea spre Dreapta spirituală a colectivităţii româneşti18 reprezenta constanta
ideologică a părţii majoritare a Criterionului (Vulcănescu, Sterian, Eliade, Botta, Noica,
Acterian, Tell, Polihroniade, Deleanu), o Dreaptă în care valorile identităţii naţionale şi
spirituale se conectau la permanenţa tradiţiei intelectuale europene.

Din această perspectivă, identitatea naţională bazată pe o istorie a vieţii
spirituale româneşti nu este una autarhică, izolaţionistă şi limitată, ci are deschidere
spre alte spaţii, regăsindu-şi consubstanţialitatea la nivelul reprezentărilor şi
practicilor cultural-ideologice, ca forme ale sensibilităţii colective.
Poziţionarea spre Dreapta ideologică a unei părţi a Criterionului avea să
antreneze o reacţie din partea celorlalţi intelectuali din partea grupului, orientaţi
spre Stânga. Despre tendinţele politice ale tinerei generaţii19 se poate vorbi în
funcţie de existenţa anumitor stări de fapt care justificau atitudinile diverse ale
criterioniştilor: imposibilitatea tinerei generaţii de a se încadra în structura statului
din cauza lipsei locurilor (de unde aşa-numitul şomaj al tinerei generaţii), tendinţa
de proletarizare a ţărănimii, precum şi inadecvarea juridico-politică a ţării cu starea
ei culturală şi economică. În aceste condiţii, atitudinea politică apărea ca o atitudine
raţională, ce decurgea din percepţia şi înţelegerea acestor stări de fapt.
Teza celor care adoptau poziţia Dreptei tradiţionale se fundamenta pe opoziţia netă
dintre sat şi oraş, pornind de la evidenţă: „neamul românesc este, în esenţa lui, un neam de
ţărani, iar originalitatea, cultura şi menirea lui istorică şi metafizică sunt în sate”20.

Această teză se opune celei stângiste, care proclamă proletarizarea ţărănimii,
ca urmare a mutării accentului de pe sat pe oraş. Mircea Vulcănescu vorbeşte de
faptul că în ţările unde s-a produs exproprierea, ţărănimea mijlocie, care cumula
funcţia de proprietar şi de muncitor, nu s-a angajat în procesul exploataţiei
capitaliste pentru simplul motiv că ţăranul nu e proletar în sensul propriu al
termenului: nu dispune de mijloace de producţie. Fenomenul exploatării ţăranului
de către oraş are loc în procesul de circulaţie a pământurilor rurale: locul
arendaşului este luat de cel al cerealistului de după prima conflagraţie mondială,
cel care îl taxa exagerat pe ţăran, apropo de fiscalitatea taxelor de export la cereale,
din perioada 1921–192821.
Soluţia la această exploatare, care există în procesul de circulaţie, este găsită
de Mircea Vulcănescu la nivelul cooperaţiei, cea care joacă, în spaţiul răsăritean,
„rolul de tampon între ţărani şi piaţă şi tinde să pună pe ţărani în stăpânirea căilor
care duc spre piaţă”22. Toată această experienţă a colectivizării producţiei clamată
18

Constantin Noica, Scrisoare unui european, în: „Axa”, nr. 3/27 noiembrie 1933, p. 3.
Este conferinţa ţinută de Mircea Vulcănescu în cadrul dezbaterilor de la Asociaţia Criterion,
în primăvara anului 1933.
20
Mircea Vulcănescu, „Tendinţele politice ale tinerei generaţii”, în: Mircea Vulcănescu,
Tânăra generaţie. Crize vechi în haine noi. Cine sunt şi ce vor tinerii români, ediţie îngrijită de Marin
Diaconu, Bucureşti, Compania, 2004, p. 142.
21
Ibidem, p. 145.
22
Ibidem, p. 148.
19
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de stalinism şi susţinută de cei de orientare stângistă din cadrul Criterionului (Silber) nu
era o noutate pentru România interbelică, ea existând în programul liberalilor din
timpul lui I.G. Duca. Cu toate acestea, nexistând în ţară un partid cu adevărat
burghez, toată clasa politică a ţinut cont de realitatea ţărănească. Prin urmare,
nu a existat o politică de proletarizare în România interbelică. Toată această teorie a
proletarizării a ţărănimii nu este decât expresia ideologiei comuniste pe care încerca să o
promoveze într-un mod artificial intelectualitatea stângistă (Pătrăşcanu, Silber), neţinând cont
de esenţa realităţii româneşti: fundamentul său ţăranesc.

Aceeaşi greşeală o făcea şi ideologia fascismului care nega existenţa unui
asemenea tip de realitate. Iată de ce conflictul dintre cele două ideologii: comunism
şi fascism nu putea fi depăşit decât printr-o raportare permanentă la realitatea
specifică a spaţiului identitar. Iar aici, contradicţiile doctrinare dintre Dreapta şi
Stânga aveau să rupă echilibrul dintre ideologic şi politic, în măsura în care
contextul internaţional reclama adoptarea unor atitudini şi poziţii tranşante.
Unitatea grupului Criterion avea să fie ruptă de o serie de evenimente
survenite spre sfârşitul anului 1933, evenimente care au acutizat tensiunile dintre
membrii grupării, destrămând solidarităţile organice dintre ei şi conducând la
disoluţia sa. Mircea Vulcănescu, unul dintre fondatorii Criterionului, subliniază
această etapă de sfârşit a grupării:
Asociaţia Criterion era o încercare de manifestare în comun a tinerei generaţii,
o tribună, ci nu un curent sau o doctrină. Ea reunea tineretul de orice opinii, doritor să
discute împreună problemele vremii, cerându-i o singură condiţie: respectul opiniilor
potrivnice, ca manifestări ale gândului, chiar când nu erau împărtăşite. Asociaţia îşi
închipuia că divergenţele de păreri nu înlătură cu necesitate stima reciprocă. Deasupra
deosebirilor de păreri, tineretul credea că poate dura o prietenie care să servească de
cadru material şi spiritual unei clarificări oneste a problemelor în faţa opiniei publice.
Împrejurările survenite între timp, accentuarea conflictelor ideologice şi politice între
diferitele fragmente ale tinerimii româneşti au arătat ce era iluzoriu într-o asemenea
încercare. Ceea ce era posibil în 1932 nu mai e posibil în 1934. Ideea care a generat
Asociaţia Criterion nu mai putea strânge laolaltă totalitatea membrilor tinerei
generaţii. În conflictul activist şi politic dintre dreapta şi stânga, care a despărţit
tineretul românesc, postulatul primatului gândirii înceta de a mai fi cadru posibil de
manifestare pentru oameni care refuzau să stea de vorbă între dânşii. Aşa s-a sfârşit cu
Asociaţia Criterion23.

Refuzul manifestării gândului, atentatul la primatul gândirii ca posibilitate
de exprimare a tuturor părerilor tinerei generaţii au constituit primum movens în
ruperea echilibrului şi unităţii dintre membrii Criterionului. În plus, exista cenzura
puternică a statului care dorea cu orice preţ să paralizeze activitatea Criterionului,
grupare de tineri intelectuali ce deveneau prea populari, ducând, în cele din urmă,
la interzicerea manifestării sale în spaţiul public.
23

Mircea Vulcănescu, notă publicată în Criterion, an I, nr.2/1 noiembrie 1934, p. 6.
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Pe acest fond, apare şi campania dusă de revista Credinţa – în 1933, ca
urmare a unui spectacol de dans organizat de Gabriel Negri la Operă, program care
conţinea, printre altele, şi texte de Mircea Vulcănescu şi Petru Comarnescu,
spectacol care generase anumite critici referitoare la interpretarea L’après-midi
d’un faune, ziarul Credinţa publică o notă din care lăsa să se înţeleagă că asociaţia
Criterion încurajează promiscuitatea24 –, campanie care rupe vechiile relaţii de
socialitate între Mircea Vulcănescu şi Sandu Tudor, Petru Comarnescu şi Petru
Manoliu. Mircea Eliade subliniază că această campanie dusă de revista Credinţa,
precum şi tensiunile politice ale anului 1933 vor conduce la sfârşitul aventurii
criterioniste25.
Povestea Criterionului, aşa cum o numeşte Petru Comarnescu26, reprezintă
o pagină importantă a istoriei intelectuale româneşti moderne, o istorie punctată de
prezenţa unei tinere şi dinamice generaţii interbelice care a încercat să promoveze
proiectul intelectual al unui specific românesc (marcat de originalitate,
personalism, creativitate, libertatea gândirii şi maxima competenţă) în cultura
naţională şi să-l recalibreze la ideea europeană (tradiţia intelectuală şi spirituală
occidentală). Pendulând între identitate şi europenitate, Criterion nu constituie o
aventură a uneia dintre cele mai semnificative şi rodnice generaţii din cultura
română, ci rămâne expresia elitei intelectuale româneşti pe care se fundează
indelebil modernitatea românească. Prin intermediul acestui grup intelectual,
cultura română modernă se sincronizează cu cultura europeană, integrându-se în
circuitul marilor valori universale.
Criterion reprezintă plenitudinea manifestării libertăţii gândului şi a spiritului, într-un
exerciţiu critic constructiv, indispensabil unei tradiţii intelectuale solide şi sănătoase.

Aparent inegală şi contradictorie ca atitudini şi orientări, asociaţia
Criterion împlineşte, la modul completitudinar, idealul cultural şi spiritual al
României moderne: organicism şi deschidere universală, cosmopolitism şi elitism,
tradiţie şi inovaţie.

24

Mircea Eliade, Memorii I, Bucureşti, Humanitas, 1991, pp. 310–311.
Ibidem, p. 312.
26
Petru Comarnescu, Jurnal 1931–1937, Iaşi, Institutul European, 1994, p. 77: „Povestea
Criterionului este lungă şi nu pot însemna aici decât prea puţin. Multe le-am uitat, nenotând la timp,
altele cer dezvoltare şi explicaţii pe care, de asemenea, nu am răgazul de a le trece aici. Dacă aş scrie
o carte despre meritele şi infamiile generaţiei mele, atât de dotată intelectual şi totuşi atât de inegală şi
contradictorie, activitatea asociaţiei de arte, litere şi filosofie Criterion ar merita multe capitole”.
25

LA « SOCIÉTÉ CIVILE » DES INTELECTUELS.
USAGES ET ENJEUX DE LA NOTION DE « SOCIÉTÉ CIVILE »
EN ROUMANIE POSTCOMMUNISTE
Camelia RUNCEANU ∗
Abstract: “Civil society” is a notion invested by Romanian intellectuals after
1989 in their political studies, and more generally in the intellectual field but also in
the political field and mostly in the field of media. “Civil society” becomes a political
category when intellectuals claim their political role as civil society. It seems then
preferable to analyze the function, for intellectuals, of using „civil society”, taking
into consideration how they define it and the context of avoiding to assign
significations and purposes which result ed from the repositioning strategies
accomplished after 1989. Intellectuals express themselves as a collective, by forming
a group, and define themselves as “civil society” which then designates the
engagement by journalism and the posture of critical intellectuals. “Civil society”
serves as a justification and basis for the future engagements and even for becoming
politicians. “Civil society” is then becoming a label to mark that they are part of the
intellectual world and that they are to be distinguished from politicians. “Civil
society” enters the vocabulary of political identities when intellectuals become
politicians as a collective. “Civil society” reveals and accomplishes strategies of
legitimization, functioning both in intellectual and political fields. We discuss about
“civil society” before civil society, intellectuals who are organizing the civil society
and its rhetoricians and theoreticians.
Keywords :Postcommunist Romania, sociology of elites, intellectuals, civil society.
Résumé : La « société civile » est une notion investie par des intellectuels
roumains après 1989 dans leurs études politiques, plus largement dans le champ
intellectuel, mais aussi dans le champ politique et surtout dans celui médiatique. Elle
devient catégorie politique lorsque des intellectuels revendiquent leur rôle politique au
nom de la « société civile ». Plus fécond nous semble être alors d’analyser la fonction
pour des intellectuels de l’usage qu’ils peuvent en faire en considérant leurs
définitions de la « société civile » dans le contexte dans lequel elles sont données afin
d’éviter de lui accorder des sens et des buts qui sont l’œuvre des stratégies de
repositionnement menées dans l’après 1989. Des intellectuels s’affirmant
collectivement, en formant un groupement, se définissent comme « société civile »,
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prétendent parler au nom de la « société civile ». La « société civile » désigne alors
l’engagement intellectuel par le journalisme et la posture de l’intellectuel critique du
pouvoir. La « société civile » sert de justification et comme fondement à des
engagements intellectuels et même à l’entrée en politique des intellectuels. La
« société civile » est alors étiquette pour marquer l’appartenance au monde
intellectuel, permettant de s’affirmer en politique en se distinguant des politiques. La
« société civile » entre dans le vocabulaire des identités politiques lorsque des
intellectuels font leur entrée en politique collectivement. Ce syntagme révèle et
accomplit des stratégies de légitimation fonctionnant dans le champ intellectuel et
dans le champ politique. Nous parlons ici de la « société civile » avant la société
civile, des organisateurs de celle-ci et de ses concepteurs et théoriciens.
Mots-clés: Roumanie postcommuniste, sociologie des elites, intellectuels,
sociéte civile.

La notion de « société civile » domine dans le postcommunisme, dans les
années 1990 surtout, dans l’espace des sciences humaines et sociales (revues et
ouvrages), dans le champ intellectuel mais aussi dans le champ politique et surtout
dans celui médiatique. La notion de « société civile » est catégorie investie par des
intellectuels dans leurs discours à visée scientifique mais aussi catégorie politique
lorsque des intellectuels1 revendiquent leur rôle politique au nom de la « société
civile »2.
Plus fécond nous semble être un projet qui pose des questions au sujet des
usages d’une notion comme celle de « société civile » que d’ajouter aux propos sur
les définitions légitimes de la « société civile » à travers le temps ou sur le pouvoir
et les rôles de la « société civile » roumaine dans le contexte politique des années
1990, sujets privilégiés par des auteurs roumains : intellectuels notoires ou auteurs
débutants.
Tout projet qui se concentre sur la « société civile » devrait questionner l’usage qu’on fait de
ce terme et la fonction de ces usages, selon les périodes, dans des conditions politiques et
intellectuelles précises.

En essayant de montrer pourquoi une notion comme celle de « société
civile » a eu un tel succès, il s’impose de montrer d’une part, les réalités qu’elle est
censée recouvrir (à savoir ici les organisations de la société civile initiées et
dirigées par des intellectuels) et, d’une autre, les constructions symboliques par
lesquelles certaines réalités qui sont présentées comme manifestations de la
1

Pour la définition de l’ « intellectuel » telle qu’elle s’est imposée à partir de la fin du XIXe
siècle, nous renvoyons à l’ouvrage de Christophe Charle, Naissance des « intellectuels » 1880–1900,
Paris, Minuit, 1990. L’intellectuel intervient dans l’espace public et sur des questions d’intérêt général
après avoir obtenu sa consécration dans son domaine de spécialisation. Voir Gisèle Sapiro (dir.), L’espace
intellectuel en Europe, Paris, La découverte, 2009; Actes de la recherche en sciences sociales, 176–177,
« Engagements intellectuels », dossier dirigé par Frédérique Matonti et Gisèle Sapiro, 2009.
2
« 22 », « Editorial ‘22’ », 22, 1, 1990, p. 1; « Déclaration de constitution du “GROUPE
POUR LE DIALOGUE SOCIAL” », 22, 1, 1990, p. 3.
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« société civile » peuvent recevoir la force politique adaptée aux enjeux politiques
ou intellectuels du moment.
Il nous intéresse de prospecter les usages qu’on fait de ce terme et la fonction
de l’emploi du terme de « société civile » en les replaçant dans le contexte de leurs
apparitions. Nous allons procéder à cette entreprise en nous appuyant sur les
matériaux recueillies pour l’analyse du Groupe pour le dialogue social (GDS)
comme groupement représentatif d’un courant intellectuel dominant dans la période
postcommuniste, de « l’anticommunisme », comme groupement d’intellectuels
occupant une position centrale dans l’espace public roumain après 19893.
Pour comprendre la fonction pour des intellectuels (consacrés, en cours de
consécration ou prétendants) de l’usage qu’ils peuvent en faire, il faut considérer
leur manière de définir la « société civile » avec les conditions dans lesquelles ils
procèdent à cet emploi. Il faut prendre en considération des usages que peuvent en
être faits au regard des espaces auxquels ceux qui en recourent appartiennent (et les
intérêts intellectuels ou/et politiques qui découlent de l’occupation d’une position).
Pour éviter de lui accorder des sens et des buts qui sont le résultat des
(re)constructions, accomplies par des auteurs ou interlocuteurs, qui font partie des
stratégies de repositionnement menées dans l’après 1989, il s’impose de restituer
les sens qu’on donne à la société civile et les usages divers qu’on en fait en prenant
en compte la position de celui qui en parle, qui en recoure et qui l’invoque, ses
dispositions et ses projets intellectuels.
Ainsi au lieu de parler de « société civile » en parlant du GDS et, plus
généralement, des intellectuels après 1989, comme ils ont eux pris l’habitude de le
faire dans les années 1990, et comme beaucoup d’autres auteurs le feront aussi par
la suite discutant de la « société civile », notre analyse se veut expliciter les
fonctions de cet emploi pour des « intellectuels ». Cela en partant d’une analyse de
leur manière de définir la « société civile » dans leur journalisme et dans leurs
entreprises qui prétendent à la science.
Les définitions qu’ils donnent à la « société civile » nous intéressent dans notre analyse
des textes parus dans une période où non seulement ils tendent à parler au nom de la « société
civile » (début des années 1990) mais aussi ils font partie et contribuent à créer la société
civile (par leur participation à des organisations civiques et à des fondations, etc.).

En essayant de recenser leurs représentations intellectuelles de la société
civile telle qu’elle apparaît non seulement dans leurs textes journalistiques mais
aussi dans leurs ouvrages à visée scientifique.
3

En vue de cette analyse nous avons dépouillé la publication du GDS, «22», durant ses
premières années de sa parution. Au traitement du contenu de cette publication et notamment des
textes signés par des membres du GDS dans la presse intellectuelle (depuis 1990) nous avons ajouté
une analyse du contenu des ouvrages signés par des membres du GDS qui sont des auteurs de la
période communiste et de la période postcommuniste (indifféremment du moment de leur publication,
avant comme après 1989, jusqu’en 2009): textes à visée scientifique de sciences humaines et sociales,
essais politiques, récits de mémoire et volumes d’entretiens.
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Nous nous sommes intéressées aux significations que prend ce terme dans
leurs textes, c’est-à-dire leurs représentations (intellectuelles) de la « société
civile ». Et l’emploi qu’ils font de cette notion : dans quelle conjoncture et dans
quels cadres ? Mais aussi à la réalité qu’elle est censée recouvrir et les enjeux de la
convocation du terme de « société civile » dans le contexte des années 1990.
Quelles sont les réalités qu’elle est supposée désigner ? Qui l’invoquent et qui la
construisent ? Et comment ? Quelles sont les initiatives qui sont présentées comme
appartenant à la « société civile » ? Et de quoi on parle lorsqu’on mentionne la
« société civile » dans les années 1990 ? Quels sont les enjeux de cette manière de
se présenter et de cette manière de se représenter le monde intellectuel dans les
années 1990 ? Qui en parlent au sein du GDS, et plus largement au sein du monde
intellectuel, et qui s’en revendiquent ? Comment définissent-ils la « société civile »
dans leurs textes journalistiques ou/et dans leurs textes à visée scientifiques ? À
quelles périodes appliquent-ils cette notion ?
Selon les époques dont ils discutent, la « société civile » recouvre des phénomènes
différents.

Quelles sont les références de ceux qui invoquent la notion et de ceux qui la
promeuvent ? À quel moment commencent-ils à en parler et à réfléchir aux buts et
à l’importance de la « société civile » puisque des intellectuels appartenant à des
générations différentes l’utilisent pour désigner des phénomènes apparus à des
époques différentes. Qui sont les promoteurs de la « société civile », qui et
comment s’attache à sa mise en pratique ? Quels sont les buts qu’ils se donnent
effectivement en créant ces structures de la « société civile » ?
S’affirmant collectivement, formant des groupements4, des intellectuels se
définissent comme « société civile » et revendiquent le droit à la parole au nom de
la « société civile ».
La « société civile » désigne dans bien de cas l’engagement intellectuel par le biais de
la presse et une posture que des intellectuels surtout (mais aussi des journalistes) adoptent au
début des années 1990 face au pouvoir en place : critiques du pouvoir mais aussi concurrents
des politiques en place.

L’emploi fréquent de la notion de « société civile » et le fait de se
revendiquer de la « société civile » au début des années 1990 doivent être rapportés
à l’état de la politique telle qu’elle s’est défini sous le communisme et à sa
perception après 1989. Le discrédit jeté sur la politique se traduit après 1989 par
leur réticence à se faire ou à se reconnaître comme partie de l’espace politique
4
Le Groupe pour le dialogue social (GDS) mais aussi la Société Timisoara. Un autre
groupement réunissant des intellectuels mais qui ne prétend pas parler au nom de la « société civile »,
c’est la Société de demain.
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après 19895 qui est fait l’équivalent de la politique telle qu’elle a été définie par le
régime communiste.
Et même lorsqu’ils font partie de l’espace proprement politique, car certains
sont entrés en politique, ils se veulent être situés à l’opposé des politiques de
l’après 1989 qu’on retrouve dans le camp des politiques installés au pouvoir en
décembre 1989. Ils se situent ainsi eux-mêmes à l’opposé du champ politique
recomposé après 1989 et ils tendent à être perçus ainsi même lorsqu’ils participent
directement à cet espace (comme membres du Parti de l’Alliance civique).
Certains (et non seulement des membres du GDS) sont devenus des
politiques au nom de la « société civile ». La « société civile » reste même après
leur entrée en politique6, étiquette investie pour marquer leur appartenance au
champ intellectuel. Cela leur permet de souligner que leur parole (en tant que
prétendant à l’autorité du spécialiste du politique) ne devrait pas être confondue
avec celle des politiques dont ils sont les représentants : qu’ils parlent avec
l’autorité qui leur vient des titres et de la reconnaissance qu’ils ont obtenue en tant
que militants de la « société civile » et non pas du parti politique.
La « société civile » leur sert de justification et comme fondement (dans les
années 1990) pour des engagements successifs et même des engagements qui se
concluent par leur entrée en politique7, afin de se donner et de conserver la
légitimité qui leur est procurée par la manifestation du désintéressement quant à la
politique, à des intérêts proprement politiques et à l’espace où ils se construisent.
La « société civile » remplit ainsi une fonction pour le monde intellectuel
témoignant des croyances propres au monde intellectuel 8. Faire partie de la
« société civile », se mobiliser au nom de la « société civile » pour jouer le jeu
politique permet de garder l’autorité qui découle des positions qu’ils se sont faites
immédiatement après 1989 comme militants de la société civile et intellectuels
critiques du pouvoir en place.
5
Marcel Gauchet, L’Avènement de la démocratie, 2 vol., Paris, Gallimard, 2007. L’auteur
propose de réserver le politique à la désignation de l’essence politique des sociétés humaines, alors
que la politique désigne la spécificité de la politique démocratique. Le problème étant pour le
philosophe si tout le politique est absorbé dans la politique démocratique. Ces définitions nous
semblent utiles pour rendre compte des manifestations diverses du politique notamment au début des
années 1990 en Roumanie : mouvements de rue, associations civiques à but politique comme
l’Alliance civique, etc. Voir aussi Pierre Bourdieu, Propos sur le champ politique, introduction de
Philippe Fritsch, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2000 ; trad. en roumain, Despre câmpul
politic, intro. Philippe Fritsch, Iasi, Éditions de l’Université « Alexandru Ioan Cuza », coll.
« Observatorul social [L’Observatoire social]», « Textes fondamentaux », 2012.
6
Ainsi des membres du GDS (mais non seulement) sont entrés dans le champ politique en tant
que militants de la « société civile », comme membres de l’Alliance civique et ensuite comme
politiques, membres du Parti de l’Alliance civique.
7
Du « conseiller du prince » au membre d’une organisation politique la voie est plus rapide.
8
Frédérique Matonti, « Les bricoleurs. Les cadres politiques de la raison historienne :
l’exemple de La Nouvelle critique », Politix, 36, 1996, pp. 95–114 ; Id., « La colombe et les mouches.
Frédéric Joliot-Curie et le pacifisme des savants », Politix, 58, 2002, pp. 109–140.
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Mais elle remplit aussi une fonction politique qui permet aux intellectuels de
faire leur entrée en politique collectivement, en tant que parti politique, en se
donnant ainsi les bases sociales pour leur représentativité.
Andrei Cornea a remarqué, la « société civile » entre dans le vocabulaire des identités
politiques dans une période où on proclame la « fin des idéologies » et on essaie de composer
avec un dit « déficit d’idéologie »9.

La « société civile », au nom de laquelle ils parlent, révèle et accomplit en un
seul mot des stratégies de légitimation fonctionnant dans le champ intellectuel et
dans le champ politique. Elles produisent des effets visant à mettre en accord des
exigences propres au monde intellectuel – autonomie et désintérêt, priorité donnée
aux compétences acquises dans un secteur spécifique du savoir – et leur
implication en politique, comme intérêt pour le pouvoir en mettant à profit une
autorité spécifique.
LES LIEUX DE LA VIE INTELLECTUELLE (AVANT 1989)
Le GDS s’est constitué en tant qu’association civique en décembre 1989.
Juridiquement, et donc officiellement, le « groupe » ne pourrait exister fin 1989
sans l’existence d’une loi qui subsiste à l’époque communiste, au régime politique
où la « société civile » est anéantie par l’État. La loi de 1924 n’est pas abrogée10
mais en réalité aucune vie associative n’est possible sauf à se faire encadrer par
l’État. Et cependant des « écoles » ou des « cénacles », nés sur la base des intérêts
intellectuels communs existent toujours. Ils rassemblent parfois des individus
venant de disciplines différentes (des littéraires, des philosophes, etc.).
Si ces collectifs ne sont pas officiellement institutionnalisés, s’ils n’entrent
pas dans des cadres traditionnels comme entité collective, individuellement et
parfois même en constituant des collectifs à buts scientifiques précis, leurs
« membres » accèdent à l’espace public officiel. Ils n’évoluent pas hors de celui-ci,
car des ouvrages portant leur signature sont publiés. De plus, l’existence de ces
9
Andrei Cornea, Maşini de fabricat fantasme [Machines à fabriquer des phantasmes], Bucarest,
Clavis, p. 64.
10
Voir Marc De Bellet, « La ‘société civile’ roumaine des années 90. Un rapport ambigu au
politique », Transitions, XLII, 2, 2001, pp. 99–109. Selon cet auteur « en 1990, le gouvernement
provisoire réinstaura dans l’urgence la loi de 1924 qui régissait la création des associations ». En fait,
la loi (n° 21) de 1924 n’est pas abrogée durant la période communiste et elle n’est remplacée qu’en
2000 par une ordonnance de gouvernement (n° 26 du 30 janvier 2000). Dans l’article cité ci-dessus
l’auteur tire de plus certaines conclusions en dépit de certaines contradictions que son propos
contient : « Puis, jusqu’en 1996, les gouvernements successifs issus du FSN [Front du salut national]
maintinrent ce statu quo, révélateur du peu d’intérêt porté à ce secteur. Au lendemain des élections de
1996, qui virent l’opposition arriver au pouvoir, les attentes étaient grandes à cet égard. Pourtant,
cette loi de l’entre-deux-guerres ne fut abrogée que plus de trois ans plus tard… » (p. 104).
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cercles en marge de l’espace culturel traditionnel (mais non pas hors de celui-ci)
permettait à ceux qui ne trouvaient plus de place dans des institutions culturelles
« traditionnelles » (Union des écrivains, Université), affectées alors par un blocage
dont les raisons étaient tout aussi politiques qu’économiques (et ne concernait pas
seulement l’espace culturel) de faire leur entrée dans le monde intellectuel.
Mais ce n’est pas d’une « société civile »11 qu’on pourrait parler ici, notion qu’on peut
appliquer, à notre opinion, seulement pour parler de l’après 1989 pour désigner certaines
pratiques chez des intellectuels (aussi), ni des mouvements subversifs ou d’un espace
clandestin ou d’une culture de contrebande, des idées à l’encontre d’une culture officielle
circulant par le biais des canaux non-officiels, c’est-à-dire d’une contre-culture.

Idée qu’on peut rencontrer dans bien d’études achevées ou en cours après
1989. Idée cependant démentie par autres certains intellectuels de la période
communiste qui ont participé à ce débat12 ayant préoccupé surtout ceux qui disent
11

Espace distinct et de l’État et de la sphère économique ou surtout de l’État (dans l’acception
donnée par la tradition libérale). Pour l’étude de la relation entre « culture » et « politique », nous
nous rapportons à Roger Chartier, Les Origines culturelles de la Révolution françaises, Paris, Seuil,
« L’univers historique », 1990 et à Keith Michael Baker, Inventing the French Revolution: Essays on
French Political Culture in the eighteenth century, Cambridge, New York, Cambridge University
Press, 1990. Pour la notion de « société civile », nous renvoyons à des références qui circulent aussi
en Roumanie, certaines étant plus connues que d’autres (assez peu connues) : Jürgen Habermas,
L’Espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise
[19962], avec une préface inédite de l’auteur [1990], trad. Marc B. de Launay, Paris, Payot, « Critique
de la politique », 1993 [trad. en roumain Janina Ianosi, Bucuresti, Univers, 1998, 2e éd., Bucuresti,
comunicare@ro, « Culture comunicarii », 2005] et Jean L. Cohen & Andrew Arato, Civil Society and
Political Theory, The MIT Press, « Studies in Contemporary German Social Thought », 1994. Nous
nous appuyons aussi sur les travaux de Gautier Pirotte, La notion de société civile, La Découverte,
« Repères », « Sciences politiques-Droit », 2007 ; Id., « Engagement citoyen et société civile »,
Sociologies, 2009 ; Id., « Société civile et transitions. Un regard sur l’évolution du projet de
constitution d’une société civile en Roumanie postcommuniste », Transitions, 1, 2002, pp. 111–124 ;
Id., « La société civile roumaine postcommuniste », Autrepart. Revue de sciences sociales au Sud, 48,
« Les mondes postcommunistes. Quels mondes ? Quelles sociétés ? », 2008 ; Id., « L’influence belge
sur la constitution d’une société civile en Roumanie postcommuniste. Une réflexion à partir de
l’expérience de l’Opération Villages Roumains », Studia Politica, 1, 2008, pp. 113-119.
12
Voir Adrian Marino, Politică şi cultură. Pentru o nouă cultură română [Politique et culture.
Pour une nouvelle culture roumaine], Iasi, Polirom, 1996, pp. 28–29, 31 et 33 ; Liviu Antonesei,
Jurnal din anii ciumei : 1987–1989. Încercări de sociologie spontană [Journal des années de la
peste : 1987–1989. Tentatives de sociologie spontané], Iasi, Polirom, 1995, 140. Voir sur le premier
débat au sujet de la « résistance culturelle », Dan Pavel, « Al XVI-lea Congres anual al Academiei
româno-americane de ştiinţe şi arte » [Le XVIème congrès annuel de l’Académie roumaino-américaine
de sciences et d’arts], 22, n° 28, 19–26 juillet 1991. Voir aussi Dora Mezdrea, « Masă rotundă pe
tema “Rezistenţa culturală (literară şi artistică) în România” » [Table ronde sur le thème de la
‘Résistance culturelle (littéraire et artistique) en Roumanie], Dreptatea, n° 405, le 11 juillet 1991
Nous considérons intéressant le titre d’un livre écrit par un des membres fondateurs du GDS qui a été
aussi le rédacteur en chef de la revue 22 dans sa première année d’existence : Stelian Tănase, Acasă
se vorbeşte în şoaptă. Dosar şi jurnal din anii tîrzii ai dictaturii [À la maison on parle à voix basse.
Dossier et journal des années tardives de la dictature], Bucarest, Compania, 2002.

62

Camelia Runceanu

ne pas avoir consenti aux idées véhiculées par le régime communiste, intellectuels
surtout qui revendiquent l’appellation d’ « anticommunistes » après 1989. De plus,
ces cercles ne sont préoccupés, dans leur grande majorité, que par des sujets proprement
littéraires, philosophiques.

Ce qui les intéresse dans ces cadres constitués en marge ou hors des
institutions traditionnelles ne diffère point ou pas beaucoup de ce qu’ils font dans
leurs postes qu’ils occupent dans des institutions traditionnelles et donc officielles,
c’est-à-dire sous le contrôle du régime.
On ignore ou on prend soin, selon la formation et des préoccupations de ceux qui
forment ces groupements, de ne pas s’intéresser à la politique, à discuter des questions qui
pourraient être interprétées comme tout autant de préoccupations politique qui ne se
manifestent pas dans des cadres institutionnels.

Ces cadres de la vie intellectuelle en marge de ceux institués par l’État
permettent, d’un côté, l’intégration de nouveaux venus et, d’un autre, que des individus
venus d’espaces différents (selon leur formation ou les institutions dont ils tiennent leur
position) et appartenant à des générations différentes se réunissent.
LES LIEUX DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET SES ORGANISATEURS
Des intellectuels « anticommunistes » n’ont pas toujours été des opposants au
régime, des dissidents. Ils n’ont même pas été dans tous les cas de ceux qui ont
manifesté d’une manière ou d’une autre leur désaccord quant à la politique du
régime ou à la politique dans le domaine de la culture, aux décisions qui affectent
le monde intellectuel. Des membres du GDS ou leurs collaborateurs qui font
l’éloge de la « société civile » (dont certains sont recrutés ultérieurement dans le
GDS) ne sont pas tous des membres de quelque autre association civique (à
l’exception du GDS). Mais ils investissent le journalisme et traitent surtout de la
politique et du monde intellectuel, de l’actualité et du passé récent.
Sans être membres de quelque parti politique (toujours et surtout pas tous et cela même
lorsqu’à certaines périodes ils sont nombreux à faire leur entrée en politique13), ils se
réunissent en constituant le « Groupe » et avec leurs collaborateurs fidèles, formant des
réseaux autour du GDS et de sa publication, ils tendent à parler comme s’il s’agissait d’une
13
À partir de 1990 ils s’intéressent de manière constante et manifeste à la politique, espace
traditionnellement occupé par l’État et des partis politiques, mais on peut indiquer deux périodes
surtout lorsque des membres du GDS sont entrés en politique : entre 1990 et 1996 et à partir de 2004.
Si entre 1990 et 1992, ils se préparent à faire leur entrée en politique comme politiques, entre 1996 et
2000, ils sont plus nombreux à occuper des postes politiques, à remplir des fonctions politiques au
nom de leurs compétences, à valoriser le capital symbolique accumulé grâce à leurs titres et aux
entreprises symboliques accomplies comme représentants d’une spécialité.
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entité collective que le GDS aurait le pouvoir (légitimité, à savoir capital symbolique et
moral, et ressources matérielles) à représenter.

Des intellectuels, par la voix du GDS, semblent alors se constituer en une
force concurrente au pouvoir politique. Début 1990 il ne semble pas seulement
s’opposer au pouvoir en place mais aussi concurrencer des politiques. Le GDS tend
à monopoliser la voix des « intellectuels », à parler comme si le « groupe » parlait
au nom des « intellectuels ». Rappelons qu’il est le premier groupement à se
constituer dans les milieux intellectuels en incluant les rares opposants au régime
communiste, d’autres le suit14. Des intellectuels qui ne se sont pas réunis avant
1989 vont le faire au cours des événements de décembres, de la révolte contre le
régime de Ceausescu et à laquelle une minorité des membres du GDS ont participé.
En 1990 ils participent à des mouvements de rue et ils encouragent et assistent à la
naissance des syndicats. Dans les années suivantes, ils dirigent ou participent à des
associations civiques et fondations, centres d’expertise et diverses structures
censées enrichir voire renouveler la recherche en sciences humaines et encore plus
particulièrement l’étude des phénomènes apparus en lien avec l’espace politique ou
des « problèmes » politiques.
L’affirmation collective semble l’emporter sur celle individuelle. Les prétentions
exprimées sur le mode collectif prennent le devant face aux prétentions faites sur le mode
individuel.

Le GDS auquel appartiennent ceux qui sont entrés en politique profite à ces
derniers car ils peuvent, tout en se situant parmi des politiques, garder leur identité
intellectuelle, se présenter comme intellectuel et non pas comme politique. Des
politiques, dont certains sont eux-mêmes des intellectuels, les appellent par le
terme d’« intellectuels » (au pluriel) en renforçant par cela l’image qu’ils
revendiquent ensemble comme formant un espace à l’opposé du pouvoir politique
installé après décembre 1989 alors même que certains d’entre eux sont entrés en
politique et font partie de ce même pouvoir.
Le GDS tend par cela, à la faveur de cette opposition qu’ils expriment et de sa
reconnaissance par des politiques, à avoir le monopôle de l’appellation d’ « intellectuels ».

Des intellectuels du GDS, qui sont d’ailleurs plus nombreux à être cooptés en
politique début 1990 que ceux qui acceptent à en faire partie effectivement, se
dirigent vers des activités spécifiques dans des institutions de la société civile.
Lorsque certains, forts ou se sentant forts d’un capital obtenu avant 1989 ou
profitant de la notoriété qu’ils sentent avoir conquise les mois qui suivent la chute
du régime, se présentent en prétendants au statut du politique, ils le font au nom de
cette autorité que des intellectuels semblent avoir conquise dans l’espace public à
14

Mentionnons un autre groupement constitué par des intellectuels et qui semble avoir fait
concurrence au GDS, se présentant comme « l’alternative » au GDS, la Société de demain.
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travers les médias dans un contexte particulier (1990), toujours en se regroupant,
sans revendiquer cependant une identité définie politiquement15.
On ne peut ignorer qu’ils se situent dans la lignée des mouvements dissidents ni qu’ils
reçoivent de l’aide de l’Occident ce qui aide à mettre en pratique la « société civile ».

Parler au nom de la « société civile », s’ériger en porte-parole de celle-ci
(notons que le terme d’opinion n’est que très rarement caractérisée de « publique »)
se justifie par le fait qu’ils ont créé une association civique, le GDS, qui survit en
large partie et pour une bonne période de l’argent qu’elle obtient des tirages très
importants vendus début des années 1990. Mais aussi par le fait que parmi eux
plusieurs vont s’installer dans des structures de la société civile et dans certains cas
ils vont même eux-mêmes les créer début des années 1990. Celles-ci recevront
dans les années 1990 surtout le soutien de la « société civile » de l’étranger16.
Des professions littéraires, intellectuels (de formation philosophes, mais aussi
des sociologues), ou artistiques avec des professions techniques mais liées aux arts
(metteurs en scène, ingénieurs de son, etc.) comme celles libérales (avocats ou,
plus généralement, des juristes) s’organisent de telle façon pour que des
représentants de celles-ci puissent appartenir à la « société civile »17.
C’est par la « société civile » ou en passant par celle-ci (dans des structures à vocation
civique qui produisent de l’expertise) que certains réussissent leur spécialisation dans le
domaine politique qui les ouvre les portes pour leur intégration dans une nouvelle discipline
(renonçant parfois à la littérature) ou/et leur entrée en politique.

Les relations qu’elle établit avec des structures de la société civile de
l’étranger constituent son pouvoir face au pouvoir de ceux qui habitent des
institutions spécifiques de l’État18. Non que des institutions de l’État ne pourront
recevoir du soutien de la part des organismes de la société civile de l’étranger. Mais
elles ne pourront pas prétendre la représenter. Par contre des intellectuels initiateurs
des instances de la société civile qui habitent cependant aussi des institutions
étatiques spécifiques peuvent s’ériger en porte-parole de la « société civile ».
La société civile, misant sur ses rapports avec des structures de la société
civile internationale par opposition aux structures étatiques, dévoile sa faiblesse
15
Des journalistes de l’après 1989 et des auteurs de la période communiste forment des
« liste[s] des indépendants » (trois) pour participer aux premières élections (du 20 mai 1990).
16
Et nous parlons ici en premier lieu de la Fondation Open Society. Mais aussi d’autres
fondations étrangères, notamment américaines, telle National Endowment of Democracy.
17
Dans des structures qui fonctionnent sous la tutelle du GDS, dans d’autres structures initiées
par des intellectuels, animés par des collectifs rassemblent des militants, des experts ou/et des
politiques. Juridiquement, ce sont des associations civiques ou des fondations.
18
Les rapports qui se sont établis entre des structures de la société civile ici représentées par
des institutions (cadres plus ou moins faiblement institutionnalisés) créées par des membres du GDS
et la société civile internationale (diverses fondations étrangères) se révèlent dans les références
étrangères et les approches empruntées dans les études portant la signature des auteurs d’études
politiques, membres du GDS.
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lorsque des structures participant de la « société civile » vont se diriger vers l’État
(durant la seconde moitié des années 2000 et surtout vers la fin de la décennie).
Dépendante des structures de la société civile internationale surtout, lorsque ces
dernières orientent des fonds non plus vers un pays considéré « sorti » de la
« transition », se préparant ou prête19 à s’intégrer à l’Union européenne, elle s’en
trouve affaiblie.
Profitant des positions que des membres du GDS occupent et de la notoriété
obtenue par certains (au moins) d’entre eux, faisant usage aussi ou surtout des
relations qu’ils ont entretenues et qu’ils établissent avec des politiques de l’après
1989, donnant aussi leur soutien aux politiques en place,
des structures de la « société civile » dirigées par des membres du GDS reçoivent du soutien
de l’État. À partir de la fin des années 2000 surtout, l’État devient partenaire dans la mise en
place des programmes, des événements scientifiques, etc. de ces structures à leurs origines
construites sur l’idéologie de l’indépendance par rapport à l’État20.

LA NOTION DE « SOCIÉTÉ CIVILE » DANS L’ESPACE DES DISCOURS
AUTORISÉS SUR LA POLITIQUE ET SES CONCEPTEURS
Le terme de « société civile » est largement invoqué par des intellectuels tout
comme par des médias à partir de 199021. Plusieurs membres du GDS participent à
mettre en œuvre la « société civile ». Mais à la différence des médias, ils ne
produisent pas que des discours au nom de la « société civile » (notamment dans la
presse intellectuelle), qui l’invoquent pour créer les apparences d’un discours qui
prend appui sur son public, certains intellectuels du GDS se sont consacrés à
l’étude de celle-ci.
19

Les premiers à déplorer la faiblesse des structures de la société civile animées ou habitées
par des intellectuels sont des responsables des périodiques. La presse intellectuelle est la première
instance à s’en trouver affectée face à cet abandon par des fondations étrangères du terrain culturel
roumain.
20
D’autres « fondations » étrangères qui accordent leur soutien, à partir de la fin des années
1990, à des institutions spécifiques de Roumanie sont des structures politiques de l’étranger. Elles
peuvent aussi bien accorder des aides financières à des structures politiques roumaines qui sont
censées fonder en savoir l’action politique, dont le rôle serait celui de produire et de diffuser
l’idéologie au bénéfice des acteurs politiques mais aussi à des institutions étatiques spécifiques de tout
type : instituts de recherche fonctionnant sous la tutelle des institutions politiques du domaine de la
culture mais aussi l’Université.
21
Fin des années 2000 et début de la seconde décennie du troisième millénaire, l’ « opinion
publique » semble se substituer à la « société civile ». Dans bien d’occasions, ils apparaissent dans les
médias (journalistes ou les dits « analystes » de l’actualité politique) comme interchangeables. On ne
comprend pas toujours ce que ces termes, tels qu’ils sont employés dans les médias, désignent ou ce
qu’on veut nommer par ces termes : formes associatives qui sont attentives à l’actualité politique et
qui se donnent comme but de surveiller sur la sphère politique, les médias ou les citoyens (la société
en entier).
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Leurs discours parlent de ses vertus et prônent son développement. Dans leurs
ouvrages il est difficile de distinguer s’ils parlent de ce que devrait être la société civile ou de
ce que pourrait être celle-ci en Roumanie ou et surtout de ce qu’elle désigne dans les faits.
Plus que des réalités qu’elle recouvre on parle des vertus de la « société civile ».

S’ils ne sont toutefois pas des auteurs d’études sur la société civile, par
l’autorité qui découle de leur titre surtout et des postes qu’ils ont occupés ou qu’ils
occupent (par exemple, sociologues des médias et de l’opinion publique et
créateurs d’instituts de sondages d’opinion) ou/et leur notoriété, ils instituent
l’existence de la « société civile » (avant 1989, dans l’entre-deux-guerres, etc.) et
disent en quoi consiste la « société civile » (de quoi elle est faite et où est-elle
placée après 1989).
S’appeler, se dire « société civile » et parler au nom de celle-ci renvoie aux
idées circulant à l’étranger et aux revendications faites par la dissidence
communiste des autres pays communistes (Pologne surtout, pays auquel ils font le
plus référence dans 22 durant l’année 1990).
La « société civile » semble préoccuper quelque temps avant décembre 1989
certains auteurs de la dernière période communiste car le terme apparaît aussi
comme sujet intervenant dans des discussions entre générations différentes, alors
que ce terme semble attirer beaucoup plus l’attention des jeunes. Les mouvements
dissidents dans les pays communistes de l’Europe centrale et la lecture des
ouvrages spécialisés en matière de politique, à savoir des ouvrages des dissidents
surtout et de quelques spécialistes de la politique, semblent être à l’origine de la
préoccupation pour la « société civile » avant la société civile.
La « société civile » est un sujet qui préoccupe de jeunes auteurs de la période
communiste et de jeunes prétendants au statut d’intellectuel (et membres du PCR) en 1989.

C’est sous l’influence de ces derniers, et sous l’emprise de cette notion dans
le champ intellectuel mais aussi dans le champ politique, qu’elle sera utilisée après
1989 et par ceux qui appartiennent à la génération formée dans l’entre-deuxguerres, pour parler précisément de la vie intellectuelle dans cette période-là. Des
aînés apposent, sous l’influence des jeunes ou sous l’influence, plus largement, de
cet intérêt récent pour la « société civile » à l’étranger, le terme en parlant des
périodes plus anciennes (l’entre-deux-guerres) où cette préoccupation n’existait pas
toutefois. Or ce qu’ils appellent la « société civile » dans la Roumanie de l’entredeux-guerres est plutôt un espace public encore restreint car composé par des
membres des professions littéraires et libérales 22.
22

Dans l’acception d’un intellectuel formé dans l’entre-deux-guerres, cet espace semble tenir
plutôt du domaine du privé ou entre celui-ci et le domaine régi par l’État (cf. Alexandru Paleologu,
Stelian Tanase, Sfidarea memoriei (aprilie 1988-octombrie 1989) [Le Défi de la mémoire (avril 1988octobre 1989)], Bucharest, Du Style, 1995, 3e édition, Cluj, Dacia, 2002).
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Jeunes surtout mais aussi moins jeunes, ils travaillent à consacrer après 1989, chacun à
sa manière (en pratique et en théorie ou les deux), l’idée selon laquelle au bon fonctionnement
d’un régime démocratique il est indispensable l’existence d’une société civile.

Si la convocation de la « société civile » par des aînés (formés dans l’entredeux-guerres) est soumise à l’influence des plus jeunes auteurs de la période
communiste et aux dernières évolutions politiques, elle peut être liée aussi à leur
regard enchanté sur la Roumanie de l’entre-deux-guerres, qui ne met pas en doute
le bon fonctionnement de la démocratie. Vision à laquelle vont adhérer nombre
d’intellectuels, mais surtout ceux qui sont nés dans les années 1950, qui côtoient
des membres de l’élite culturelle de l’entre-deux-guerres ou leurs héritiers, plus
proches, semble-t-il, des milieux littéraires.
Que l’on souligne son rôle dans le développement économique ou son rôle
dans l’éducation civique, ainsi dit dans la consolidation de la démocratie, et parfois
les deux, la constitution d’une société civile serait indispensable à la démocratie,
selon de jeunes intellectuels des années 1980 (nés dans les années 1950). La notion
est investie dans des ouvrages portant la signature des politistes, philosophes ou
sociologues formés avant 1989 qui débutent dans une carrière intellectuelle dans la
seconde moitié des années 1970 ou dans les années 1980. La « société civile »
apparaît aussi dans le discours des intellectuels de l’après 1989 (nés dans les
années 1950) qui travaillent à mesurer et à connaître les publics des opinions et
l’« opinion publique », spécialistes des sondages d’opinion. Ils peuvent prétendre
au statut de dissident car ils se sont exprimés dans les médias de l’étranger et ont
donné leur signature sur des textes critiques à l’égard des institutions culturelles.
Parfois même ils ont participé aux mouvements de rue de décembre 1989.
Dans des discours médiatiques ou dans des discussions plus approfondies,
ceux qui se distinguent parmi des intellectuels par l’investissement de la notion de
« société civile » ont en commun le fait d’avoir été une fois, pour une certaine
période aussi des rédacteurs des publications intellectuelles ou qu’ils se sont
intéressés de près aux médias : en tant que spécialistes des médias après 1989 ou en
tant que journalistes d’opinion politique (avant ou/et après 1989).
Appliquée à la période communiste, la notion de « société civile » veut désigner la
capacité ou plutôt la disponibilité de ceux qui, après 1989, seront appelés ou s’auto-désignent
comme des intellectuels : des écrivains ou des essayistes notamment, qui se sont réunis dans
des cercles restreints pour discuter. Mais plus souvent encore, ce sont les événements de
décembre 1989 qui sont expliqués par l’existence de la « société civile ».

L’usage qu’ils font de la « société civile », dans leurs textes journalistiques et
autres discours publics (devant un public qui est celui même qui compose la
« société civile »), va plus loin que leurs seules activités comme représentants de la
« société civile ». Membres d’une association civique, parfois participants à une
autre qui vise la mobilisation d’une plus large partie de la société pour asseoir leur
influence sur et dans l’espace politique, leur mobilisation au nom de la « société
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civile » aboutit dans certains cas à leur entrée dans le champ politique. Ils se font
des porte-parole de la société civile. Ils font l’apologie de la société civile en
parlant surtout de leurs initiatives dans le champ de production culturelle et des
intellectuels surtout. Ils sont des théoriciens de la société civile23 et travaillent dans
le même temps à faire surgir la « société civile ».
Or si on veut s’intéresser à la « société civile » des intellectuels, d’une part, à
celle qu’on en retrouve dans leurs discours, textes à visée scientifique et
journalisme, et d’une autre, à celle qu’ils ont mis en pratique, des structures qu’ils
ont contribuées à faire naître comme entités relevant d’un espace qui se construit
hors État, il faut explorer la fonction pour des intellectuels de la « société civile »
qu’ils invoquaient, qu’ils construisaient dans les discours et parfois dans les faits.

23
Pour ne citer que des plus notoires intellectuels, qui se sont fait connaître non seulement par
leurs engagements mais aussi par leurs livres qui traitent de la société civile roumaine : Stelian
Tănase, Revoluţia ca eşec. Elite & societate [La révolution comme échec. Élites & société], Iasi,
Polirom, 1996 ; Vladimir Tismăneanu, Reinventarea politicului. Europa Răsăriteană de la Stalin la
Havel [Réinvention du politique. Europe orientale de Staline à Havel], Iasi, Polirom, « Collegium »,
1997 et Id., Stalinim pentru eternitate. O istorie politică a comunismului românesc [Stalinisme pour
l’éternité. Une histoire politique du communisme roumain], postface Mircea Mihăieş, trad. en
roumain Cristina Petrescu, Dragoş Petrescu, Iasi, Polirom, 2005, pp. 274–277. Voir aussi Romulus
Brâncoveanu, « Ultimele zile ale societăţii civile » [Les derniers jours de la société civile], in AdrianPaul Iliescu, Mentalităţi şi instituţii. Carenţe de mentalitate şi înapoiere instituţională în România
modernă [Mentalités et institutions. Carences de mentalité et retard institutionnel en Roumanie
moderne], Bucarest, Ars Docendi, 2002, pp. 381-389. Il faudrait aussi citer des auteurs moins connus
comme les sociologues Călin Anastasiu et Alin Teodorescu. Calin Anastasiu signe la recension du
livre de Jean L. Cohen et Andrew Arato, Society and Political Theory, op. cit. dans le premier numéro
de la « revue de « sciences politiques », Polis (n° 1, 1994), dont il est le responsable.

ROMÂNIA DE DINCOLO DE CORTINA DE FIER
ASPECTE PRIVIND RELAŢIILE ECONOMICE
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Abstract: In the early 1960s, the French authorities had agreed to develop
economic relations with Romania and so the Romanian market gradually received
products of well-known French companies, as „Renault” or „Thomson”. Later on,
„Sud Aviation” and „Dassault” French companies offered different types of
helicopters and aircrafts to be built under license in Romania. The present paper is an
inquiry in the economic history of French-Romanian relations when two different
states from their political orientation established a short, succesful relationship beyond
the Iron Curtain.
Keywords: French-Romanian economic relations, Ceauşescu, communism, Renault.
Résumé: Au début des années 1960, les autorités françaises ont décidé de
développer des relations économiques avec la Roumanie et c’est ainsi que le marché
roumain ait progressivement reçu des produits des entreprises françaises bien
connues, comme “Renault” ou “Thomson”. Plus tard, « Sud Aviation » et « Dassault »
ont fait plussieurs offres concernant la réalisation en sous licence des différents types
d’hélicoptères et d’avions en Roumanie. Le texte présent est une enquête dans
l’histoire économique des relations franco-roumaines quand deux états, différentes par
leur orientation politique, ont réussi à établir une courte relation de succès au-delà du
Rideau de fer.
Mots-clés: relations économiques franco-roumaines, Ceauşescu, communisme,
Renault.

Marcate puternic de existenţa „Războiului rece”, relaţiile economice dintre
România şi Franţa au cunoscut o scădere semnificativă în primii ani ai regimului
comunist de la Bucureşti. Naţionalizarea principalelor mijloace de producţie şi a
proprietăţilor industriale, efectuată de către autorităţile române la 11 iunie 1948, a
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creat o situaţie conflictuală în relaţiile României cu toate statele ai căror cetăţeni au
fost deposedaţi, într-un mod abuziv şi fără acordarea de despăgubiri, de bunurile pe
care le deţineau, în mod legal, pe teritoriul României.
Treptat, autorităţile de la Bucureşti au înţeles că, fără o rezolvare onorabilă a
problemei proprietăţilor străine, confiscate în iunie 1948 şi ulterior, precum şi a
datoriilor pe care trebuiau să le achite unor state (Franţa1, Elveţia, Turcia, Grecia,
Austria, Belgia, Olanda, Norvegia, Danemarca, Italia, Marea Britanie, Canada2,
1

La 9 februarie 1959, a fost semnat la Bucureşti, de către Radu Mănescu şi Jean Deciry,
acordul dintre Republica Populară Română şi Republica Franceză, referitor la reglementarea unor
probleme financiare rămase în suspensie între cele două ţări. În documentul respectiv s-a menţionat
faptul că autorităţile române erau de acord să achite statului francez suma de 21 milioane de dolari, cu
titlu de indemnizaţie globală, forfetară şi definitivă, în scopul stingerii tuturor litigiilor create de
naţionalizările, exproprierile forţate şi rechiziţiile efectuate de autorităţile de la Bucureşti în dauna
Franţei şi a cetăţenilor francezi care au avut diferite bunuri în România în perioada celui de-al doilea
război mondial şi, mai ales, după instaurarea regimului comunist în România (până la 10 iulie 1949).
Totodată, suma respectivă s-a acordat pentru acoperirea pierderilor suferite de Franţa şi cetăţenii săi
ca urmare a aplicării articolelor 23 şi 24 din Tratatul de pace semnat de reprezentanţii României şi cei
ai Puterilor Aliate şi Asociate (Paris, 10 februarie 1947). Cu acelaşi prilej, au fost stinse toate litigiile
care puteau să apară ca urmare a acordului financiar româno-francez încheiat la 7 februarie 1936,
precum şi litigiul dintre România şi Franţa în privinţa bonurilor de petrol emise de autorităţile
române, în virtutea acordurilor încheiate între cele două ţări la 30 septembrie 1941 şi 4 martie 1943.
2
În luna octombrie 1968, membrii Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R. au aprobat
propunerile Ministerului de Finanţe, Ministerului Comerţului Exterior şi Ministerului Afacerilor
Externe referitoare la reglementarea problemelor financiare dintre România şi Canada aflate „în
suspensie ca urmare a celui de-al doilea război mondial şi a transformărilor social politice din ţara
noastră”. În acest scop, guvernul de la Bucureşti oferea, la 21 octombrie 1968, autorităţilor de la
Ottawa, o sumă globală şi forfetară de 2,7 milioane dolari în scopul stingerii tuturor litigiilor
financiare care existau între cele două ţări. Suma respectivă urma să fie plătită în circa zece ani „prin
prelevări de 8% din valoarea exporturilor româneşti din Canada” şi reprezenta circa 11% din valoarea
pretenţiilor canadiene recunoscute la Bucureşti. Cf: Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în
continuare: A.N.I.C.), fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dos. 175/1968, f. 9.
O lună mai târziu a avut loc la Bucureşti prima întâlnire între delegaţiile Canadei şi României
consacrată reglementării problemelor financiare ale celor două părţi. Cu acel prilej, reprezentanţii
autorităţilor de la Ottawa au prezentat o listă cu pretenţiile lor (estimate la aproximativ 65 milioane
dolari) şi au respins oferta propusă de guvernul de la Bucureşti. În consecinţă, negocierile referitoare
la cumpărarea din Canada a unei centrale nuclearo-electrice au fost afectate de nerezolvarea
problemei datoriei publice a României faţă de Canada. La acea dată, pretenţiile financiare canadiene
erau următoarele: valoarea nominală a titlurilor de datorie publică externă (bonuri de tezaur emise la 6
iunie 1922 de guvernul de la Bucureşti pentru valoarea mărfurilor primite de România în cursul
primului război mondial, pentru răscumpărarea căilor ferate ale societăţii „Lemberg-Cernăuţi-Iaşi”,
precum şi pentru achitarea moşiilor expropriate din Basarabia, aparţinând supuşilor englezi şi
francezi) – 24,8 milioane dolari (datorie recunoscută de autorităţile române); dobânzile la titlurile de
datorie publică – 27,3 milioane dolari (datorie respinsă de guvernul de la Bucureşti); despăgubiri
pentru proprietăţile industriale canadiene naţionalizate în România începând din anul 1948 (Fabrica
de sticlă de la Scăieni, Industria Română de Geamuri de la Bucureşti, Fabrica de pălării de la
Timişoara ş.a.) – 9,4 milioane dolari (autorităţile române recunoşteau doar 0,2 milioane dolari);
despăgubiri pentru clădirile şi terenurile (cca. 300 ha) care se aflau în anul 1948 în proprietatea
statului canadian sau a cetăţenilor canadieni şi care au fost naţionalizate de autorităţile române –
1,9 milioane dolari (guvernul de la Bucureşti recunoştea doar 0,2 milioane dolari); despăgubiri
prevăzute în Tratatul de Pace de la Paris – 2,1 milioane dolari (datorie respinsă de autorităţile
române). Ibidem, dosar nr. 8/1971, f. 155–156; 158; 161–162.

Aspecte privind relaţiile economice româno-franceze în anii 1960

71

S.U.A. şi Suedia), relaţiile economice ale României cu ţările din Europa
occidentală şi America de Nord nu se puteau dezvolta. În consecinţă, în perioada
1951–1968, au avut loc negocieri pentru stingerea datoriilor şi schimbările politice
şi economice nu au întârziat să apară3.
Litigiile respective au fost analizate cu mare atenţie la Bucureşti deoarece, în
cazul în care s-ar fi acceptat pretenţiile statelor creditoare, România ar fi trebuit să
achite în total aproximativ 2,12 miliarde dolari (valoare calculată la cursul de
referinţă din 1950 al monedei americane). Acest lucru nu s-a întâmplat, întrucât
autorităţile române au reuşit să reducă prin negocieri sumele reclamate de către o
serie de ţări. Drept urmare,
până la 31 decembrie 1967, statul român a cedat anumite active pe care le deţinea în
străinătate (în valoare de 31,8 milioane dolari) şi a plătit circa 39 de milioane de dolari, în
scopul stingerii tuturor litigiilor financiare pe care le avea cu 14 state europene şi din America
de Nord.4

Ca urmare a presiunilor politice şi economice exercitate asupra României de
către reprezentanţii Uniunii Sovietice, mai ales în C.A.E.R. (aceştia dorind să
împartă blocul statelor comuniste din Europa în zone industrializate, respectiv în
mari regiuni agricole, fără a ţine cont de suveranitatea ţărilor membre ale C.A.E.R.
– celebru fiind „Planul Valev”), Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a străduit împreună cu
Ion Gheorghe Maurer să creeze rapid condiţii pentru îmbunătăţirea semnificativă a
relaţiilor economice ale României cu statele din Europa occidentală.
Autorităţile de la Paris au înţeles ideea generală a liderilor de la Bucureşti şi
au fost de acord cu dezvoltarea schimburilor economice dintre cele două state,
concomitent cu realizarea unei deschideri politice şi în plan cultural, reciproce şi de
lungă durată. În acest sens, vizita oficială a prim-ministrului Ion Gheorghe Maurer
în Franţa (27–31 iulie 1964) a constituit un eveniment deosebit de important pentru
înţelegerea de către ambele părţi a poziţiilor pe care le ocupau în blocurile politicomilitare din care făceau parte şi, în acelaşi timp, a atitudinii pragmatice care trebuia
adoptată în relaţiile economice. Vizita respectivă a reuşit să relanseze colaborarea
româno-franceză în multiple domenii şi, în acelaşi timp, a confirmat anumite repere
strategice pe care liderii politici doreau să le păstreze – cel mai important fiind
respectarea reciprocă a orientării ideologice diferite, existentă în cele două state5.
3

Potrivit estimărilor din anul 1968 ale Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Internaţionale
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, autorităţile de la Bucureşti mai aveau de reglementat datoriile
financiare faţă de Suedia, Belgia, Marea Britanie, S.U.A. şi Canada – în valoare totală de 120 de
milioane de dolari (în suma respectivă nefiind incluse şi dobânzile care trebuiau plătite suplimentar).
Cf. Petre Opriş, Un efect al crizei din Cehoslovacia (august 1968): România amână discuţiile privind
aderarea la Fondul Monetar Internaţional şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare, în Paradigmele istoriei: discurs, metodă, permanenţe. Omagiu profesorului Gheorghe
Buzatu, coord. Stela Cheptea, volumul I, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, pp. 512–518.
4
Pentru detalii, vezi şi: ANIC, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dos. 142/1968, f. 207–215.
5
Irina Gridan, Parallélismes et convergences. Ion Gheorghe Maurer à Paris à l’été 1964:
Realpolitik et offensive du sourire (III), în: „Arhivele Totalitarismului”, anul XVII, nr. 3–4 (64-65)/2009,
pp. 99–122.
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În martie 1965, Nicolae Ceauşescu a preluat planurile de politică externă ale
lui Gh. Gheorghiu-Dej şi, în paralel cu dezvoltarea relaţiilor economice cu Franţa,
a reuşit să obţină o victorie politico-diplomatică prin stabilirea de relaţii la cel mai
înalt nivel cu Republica Federală Germania, la începutul anului 1967. În
consecinţă, economia românească a avut posibilitatea să se dezvolte mai repede, iar
concurenţa dintre companiile franceze şi germane în privinţa desfacerii de produse
pe piaţa românească şi de achiziţionare a unor bunuri şi servicii româneşti a fost
benefică pentru autorităţile de la Bucureşti.
În ansamblu, schimburile comerciale dintre România şi Franţa au cunoscut,
în perioada 1965-1968, următoarea evoluţie (sumele menţionate fiind exprimate în
milioane de franci francezi):
– exporturi în Franţa: 108 (în 1965); 253 (în 1966); 269 (în 1967); 250
(estimativ, în 1968);
– importuri din Franţa: 241 (în 1965); 280 (în 1966); 396 (în 1967); 400
(estimativ, în 1968).
Într-un document prezentat de către Manea Mănescu lui Nicolae Ceauşescu,
în anul 1968, s-a precizat faptul că
la Export, ponderile principale sunt deţinute de produsele petroliere (40%),
agroalimentare (20%) şi lemnoase (12%) – în timp ce la Import, instalaţiile şi utilajele
reprezintă circa 55% din totalul importului nostru din Franţa (se mai importă produse
siderurgice, produse chimice etc.) […] În anul 1968, România a fost – după U.R.S.S. –
principala ţară socialistă importatoare din Franţa, în special în sectorul echipamentelor şi
instalaţiilor industriale. Această situaţie a determinat un apreciabil dezechilibru al balanţei –
cel mai mare în comparaţie cu celelalte ţări socialiste (cu excepţia Iugoslaviei) (s.n.)6.

Cel puţin trei domenii de dezvoltare cu un impact major asupra economiei
româneşti – industria bunurilor de larg consum, industria de autovehicule şi
industria aeronautică – au fost marcate de o competiţie foarte acerbă între diferite
companii din Franţa, Marea Britanie, Italia şi Republica Federală Germania, pentru
pătrunderea pe piaţa românească. De exemplu, cooperarea româno-franceză s-a
concretizat în perioada 1967–1970 prin achiziţionarea de către autorităţile de la
Bucureşti a instalaţiilor şi licenţei de fabricaţie pentru trei modele de frigidere de
uz casnic din marca „Thomson” – redenumite „Frigero”, apoi „Arctic”, în
România. Linia tehnologică de producţie a fost inaugurată în luna mai 1970, la
fabrica de la Găeşti (judeţul Dâmboviţa), şi proiectul s-a realizat cu ajutorul
creditelor acordate de firmele franceze „Thomson” şi „Roubanoux” (în total: 27,1
milioane FF). În contrapartidă, autorităţile române au livrat frigidere şi piese de
schimb, în valoare totală de 7,7 milioane franci francezi.7
La rândul lor, companiile franceze „Ensa” şi „Badger” au încheiat contracte
pentru furnizarea în România, pe bază de credit, în perioada 1967–1969, a unor
6
7

ANIC, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dos. 218/1968, f. 62–63.
Ibidem, f. 58–59.
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echipamente, licenţe de fabricaţie şi alte tipuri de produse şi servicii, în valoare
totală de 72,5 milioane de franci francezi. În acelaşi timp, cele două firme şi-au
asumat obligaţia de a achiziţiona acrilonitril din România, în contrapartidă, în
valoare de 35,7 milioane de franci francezi.8
În cazul fabricării sub licenţă, în România, a unor modele de autoturisme,
reprezentanţii mai multor firme constructoare de automobile („Renault”, „Peugeot”
şi „Citroën” – din Franţa; „British Leyland Motor Corporation” – din Marea
Britanie; „Lloyd Motoren Werke GmbH” şi „Volkswagen” – din Republica
Federală Germania; „Fiat” şi „Alfa Romeo” – din Italia; „Ford” – din S.U.A.) au
trimis oferte autorităţilor de la Bucureşti. După cum se cunoaşte, s-a ales
colaborarea cu companiile franceze „Renault” (în septembrie 1966)9 şi „Citroën”
(în decembrie 1976), în primul caz înregistrându-se un succes comercial deosebit.
Din păcate, capacitatea redusă a industriei româneşti (inclusiv a muncitorilor
din fabricile respective) de a produce componente pentru autoturisme, la parametri
proiectaţi de specialiştii francezi, s-a repercutat negativ asupra fiabilităţii
produselor realizate la uzinele din Colibaşi şi Craiova. Nicolae Ceauşescu a fost
conştient de aceste probleme, însă nu a reuşit să modifice comportamentul social al
concetăţenilor săi la locurile lor de muncă.
O altă direcţie principală stabilită de autorităţile de la Bucureşti pentru
dezvoltarea rapidă a economiei româneşti a fost în domeniul industriei aeronautice.
În acest sens, generalul Charles de Gaulle s-a interesat asupra stadiului în care se
afla cooperarea cu compania franceză „Sud Aviation”, în cursul vizitei oficiale pe
care a efectuat-o în România (14-18 mai 1968). Este evident că preşedintele Franţei
cunoştea la acea dată faptul că Nicolae Ceauşescu aprobase, în februarie 1968,
cumpărarea din Marea Britanie a şase avioane de pasageri „BAC 1-11” pentru
compania „Tarom” – fiind preferate în locul aparatului francez „Caravelle 10 R” şi
a celui sovietic Tu-13410.
8

Ibidem, f. 59.
După ce Nicolae Ceauşescu a aprobat fabricarea autoturismului „Renault 12” în România, la
Bucureşti a fost emisă Hotărârea nr. 2004 a Consiliului de Miniştri al Republicii Socialiste România
(16 septembrie 1966), în care s-a menţionat numele firmei cu care urma să se coopereze,
amplasamentul uzinei şi câte automobile trebuiau să se realizeze la Colibaşi: 55.000 de bucăţi, anual,
din care 11.000 erau autoutilitare derivate din autoturismul standard.
Autorităţile de la Bucureşti nu au aprobat asamblarea în România a modelului „Renault 16”
deoarece efortul valutar pentru acel proiect era considerat mult prea mare faţă de posibilităţile din acel
moment ale statului român. În schimb, s-a acceptat o altă variantă propusă de francezi: asimilarea în
fabricaţie, în proporţie de 20%, de către industria românească, a părţilor componente ale modelului
„Renault 8” („Dacia 1100”) şi asamblarea din piese importate, vopsirea caroseriilor, montajul general,
recepţia şi livrarea de autoturisme „Renault 8”, în perioada 1968–1971.
10
Generalul Charles de Gaulle a înţeles importanţa aparatului „Caravelle” pentru ţara sa şi l-a
utilizat ca avion prezidenţial începând din iunie 1958, „Caravelle” devenind astfel un ambasador
neoficial al Franţei. De exemplu, pentru a traversa Oceanul Atlantic, din Franţa în Mexic (aeroportul
Merida) şi retur (16, respectiv 19 martie 1964), preşedintele francez a folosit un avion „Boeing 707”
al companiei „Air France”, însă pentru deplasarea din peninsula Yucatan la Mexico City şi înapoi, la
Merida, Charles de Gaulle a utilizat un „Caravelle” adus în mod special din Franţa. Cf. WWICS,
9
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Deoarece subiectul respectiv avea legătură cu intenţiile exprimate în toamna
anului 1967 de reprezentanţii României pentru achiziţionarea de avioane militare
„Mirage F-1”, precum şi cumpărarea licenţei unui motor turboreactor francez, Ion
Gheorghe Maurer ia precizat generalului Charles de Gaulle, la 15 mai 1968, faptul
că „partea română a încercat să realizeze un acord cu firma „Sud Aviation” pentru
importul unor avioane de transport „Caravelle” şi pentru cooperarea în vederea
creării treptate a unei industrii aeronautice româneşti, însă tratativele nu au dus la
realizarea unui acord”11.
Acel răspuns l-a determinat pe preşedintele Franţei să declare că
„ar trebui ca guvernul român să trimită pe cineva în Franţa care să studieze toate
aspectele problemei, luând în acest sens contact şi cu Statul Major Francez”. La rândul său,
ministrul francez al Afacerilor Externe a sugerat ca „partea română să stabilească contacte
cu firmele franceze care produc motoare şi turbine pentru avioane. În ceea ce priveşte
guvernul francez, el nu vede în principiu nicio obiecţie (s.n.)”12.

Un alt aspect, mai puţin cunoscut, al vizitei efectuate de generalul Charles de
Gaulle în România este faptul că Mihai Caraman – şeful unei reţele de spionaj în
Franţa (1958–1969) şi director al Serviciului de Informaţii Externe (1990–1992) –
a fost unul dintre participanţii la un dejun organizat în onoarea preşedintelui Franţei
de către Nicolae Ceauşescu (17 mai 1968, comuna Miceşti, judeţul Argeş). Ofiţerul
român de informaţii s-a aflat într-o sufragerie, separat de cea a generalului Charles
de Gaulle şi a omologului său român, şi a luat dejunul împreună cu doi generalimaiori (Constantin Popa şi Nicolae Negulescu), Tudor Jianu (şeful protocolului),
Felicia Alexandru, Maria Vâlcu, Aurelian Belu, căpitanul de rangul I François
Flohic, André Ducret, Henri Puissant, Paul Comitti (sau Coveiti – notă Petre Opriş),
Roger Tessier, Jeanne Prudhomme şi Lamidé (sau Laneidé – notă Petre Opriş)13.
De asemenea, este interesant de remarcat faptul că, la 15 februarie 1967,
membrii Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R. au aprobat „invitarea în R.S.
România, pentru o vizită, a preşedintelui Republicii Franceze, Charles de
Gaulle”14. Această decizie nu a influenţat hotărârea adoptată un an mai târziu
de membrii Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., aceştia respingând oferta
Notes on Ambassador Bohlen’s “Reflections on Current French Policy report; economic purposes for
the trip; evolution of the trip; Communist assessment of trip”. American Embassy Paris, Airgram
A-1121. March 26, 1964; p. 1; Lyndon Baines Johnson Library, France File. Airgram. Department of
State; Declassified Documents Reference System. Farmington Hills, Mich.: Gale, 2012. Document
Number: CK3100348257 (DDRS-200575-i1-8). Această sursă de informaţii provine din baza de date
şi reţeaua de informaţii digitale existente la Woodrow Wilson International Center for Scholars –
Washington, D.C., la care am avut acces în perioada 1 martie – 15 iunie 2012, beneficiind de o bursă
oferită de Institutul Cultural Român (notă P. Opriş).
11
Dinică Ciobotea, Ileana Marinaş, Charles de Gaulle la Craiova. Din istoria relaţiilor
româno-franceze, Editura Aius PrintEd, 2007, p. 86.
12
Ibidem.
13
Ibidem, p. 171; 181.
14
ANIC, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dos. 21/1967, f. 4.
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firmei „Sud-Aviation” privind dotarea „Tarom” cu şase avioane „Caravelle 10 R”
(15 februarie 1968)15.
Compania franceză „Sud Aviation” a eşuat în tentativele sale de a realiza în
România, sub licenţă proprie, o sută de avioane de turism „Rallye”, 20 aparate
„Paris III” sau de a ceda licenţa de fabricaţie a avionului „Potez 842 B”. În schimb,
autorităţile de la Bucureşti au semnat contracte cu reprezentanţii firmei menţionate
în scopul fabricării în România a două modele de elicoptere: SA-316 B „Alouette”
şi SA-330 „Puma”. Cu toate acestea, în şedinţa din 5 noiembrie 1973 a Prezidiului
Permament al C.C. al P.C.R., generalul Constantin Şandru, vicepreşedinte al
Comitetului de Stat al Planificării, a declarat că „Uzina [de elicoptere] s-a construit
la Braşov şi halele stau goale”. Nicolae Ceauşescu a fost deranjat de afirmaţia
respectivă şi a ordonat generalului Ion Ioniţă, ministrul Apărării Naţionale: „Pe
generalul ăsta să-l luaţi înapoi la voi. Nu face nimic”16.
Ceea ce nu cunoştea (probabil) generalul Constantin Şandru în noiembrie
1973 era faptul că negocierile româno-franceze – referitoare la cedarea licenţei de
fabricaţie a aparatului SA 330 „Puma”, livrarea către partea română a unei părţi din
utilajele necesare construirii de elicoptere „Puma” şi acordarea de asistenţă tehnică
de către partea franceză – nu erau finalizate. La 22 decembrie 1973, Vasile Pungan
îi comunica în scris lui Nicolae Ceauşescu faptul că „negocierile se află în fază de
încheiere a contractului, acţiunea fiind prezentată spre aprobare”17.
Din păcate, reacţia dură a lui Nicolae Ceauşescu faţă de generalul Constantin
Şandru nu a rezolvat problemele autorităţilor române şi primele şapte elicoptere
SA-330 „Puma” au fost asamblate la Ghimbav de-abia în 1975, zborul inaugural al
primului aparat (un IAR-330 L) având loc la 22 octombrie 1975.
Ulterior, secretarul general al P.C.R. a respins ofertele primite din S.U.A. şi
R.F.G., referitoare la dotarea Flotilei 50 Aviaţie Transport cu elicoptere moderne,
bimotoare.18 Apoi, Nicolae Ceauşescu a acceptat achiziţionarea din Franţa a patru
15
La reuniunea din 15 februarie 1968 a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Gheorghe
Rădulescu i-a propus lui Nicolae Ceauşescu să li se explice reprezentanţilor firmei „Sud Aviation”,
care doreau să vândă României şase avioane „Caravelle”, faptul că preţul final şi condiţiile
comerciale oferite nu puteau fi acceptate de autorităţile de la Bucureşti – oferta primită în aceeaşi
perioadă din Marea Britanie, de achiziţionare a şase avioane BAC 1-11, fiind mai avantajoasă pentru
„Tarom”. Mai mult prim-ministrul Ion Gheorghe Maurer a precizat la şedinţa respectivă: „numai eu
le-am explicat de două ori treaba aceasta”. Nicolae Ceauşescu a refuzat însă, în mod categoric, orice
fel de iniţiativă, afirmând: „Nu e nevoie să le dăm nici o explicaţie. Dacă vor întreba, le vom spune.
Trebuie să înţeleagă şi francezii... ”. Petre Opriş, Industria românească de apărare. Documente
(1950–1989), Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2007, p. 241. Pentru detalii, vezi
A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dos. 22/1968, f. 2–6.
16
Pentru detalii, vezi Petre Opriş, op. cit., pp. 312–314.
17
ANIC, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 194/1973, f. 135.
18
Merită subliniat faptul că, probabil, liderul român dorea să zboare cu SA-316 „Alouette III”
deoarece cabina sa în formă de lacrimă avea doar zăbrele şi geamuri în partea din faţă şi pe lateral,
fapt ce îi oferea vizibilitate şi senzaţii extraordinare, care nu se regăseau în zborul cu alte elicoptere
(de exemplu, Mi-8 şi SA-330 „Puma”). În plus, cu „Alouette III” se putea ateriza în „poieniţă”, un loc
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elicoptere SA-365 C „Dauphin” – care au început să sosească în România în 1979.
După câţiva ani de utilizare, s-a ajuns la momentul efectuării reviziei generale şi
autorităţile de la Bucureşti au optat pentru înapoierea lor şi achitarea diferenţei de
bani pentru a primi din Franţa patru elicoptere noi SA-365 „Dauphin”, din varianta N.
Acestea au ajuns în două serii la baza Flotilei 50 Aviaţie Transport de la Otopeni,
cu câte două elicoptere livrate în acelaşi timp.19 Zborurile de testare şi recepţie a
primelor aparate au avut loc la 3 februarie 1986, la uzina de la Marignane (situată
în regiunea franceză Provence-Alpi-Coasta de Azur), după care elicopterele au fost
aduse în zbor în România, pe traiectul Marignane – Genova – Veneţia – Zagreb
(escală de realimentare cu combustibil) – Belgrad – Timişoara – Braşov –
Bucureşti (Otopeni).
În cazul construirii sub licenţă a unor avioane militare supersonice, Nicolae
Ceauşescu nu a avut succes nici în URSS (fiind vizat MiG-21), nici în Franţa
(proiectul „Mirage F-1”). Mai mult decât atât, autorităţile de la Moscova nu au fost
de acord să sprijine realizarea în România, sub licenţă, a elicopterului militar de
transport „Mi-8 T” sau a avionului de pasageri „An-24”.20 Documentele existente
în arhivele din România dezvăluie o parte din încercările făcute de liderul suprem
al P.C.R. pentru a obţine în anii 1967-1968 licenţe de fabricaţie în scopul realizării
în România a 50 de avioane de vânătoare MiG-21 sau „Mirage F-1”.21 De exemplu,
Nicolae Ceauşescu a analizat propunerile specialiştilor români şi, în şedinţa din
15 februarie 1968 a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. a declarat astfel:
amenajat special în curtea vilei din cartierul Primăverii unde locuia Nicolae Ceauşescu şi botezat
astfel de piloţii Flotilei 50 Aviaţie Transport. Din păcate, după o aterizare desfăşurată normal,
arborele motorului „Artrouste” a suferit o deformare şi elicopterul a rămas pe loc, în pană de motor,
fapt ce a generat multă îngrijorare la Comandamentul Aviaţiei Militare. Căpitan-comandor Teodor
(Tedy) Pantea, Corespondenţă cu Petre Opriş, Bucureşti şi Varşovia, 27 şi 29 noiembrie 2012.
19
Ibidem, 29 noiembrie 2012.
20
În şedinţa Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R. din 6 noiembrie 1972 s-a aprobat ca o
delegaţie română să discute la Moscova despre „problema fabricării în cooperare [cu U.R.S.S.] a unui
avion de transport de tip An-24, eventual varianta îmbunătăţită”. Din păcate, membrii Prezidiului
Permanent nu au ţinut cont de faptul că autorităţile sovietice încetau producţia de avioane „An-24” la
sfârşitul anului 1973 din cauza uzurii morale a aparatului respectiv. ANIC, fond C.C. al P.C.R. –
Cancelarie, dos. 122/1972, f. 3. Pentru detalii, vezi Petre Opriş, op. cit., p. 291.
21
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”, în care
s-a precizat astfel: „Studiile de oportunitate efectuate – fără considerarea ultimelor realizări sovietice
care nu ne sunt cunoscute – au dus la concluzia că avioanele cele mai apropiate de tipul propus a fi
asimilat sunt: Mirage F-3, echipat cu motor turboreactor cu dublu flux TF-306, de producţie franceză,
şi Lightning FMk-3, echipat cu turboreactor [Rolls-Royce] Avon-301, de producţie engleză. [...] În
cazul fabricării avioanelor de luptă în ţară, s-a estimat preţul unui avion, în producţie de serie, la
valoarea de aproximativ 24 000 000 lei, în care s-a inclus şi cota parte din costul SDV şi licenţei.
După date informative, preţul de achiziţie al avionului Mirage F-3 este de aproximativ 30 000 000 lei,
din care 5 100 000 lei reprezintă costul motorului. [...] Având în vedere necesitatea asigurării
capacităţii de apărare cu avioane de performanţe ridicate (sic!), de fabricaţie proprie, în timp scurt, se
propune asimilarea în fabricaţie a avioanelor de luptă, a motoarelor şi 60–70% din echipamentul
special, pe bază de licenţă (subl.n.)”. Petre Opriş, op. cit., pp. 223–224.
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„Noi le-am propus când am fost la Moscova (în perioada 14–15 decembrie 1967 –
notă Petre Opriş) să ne dea MiG-21, dar să vedem ce rezultate vor fi”22.
Tot în anul 1968, Nicolae Ceauşescu a fost de acord cu trimiterea în Marea
Britanie şi Franţa a unei delegaţii din Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini
şi Ministerul Comerţului Exterior. Specialiştii români au avut astfel posibilitatea să
viziteze uzinele aeronautice din Weybridge (Marea Britanie, 16–23 septembrie
1968), după care s-au deplasat în Franţa, unde au discutat cu reprezentanţii firmelor
„Marcel Dassault” şi SNECMA (23 septembrie – 6 octombrie 1968). Totodată,
membrii delegaţiei române au vizitat în Franţa sectoarele de fabricaţie ale avionului
„Mirage III” şi ale motorului ATAR-9K, utilizat pentru echiparea aparatelor de
vânătoare din familia „Mirage”. Apoi, în cursul întâlnirii cu generalul Bonte, şeful
Direcţiei Generale Tehnice de Construcţii Aeronautice din Ministerul Forţelor
Armate ale Franţei, partea română a înaintat o ofertă de achiziţionare a licenţei de
fabricaţie a avionului de vânătoare „Mirage F-1” şi a motorului cu care era echipat
acesta. Generalul Bonte a comunicat delegaţiei române faptul că îl va informa pe
ministrul francez al Apărării în cursul zilei de 5 octombrie 1968, care, la rândul
său, îl putea informa pe preşedintele ţării, generalul Charles de Gaulle, despre ideea
autorităţilor de la Bucureşti.
Deoarece vizita în Franţa şi propunerea delegaţiei române au avut un caracter
confidenţial, informaţiile privind achiziţionarea licenţei de fabricaţie a avionului
„Mirage F-1” şi a motorului ATAR-9 K sunt extrem de greu de găsit în arhiva
Comitetului Central al P.C.R. Documentele descoperite până în prezent ne oferă
însă o imagine clară asupra intenţiei lui Nicolae Ceauşescu de a dezvolta industria
aeronautică românească prin utilizarea tehnologiilor şi licenţelor străine.
Din păcate, autorităţile de la Bucureşti au înregistrat eşecuri şi în privinţa
construirii unui avion de transport cu dublă destinaţie (civilă şi militară). Dacă în
primul caz a fost vorba despre refuzarea ofertei făcute de firma franceză „Marcel
Dassault” (pentru avionul de pasageri „Mercure”23), în al doilea caz s-a încercat o
colaborare cu o firmă vest-germană şi o companie olandeză în scopul fabricării
avionului „Fokker VFW-614”.24
22

Ibidem, p. 241.
În perioada 1972–1975, „Dassault Aviation” a construit zece aparate „Mercure 100” pentru
dotarea companiei aeriene franceze „Air Inter”, apoi fabricarea acestui model a fost oprită definitiv.
Douăzeci de ani mai târziu, autorităţile române au analizat relaţiile lor cu firmele franceze din
domeniul aeronautic şi, preconizându-se faptul că flota de avioane scurt-curier An-24 a companiei
„Tarom” trebuia reînnoită curând, au fost iniţiate discuţii în scopul producerii în cooperare cu firme
din Franţa şi Italia a noului avion ATR-42 – mai silenţios decât An-24 şi care putea transporta 40–52
de pasageri cu un consum mai mic de combustibil, comparativ cu aparatul sovietic. Intenţia respectivă
a fost menţionată în mod oficial de secretarul de stat Aurel Duma, în cursul întâlnirii cu omologul său
francez, Didier Bariani (Paris, 1 decembrie 1987). Valeriu Tudor, În misiune la Paris. Însemnările
unui diplomat român (1985–1989), Editura Cavallioti, Bucureşti, 2009, p. 119; 122.
24
Pentru detalii privind proiectul avionului „Fokker VFW-614”, vezi: Gheorghe Zarioiu,
Aviaţia modernă – realizări şi perspective, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1980, p. 206; Ion Mihai
Pacepa în dosarele Securităţii: 1978–1980, studiu introductiv, selecţia documentelor şi indice de
nume de Liviu Ţăranu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2009, pp. 36–41; 268–270; Liviu Ţăranu,
Afacerea Fokker, în: „Magazin istoric”, anul XLI, nr. 10 (487), octombrie 2007, pp. 50–51.
23
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Ulterior, Nicolae Ceauşescu a aprobat programul ROMBAC, însă numărul
extrem de mic de aparate BAC 1-11 construite în România poate pune sub semnul
întrebării eficienţa economică a proiectului respectiv. În opinia noastră, este
necesar să cunoaştem exact cheltuielile făcute pentru achiziţionarea licenţei de
fabricaţie a avionului, costurile mijloacelor şi materialelor utilizate în procesul de
producţie, precum şi fondurile pentru manoperă. Toate acestea trebuiau să fie în
concordanţă cu numărul de avioane (circa 80 de exemplare) care urmau să fie
realizate în România. În final, au fost construite doar nouă aparate, fapt ce ar fi
trebuit să mărească foarte mult preţul de cost pentru fiecare avion realizat.
Privind restrospectiv, putem observa jocul diplomatic iniţiat inteligent de
Nicolae Ceauşescu în anii 1967-1968, pentru a obţine ceea ce dorea din Uniunea
Sovietică (elicoptere militare Mi-8 şi avioane de vânătoare-interceptare MIG-21),
Franţa (avioane „Mirage F-1”, respectiv elicoptere SA-316 şi SA-330) şi Marea
Britanie (avioane de pasageri BAC 1-11, respectiv motoare de aviaţie realizate de
compania „Rolls Royce”). Liderul suprem român s-a străduit să beneficieze de
efectele reglementării litigiilor financiare ale României cu statele occidentale, cu
scopul de a dezvolta rapid economia ţării, însă rezultatele relativ slabe la care s-a
ajuns în final au fost influenţate de mai mulţi factori: limitele impuse României de
către autorităţile de la Moscova, Paris şi Londra într-un domeniu foarte sensibil
pentru securitatea naţională (licenţe de fabricaţie pentru tehnologie militară
modernă); nivelul precar de dezvoltare a industriei româneşti şi a forţei de muncă
necesare pentru proiectele complexe; voluntarismul lui Nicolae Ceauşescu şi al
celor din anturajul său, în ceea ce priveşte începerea unor investiţii foarte
costisitoare şi cu perspective îndoielnice de amortizare pe termen scurt. La acestea
s-au adăugat sfaturile unor specialişti români, militari şi civili, care nu au ţinut cont
de faptul că ideile pe care le propuneau liderului suprem al P.C.R. erau departe de
posibilităţile de materializare existente în România acelor ani.
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În ziua de sâmbătă, 18 martie 1989, o delegaţie condusă de Malik Meraj
Khalid, preşedintele Adunării Naţionale a Republicii Islamice Pakistan, a sosit într-o
vizită la Bucureşti. Oaspeţii au fost întâmpinaţi la aeroportul Otopeni de către
Nicolae Giosan, preşedintele Marii Adunări Naţionale, şi de Rasheed Ahmad,
ambasadorul Pakistanului în România.
Pentru cetăţenii obişnuiţi, vizita respectivă nu era un eveniment deosebit;
existau însă şi persoane ce cunoşteau problemele care afectau relaţiile dintre cele
două state. Una dintre acestea a avut ca motiv refuzul autorităţilor de la Bucureşti
de a exporta muniţie românească în Pakistan.
URSS a sprijinit în anii 1950 realizarea în România a unor categorii de
armament, muniţii şi alte produse speciale după licenţe sovietice. Treptat, producţia
militară s-a diversificat şi, la începutul anilor 1960, s-a ajuns la fabricarea în
România de aruncătoare de grenade antitanc RPG-2, aruncătoare uşoare de flăcări
LPO-50, produse chimice speciale, mitraliere antiaeriene ZU-2, calibru 14,5 mm,
piese de schimb pentru armamentul de infanterie, detectoare de mine UMIV-1 şi
lovituri antitanc PG-2 cal. 40 mm. Aceste produse au fost fabricate nu numai
pentru România, ci şi pentru alte state din Organizaţia Tratatului de la Varşovia
(Polonia, Cehoslovacia, R.D.G., Bulgaria, Ungaria).1
La mijlocul anilor 1960, ştirile privind nivelul de dezvoltare a industriei
româneşti de apărare au ajuns tot mai departe în lume. Unul dintre statele interesate
de producţia de muniţii din România a fost Pakistanul. Autorităţile de la Islamabad
şi-au manifestat de cel puţin patru ori intenţia de a achiziţiona muniţii româneşti
fabricate sub licenţă sovietică (în anii 1966, 1967, 1970 şi 1971). De fiecare dată,
autorităţile de la Bucureşti au răspuns negativ la propunerile pakistaneze. Un
export de acest gen, fără obţinerea acordului sovieticilor, ar fi generat probleme
între Bucureşti şi Moscova. Totodată, s-a dorit protejarea relaţiilor dintre România
şi India. „Pentru livrarea de muniţie fabricată după licenţe sovietice ar trebui cerut
acordul URSS – a precizat Corneliu Mănescu la 12 mai 1967, într-un document
trimis Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R. În cazul livrării fără acest acord, s-ar
ajunge la complicaţii în relaţiile noastre cu URSS, care, în 1966, a respins cererea
pakistaneză”. Cu acelaşi prilej, ministrul român al Afacerilor Externe a afirmat că
„livrarea de armament românesc (corect: muniţie – n.n.) Pakistanului ar putea
provoca nemulţumirea Indiei şi ar complica relaţiile româno-indiene (s.n.)”2.
În anul 1967, şeful diplomaţiei româneşti i-a convins pe membrii Prezidiului
Permanent al C.C. al P.C.R. să nu fie de acord cu încheierea unui contract militar
cu Pakistanul – presupus a fi avantajos pentru România, din punct de vedere
financiar. În răspunsul pe care l-a pregătit pentru autorităţile de la Islamabad,
Corneliu Mănescu a menţionat faptul că „Republica Socialistă România are
1

ANIC, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 56/1960, f. 23-24. Pentru detalii, vezi Petre
Opriş, Industria românească de apărare. Documente (1950-1989), Editura Universităţii Petrol-Gaze
din Ploieşti, 2007.
2
ANIC, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 68/1967, f. 33.
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posibilităţi limitate privind producţia de muniţie şi că fabricile româneşti produc
cantităţile de muniţie strict necesare armatei române” 3. De asemenea, el a precizat
că, înainte de a fi exportată în Pakistan, „pentru muniţia fabricată după licenţe
sovietice ar trebui obţinut în prealabil acordul URSS (s.n.)”4. Astfel, s-a evitat
deteriorarea relaţiilor politice ale României cu Uniunea Sovietică şi India.
După încheierea alegerilor generale din Pakistan (decembrie 1970), în cursul
cărora Liga Awami a câştigat majoritatea absolută în Pakistanul de Est, şeicul
Mujibur Rahman (liderul politic al Ligii Awami) a solicitat lui Mohammed Ayub
Khan, preşedintele ţării, să îl numească în funcţia de prim-ministru, în locul lui
Zulfikar Ali Bhutto, liderul Partidului Poporului. Mohammed Ayub Khan a refuzat
cererea respectivă, fapt ce l-a determinat pe Mujibur Rahman să proclame
înfiinţarea statului Bangladesh (26 martie 1971).
Prim-ministrul Indiei, Indira Gandhi, a intervenit în conflictul din Pakistan
prin acordarea de sprijin atât persoanelor care se refugiau masiv din Pakistanul de
Est, cât şi grupărilor de guerilă care luptau pentru secesiune. În consecinţă,
tensiunile dintre Pakistan şi India s-au agravat rapid, ajungându-se la un conflict
militar de amploare între cele două ţări.
În acel context, Ion Gheorghe Maurer, prim-ministrul României, a primit la 3
iunie 1971 o scrisoare din partea omologului său indian, Indira Gandhi, în care
era prezentată situaţia economică dificilă creată în urma exodului populaţiei din Pakistanul de
Est în India şi se face apel la guvernul român: a) să intervină pe lângă Pakistan ca acesta «să
recunoască faptul că soluţia aleasă pentru problema Pakistanului de Est este neînţeleaptă şi
nerealizabilă»; b) să exprime îngrijorarea sa pentru securitatea şeicului Mujibur Rahman, aflat
în custodia guvernului Pakistanului5.

Totodată, Indira Gandhi a propus ca un trimis special al guvernului indian să
viziteze România în perioada 11-13 iulie 1971 – fiind nominalizat S. Mohan
Kumaramangalam, ministrul Oţelului şi Minelor6.
În acelaşi context, la 26 iunie 1971, Nicolae Ceauşescu a primit un mesaj din
partea feldmareşalului Mohammed Ayub Khan. Preşedintele Pakistanului prezenta
în mod succint punctul său de vedere referitor la „situaţia relaţiilor cu India şi roagă
să se intervină pe lângă partea indiană pentru a o convinge «să înceteze acţiunile
care ar putea duce nu numai la încălcarea păcii, dar, ca urmare a lor, la consecinţe
imprevizibile, care ar putea afecta comunitatea mondială»”7.
După analizarea mesajelor, George Macovescu a propus să se răspundă la
ambele cu apeluri la moderaţie şi calm, pentru a nu se tensiona şi mai mult relaţiile
dintre India şi Pakistan. Totodată, prim-adjunctul ministrului Afacerilor Externe a
3

Ibidem, f. 2-3
Ibidem, f. 33.
5
Idem, dosar nr. 75/1971, f. 70. Pentru detalii, vezi anexa nr. 1.
6
Ibidem, f. 71.
7
Ibidem, f. 67. Pentru detalii, vezi anexa nr. 2.
4
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propus să fie acceptată vizita în România a trimisului special al guvernului indian.
Acesta urma „să fie primit în audienţe de către Mihai Marinescu, vicepreşedinte al
Consiliului de Miniştri, Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor Externe, Bujor
Almăşan, ministrul Minelor, Petrolului şi Geologiei, şi Neculai Agachi, ministrul
Industriei Metalurgice. [...]
Vizita să fie folosită şi pentru discutarea unor probleme de relaţii bilaterale,
de către ministerele române de resort”8.
Nicolae Ceauşescu a aprobat primirea trimisului special indian de către Ion
Gheorghe Maurer şi Corneliu Mănescu. De asemenea, liderul P.C.R. a fost de
acord ca
„mesajele de răspuns adresate preşedintelui Pakistanului şi primului ministru al Indiei
să fie scurte. Să se exprime poziţia ţării noastre care consideră situaţia creată în Pakistanul de
Est, ca o problemă internă a Republicii Islamice Pakistan, precum şi dorinţa ca problemele
ivite în relaţiile dintre India şi Pakistan să fie rezolvate pe cale paşnică, fără conflicte armate”9.

Din păcate, mesajele lui Nicolae Ceauşescu şi Ion Gheorghe Maurer nu au
reuşit să aplaneze conflictul din Asia de Sud. În după-amiaza zilei de 3 decembrie
1971, forţele aeriene pakistaneze au lansat un atac prin surprindere împotriva a 11
aeroporturi militare şi a două sisteme radar defensive indiene. Scopul acţiunii a fost
de a bloca declanşarea unei ofensive a armatei indiene, care avea concentrate mari
unităţi militare în imediata apropiere a graniţelor cu Pakistanul de Est (Bangladesh).
Deschiderea de către regimul de la Islamabad a ostilităţilor pe frontul de vest
nu a împiedicat armata indiană să riposteze puternic şi decisiv atât în Vest, cât şi în
Est. La doar câteva ore de la primul atac pakistanez, forţele indiene au reuşit să
obţină superioritatea aeriană, fapt ce le-a permis să blocheze ofensiva terestră
iniţiată de pakistanezi pe frontul de vest şi să cucerească câteva teritorii de la
graniţa comună dintre cele două state – în total: 15.000 km2. Totodată, avioanele
indiene au sprijinit acţiunile forţelor terestre din Est, care au intrat în Bangladesh şi
au forţat trupele pakistaneze fidele regimului de la Islamabad să capituleze (16
decembrie 1971).
După încheierea războiului, relaţiile dintre India şi Pakistan au cunoscut un
proces lent de normalizare, care a început cu schimburile de prizonieri. Astfel,
potrivit declaraţiilor oficiale din epocă, la începutul anului 1972, India deţinea circa
90.000 de prizonieri de război pakistanezi, capturaţi în primul rând în operaţiunile
militare din Bangladesh. În iulie 1972, în cadrul întâlnirii de la Simla (Iran) cu
omologul său pakistanez, Indira Gandhi a propus eliberarea tuturor prizonierilor de
război pe care India îi deţinea, în semn de bunăvoinţă. Totodată, prim-ministrul
indian a fost de acord cu retragerea trupelor indiene de pe teritoriile cucerite în
Pakistanul de Vest, în cursul războiului din decembrie 1971. Patru ani mai târziu,
au fost restabilite relaţiile comerciale şi diplomatice între India şi Pakistan.
8
9

Ibidem, f. 72–73.
Ibidem, f. 4.
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Menţionăm că autorităţile de la Bucureşti s-au abţinut de la intervenţia în
favoarea vreunei părţi implicate în războiul dintre India şi Pakistan (3–16 decembrie
1971) şi poziţia respectivă a fost explicată la şedinţa din 14 decembrie 1971 a
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. Cu acel prilej, Nicolae Ceauşescu a
declarat: „În ce priveşte situaţia dintre India şi Pakistan. Am avut acolo (la
Congresul Partidului Muncitoresc Unit Polonez din luna decembrie 1971 – n.n.)
discuţii cu tovarăşii sovietici, cu ceilalţi n-am discutat (liderii celorlalte state
membre ale Organizaţiei Tratatului de la Varşovia – n.n.), pentru că s-au ferit să
abordeze problema, erau într-o situaţie nu prea bună, pentru că toţi au votat într-o
situaţie ridicolă, cum s-ar spune. Dar cu tovarăşii sovietici am discutat problema
acestui război (dintre India şi Pakistan – n.n.). Şi ei s-au arătat preocupaţi de a nu
se agrava războiul, asta şi în discuţiile pe care le-am avut cu Katuşev şi celălalt,
Maşetov, şi în discuţiile cu Brejnev. Sigur, ei erau preocupaţi şi sunt preocupaţi,
mi-au şi spus că şi ei privesc cu nelinişte, mi-au şi spus că doresc să depună
eforturi totuşi ca India să ajungă la încetarea războiului, l-au trimis şi pe Kuzneţov
acolo, însă sigur ei s-au angajat de partea Indiei. Însă au spus că într-adevăr,
preocuparea era de a găsi chiar o soluţie şi păreau dispuşi de a ţine seama chiar de
o soluţie care să ducă la rămânerea Pakistanului de Est în cadrul Pakistanului, dar o
soluţie politică, care să fie luarea unui angajament ferm că Pakistanul de Est se va
bucura de autonomie şi se va rezolva în mod democratic problema. [...]
Eu consider că poziţia noastră în problema aceasta a conflictului sau a
războiului între Pakistan şi India e o poziţie corectă. Consider că e bine că noi nu
ne-am angajat în nici o discuţie publică nici pro, nici contra şi să nu de angajăm
deocamdată. Noi am dat încă de acolo indicaţii la ONU să nici nu luăm cuvântul,
să nu încercăm nici să explicăm votul (României în cadrul Adunării Generale a
ONU – n.n.), pentru că înţelege şi fără asta şi câteodată e mai bine să nu explici, că
se înţelege mai bine decât atunci când explici. De abia ne creăm probleme. Aşa,
nimeni nu ne poate reproşa, pentru că noi avem relaţii bune şi cu India, şi cu
Pakistanul şi sigur am dori să se ajungă să înceteze acest război şi să se normalizeze.
Sigur, sunt probleme. Şi noi le-am spus pakistanezilor, când m-am întâlnit la
Teheran, adică nu la Teheran, la Persepolis, cu Ayub Khan, i-am spus: sigur, e o
problemă a voastră internă, dar noi considerăm că ar trebui s-o rezolvaţi în mod
democratic, să daţi o înaltă autonomie [Pakistanului de Est]. Dacă vrei să întăreşti
unitatea, nu se poate decât rezolvând problemele în mod democratic şi acordând o
înaltă autonomie. El a fost în principiu de acord şi a spus că va proceda aşa. [...]
Ei lucrau ceva, dar se vede că forţele militare [pakistaneze] … Şi eu mai am
şi alte impresii, sigur n-am dat curs. Cred că indienii au cunoscut că se va ajunge la
aceasta şi au forţat lucrurile, nu i-au lăsat (pe pakistanezi – n.n.) ca să ajungă la o
soluţie, pentru că se ajungea la o anumită soluţie dacă indienii nu interveneau acolo
cu armată10.
10

După încheierea războiului dintre India şi Pakistan din decembrie 1971, liderii politici din
Pakistanul de Est au format statul Bangladesh.
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Dar, sigur, n-are rost să ne angajăm acum într-o dezbatere. Principalul e să
menţinem poziţia aceasta pentru încetarea războiului şi pentru ca problemele să fie
rezolvate în mod democratic. Şi cred că în sensul acesta să acţioneze tovarăşii şi în
continuare, dacă Comitetul Executiv e de acord”11.
O lună de zile mai târziu, la 17 ianuarie 1972, membrii Prezidiului Permanent
al C.C. al P.C.R. au discutat din nou despre poziţia României faţă de conflictul
militar dintre India şi Pakistan. Cu acel prilej, s-a hotărât ca Ministerul Afacerilor
Externe să urmărească în continuare
evoluţia evenimentelor din subcontinentul indian, documentându-se îndeosebi asupra a ceea
ce reprezintă Bangla Desh. În acest scop, ambasadorul R. S. România în India va fi instruit
pentru a întreprinde la Delhi unele contacte. De asemenea, vor fi iniţiate discuţii cu
oficialităţile pakistaneze asupra felului în care intenţionează să acţioneze în viitor faţă de
Bangla Desh (sic!)12.

După aproape zece luni, la 9 octombrie 1972, membrii Prezidiului Permanent
al C.C. al P.C.R. au fost de acord ca Ministerul Forţelor Armate să analizeze şi să
prezinte propuneri cu privire la posibilităţile de satisfacere a cererii Pakistanului
privind acordarea de ajutoare militare. Aceasta constituia o reacţie la solicitarea
prezentată la 5 octombrie 1972 de S.A.D. Bukhari, ambasadorul Pakistanului la
Bucureşti, lui Vasile Gliga, adjunctul ministrului Afacerilor Externe. În cursul
discuţiei dintre cei doi, „S.A.D. Bukhari a arătat că cererea guvernului pakistanez
se referă numai la muniţii pentru arme obişnuite”: 75.000 de lovituri de artilerie
calibru 122 mm, 100.000 de lovituri de artilerie antiaeriană calibru 37 mm,
1,6 milioane cartuşe pentru mitraliere calibru 12,7 mm, 100.000 de lovituri pentru
mortiere calibru 60 mm13.
La 6 octombrie 1972, Vasile Gliga a precizat într-o notă trimisă lui Nicolae
Ceauşescu că „partea pakistaneză a mai adresat cereri similare în 1966, 1967, 1970
şi 1971. Ultima dată s-a răspuns că România nu este în măsură să livreze
Pakistanului tehnică militară şi muniţii, acestea fiind produse numai pentru
necesităţile proprii, dar că ţara noastră poate oferi Pakistanului autocamioane,
autotractoare, tractoare, autoturisme de teren, precum şi alte produse comune cu
economia generală care sunt folosite de forţele armate (echipamente de buldozere,
screpere, autobasculante, autocisterne etc.)”14.
Până în 1989, România a oferit Pakistanului tipurile de produse menţionate în
nota lui Vasile Gliga. Totodată, ca urmare a începerii în ţară a producţiei de
elicoptere SA 316 B „Alouette III” şi SA 330 „Puma”, realizate sub licenţă
franceză, autorităţile de la Bucureşti au exportat în Pakistan câteva exemplare din
aparatele militare construite la IAR Braşov.
11

ANIC, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 76/1971, f. 135–137.
Idem, dosar nr. 3/1972, f. 7–8.
13
Idem, dosar nr. 110/1972, f. 53.
14
Ibidem, f. 54.
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În altă ordine de idei, se cuvine să amintim că, la reuniunea de la Berlin a
Comitetului Politic Consultativ al statelor membre ale Organizaţiei Tratatului de la
Varşovia (30 iunie 1976), Leonid Brejnev a discutat separat cu Nicolae Ceauşescu
despre intenţia preşedintelui român de a trimite reprezentanţi la reuniunile statelor
nealiniate, în calitate de observatori. Pentru a-l determina să renunţe la această
acţiune, liderul sovietic l-a informat pe Nicolae Ceauşescu despre faptul că, în
timpul unei vizite efectuate în URSS, prim-ministrul Indira Gandhi a declarat că
India se va opune primirii de observatori români la reuniunile statelor nealiniate
deoarece România era deja ţară membră a unei alte organizaţii internaţionale
(Organizaţia Tratatului de la Varşovia). Totodată, Leonid Brejnev a menţionat că
Uniunea Sovietică se opune la rândul său ideii de a se trimite observatori români la
reuniunile ţărilor nealiniate15.
Cu toate acestea, Nicolae Ceauşescu a aprobat ca o delegaţie condusă de ministrul
român al Afacerilor Externe să participe pentru prima dată în calitate de invitată la
o reuniune la nivel înalt a statelor nealiniate (Colombo, 16–22 august 1976).
ANEXA nr. 1
18 mai 1971, New Delhi.
Scrisoarea trimisă de Indira Gandhi lui Ion Gheorghe Maurer, cu privire la situaţia
cetăţenilor din Bengalul de Est care s-au refugiat în India şi atitudinea autorităţilor
pakistaneze faţă de aceştia.
Arhiva Comitetului Executiv al CC al PCR
Nr. 2033 / 16.08.1971

Cancelaria CC al PCR
Nr. 2108 28 VI 1971

[Rezoluţie:] La Prezidiu. ss. Nicolae Ceauşescu
Reşedinţa Primului-ministru
New Delhi
Stimate Domnule Preşedinte,
Sunt încredinţată că aţi urmărit îndeaproape evoluţia evenimentelor din
Bengalul de Est. Nu doresc să vă scriu despre barbariile care au fost comise
dincolo de frontiera noastră răsăriteană. Acestea au fost descrise în mod real şi viu
de către presa mondială. Preocuparea mea este să vă atrag atenţia asupra enormelor
probleme pe care le-au creat pentru India, acţiunile Pakistanului în Bengalul de Est.
Vărsările de sânge în Bengalul de Est au iscat, în mod natural, profunde
perturbări poporului indian. A avut loc un uriaş val de emoţie, pe care noi am
15

Pentru detalii, idem, dosar nr. 85/1976, f. 2–4.
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încercat să-l reducem, dar constatăm că este din ce în ce mai greu să realizăm acest
lucru, datorită efortului sistematic din partea Pakistanului de a obliga milioane de
oameni să-şi caute refugiu în teritoriul nostru. Cele două probleme – războiul dus
de Pakistan împotriva poporului din Bengalul de Est şi consecinţele acestui război
asupra noastră, sub forma milioanelor de refugiaţi, nu pot fi separate.
Îndată după ce ne-am reluat guvernarea, în martie, guvernul meu a început
să-şi mobilizeze toate puterile spre a rezolva nevoile de creştere a economiei
noastre în aceşti ani. În împrejurările cele mai bune, acestea ar fi constituit o
sarcină formidabilă, însă situaţia pe care Pakistanul ne obligă să o întâmpinăm face
ca acest lucru să fie aproape imposibil. După cum stau lucrurile în prezent,
economia noastră este în faţa unor perturbări, o perspectivă la care noi nu putem să
asistăm cu indiferenţă. După cum constatăm, conducătorii Pakistanului ar dori ca
problema refugiaţilor în India să ducă la agravarea tensiunii sociale şi la lupte
religioase în ţara noastră. Probabil că ei au interesul să facă acest lucru.
Până la 17 mai 1971, numărul refugiaţilor care au fost înregistraţi în
momentul trecerii frontierei în India era de 2.747.546 şi credem că există un număr
destul de mare care s-au sustras de la înregistrare, în momentul trecerii frontierei
noastre. Refugiaţii continuă exodul în ţara noastră într-un ritm de circa 50 de mii pe
zi. Noi facem tot ce ne stă în putinţă să ne îngrijim de ei, dar capacitatea şi
resursele noastre sunt limitate. Chiar şi încercarea de a le asigura facilităţi minime
de adăpost, alimente şi îngrijire medicală, ne impune o povară uriaşă. Ploile au
început în zona răsăriteană a ţării şi în curând furia nestăpânită a musonilor va
complica enorm problema asigurării de adăpost pentru populaţia evacuată. După
cât se pare, Pakistanul încearcă să-şi rezolve problemele sale interne prin reducerea
numărului populaţiei sale în Bengalul de Est şi prin schimbarea structurii comunale
printr-un program selectiv şi organizat de înlăturare; numai că India este pusă în
situaţia de a purta povara acestui program.
În această situaţie sumbră socot că sunt îndreptăţită să caut sfatul guvernelor
prietene asupra manierei în care ele ar dori ca noi să ne ocupăm de această
problemă. În ceea ce ne priveşte, pretenţia Pakistanului că în Bengalul de Est a fost
restaurată situaţia normală, nu ne poate convinge până când nu este în măsură să se
oprească acest mare flux zilnic de cetăţeni pakistanezi peste graniţă şi până când
cei aproape 3 milioane de refugiaţi care se află deja în India nu vor fi în măsură să se
reîntoarcă în ţara lor cu o anumită garanţie în ceea ce priveşte securitatea lor viitoare.
Regiunile în care intră refugiaţii sunt suprapopulate, iar din punct de vedere
politic, sunt zonele cele mai sensibile ale Indiei. Situaţia acestor zone poate, foarte
uşor, deveni explozivă. Ca atare exodul de refugiaţi constituie un risc grav de
securitate pe care nici un guvern cu simţ de răspundere nu-şi poate permite să şi-l ia.
Suntem convinşi că loialitatea unui popor către stat nu poate fi impusă prin
forţa armelor. Prin recentele alegeri majoritatea copleşitoare a poporului din
Bengalul de Est şi-a exprimat aderenţa sa la conceptul naţionalismului şi democraţiei.
Eu cred că guvernul României este interesat în pacea şi stabilitatea
subcontinentului indian şi în evoluţia acestuia pe o cale democratică. Nu am nici o
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îndoială că dumneavoastră analizaţi consecinţele viitoare de lungă durată ale
evenimentelor din Bengalul de Est. În acelaşi timp sperăm puternic că guvernul
român va exprima conducătorilor Pakistanului că ei au obligaţii faţă de proprii lor
cetăţeni pe care i-au tratat atât de brutal şi pe care i-au forţat să-şi caute refugiul
într-o ţară străină.
De asemenea, nădăjduim profund că se va face uz de puterea şi prestigiul
României spre a convinge conducătorii militari ai Pakistanului să recunoască faptul
că soluţia pe care au ales-o pentru problema lor în Pakistanul de Est este
neînţeleaptă şi nerealizabilă.
Poporul indian, împreună cu toate partidele politice, este profund îngrijorat şi
preocupat de securitatea personală a Sheikului Mujibur Rahman, care este în
custodia guvernului Pakistanului, după cum a declarat acest guvern. Dacă luaţi în
considerare problema trimiterii unui mesaj preşedintelui Pakistanului, am fi
recunoscători dacă i-aţi atrage atenţia şi asupra acestei ultime probleme.
18 mai 1971

Cu amabile salutări, a Dumneavoastră sinceră
ss. Indira Gandhi

Excelenţei Sale
Dl. ION GHEORGHE MAURER
Preşedintele Consiliului de Miniştri al Republicii Socialiste România
•

ANIC, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 75/1971, f. 62–65.
ANEXA nr. 2

26 iunie 1971.
Mesajul trimis de generalul Agha Muhammad Yahya Khan lui Nicolae Ceauşescu,
referitor la atitudinea guvernului de la New Delhi faţă de situaţia cetăţenilor
pakistanezi din Bengalul de Est care s-au refugiat în India.
Arhiva Comitetului Executiv al CC al PCR
Nr. 2033 / 16.08.1971

Cancelaria CC al PCR
Nr. 2109 28 VI 1971

[Rezoluţie:] La Prezidiu. ss. Nicolae Ceauşescu
Textul mesajului preşedintelui Pakistanului Excelenţa Sa, general Agha
Muhammad Yahya Khan, H.Pk.H.J., adresat Excelenţei Sale, Domnului Nicolae
Ceauşescu, preşedintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.
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EXCELENŢĂ,
Mă adresez dumneavoastră pentru a vă atrage atenţia asupra ameninţării care
creşte cu repeziciune la adresa păcii şi securităţii internaţionale în subcontinent.
În ultimele zile, primul ministru indian şi miniştrii săi din cabinet au făcut
declaraţii belicoase, care echivalează cu o ameninţare de război. Cea mai recentă
dintre acestea este declaraţia primului ministru indian făcută în parlamentul Indiei
la 15 iunie, din conţinutul căreia sunt anexate extrase semnificative. Reiese în mod
clar că guvernul indian este hotărât să exploateze prezenţa în India a persoanelor
strămutate pentru a agrava situaţia încordată şi a justifica intervenţia militară în
Pakistanul de est. Dacă conducătorilor indieni li se vor permite să continue pe
aceeaşi linie, consecinţele ar fi dezastruoase nu numai pentru subcontinent, dar şi
pentru întreaga regiune.
În pofida faptului că, de la independenţă, Pakistanul a primit milioane de
refugiaţi din India, dintre care un mare număr nu s-a stabilit încă, guvernul indian
nu a precupeţit nici un efort în aceste împrejurări să exploateze în scopuri politice
prezenţa persoanelor pakistaneze strămutate. Acestor persoane trebuie să li se
creeze condiţii spre a se întoarce la căminele lor, iar guvernul meu a luat măsurile
corespunzătoare pentru a asigura acest lucru. După cum probabil aţi aflat, am
apelat la Înalta Comisie pentru refugiaţi a ONU pentru a ne sfătui şi ajuta în
realizarea acestui obiectiv. Înaltul comisar ONU, prinţul Sadruddin, a vizitat
personal câteva centre de primire pe care le-am creat pentru a întâmpina persoanele
strămutate care se înapoiază şi s-a convins că există condiţii corespunzătoare
pentru primirea lor. ONU urmează, de asemenea, să acorde ajutor şi să ia măsuri de
reabilitare în provincia Pakistanului de est, iar un reprezentant al Secretarului
general a ajuns deja la Dacca pentru a coordona cu guvernul provincial activitatea
în acest domeniu. Există ştiri îmbucurătoare că mii de persoane s-au întors deja şi
alţi mulţi ar proceda la fel numai dacă India va înceta de a-i descuraja şi de a-i
împiedica de la aceasta.
Este foarte regretabil că această problemă umanitară este transformată în mod
cinic de către India în propagandă politică şi că guvernul indian foloseşte
persoanele strămutate ca un instrument de presiune asupra Pakistanului pentru a
impune în Pakistanul de est un guvern politic pe placul Indiei. Nici un guvern nu ar
putea ceda în faţa unui astfel de şantaj.
După cum am subliniat de repetate ori, războiul nu rezolvă nimic, iar noi nu
dorim un conflict cu India. Speranţa noastră sinceră este că India nu va recurge la
un conflict. Pericolul constă în aceea că printr-o repetare constantă a ameninţărilor,
liderii indieni ar putea reuşi să creeze o atmosferă şi o predispoziţie în ţara lor care
ar putea în mod inevitabil să ducă la conflict. În ultimele zile, armata indiană s-a
dedat la numeroase acţiuni agresive de peste graniţă şi există ştiri confirmate
privind o concentrare crescândă a forţelor indiene. Există, de asemenea, informaţii
din partea unor observatori neutri privind crearea de tabere în India pentru
pregătirea de sabotori care să fie infiltraţi în Pakistanul de est.
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Excelenţă,
În această situaţie serioasă şi în interesul menţinerii păcii aş vrea să vă rog să
folosiţi influenţa dv. pe lângă India să o convingeţi să înceteze acţiunile care ar
putea duce nu numai la încălcarea păcii, dar, ca urmare a lor, la consecinţe
imprevizibile, care ar putea afecta comunitatea mondială.
•

ANIC, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 75/1971, f. 66–67.
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ELITE LOCALE, INSTITUŢII RELIGIOASE
ŞI PROIECTE SOCIALE
MEMBRII MAGISTRATULUI ORĂŞENESC AL RÂMNICULUI
ÎN PERIOADA 1831–1863
Bogdan Dumitru ALECA∗
Abstract: The Organic Regulation has significantly contributed to the
organization of modern urban life in Wallachian cities and towns. The new law gave
cities the right to organize freely and elect their mayors and aldermen. It thus formed
a “Magistrate” [City Council] of the city, consisting of a chairperson, three members
and two alternates elected annually among the deputies of the suburbs. The new
institution had many responsibilities in the administration of the city, education,
health and security of the population. To accomplish all these duties, the municipality
had specialized personnel monitoring the implementation of its decisions and the
national legislation: regulations regarding health, cleaning roads, buildings.
Identification of members of the urban institution during the years 1831–1863 and the
analysis of results aquired during the exercise of their office in the city of Ramnic are
the purpose of this text.
Keywords: urban history, Wallachia of Organic Regulation regime, RâmnicuVâlcii, city council.
Résumé : Le Règlement Organique a contribué nettement à l’organisation
d’une vie urbaine moderne dans les villes et bourgs de la Valachie. La nouvelle
législation donnait aux villes le droit de s’administrer librement et d’élire leurs maires
et échevins. On formait ainsi un « Magistrat » [Conseil municipal] de la ville,
composé d’un président, trois membres et deux membres suppléants, élus, chaque
année, parmi les députés des faubourgs. La nouvelle institution avait de nombreuses
attributions en ce qui concerne l’administration de la ville, l’éducation, la santé et la
sécurité de la population. Pour accomplir tous ces devoirs, la municipalité avait un
personnel spécialisé qui surveillait la mise en œuvre de ses décisions et de la
législation nationale : règlements concernant la santé, le nettoyage des routes, les
bâtiments. L’identification des membres de cette institution urbaine durant les années
1831–1863 et l’analyse des résultats aquis pendant l’exercice de leur mandat dans la
ville de Ramnic font l’objet du texte présent.
Mots-clés: histoire urbaine, Valachie du régime des Reglements Organiques,
Râmnicu-Vâlcii, conseil municipal.
∗
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Reorganizarea principatelor Ţării Româneşti şi Moldovei, în perioada
regulamentară, a determinat şi apariţia primelor forme de organizare municipală
modernă a oraşelor şi târgurilor din cele două ţări. Reformele adoptate atunci au dat
glas unei necesităţi reale de autoguvernare a comunităţilor urbane, recunoscută şi
acceptată de puterea centrală:
Stăpânirea, socotind că îngrijirea pentru toate cele ce privesc fericirea unui oraş nu
poate fi mai bine încredinţată decât celor care mai cu deosebire se folosesc din trânsa (…), au
socotit să le dea drepturi de a-şi chivernisi ale lor interesuri prin sfaturi orăşeneşti, alcătuite
de mădularii alese de către însuşi locuitorii acestora, rămâind întru a stăpânirii îngrijire ca
mădulariile fieşcăruia să-şi păzească a lor îngrijire1.

Noua legiuire făcea referiri la modul de organizare a sfaturilor orăşeneşti,
numite Magistrate orăşeneşti. Ele erau formate din patru membri, numiţi
„mădulariile Magistratului”, dintre care unul ocupa funcţia de „prezident”, iar altul
pe cea de casier. În afara acestor patru membri de drept, erau aleşi câte doi membri
supleanţi, „ca la întâmplare de a lipsi vre-unul cu totul din numărul mădularilor, să
se orânduiască în locu-i din acei doi candidaţi aleşi de obşte”. Alegerea membrilor
sfatului orăşenesc se făcea de către toţi locuitorii oraşului „de legea creştinească”,
cu vârsta de cel puţin 25 de ani, o avere de minim 2000 lei şi „cu locuinţa lor întracel oraş”2. Legea dădea dreptul de alegere şi locuitorilor nepământeni, plătitori ai
unei chirii de cel puţin 300 de lei pe an. În perioada 1845–1846, membru al
Magistratului a fost ales „papistaşul” Dincă Naneţi (în unele documente apare
Naneş), contestat de o parte a locuitorilor Râmnicului din cauza confesiunii
catolice, dar confirmat de puterea centrală.
Sistemul electoral era unul indirect. Locuitorii cu drept de vot desemnau
deputaţii mahalalelor, al căror număr nu putea fi mai mic de 15 (la Râmnic,
numărul deputaţilor a variat în jurul cifrei 17, ajungând, în 1859, la 21), deputaţi
care, la rândul lor, alegeau cei patru membri ai Magistratul oraşului şi cei doi
membri supleanţi. Alegerea era validă dacă se exprimau prin vot un număr de
minim 15 deputaţi ai mahalelor3. Deputaţii de mahala erau aleşi pentru o perioadă
de trei ani, iar membrii sfatului pentru un an, începându-şi mandatul la data de
1 noiembrie a fiecărui an.
Alegerile locale declanşau o adevărată luptă pentru controlul afacerilor
publice, fiind vizate, în primă instanţă, funcţiile de deputaţi ai mahalalelor, dintre
aceştia alegându-se membrii Magistratului. În septembrie 1845, Ştefan Davidescu
şi alţi orăşeni reclamau domnului ţării faptul că alegerile pentru deputaţi nu au fost
organizate în mod corect: „Alegătorii nu au avut calitatea trebuincioasă, iar
alegerea s-au săvârşit cu înrâurire şi osebite îndemnătoare mijloace de către aceia
ce cugetă a dobândi prin aceasta mijloace de a se prenumăra între elenii
1

Regulamentul Organic, Tipografia Curţii, Bucureşti, 1847, p. 159.
Ibidem, p. 160.
3
ANSJ Vâlcea, fond Primăria Oraşului Rm. Vâlcea,dos. 4/1842, f. 9.
2
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Magistratului”4. Iar întrecerea electorală pentru o funcţie de membru al municipalităţii
era la fel de tumultuoasă. La 13 noiembrie 1843, Ocârmuirea Judeţului Vâlcea îl
acuza pe Grigore Davidescu că, „sârguindu-să prin feluri de chipuri a intrigarisi ca
să se aleagă de mădular al Magistratului şi văzând că nu poate izbuti în felul
dorinţei sale, s-au şi mărginit din coprinsul oraşului cu scop ca să zătignească prin
chipul acesta alegerea acelor mădulari”5. Astfel de scurtcircuite în procesul
electoral au fost frecvente, determinând întârzieri semnificative ale alegerii
membrilor Magistratului şi intrarea lor în slujbă la 1 noiembrie ale fiecărui an,
conform prevederilor legale din epocă.
Odată procesul electiv terminat, rezultatul privind membrii municipalităţii
era confirmat de Departamentul Treburilor din Lăuntru, iar alegerea prezidentului
era „supusă întăririi Mării Sale, Preaînălţatului Domn”, prin ofis domnesc6.
Slujbele membrilor Magistratului nu erau răsplătite prin leafă, dar ceea ce le
făcea cu adevărat atrăgătoare erau privilegiile de care se bucurau titularii lor din
punct de vedere economic şi social. Cei ce făceau parte din treapta negustorească
erau „iertaţi” de plata patentei pe durata mandatului, iar după trei ani consecutivi în
slujbă, erau scutiţi pe viaţă de acest impozit şi „înscrişi în rândul neguţătorilor de
treapta întâia”, dobândind „dreptul de a fi ales mădular la judecătoria de comerciu”. În
plus, cei mai destoinici puteau accede la „titluri de nobilitate, sau numai pe obrazul său,
sau şi pe obrazul fiilor săi”. Aceste funcţii publice locale deveneau, astfel, pentru mica
burghezie râmniceană o modalitate de consolidare pe plan economic şi social.
Membrii rangurilor boiereşti dobândeau „cădere a se înălţa în ranguri”7.
Începând cu anul 1851, membrii Magistratului au fost aleşi în luna iunie şi îşi
începeau activitatea la data de 1 iulie8. Totodată, durata mandatului a fost mărită la
doi ani.
Aparatul birocratic al noii instituţii era completat de un secretar, un cinovnic
şi un scriitor, aleşi şi întăriţi în slujbă de prezidentul Magistratului. Spre sfârşitul
perioadei regulamentare, aceste funcţii au fost ocupate, pentru perioade mai lungi
de timp, de o singură persoană, funcţiile publice începând să se specializeze şi să
aibă stabilitate. Astfel, Ioan Stravinescu, scriitor al Poliţiei orăşeneşti între anii
1847–1851, a ocupat neîntrerupt, în perioada 1851–1861, funcţia de cinovnic al
municipalităţii, iar în perioada mai 1846 – noiembrie 1859, secretar al
Magistratului orăşenesc a fost Dimitrie (Tache) Hristescu 9. În acest fel, indiferent
de modificările de componenţă determinate de desele alegeri impuse de lege,
aceste funcţii publice căpătau stabilitatea necesară unei bune funcţionări a
administraţiei oraşului şi dădeau continuitate acestui act.
4

Ibidem, dos. 12/1843, f. 85.
Ibidem, dos. 4/1842, f. 6.
6
Ibidem, dos. 3/1837, f. 158.
7
Regulamentul Organic, p. 168.
8
ANSJ Vâlcea, fond Primăria Oraşului Rm. Vâlcea, dos. 9/1851, f.1.
9
Ibidem, dos. 9/1859, f. 83.
5
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Hotărârile importante pentru urbe se luau prin vot, majoritatea de opinie având câştig
de cauză. În cazul unei parităţi a voturilor, hotărârea era determinată de votul prezidentului
Magistratului. Toate aceste decizii erau supuse cenzurii Cârmuirii Judeţului şi puse în practică
prin Poliţia orăşenească.

Deputaţii Sfatului Orăşenesc (membrii Magistratului) erau convocaţi prin
cinovnic, odată pe săptămână, de regulă duminica, „după săvârşirea slujbei sfintei
liturghii”, la o adunare în care se deliberau şi se luau hotărâri „în folosul obştii
orăşeneşti”10. La 9 noiembrie 1834, prezidentul Magistratului, Alecu Bujoreanu, a
hotărât ca în fiecare zi de joi şi duminică a săptămânii, membrii Sfatului să se
adune „atât dimineaţa, cât şi după prânz, pentru chibzuirea întâmplătoarelor
orăşeneşti trebuinţe”. În celelalte zile ale săptămânii, „când îi va ierta
îndeletnicirile şi enteresurile” particulare, membrii Sfatului erau chemaţi la
Magistrat pentru a „semna hârtiile cele lucrate după chibzuirea Magistratului,
înfăţişând şi pricinile ce să ating de presutsvie”11. Alecu Bujoreanu atrăgea atenţia
membrilor Sfatului Orăşenesc să „nu se abată din reguli cu cusururi şi întârzieri”
nădăjduind „că vor preţui delicateţia însărcinării” pe care au obţinut-o prin alegerea
lor ca membri ai Magistratului.
Îndatoririle sfatului orăşenesc ţineau de tot ce însemna buna administrare a
oraşului: încasa veniturile oraşului, iniţia cheltuieli, priveghea la îndestularea
oraşului cu mărfuri de primă necesitate, asigura buna funcţionare a comerţului. În
toată perioada regulamentară,
atribuţiile Magistratului au evoluat spre ceea ce caracteriza o adevărate instituţie municipală,
adică rezolvarea problemelor edilitare generale şi implementarea unor servicii publice care
ţineau de rangul de capitală de judeţ a Râmnicului: iluminatul public, instrucţia şcolară
primară, paza obştească, sănătatea publică, asistenţa socială a celor nevoiaşi, apărarea contra
incendiilor.

Magistratul orăşenesc a fost, în fapt, o instituţie precursoare a primăriei
oraşului Râmnic, nume care s-a impus în epoca lui Cuza, iar prezidentul
Magistratului era, în fapt, primarul oraşului. De aceea, o listă a acestor diriguitori ai
urbei în perioada regulamentară mi s-a părut un instrument de lucru util pentru
istoricii perioadei. Acolo unde componenţa Magistratului orăşenesc nu a putut fi
reconstituită pe baza documentelor referitoare la alegerea membrilor acestei
instituţii, reconstituirea acesteia s-a bazat pe semnăturile existente în diverse
documente emise de Magistrat.
1. Primul „prezident” al Magistratului orăşenesc a fost Ghiţă Capeleanu, în
perioada noiembrie 1831 – ianuarie 1832, ajutat de Mihalache Orumolu, pe post de
casier. Acesta nu şi-a putut duce mandatul până la capăt, fiind contestat, încă din
decembrie 1831, de Mihalache Stegaru şi alţi 12 deputaţi ai Sfatului Orăşenesc.
Într-o jalbă adresată Vorniciei Mari din Lăuntru, aceştia arătau lipsa de „deprindere
10
11

ANSJ Vâlcea, fond Primăria Oraşului Rm. Vâlcea, dos. 9/1833, f. 450.
Ibidem, dos. 3/1834, f. 8–8v.
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a celor aleşi a cunoaşte ce au a se săvârşi de către acel Sfat”, precizând că, din
această cauză, au „aşezat, atât pe prezident, cât şi pe mădulari, oameni nepotriviţi
la haracter”, lucru ce a provocat nemulţumirea „hălăduitorilor orăşeni”, dar şi pe
aceea a Ocârmuirii Judeţene.12 Membrilor Magistratului li se reproşa faptul că „mai
niciodată nu sunt adunaţi la Casa Sfatului, după cum coprinde instrucţia, ci mai
totdeauna să află risipiţi pe afară, pe la ţară şi la alte trebuinţe ale lor”.
2. Începând cu luna februarie a anului 1832, a fost numit un nou Magistrat în
următoarea componenţă: prezident – medelnicerul Costache Sterian, alături de
membrii Ştefan Davidescu – casier, Ghiţă Iovipale şi Florea Marinovici.13 În luna
martie a aceluiaşi an, Florea Marinovici a demisionat din funcţia deţinută în cadrul
municipalităţii, din cauza lipsei timpului necesar îndeplinirii îndatoririlor, el fiind şi
starostele negustorilor şi meseriaşilor din oraş, precum şi unul dintre „neguţătorii
orânduiţi la Tribunal când să întâmplă cercetare din pricini neguţătoreşti”14.
Alegerile organizate pentru desemnarea unui înlocuitor l-au desemnat câştigător pe
Costandin Nicolantin, „fostul de mai înainte staroste al neguţătorilor şi meseriaşilor”.
După acest început ezitant, lucrurile au intrat într-un normal instituţional.
3. În perioada noiembrie 1832 – noiembrie 1833, prezident al Magistratului a
fost Costache Sterian15, avându-i alături, ca membrii, pe Ştefan Davidescu şi
Gheorghe Iovepali. O problemă stringentă pe care membrii acestui Magistrat au
dorit să o rezolve a fost starea de murdărie permanentă din centrul oraşului, unde
avea loc târgul săptămânal al oraşului. La 13 februarie 1833, când locul de
desfăşurare a acestui eveniment a fost mutat „mai în vale, lângă hanul lui Chir
Băluţă, fiind mai în marginea oraşului şi aproape de apă”16, măsura a atras
nemulţumirea negustorilor din centrul oraşului, a stolnicului Ioan Lahovari, a
mânăstirii Franciscanilor, afectaţi economic de această măsură. La 23 mai 1833,
aceştia cereau Ocârmuirii să intervină pe lângă Magistrat pentru mutarea târgului
„tot unde au fost”. Pentru a da greutate cererii,
se „legau că orice murdalâc să va face, să fim datori a-l curăţi cu arestanţii de la cinstita
poliţie, însă cu plata de fieşcare prăvălie”17.

În luna martie a anului 1832, Magistratul oraşului făcea demersuri către
Vornicia Mare din Lăuntru pentru schimbarea zilei de organizare a acestui târg,
(organizarea lui în fiecare zi de marţi a săptămânii în loc de duminică)18.
12

ANSJ Vâlcea, fond Prefectura Judeţului Vâlcea, dos. 86/1831, f. 40.
ANSJ Vâlcea, fond Prefectura Judeţului Vâlcea, dos. 86/1831, f. 47.
14
Ibidem, f. 52.
15
Identificarea s-a făcut prin compararea semnăturilor sale în calitate de prezident după două
acte din iulie 1833 (ANSJ Vâlcea, fond Prefectura judeţului Vâlcea, dos. 92/1833, f. 50) şi, respectiv,
7 noiembrie 1833 (f. 93)
16
Ibidem, f. 12.
17
Ibidem, dos. 12/1832, f. 6.
18
Ibidem, f. 1.
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În luna septembrie a anului 1833, aveau loc primele alegeri pentru
desemnarea deputaţilor de mahala, în sarcina cărora urma să cadă alegerea
membrilor Magistratului orăşenesc. Au fost aleşi 18 deputaţi – 3 din Mahalaua
Tuturor Sfinţilor, 6 din Mahalaua Sfintei Paraschiva, 4 din Mahalaua Sf. Gheorghe,
2 din Mahalaua Maicii Domnului şi 3 din Mahalaua Sf. Dumitru19.
4. Noiembrie 1833 – noiembrie 1834. Aceşti deputaţi au ales Magistratul
orăşenesc în următoarea componenţă: Costache Sterian prezident, Gheorghe
Vlădescu, Florea Marinovici – casier şi Mihalache Orumolu; membrii supleanţi au
fost aleşi polcovnicul Petrache Olănescu şi Constantin Dada20.
5. Noiembrie 1834 – noiembrie 1835. Deputaţii mahalalelor alegeau un nou
Magistrat în următoarea componenţă: prezident Alecu Bujoreanu şi membrii
Mihalache Orumolu, Ghiţă (Gheorghe) Iovepali şi Florea Marinovici (casier). O
iniţiativă lăudabilă a acestei echipe a fost începerea construcţiei primului local al
şcolii publice din Râmnic21, ai cărei entuziaşti susţinători au fost Alecu Bujoreanu
– donatorul terenului pe care s-a clădit şcoala – şi Florea Marinovici.
6. Noiembrie 1835 – noiembrie 1836. O primă alegere a membrilor
Magistratului l-a reconfirmat prezident pe Alecu Bujoreanu, avându-i alături pe
Grigore Davidescu (casier), Florea Marinovici şi Gheorghe Iovepali. Membrii
supleanţi ai Sfatului orăşenesc erau aleşi, în acel an, polcovnicul Petrache Olănescu
şi David Păun22. Autorităţile centrale au invalidat acest prim scrutin pentru că
jurnalul de alegeri era „iscălit de zece deputaţi, dar fiindcă cinci dintre dânşii sunt
însuşi aleşii mădulari, care nu aveau drept să iscălească alegerea, nefiind cu
cuviinţă a iscăli chiar pentru sineşi”, au fost confirmaţi pe funcţii cei care au
acumulat cele mai multe voturi: polcovnicul Petrache Olănescu prezident al
Magistratului, membrii – ceauşul Ghiţă Capeleanul, Costache Vlădescu, Stancu
Pop şi supleanţii Gheorghe Vlădescu şi Ghiţă Iovepali23. Această alegere a dat
câştig de cauză taberei care se opunea construcţiei unui local de şcoală în oraş,
membrul supleant Gheorghe Vlădescu fiind interesat să vândă în acest scop casele
sale, contra sumei de 24.000 de lei. Lucrările la şcoală au stagnat din lipsa
fondurilor, iar Ioan Lahovari, într-o consfătuire dedicată rezolvării acestei
probleme, îi acuza pe membrii fostului Magistrat că, nesocotind poruncile
autorităţilor centrale, „cu a lor putere, au hotărât începerea lucrărilor la şcoala
naţională din oraş”.
7. Noiembrie 1836 – noiembrie 1837. Alegerile pentru prezidentul Magistratului
oraşului l-au dat câştigător pe stolnicul Ioan Lahovari alături de elenii Iordache
Olănescu, Alecu Hrisescu şi Mihalache Orumolu. Contestarea legitimităţii
19

ANSJ Vâlcea, fond Prefectura Judeţului Vâlcea, dos. 92/1833, f. 71.
Ibidem, f. 78.
21
Bogdan Dumitru Aleca, Aspecte referitoare la construcţia primului sediu al şcolii publice
din Râmnic, în „Studii Vâlcene”, nr. VI, 2010, p. 258.
22
ANSJ Vâlcea, fond Primăria Oraşului Rm. Vâlcea, dos. 3/1834, f. 74.
23
ANSJ Vâlcea, fond Prefectura Judeţului Vâlcea, dos. 79/1835, f. 337.
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deputaţilor care au făcut această alegere24, precum şi refuzul lui Ioan Lahovari de
ocupa funcţia din cauza unor probleme personale25, au declanşat noi alegeri
câştigate de vistierul Gheorghe Vlădescu, alături de Grigore Davidescu, Gheorghe
Vlădescu şi David Păun. Membrii supleanţi au fost Costache Vlădescu şi Ioan
Sutescu26. Starea de lucruri de la Râmnic în privinţa contestării alegerilor a făcut o
proastă impresie autorităţilor centrale, care taxau refuzul primilor aleşi de a primi
funcţiile propuse de obşte: „Ei se dau după părerile şi intrigile unora din
hălăduitorii oraşului Râmnicu Vâlcii, care totdeauna doresc a supăra auzul
stăpânirii. Obştea oraşului se amăgeşte după părerile unuia şi altuia în parte, iar
domnul ocârmuitor dă pricină ca să-şi înplinească intriganţii dorinţa lor”27, prin
netrimiterea rezultatului primelor alegeri la Bucureşti şi nesupravegherea alegerii
de deputaţi ai mahalalelor.
Dintre realizările mandatului lui Gheorghe Vlădescu amintim redactarea
primelor norme de salubritate publică la Râmnic, publicate la 3 martie 1837.
Conform acestora,
fiecare proprietar era obligat a „curăţa murdalâcul” din curţi până cel târziu la sfârşitul lunii
martie; tot în sarcina acestora cădea obligaţia de a mătura jumătate din uliţa din dreptul casei
sau a prăvăliei de două ori pe săptămână, în zilele de miercuri şi sâmbătă; gunoiul urma a fi
strâns pe „marginea uliţelor, de unde să-l ridice în locurile ce să înseamnă mai jos, adică: ori
în prundul râului, dincolo de joagăr, unde sânt toţi slobozi fără osăbire orice gunoi ori murdalâc să
ducă; sau fiecare stăpân numai pe proprietatea sa ce va fi având în câmpurile arătoare”.

Noile reglementări au impus şi obligativitatea scoaterii în afara oraşului a
bălegarului din curţi de „de două ori, sau cel puţin odată pe săptămână şi a-l duce
în prundul răului”, nu numai la începutul primăverii, cum se obişnuia până atunci.
Cei care nu respectau noul regulament erau supuşi la plata unei amenzi de un
galben împărătesc, suma intrând în bugetul municipalităţii28.
8. Noiembrie 1837-noiembrie 1838. Prezident al Magistratului a fost ales
pitarul Costache Vlădescu, avându-i lături pe vistierul Nicolae Giulescu, Grigore
Davidescu – casier şi David Păun29. Membrii supleanţi au devenit Ioan Vlădescu şi
postelnicul Ioan Sutescu, în urma alegerilor întârziate, din data de 2 decembrie a
anului 183730. Sub acest Magistrat a debutat primul proiect de alimentare cu apă a
oraşului. În 30 aprilie 1838, municipalitatea semna cu Naum Fântânarul contractul
ce stipula captarea izvoarelor de sub Capela astfel încât să fie asigurat un debit de
„până la optzeci dramuri de apă bun măsurate” pentru alimentarea oraşului; „apa să
o aducă prin olane de lemn de brad sau de plop până unde să vor găsi olanele cele
24

Ibidem, dos. 26/1836, f.414.
Ibidem, f. 406.
26
Ibidem, f. 457.
27
ANSJ Vâlcea, fond Prefectura Judeţului Vâlcea, dos. 26/1836, f. 412.
28
Idem, fond Primăria oraşului Rm. Vâlcea, dos. 3/1834 f. 123–123v.
29
ANSJ Vâlcea, dos. 3/1837, f. 129v.
30
Ibidem, dos. 3/1837, f. 158.
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vechi de zid zdravene prin care are a curge apa la câteştreele cişmele”; „olanele să
fie bine lucrate şi încheiate unul cu altul, spre a nu se strica şi a nu se pricinui
curgerii apei vreo împuţinare”; „apa ce va cădea din şuruburile ţuţuroaielor
cişmelelor să curgă într-o visterie, făcută într-adins în pământ, spre a nu pricinui
câtuşi de puţin noroi pă uliţe”; contractul cuprindea obligaţia reparării fântânii din
curtea lui Ion Lahovari şi acoperirea cişmelei din Uliţa Târgului cu piatră cioplită,
pentru a o feri de stricăciunile cauzate de ploi31. Apa captată din izvoare era
adunată într-o „vistierie” situată la poarta hanului lui Ghiţă Capeleanul şi
distribuită celor trei cişmele ale oraşului.
9. Noiembrie 1838 – noiembrie 1839. Prezident al Magistratului a fost ales
vistierul Gheorghe Vlădescu, alături de Grigore Davidescu – casier, Florea
Marinovici şi David Păun. Membrii supleanţi: Ioan Sutescu şi Nicolae Vlădescu32.
În anul 1839 cinovnic al Magistratului avea să fie numit Ioan Nicolau. O realizare
importantă a acestui Magistrat a fost îndreptată spre aducerea la Râmnic a
doctorului Paul Ziegler, pentru ca populaţia oraşului să beneficieze de asistenţă
medicală de specialitate. Negocierile au fost purtate, toată vara şi toamna anului
1839, prin Ioan Lahovari, la Bucureşti. În luna ianuarie a anului 1840, Magistratul
oraşului „lua pe persoana sa bani cu împrumutare de aiurea şi au însumat lei 2000
pă care i-au şi trimis la Bucureşti” pentru plata anticipată a jumătate din salariul
doctorului pe jumătate de an33. În luna februarie 1840, doctorul Paul Zigler sosea la
Râmnic şi semna contractul prin care se obliga „să caute şi pre cei săraci din oraş
fără nici o plată, în toată vremea, când va lipsi dumnealui doctorul ocrugului”34.
10. Noiembrie 1839 – noiembrie 1840. Alegerile erau câştigate de Alecu
Bujoreanu, avându-i alături pe Ghiţă sin Nica Vlădescu, Grigore Davidescu şi
Florea Marinovici; membrii supleanţi au fost postelnicii Ioan Vladimirescu şi
Niculae Vlădescu35. Şi-a început activitatea în decembrie 1840, din cauza lipsei
din oraş a lui Alecu Bujoreanu36. Cel mai important proiect început de această
echipă a Magistratului orăşenesc a fost pavarea cu piatră a uliţelor mari ale
oraşului. La 5 aprilie 1840,
Magistratul oraşului Râmnic semna cu patru „meşteri caldaramgii şi cu alţi zece
tovarăşi ai lor” un contract pentru „aşternerea a toate uliţele cu piatră”.

Materialele – piatra şi nisipul necesare – trebuiau să fie „făcute teslim37
(predate, furnizate, n.n.) de către dumnealor proprietari ce vor cădea în faţa
uliţelor”, în schimb Magistratul oraşului obligându-se să pună la dispoziţia fiecărui
„meşter caldaramgiu de la trei până la patru salahori pentru săparea uliţelor,
31

Ibidem, f. 119.
ANSJ Vâlcea, fond Prefectura Judeţului Vâlcea, dos. 2/1838, f. 299.
33
Ibidem, f. 102.
34
Ibidem, f. 94.
35
Ibidem, dos. 1/1839, f. 185.
36
ANSJ Vâlcea, fond Prefectura Judeţului Vâlcea, dos. 11/1839, f. 188.
37
Predate, furnizate.
32

Membrii Magistratului orăşenesc al Râmnicului în perioada 1831–1863

99

îndreptarea şi potrivirea lor”. Contractul cuprindea detaliile tehnice ale investiţiei:
„uliţele să fie întocmite după cea mai plăcută lucrare şi cu chenaruri pă mărgini,
pentru preumblătorii pă jos”. Toate uliţele oraşului „strâmtorate şi colţuroase”
urmau a fi îndreptate „pe cât va fi cu putinţă, ca să să lărgească lumina în linia lor”.
Meşterii se obligau a face „nivelaţie cu cea mai bună cumpănire şi potrivită ca să-şi
aibă apele slobode curgerea lor în râu, atât cele du prin fântânile oraşului cât şi cele
în vremi de ploi, sau pe unde va arăta cinstitul Magistrat”. În anul 1840, se reuşise
pavarea Uliţei Mari a oraşului – actuala Calea lui Traian, „din râu şi până în Valea
Episcopii”38, Uliţa Mahalalei Sf. Dumitru, iar în anul 1841, a fost pietruită Uliţa
Pieţei Târgului.
11. Noiembrie 1840 – noiembrie 1841. Prezident al Magistratului avea să
devină acelaşi Alecu Bujoreanu, iar membrii sfatului Florea Marinovici, Teodor
Clinovescu şi Ghiţă sin serdar Nica Vlădescu39. A continuat acţiunea de pavare a
arterelor principale ale oraşului cu piatră.
12. Noiembrie 1841 – noiembrie 1842. Prezidentul Magistratului devenea
Alecu Hrisescu, iar membrii municipalităţii au fost aleşi Teodor Clinovescu, Florea
Marinovici şi Ghiţă sin serdar Nica Vlădescu; membrii supleanţi – Anastasie
Boicescu şi Nicolae Vlădescu40. Activitatea acestui Magistrat a fost tulburată de
neînţelegerile dintre membrii săi:
Prezidentul Magistratului acelui oraş Râmnic, înpotriva bunelor cuviinţe şi a legiuirilor
prescrise, nu urmează cu căutarea trebilor Magistratului în cancelaria Magistratului, într-o
unire şi prin înţelegere cu ceilalţi eleni, ci, prin chipuri meşteşugite ridicând toate hârtiile
cancelariei şi trăgându-le la sine, lucrează după a sa voinţă, fără ştiinţa celorlalţi eleni41.

Departamentul Treburilor din Lăuntru cerea Cârmuirii Judeţene „să
mărginească pă viitorime pe prezidentul Magistratului din orice lucrare sau abatere
înpotriva prescriselor legiuiri din Regulamentul Sfaturilor orăşeneşti”42. Conflictul
pornise de la mutarea cancelariei municipalităţii din casele lui Ghiţă sin Nica
Vlădescu, membrul Magistratului, căruia i se plătise chiria pe anul 1839–1840, în
cele ale prezidentului acestei instituţii.
În ciuda acestui conflict, această echipă a derulat un contract foarte important
pentru iluminarea pe timp de noapte a oraşului. În luna decembrie a anului 1841,
Magistratul cerea Departamentul Treburilor din Lăuntru permisiunea de a fi
stabilite în bugetul pe anul 1842 sumele necesare achiziţionării a 80 de felinare şi a
80 de stâlpi pentru îmbunătăţirea iluminatului public în oraş. Investiţia se ridica la
suma de 2.620 de lei şi prevedea şi cumpărarea unui dric de tulumbă şi două sacale
pentru Comanda de Foc a oraşului43. La 20 februarie 1842, forul orăşenesc a
38

ANSJ Vâlcea, fond Prefectura Judeţului Vâlcea, dos. 30/1838, f. 102.
Ibidem, dos. 38/1841, f. 3.
40
Ibidem, f. 25.
41
Ibidem, f. 28.
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Ibidem, f. 29.
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ANSJ Vâlcea, fond Primăria oraşului Rm. Vâlcea, dos. 12/1833, f. 22.
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încredinţat contractul pentru realizarea celor 80 de stâlpi necesari la montarea
felinarelor lui Mihalache Orumolu, cu preţul de „trei lei şi jumătate unul”44. Cele
80 de corpuri de iluminat au fost achiziţionate de la negustorul Samuil Ovreiul din
oraşul Piteşti. Acestea au fost vopsite în culoarea verde de Cârstea sin45 („fiul” –
slavonă, n.n.) Nicolae Beştineagă contra unei sume de trei lei şi 20 parale pentru un
felinar. În anul 1842, începea aşezarea stâlpilor de felinar în oraş, iar în 23 aprilie
1842, Magistratul oraşului a încheiat un contract cu Liţă sin Dumitru Ţolduc din
oraşul Râmnic pentru slujba de „felinargiu”, răspunzător în toate serile de
aprinderea felinarelor din oraş, în schimbul unei simbrii de 15 lei pe lună. Slujbaşul
era răspunzător de orice stricăciune pricinuită felinarelor şi chiar de pagubele unui
eventual incendiu determinat de acestea46.
În data de 20 august 1842, în oraşul Râmnic erau montate deja 16 felinare, pentru ca la
sfârşitul derulării contractului, oraşul să dispună de 63 de felinare.

13. Noiembrie 1842 – noiembrie 1843. Alegerile acestui an consemnează şi
prima intervenţie a autorităţilor centrale în alegerea membrilor municipalităţii, prin
confirmarea de către Departamentul Treburilor din Lăuntru a unei structuri diferite
faţă de cea rezultată din alegeri a Magistratului oraşului. Voturile deputaţilor i-au
dat câştigători pe Ştefan Davidescu, Ghiţă sin serdar Nica Vlădescu, Manole
Golescu şi Florea Marinovici; membrii supleanţi: Tache Hrisescu şi Petre
Dimitriu47. Adresa Departamentului Treburilor din Lăuntru îl confirma pe funcţia
de prezident pe Florea Marinovici, dar Ştefan Davidescu era trecut în rândul
membrilor supleanţi, de unde dispare pur şi simplu Tache Hristescu, înlocuit cu
Petrache Olănescu. În schimb, Petre Dimitriu era confirmat ca membru plin al
municipalităţii în locul lui Davidescu48. La 9 decembrie 1842, Florea Marinovici
trimitea un memoriu la Bucureşti referitor la aceste inadvertenţe49, dar era sfătuit
ca, împreună cu ceilalţi eleni, „să îmbrăţişeze cu râvnă îndatorirea ce li să
încredinţează”. Cârmuitorul judeţului a fost abilitat să „reguleze acele înprejurări
spre statornicirea bunei armonii ce cere neapărat înaintarea unor asemenea lucruri
prin viitor, către obştescul folos”50. În urma acestor demersuri, membrii aleşi iniţial
au fost repuşi în drepturi, dar, în primăvara anului 1843, între Ştefan Davidescu,
Manole Golescu şi Ghiţă sin serdar Nica Vlădescu, pe de o parte, şi prezidentul
Magistratului, Florea Marinovici, pe de altă parte, a izbucnit un scandal soldat cu
demisiile primilor doi. La 21 mai 1843, Cârmuirea Judeţului însărcina pe Florea
Marinovici şi pe membrul supleant Petre Dimitriu cu gestionarea afacerilor
municipale, acuzându-i pe Manole Golescu şi Ştefan Davidescu că „au duhul
44

Ibidem, f. 28.
Fiul (în slavonă în text).
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ANSJ Vâlcea, fond Primăria oraşului Rm. Vâlcea, dos. 12/1833, f. 44. .
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zavistiei şi se cunosc în desăvârşită nedestoinicie” 51. La 4 august 1843, cei trei
„s-au înduplecat şi au intrat în lucrarea Magistratului cu nădejde că, de acum
înainte, se va păzi buna orânduială”52, astfel luând sfârşit un conflict care a măcinat
în lupte sterile mandatul acestei echipe aleasă a conduce destinele Râmnicului.
Magistratul oraşului Râmnic împrumuta, în august 1843, noul oraş Severin cu
suma de 4.912 lei şi 25 de parale, „în trebuinţa clădirii carantineştilor încăperi de
aici”53.
14. Noiembrie 1843 – noiembrie 1844. Alegerile i-au dat câştigători ca
membri ai Magistratului pe: Alecu Bujoreanu, vistierul Iordache Olănescu, Teodor
Clinovescu şi Stancu Pop. Membrii supleanţi au fost aleşi pitarii Mihalache
Orumolu şi Alecu Hrisescu54. Departamentul Treburilor din Lăuntru a hotărât ca
destinele oraşului fie conduse de prezidentul Iordache Olănescu, alături de Tache
Hrisescu, Teodor Clinovescu şi Stancu Pop, pe funcţiile de membri ai
Magistratului. Alecu Bujoreanu şi Mihalache Orumolu au fost confirmaţi membrii
supleanţi ai municipalităţii55.
În timpul mandatului acestui Magistrat, oraşul a fost vizitat de domnitorul
Gheorghe Bibescu. La 29 august 1844, Domnul Ţării era întâmpinat cu pâine şi
sare la „bariera de la Olt a oraşului” şi asculta discursul de întâmpinare a
prezidentului Magistratului, Iordache Olănescu, din raportul prezentat aflând că
oraşul avea o populaţie de 324 familii, din care 9 de religie catolică, „şase biserici, cu Sfânta
Episcopie”, precum şi informaţii referitoare la preţurile mărfurilor supuse monopolului,
eforturile depuse pentru iluminarea oraşului cu felinare şi execuţia bugetului municipalităţii56.

Pentru primirea domnului au fost realizate două „transperante („stor de
fereastră”, n.n.)” susţinute de stâlpi îmbrăcaţi în pânză, pe unul tronând „pajura”
Principatului, astfel încât au fost realizate două porţi simbolice prin care domnul
şi-a făcut intrarea în oraş57.
Seara, oraşul a fost iluminat cu trei mii două sute treizeci de „cioburi de
pământ” (ulcele) umplute cu seu, iar Domnul Ţării a fost găzduit în casele
stolnicului Ioan Lahovari, actualul sediu al Palatului Copiilor.
15. Noiembrie 1844 – noiembrie 1845. Prezident era ales acelaşi serdar
Iordache Olănescu, alături de Teodor Clinovescu, Stancu Pop şi postelnicul Petrache
Radovici; membrii supleanţi: Petre Dimitriu şi Anastase Boicescu58. Din documentele
vremii, reiese că cel care conducea, în realitate, destinele oraşului, a fost Teodor
Clinovescu, a cărui semnătură apare pe cele mai multe acte ale municipalităţii.
51

Ibidem, f. 248.
Ibidem, f. 302–302v.
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16. Noiembrie 1845 – noiembrie 1846. Alegerile pentru prezidentul Magistratului
au fost câştigate de acelaşi Iordache Olănescu, iar Teodor Clinovescu, Dincă
Naneţi şi Ioan Popovici şi-au adjudecat funcţiile de membrii 59. Confirmarea venită
de la Bucureşti îl desemnează, însă, ca prezident pe Teodor Clinovescu, care i-a
avut alături pe Ioan Popovici, Dincă Naneţi şi Tache Hrisescu; membrii supleanţi:
Iordache Olănescu şi Anastasie Boicescu. Moartea lui Naneţi, în anul 1846, îl
propulsează printre membrii Magistratului pe Anastase Boicescu, pe funcţia de
casier. Printre realizările acestei echipe se poate aminti înfiinţarea primului spital la
Râmnic. În luna iunie a anului 1846, Magistratul închiria de la Sultana Obretin,
văduva răposatului Dima Obretin, etajul caselor unde a amenajat un spital cu 15
paturi şi toate cele necesare înzestrării aşezământului spitalicesc60. Spitalul avea un
caracter „vremelnicesc” (era constituit pentru o perioadă limitată) şi asigura
asistenţa medicală exclusiv pentru cei ce sufereau de „boala venericească”.
17. Noiembrie 1846 – noiembrie 1847. Prezident Teodor Clinovescu, alături
de Tache Hristescu, Anastase Boicescu, casier, şi Petre Dimitriu61; membrii
supleanţi Petre zet Temelie şi Niţă Naneţi. Această echipă a avut de înfruntat
efectele necruţătoare ale incendiului din aprilie 1847, care a transformat în cenuşă
partea de nord a oraşului.
18. Noiembrie 1847 – noiembrie 1848. Prezident al Magistratului a fost tot
acelaşi Teodor Clinovescu, avându-i alături pe Tache Hristescu, Petre Dimitriu şi
Anastase Boicescu – casier. Membrii supleanţi au fost aleşi Petre zet Temelie şi
Conciu Velea62.
19. Noiembrie 1848 – noiembrie 1849. Alegerile au fost câştigate de Ştefan
Davidescu, prezident, alături de membrii Stanciu Pop, Manole Golescu şi
Gheorghe Capelleanu63. Este o revanşă a taberei care, din anul 1843, a pierdut
constant alegerile în faţa lui Iordache Olănescu şi Teodor Clinovescu şi contesta,
prin Ştefan Davidescu, în anul 1845, modul de alegere a deputaţilor de mahala. A
trebuit să facă faţă ocupaţiei ruseşti în Râmnic: încartiruirea trupelor,
aprovizionarea lor, asigurarea liniştii publice într-un oraş ocupat militar.
20. Noiembrie 1849 – noiembrie 1850. Prezident al Magistratului era ales
Gheorghe Capelleanu, iar membrii: Ştefan Davidescu, Teodor Clinovescu şi
Nicolae Cernătescu. Gheorghe Capelleanu nu a îndeplinit funcţia de prezident
decât sporadic, din primăvara anului 1850, aceasta fiind ocupată de Ştefan
Davidescu, iar Gheorghe Capelleanu dispare dintre membrii, în locul lui fiind
numit Nicolae Vlădescu. În zilele de 7 şi 8 august ale anului 1850, oraşul era vizitat
de domnitorul Barbu Ştirbei, ocazie cu care autorităţile municipale cereau ajutorul
domniei pentru rezolvarea gravelor probleme ale oraşului: refacerea sistemului de
59
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alimentare cu apă al oraşului, reconstrucţia localului de şcoală, mistuit de incendiul
din anul 1847, refacerea drumului spre Câineni.
În urma acestei vizite, prin ofis domnesc, oraşul a fost înzestrat cu o grădină publică –
Zăvoiul şi s-a instituit o taxă de opt galbeni asupra cârciumilor şi hanurilor din oraş pentru a
se strânge banii necesari construcţiei a trei fântâni în Râmnic de către inginerul statului, Vairah.

21. Noiembrie 1850 – iunie 1851. Alegerile îl desemnau pe Ştefan
Davidescu ca prezident al Magistratului, iar ca membrii pe Teodor Clinovescu,
Nicolae Vlădescu şi Nicolae Cernătescu64. A acţionat pentru reclădirea localului
de şcoală distrus în anul 1847 şi care a fost redeschis în august 1851.
22. Iulie 1851 – 30 iunie 1852. Constantin Lahovari devenea prezidentul
Magistratului, avându-i alături pe Stancu Pop, Zissu Dumitrescu şi Matache Filip.
Membrii acestui Magistrat au făcut demersuri pentru mărirea raionului oraşului
dincolo de podul de peste apa râului Râmnic, supunându-se astfel realităţii
dezvoltării fireşti a oraşului:
Bariera drumului Craiovei şi al Bucureştilor a fost mutată la două sute stânjeni de cea
din urmă casă, care este a lui Nicolae Ceculescu. Şi de aici înainte, deosebindu-se două sute
stânjeni ce să folosesc raion al oraşului, să nu mai fie slobod nimeni a mai face vreun fel de
clădire acolo subt osândă de a se dărâma.

23. 1 Iulie 1852 – iulie 185665. Funcţia de prezident al Magistratului a fost
ocupată de Zissu Dumitrescu alături de Ghiţă Golescu, Stanciu Pop (casier) şi
Matache Filip – membrii.
În luna noiembrie a anului 1854, aveau loc noi alegeri pentru desemnarea
Magistratului pentru perioada 1854–1856, iar rezultatul lor au confirmat aceeaşi
componenţă a Magistratului din mandatul precedent66. Membrii supleanţi, aleşi cu
acest prilej, au fost Gheorghe Căzănescu şi Costache Avramescu, care, din anul
1855, prelua funcţia de casier şi membru plin al Magistratului de la Stancu Pop.
Au fost două mandate pline de realizări, Zissu Dumitrescu reuşind să ducă la
bun sfârşit o serie de proiecte ale municipalităţii. În vederea organizării spitalului
judeţean67, la 5 martie 1852, Magistratul orăşenesc închiria două apartamente de la
etajul caselor răposatului Obretin Dima, pentru suma de 630 lei pe an. În august
1852, a avut loc prima inspecţie a Spitalului din Râmnic făcută de revizorul spitalelor
din Mica Valahie, în urma căreia acesta „a găsit spitalul în cea mai bună orânduială”.
În toamna anului 1855, Magistratul semna un contract pentru reabilitarea
sistemului de aprovizionare cu apă potabilă a Râmnicului. Lucrările au fost
executate sub îndrumarea inginerului statului Vairah care, în 18 iunie 1856, sosea
la Râmnic în acest scop68 şi prevedea
captarea izvoarelor de la Inăteşti, realizarea unor rezervoare de apă, în număr de patru,
aducerea apei în Râmnic pe o distanţă de 1620 stânjeni, folosirea „unor materialuri de cea mai
bună calitate” şi o garanţie de un an de zile pentru lucrări.
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Zissu Dumitrescu s-a implicat şi în acţiunea de sistematizare a parcului
Zăvoi, cu care domnul ţării a înzestrat oraşul de sub Capela, în urma vizitei din
anul 1850. În aprilie 1853, Magistratul orăşenesc, „spre a trage folos anual de la
Zăvoiul destinat pentru grădină publică”, a făcut demersuri către Departamentul
din Lăuntru pentru autorizarea neguţătorului Niţă Nicolau „de a face bufet şi a
vinde băuturi şi lucruri de mâncare pă vară în acel Zăvoiu” în schimbul unui
impozit de 160 de lei pe an. Municipalitatea era scutită de salariul „ce să plătea
unui însărcinat pentru paza acelui Zăvoiu”69, iar antreprenorul avea anumite
obligaţii precum aceea de a „nu tolera înlăuntrul grădinii adunări scandaloase şi
demoralizatoare, ceia ce ar provoca nemulţumiri publicului vizitator”70.
Bufetul a devenit în scurt timp o afacere profitabilă, astfel că, în anul 1856, a fost
adjudecat pentru suma de 224 lei71, pentru ca la licitaţia din anul 1857, să participe nu mai puţin de
13 „muşterii”, competiţia acerbă fiind câştigată de asocierea dintre Ion Stavrinescu şi
Gheorghe Popescu, contra unei sume de 450 de lei.

Aceşti bani şi alte fonduri din bugetul oraşului au făcut posibile noi investiţii,
precum cele din anul 1856: au fost montate bănci pentru vizitatori, au fost ridicate
„o ceşmea de piatră cioplită în izvorul din mijlocul acestei grădini, un pod peste
izvoarele minerale ce sânt alături cu cişmeaua, un bufet şi închisoarea cu parmaci a
grădinii”. Din fonduri proprii, în anul 1855, Zisu Dumitrescu „înfiinţa o şosea şi un
rond de scânduri pentru şederea a 70 de persoane” în grădina publică a Râmnicului.
Tot mandatul lui Zissu Dumitrescu consemnează prima acţiune de delimitare
şi de denumire a uliţelor oraşului (1854). Cu acest prilej, au fost denumite 12 uliţe72,
fiind realizate 72 de tăbliţe pentru înscrierea denumirii străzilor, 480 tăbliţe cu
numere pentru casele existente în Râmnic şi 40 de „stâlpi de gorun” pentru
montarea plăcuţelor cu denumirile străzilor.
Realizările au fost posibile datorită veniturilor în creştere ale municipalităţii:
„Am sporit veniturile casei municipale la lei 26.000 din şase cu care am găsit-o la
întâia noastră numire”73.
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24. Iulie 1856 – 27 iulie 1858. Alegerile anului 1856 au determinat
următoarea componenţă a Magistratului orăşenesc: prezident Iorgu Orumolu,
membrii: Zissu Dumitrescu, Ghiţă Golescu şi Costache Avramescu; membri
supleanţi, Alecsandru Botescu şi Tache Hristescu74. În toamna aceluiaşi an, doi
membri ai acestei echipe, Ghiţă Golescu şi Zissu Dumitrescu, îşi prezentau
demisiile din motive personale. Cel din urmă arăta că „îndeplinind sarcina de
prezident al acestui Magistrat, acum aş socoti un dispreţ să primesc a mai fi între
membri”, considerând
„îndestul timpul de cinci ani ce l-a jertfit a înfrumuseţa oraşul precum s-au putut şi a spori
veniturile casei municipale la lei 26.000 din şase cu care am găsit-o la întâia noastră numire”.

Aceste demisii au pus în dificultate autorităţile centrale, cu atât mai mult cu
cât şi Nicolae Iancovescu, Alecsandru Botescu sau Fotache Radovici au declinat
oferta de a prelua funcţiile câştigate prin alegeri. În cele din urmă, Magistratul a
fost completat cu Anastase Boicescu şi Preda Mişcurici, ale căror semnături apar
pe documentele instituţiei.
25. Iulie 1858 – iunie 1859. Prezident al Magistratului devenea Anastasie
Boicescu, avându-i alături pe foştii săi colegi din mandatul anterior: Iorgu Orumolu,
Preda Mişcurici şi Costache Avramescu.
26. Iulie 1859 – 30 iunie 1861. Prezident al Municipalităţii Oraşului Râmnic
(noua denumire a instituţiei) a fost reales Zissu Dumitrescu, alături de Iorgu
Orumolu, Nicolae Iancovescu şi Costache Avramescu – casier; membrii supleanţi
au fost Ion Temelie şi Ghiţă Pietraru. Alegerea membrilor şi principiile de funcţionare
ale instituţiei rămâneau aceleaşi prevăzute de Regulamentul Sfaturilor Orăşeneşti.
27. Iulie 1861 – 30 iunie 1863. Prezidentul Municipalităţii era ales acelaşi
Zissu Dumitrescu, iar ca membrii: Iorgu Orumolu, Fotache Radovici (demisionat în
decembrie 1862) şi Costache Avramescu; membrii supleanţi – Costache Iancovescu şi
Ion Temelie75. În septembrie 1861, Zissu Dumitrescu a ocupat, ca interimar, şi
funcţia de prefect al judeţului76.
28. În luna iulie a anului 1863 aveau loc ultimele alegeri pentru
Municipalitatea Oraşului Râmnic, realizate conform legislaţiei. Prezidentul
municipalităţii râmnicene devenea Nicolae Iancovescu, secondat de membrii
Fotache Radovici, Manole Golescu şi Anastase Boicescu; Gheorghe Marinescu şi
Preda Mişcurici aveau să devină membrii ei supleanţi77.
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ROLUL CULTURAL ŞI FILANTROPIC AL FAMILIEI MIHAIL
Ileana CIOAREC∗
Abstract: The present article focuses on the cultural and philanthropic role
played by the Mihail family in Romanian society and especially in Oltenia. At the end
of the nineteenth century and early twentieth-century, members of this family are
involved in the onset and development of numerous cultural institutions: agricultural
school model Barza, the Philharmonic Society of Craiova. They provided with large
sums the Carol I High School and granted the students of this institution many
scholarships and books. Just after the death of the last male representative of this
family, in 1936, the Romanian state became the legatee of all properties with specific
missions: the foundation of upper agriculture school in Bucharest, a hospital in
Caracal and some maternities in Bucharest and Craiova, improving the situation of
rural churches, and mutual aid for the poorest people.
Keywords: Oltenia, Mihail family, philanthropy, socio-cultural development.
Resumé : L’article présent est centré sur le rôle culturel et philantropique joué
par la famille Mihail dans la société roumaine et notamment en Olténie. À la fin du
XIXe siècle et début de la première moitié du XXe siècle, les membres de cette
famille se sont impliqué dans l’apparition et le dévéloppement des nombreuses
institutions culturelles: l’école modèle d’agriculture de Bârza, la Société Philharmonique à
Craiova. Ils ont soutenu avec des importantes sommes d’argent le Lycée de Carol I et
ils ont accordé aux étudiants de nombreux bourses d’études et des livres. Juste après
la mort du dernier représentant masculin de cette famille, en 1936, l’état roumain
devient le legataire de toutes les propriétés avec des missions précises: le fondement
d’une école supérieure d’agriculture à Bucarest, d’un hôpital au Caracal et des
certaines maternités à Bucarest et à Craiova, l’amélioration de la situation d’églises
rurales, l’aide mutuelle des personnes les plus pauvres.
Mots clés: Olténie, famille Mihail, philantropie, developpement socio-culturelle.

Între negustorii sud-dunăreni care au desfăşurat un intens comerţ pe teritoriul
nord-dunărean s-au remarcat, în mod deosebit, aromânii.
În secolul al XVII-lea, ei au început să se implice în activităţile comerciale în
proporţii mult mai mari decât în secolele anterioare, ajungând, potrivit istoricului
Constantin C. Giurescu1, să facă legătura între Occident şi Orient. Până atunci,
∗

CS III dr., Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”,
Craiova. E-mail: ileanacioarec@yahoo.com.
1
Constantin C. Giurescu, Istoria românilor, vol. III. De la moartea lui Mihai Viteazul până la
sfârşitul epocii fanariote (1601–1821), Bucureşti, Editura All Educaţional, 2003, p. 307
Anuarul Inst. de Cercet. Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, vol. XIV, 2013, p. 107–111

108

Ileana Cioarec

aceştia s-au limitat la a face un comerţ intens, mai ales cu statele italiene, în special
cu Veneţia. În secolul al XVIII-lea, s-a constatat o schimbare în orientarea
activităţii lor comerciale. Au părăsit comerţul cu Veneţia din cauza taxelor prea
mari impuse mărfurilor2, direcţionându-şi afacerile spre alte ţări din Europa:
Ungaria, Austria, Germania şi Ţările Române. La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi
în prima jumătate a secolului al XIX-lea, un număr mare de aromâni s-au stabilit la
Craiova, jucând un rol important în dezvoltarea economică şi culturală a acestui
oraş. Printre aceşti aromâni s-a numărat şi familia Mihail, originară din părţile
Salonicului.
Membrii familiei Mihail vor juca, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în prima parte a
secolului al XX-lea un rol important în viaţa culturală a societăţii româneşti şi în special a
Olteniei.

Primul reprezentant care a susţinut dezvoltarea culturală a Olteniei a fost
Constantin Mihail, zis Dini, fiul lui Nicolae Mihail şi al Victoriei Mihail, născută
Emanoil. Acesta a înfiinţat Şcoala de Agricultură model de la Bârza-Dolj „Nicolae
Mihail” care urma să fie „un isvor de lumină pentru folosul obştesc”3. Construcţia
lăcaşului acestei instituţii de învăţământ, proiectat de arhitectul Carol Litarzek, a
început la 21 mai 1883 şi s-a finalizat în anul 1884. Inaugurarea şcolii, pusă sub
autoritatea Ministerului Cultelor, s-a făcut la 8 septembrie 1885, în prezenţa
familiei Mihail, a arendaşilor şi ispravnicilor de moşii precum şi a anumeroase
personalităţi din oraş. Dintre acestea putem aminti pe Gheorghe Chiţu (fost
ministru al Instrucţie Publice), Ion Kalinderu (fost consilier al Înaltei Curţi de
Casaţie, administrator al Domeniilor Coroanei), Dimitrie Căpreanu (primul
preşedinte al Curţii Apelative din Craiova), Vasile Gârleşteanu (preşedinte al
Comitetului Permanent al judeţului Dolj), G. Constantinescu (directorul Liceului
Carol din Craiova), Gr. Căsănescu (directorul gimnaziului real din Craiova),
P. Vidraşcu (revizor şcolar al judeţului Dolj), A. Enculescu (suprefectul plăşii Jiul
de Jos)4. Instrucţia elevilor, grupaţi în patru clase, urma să fie asigurată de două
cadre didactice: Ion Pretorian şi soţia sa, Elena. Cei doi aveau ca sarcină ca în
fiecare lună, să trimită proprietarului şcolii un raport privind situaţia şcolară a
fiecărui elev. În anul 1920,
Ion C. Mihail, fiul lui Constantin Mihail şi al Matildei Spiro, a donat acestei instituţii
un teren cu o suprafaţă de 12 hectare pe care trebuia să fie creată o pepinieră cu pomi
fructiferi şi un câmp de experienţă pentru cultura a diferite plante, care să fie folosite, pe de o
parte, la educaţia practică a copiilor iar, pe de altă parte, să asigure un oarecare venit din care
urmau să fie făcute numeroase îmbunătăţiri la localul şcolii5.
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În octombrie 1889, Constantin Mihail a fost solicitat de Nicolae Stănculescu,
primarul comunei Drănic, să cedeze un teren şi să contribuie financiar la înfiinţarea
unei instituţii de învăţământ în această localitate6.
O altă instituţie, a cărei apariţie este legată de eforturile financiare, depuse de
acelaşi reprezentant al familiei Mihail, a fost „Societatea filarmonică din Craiova”7,
înfiinţată în anul 1880, la cererea primarului oraşului şi a unui număr de artişti
locali ca Alexandru Glogoveanu, I.M. Zaman, Costache Haralambie, Gheorghe
Simonis şi D. Rathi8. Prin intermediul acestei societăţi, conduse de Constantin (zis
Dini) Mihail, au fost aduşi în oraş numeroşi artişti precum violonistul Sivorio,
violoncelistul Popper, flautistul Terschak şi cântăreţul George Cavadia9.
Membrii familiei Mihail nu s-au limitat numai la înfiinţarea unor instituţii de
cultură în oraşul de pe Jiu, ci au sprijinit cu importante sume de bani şi pe cele deja
create. Astfel, Jean Mihail, al doilea fiu al lui Constantin Mihail şi al Mathildei Spiro, a
făcut importante donaţii Colegiului Naţional “Carol I” la începutul secolului XX. Tot el
a acordat burse şi cărţi elevilor merituoşi din această instituţie şcolară10.
În anul 1936, Jean Mihail a lăsat prin testament întreaga sa avere statului român:
„să fie întrebuinţată în opera de utilitate publică, care să dea satisfacţie unora din numeroasele
trebuinţe reclamate de dezvoltarea şi propăşirea ţării noastre”11.

Aceasta era formată din peste 80.000 ha teren arabil, vii, livezi, păduri,
izlazuri, heleştee, nenumărate imobile, 30 milioane de lei (aur), în numerar, depuşi
la bănci sau aflaţi în casele de fier din locuinţele din Craiova şi Bucureşti,
aproximativ nouăzeci şi cinci de milioane în afecte şi acţiuni depuse la diferite
bănci din Bucureşti, Craiova, Tecuci, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, bijuterii şi
lucrări din colecţia de tablouri şi de artă decorativă europeană. Legatar testamentar
era numit Statul Român, reprezentat prin Ministerul de Domenii şi Agricultură care
urma să vândă toate bunurile funciare, în loturi de câte trei hectare sătenilor stabiliţi
pe ele, la preţuri rezonabile. Erau păstrate pădurile şi terenurile care erau destinate
înfiinţării de ferme model şi de şcoli practice de agricultură.
În testament se prevedea ca, prin Casa Şcoalelor, să fie înfiinţate şcoli
primare superioare şi biblioteci populare în comunele unde erau moşiile lui Jean
Mihail şi o Şcoală Superioară de Agricultură, creată în împrejurimile capitalei sau
6

Ibidem, dosar 123/1889–1890, f. 21.
ANSJ Dolj, Colecţia Manuscrise, Fond Jean Porubsky, pachet VII, Craiova de altădată, f. 124.
8
Ibidem.
9
Constantin Deca, George Simonis despre viaţa muzicală şi artistică din trecutul Craiovei, în:
„Oltenia. Studii. Documente. Culegeri”, seria a III-a, an X, 2006, nr. 1–2, p. 126–127.
10
Alexandru Firescu, Constantin Ghiorghiu, Craiova, mon amour. File de arhivă istorică şi
sentimentală, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2003, p. 69.
11
ANSJ Dolj, fond Primăria Municipiului Craiova, Serviciul Contencios, dosar 26/1937, f. 4–9;
Convergenţe culturale şi naţionale în istoria Universităţii din Craiova (coord. Dinică Ciobotea),
Craiova, Editura Aius, 2008, p. 149.
7
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pe una dintre proprietăţile sale din judeţul Ilfov, cea mai apropiată de Bucureşti,
care să pregătească pe viitori specialişti în domeniul agricol:
În convingerea ce am că producţiunea agricolă va rămâne încă multă vreme izvorul
principal al avuţiei ţării noastre, cu toate progresele ce se vor realiza în celelalte ramuri de
activitate naţională, doresc a se înfiinţa o Academie de Agricultură organizată după modelele
cele mai perfecţionate din alte ţări şi adoptate condiţiunilor speciale ale ţării noastre, în care să
se concentreze dezvoltarea tuturor studiilor şi lucrărilor în legătură cu Agricultura şi din care
să se poată recruta pe viitor elementele necesare pentru răspândirea învăţământului agricol în
diferite părţi ale ţării12.

Instituţiile de învăţământ nou create trebuiau să fie dotate, potrivit dorinţei lui
Jean Mihail, cu materialul şcolar de care aveau nevoie. Şcoala Superioară de
Agricultură de la Bucureşti, care conform dorinţei lui Jean Mihail, urma să poarte
numele său, trebuia să fie recunoscută de Stat, să aibă personalitate „morală”
(juridică – n.n.) şi o existenţă autonomă. Corpul didactic, care urma să instruiască
pe viitori cursanţi, era numit de către stat. El trebuia să se ocupe de administraţia
instituţiei de învăţământ superior, să numească şi să supravegheze personalul
administrativ, să alcătuiască bugetul şi să introducă „reformele şi îmbunătăţirile
reclamate de progresul timpului şi de nevoile noi, ce vor arăta”13. Din consiliul de
administraţie al Şcolii Superioare de Agricultură urmau să facă parte alături de
profesori, şi câte un delegat desemnat de Ministerul Instrucţiunii Publice,
Universitatea din Bucureşti şi Academia Română.
Un fapt rămâne consemnat cu certitudine:
Jean C. Mihail a dorit o instituţie academică de agricultură în împrejurimile Bucureştilor, iar
nu la Craiova, considerând că aproprierea acesteia de ministerul de resort sau de Academia
Română îi dădea valenţe naţionale şi o mare siguranţă.

Jean Mihail îşi exprima dorinţa ca în şcolile ce urmau să se înfiinţeze, să se
predea alături de materiile de bază şi noţiuni elementare de igienă, de medicină
populară şi organizare a statului astfel încât copiii care absolveau cursurile acestor
instituţii şcolare să aibă cât mai multe cunoştiinţe practice pe care să le folosească
apoi în viaţa de zi cu zi. Plata cadrelor didactice trebuia să se facă de către Casa
Şcoalelor sau de autorităţi cu banii obţinuţi tot din vânzarea bunurilor lui Jean
Mihail. El solicita ca elevii sărmani care frecventau regulat cursurile acestor şcoli
să primească îmbrăcăminte.
În testament se mai menţiona şi crearea unui fond special pentru premii speciale care
să fie acordate de Academia Română celor mai bune lucrări ştiinţifice, literare şi artistice.

O atenţie deosebită a acordat Jean Mihail şi asigurării sănătăţii locuitorilor. În
testament, el menţiona că lasă fonduri pentru înfiinţarea unui spital la Caracal şi a
12
13

ANSJ Dolj, fond Primăria Municipiului Craiova, Serviciul Contencios, dosar 26/1937, f. 6.
Ibidem.
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unor maternităţi model la Craiova şi Bucureşti, sub conducerea lui Constantin
Angelescu, fostul ministru al Instrucţiunii Publice. În legătură cu maternitatea de la
Bucureşti, preciza şi locul unde aceasta să fie amplasată (Şoseaua Beilicului), dar şi
profilul secţiilor pe care urma să le aibă (o secţie de obstetrică medicală cu 60 de
paturi, o secţie de chirurgie ginecologică cu 20 de paturi, o secţie pentru femei
gravide şi o secţie pentru puericultură). Cerea ca această instituţie medicală să fie
prevăzută şi cu o sală de conferinţe, un amfiteatru pentru cursuri, un muzeu,
locuinţe pentru personalul medical şi administrativ, un laborator şi un „amfiteatru
pentru morţi” (morgă – n.n.).
Un alt capitol al testamentului se referea la ajutorarea oamenilor bolnavi şi
sărmani din diverse localităţi.
Jean Mihail cerea ca din banii rezultaţi să se facă dotă fetelor sărace, să fie îmbrăcaţi
copiii săraci din mediul rural, să se creeze fonduri speciale pentru întrajutorarea populaţiei
sărace din Drobeta Turnu Severin şi a bolnavilor din comuna Tecuci, să se înfiinţeze un azil
de bătrâni la Turnu Măgurele.

Jean Mihail s-a preocupat şi de îmbunătăţirea situaţiei bisericilor din mediul
rural, solicitând ca suma de 200.000 lei să fie dată Casei Bisericilor pentru
repararea şi pictarea bisericii din Drăgăneşti-Tecuci.
În testament erau menţionate şi sumele de bani pe care statul român trebuia să
le plătească procuriştilor (ing. Ştefan Constantinescu, Craiova; Gheorghe Popovici,
Craiova; Jak Iakobsohn, Craiova) prietenilor săi (Antonia Pies, Craiova; Valeria
Hohman, Bucureşti; Jose Ficu Eschenasy, Bucureşti; avocat Virgil Mironescu,
Tecuci; dr. Constantin Angelescu; I.G. Duca)14.
Toate fondurile şi bunurile rămase în seama Statului au constituit averea
Fundaţiei „Mihail”, înfiinţată la 1 septembrie 1936. Din păcate, în condiţiile celui
de-al Doilea Război Mondial şi al anilor comunizării României, aceasta a fost
dispersată, înstrăinată sau distrusă.
Familia Mihail a jucat pe toată perioada existenţei sale un rol important în
dezvoltarea culturală a României şi, în special, a Olteniei.

14

ANSJ Dolj, fond Primăria Municipiului Craiova, Serviciul Contencios, dosar 26/1937, f. 4–9.
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SOCIETATEA PREOŢEASCĂ „RENAŞTEREA”,
PROIECT SOCIAL ÎN OLTENIA INTERBELICĂ♦
Georgeta GHIONEA∗
Abstract: In 1922, the bishop Vartolomeu Stănescu succeed ed in gathering
the clergymen from Oltenia in a new society, with well-structured rules, statuses and
objectives. The religious society „Renaşterea” got involved in the life of the
clergymen and parishioners, both through the spiritual-religious actions and through
the cultural, philanthropic and economic ones. The libraries built for the parishes, the
community homes, the churches and the schools are an evidence for the social
preoccupations of the clergymen, grouped under the aegis of this society.
Keywords: Oltenia, 20th Century, Orthodox Church, social project.
Resumé : En 1922, Mgr Vartolomeu Stănescu a réussi à rassembler le clergé
de l'Olténie dans une nouvelle société, avec des règles, des statuts et des objectifs bien
structurés. La société réligieuse « Renaşterea » [la Renaisssance] a été impliquée
dans la vie du clergé et des paroissiens, égalément à travers ses actions religieuses,
culturelles, philanthropiques et économiques. Les bibliothèques paroissiales, les
centres communautaires, les églises et les écoles construites sont un témoignage des
préoccupations sociales du clergé, regroupés sous l’égide de cette société.
Mots clés: Olténie, XXe siècle, Église orthodoxe, projet social.

Înfiinţată în anul 1922, Societatea preoţească „Renaşterea” s-a implicat cu
generozitate în viaţa clericilor şi enoriaşilor din Oltenia, atât prin preocupările de
ordin spiritual-religios, cât şi prin cele culturale, filantropice şi economice.
Bibliotecile parohiale, cantinele săracilor, căminele culturale, bisericile şi şcolile
construite stau mărturie pentru preocupările sociale ale clerului, grupat sub egida
acestei societăţi. În scopul susţinerii proiectelor iniţiate, societatea „Renaşterea”,
prin intermediul membrilor săi, s-a implicat în diferite activităţi economice, cele
mai importante fiind realizarea obiectelor de cult şi comercializarea lor, înfiinţarea
tipografiei eparhiale, a fabricii de lumânări, a băncilor populare sau publicarea unor
periodice. Pentru susţinerea cheltuielilor curente ale parohiilor, conducerea
♦

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).
∗
Cercet. şt. III, dr. Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova.
Anuarul Inst. de Cercet. Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, vol. XIV, 2013, p. 113–125

114

Georgeta Gionea

societăţii a încurajat înfiinţarea grădinilor de zarzavat, a micilor livezi, a stupinelor
sau creşterea viermilor de mătase. Activitatea societăţii, diversificată şi mereu
extinsă, a continuat până în anul 1949, când a fost desfiinţată. În reconstituirea şi
analizarea acestui subiect, publicaţiile periodice – revista „Renaşterea” şi
„Buletinul Oficial al Eparhiei Râmnicului Noului Severin” – au reprezentat o sursă
importantă de informare. Materialul a fost completat cu informaţii provenite din
surse documentare inedite (fondurile arhivistice: Societatea preoţească
„Renaşterea”, Banca populară „Clerul Mehedinţean”, Banca populară „Clerul
Gorjean”, Banca populară „Muncitorul”) sau edite („Anuarul Eparhiei
Râmnicului”1, „Viaţa bisericească în Oltenia. Anuarul Mitropoliei Olteniei” 2).
Materialele studiate (dări de seamă, corespondenţă, procese verbale, statistici etc.)
prezintă anumite deficienţe deoarece exprimă puncte de vedere exclusiv oficiale,
ceea ce face ca viziunea desprinsă din ele să fie, în mare măsură, unilaterală şi
afectată, mai ales pentru anumite perioade (1945-1949), de o penurie a detaliului.
Iniţiată la Craiova de către episcopul Vartolomeu Stănescu,
Societatea preoţească „Renaşterea” s-a ridicat, la începuturile sale, pentru cultivarea
teologică şi enciclopedică a clerului, cultivarea simţului de solidaritate între preoţi,
moralizarea poporului, crearea de venituri proprii pentru Biserică, în scopul ajutorării
preoţilor şi credincioşilor, iniţieri de studii şi publicaţii3.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, membrii societăţii au fost organizaţi în
centre parohiale, formate la început din 8–12 parohii pentru mediul rural şi din
toate parohiile locale pentru mediul urban. Îndrumate de un „Întâi Stătător”, cel
mai destoinic dintre preoţii centrului4, „micile fortăreţe spirituale”5 – cum au fost
definite centrele parohiale – au avut drept scop stabilirea unor legături între
parohiile vecine, mărturisirea sinceră a roadelor şi a nereuşitelor în activitatea
pastorală, expunerea constatărilor şi a observaţiilor, formarea şi susţinerea corurilor
bisericeşti, ocrotirea orfanilor şi a văduvelor, înfiinţarea şi susţinerea bibliotecilor
parohiale, înfiinţarea cercurilor misionare de combatere a diferitelor secte,
susţinerea de cămine, azile şi spitale6 etc.
Întrunirile centrelor parohiale se desfăşurau lunar, după un program bine
stabilit, în cadrul acestora urmărindu-se perfecţionarea preotului în arta oratoriei.
După rânduială stabilită, şedinţele erau precedate de oficierea serviciului divin în
1
„Anuarul Eparhiei Râmnicului (1921–1925)”, Bucureşti, 1924 (în continuare se va cita:
Anuarul Eparhiei Râmnicului...).
2
Viaţa bisericească în Oltenia. Anuarul Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1941 (în continuare se
va cita: Anuarul Mitropoliei Olteniei...).
3
ANSJ Dolj, fond Societatea preoţească „Renaşterea”, dosar 2/1936, f. 113.
4
Copie după referatul Prea Cucernicului Inspector misionar al Eparhiei, privitor pe mişcarea
culturală şi misionară, în „Renaşterea”, Anul XXII, nr. 10/1944, p. 78 (în continuare se va cita: Copie
după referatul...).
5
Înviorarea activităţii centrelor parohiale, în, „ Renaşterea”, Anul XX, nr. 3/1941, p. 174.
6
Ibidem.
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sobor, urmat de o analiză a centrului, sub aspect economic, administrativ, pastoral,
cultural, misionar, social-filantropic, restaurări şi construcţii noi, aşezăminte
sociale7 etc. Şedinţele se încheiau cu o serbare, care avea caracterul unei şezători
biblice, în care elementul instructiv şi religios se unea cu cel artistic. În cadrul
acestor întruniri, erau distribuite gratuit broşuri şi iconiţe, erau împărţite ajutoare
copiilor săraci, se făceau colecte pentru procurarea unor cărţi8. Nu de puţine ori,
s-au luat iniţiative cu urmări importante pentru ridicarea unor biserici, localuri de
şcoală, farmacii sau localuri de bănci populare şi cooperative de consum. În acest
sens, un prim exemplu l-a oferit centrul parohial Cernăteşti din judeţul Dolj, unde,
prin implicarea materială a preotului şi a enoriaşilor, la numai câteva luni de la
înfiinţarea lui, funcţionau: prima bibliotecă parohială, şcoală, farmacie şi bancă
populară9. Din perspectiva proiectelor sociale realizate, un model pozitiv l-a
reprezentat şi parohia Mihăieşti (Vâlcea), loc în care, prin implicarea preoţilor, în
intervalul 1923–1944, funcţionau trei biserici, trei cimitire, trei şcoli, un cămin
cultural, o bancă populară, o casă parohială, o casă de sfat şi societatea de
binefacere „Principele Mircea”10.
Sub supravegherea centrelor parohiale şi cu sprijinul organelor de conducere
ale societăţii „Renaşterea” au fost înfiinţate, în fiecare parohie, comitetele culturale
şi sfaturile moralizatoare. Primele au fost fondate cu scopul de a răspândi – prin
intermediul conferinţelor, serbărilor, bibliotecilor – gustul de a citi şi a lucra pentru
completarea cunoştinţelor şi instrucţiei în general. Pentru buna funcţionare a
comitetelor culturale, în fiecare parohie au fost înfiinţate biblioteci. Astfel,
la numai doi ani de la înfiinţarea societăţii „Renaşterea” funcţionau, în cele cinci judeţe din
Oltenia, 189 de biblioteci parohiale11.

În ceea ce priveşte sfaturile moralizatoare, compuse din preot şi delegaţi ai
fiecărui sat sau cătun, aleşi dintre „sătenii cei mai de vază şi ascendent moral, au
lucrat la aranjarea moravurilor şi tranşarea diferitelor mici neînţelegeri dintre
enoriaşi, determinându-i să-şi rezolve problemele pe cale paşnică, fără să apeleze la
judecătorie”12. Transpunând în cifre activitatea comitetelor culturale şi a sfaturilor
moralizatoare, observăm că acestea au activat continuu, ajungându-se la rezultate
apreciabile. Din informaţii de arhivă aflăm, de asemenea, că
într-un interval de zece ani (1930–1940) au fost ţinute: un număr de 25.800 de conferinţe cu
teme de ordin religios, moral, economic şi social; 10.200 de conferinţe anuale, organizate de
7

„Renaşterea”, Anul XVI, nr. 6–7/1937, pp. 275–276.
În intervalul 1930–1940, prin intermediul societăţii au fost împărţite: 460.000 de cărţi şi
broşuri religioase, 75.000 de iconiţe, în valoare de 5.600.000 de lei; ajutoare în bani, însumând
700.000 de lei (ANSJ Dolj, fond Societatea preoţească „Renaşterea”, dosar 2/1936, f. 113).
9
Anuarul Eparhiei Râmnicului..., p. 43–44.
10
Dare de seamă, în: „Renaşterea”, Anul XXII, nr. 7–8/1944, p. 398.
11
„Anuarul Eparhiei Râmnicului...”, pp. 24–25.
12
Copie după referatul..., loc. cit., p. 79.
8
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personalităţi laice afiliate societăţii „Renaşterea”; 48.000 de şezători culturale; 30.000 de
şezători moralizatoare; 129.000 de împăciuiri de pricini între cei învrăjbiţi13 etc.

O caracteristică fundamentală a centrelor parohiale a fost dimensiunea lor
caritabilă. Fondurile necesare acestui scop au provenit din donaţii, subscripţii,
cotizaţii, beneficii din concerte religioase, serbări culturale, vânzare de calendare,
broşuri şi iconiţe, taxele epitrahilului14 etc. Clerul s-a folosit de sumele colectate
astfel pentru repararea vechilor clădiri bisericeşti, pentru construirea unora noi15
sau a iniţiat activităţi caritabile dedicate populaţiei cu venituri minime, un exemplu
fiind cantinele şcolare16.
Întreaga activitate a organelor de administraţie locală (centrele parohiale) a
fost controlată de către organele de conducere şi administraţie generală ale
societăţii „Renaşterea”: Adunările judeţene şi Adunarea eparhială. Adunările
judeţene erau alcătuite din preoţii şi diaconii fiecărui judeţ în parte şi ţineau două
şedinţe anuale, în general în luna septembrie. Punctul important al agendei acestora
l-a reprezentat problema administrativă a societăţii. Adunările aveau
decizia finală asupra creării unor instituţii filantropice şi culturale de utilitate socială, hotărau
asupra vânzării, cumpărării sau închirierii de imobile, decideau înfiinţarea unor întreprinderi,
verificau conduita membrilor17 etc.

Adunarea eparhială a lucrat în teritoriu prin intermediul comitetului central şi
congresului eparhial, ambele organe centrale ale societăţii cu rol în dezbaterea
bilanţurilor generale şi planurilor de activitate18. În general, la întrunirile organizate
de cele două adunări participau preoţii din toate parohiile, „se ţineau conferinţe, se
studiau mijloacele cele mai potrivite pentru noi realizări, se realiza bilanţul
13

ANSJ Dolj, fond Societatea preoţească „Renaşterea”, dosar 2/1936, f. 113.
Pentru obţinerea fondurilor, necesare susţinerii actelor de caritate, episcopul Vartolomeu
Stănescu a instituit taxe pentru anumite slujbe religioase, pe care le-a considerat drept taxele
epitrahilului. Pentru introducerea acestora, episcopul nu a fost lipsit de critici aspre, mai ales în presă.
Astfel, în ziarul „Curentul”, domnia sa a fost acuzat de hoţie, simonie şi tiranie, în N. N. Topologeanu,
Taxele Epitrahilului, în „Renaşterea”, Anul VI, nr. 7/1927, p. 248; prof. dr. Sorin Oane, Epopeea
Episcopiei Râmnicului Noului Severin, în „Historia”, Anul VII, nr. 61/2007, pp. 14–20.
15
Până în anul 1940, suma colectată şi îndreptată spre ridicarea sau refacerea unor lăcaşuri de
cult s-a ridicat la valoarea de 20 de milioane de lei, în S.J.A.N. Dolj, fond Societatea preoţească
„Renaşterea”, dosar 2/1936, f. 113.
16
În cadrul societăţii „Renaşterea” s-au remarcat, prin activitatea desfăşurată, următoarele
cantine: „Iubirea Aproapelui” din Craiova, care deservea, zilnic, 120 de copii; „Iubirea Aproapelui”
din Turnu Severin, considerată cea mai organizată cantină, a deservit zilnic 65 de copii; cantina
bisericii din Caracal; „Clerul Gorjan” din Tg. Jiu şi „Iubirea de copii” din Rm. Vâlcea, ambele
frecventate zilnic de 50 de elevi. În anul 1943, în Oltenia funcţionau 1.530 de cantine şcolare, pentru
25.381 de elevi, în Anuarul Mitropoliei Olteniei…, pp. 62–69.
17
Dare de seamă, în „Renaşterea”, Anul XV, nr. 1/1936, p. 9.
18
Cuvântarea ţinută de Prea Sfinţitul Episcop Vartolomeiu la deschiderea Adunării Eparhiale
din 28 aprilie 1929, în „Renaşterea”, Anul IX, nr. 5/1930, pp. 166–167.
14
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înfăptuirilor…”19. Datele întrunirilor şi comunicările susţinute erau publicate,
ulterior, în revista „Renaşterea”, în „Buletinul Oficial al Eparhiei Râmnicului
Noului Severin” sau în reviste de prestigiu. Primul Congres Eparhial a fost
convocat în 30 mai 1923, la Craiova. Din paginile revistei „Arhivele Olteniei”
aflăm că în iulie 1924, la Turnu Severin, în sala liceului „Traian”, a avut loc al
doilea Congres Eparhial, cu tema Cultul creştin ca mijloc de solidaritate socială20.
Faptul că societatea a fost sprijinită permanent de către conducătorii ei a fost
demonstrat de prezenţa şi cuvântările episcopului Vartolomeu Stănescu, nelipsit de
la congresele eparhiale.
Spre a veni în sprijinul preoţimii oltene, episcopul Vartolomeu Stănescu i-a
îndemnat pe preoţi să înfiinţeze, în oraşele reşedinţă de judeţ, cămine preoţeşti. În
sediile acestora au funcţionat şi birourile secţiilor judeţene ale societăţii
„Renaşterea”. Căminul secţiei Dolj a fost inaugurat la Craiova, la 12 noiembrie
193421. Rămânând în acelaşi spaţiu de susţinere a preoţimii, putem aminti grija
episcopului pentru salarizarea preoţilor, pentru acoperirea deficitului de cântăreţi
din eparhie (şcoala de cântăreţi a avut sediul fluctuant: Cozia, Craiova, Râmnicu
Vâlcea) sau pentru învăţământul teologic. La 4 decembrie 1922 a fost înfiinţat, tot
la Craiova, un seminar teologic superior sau „de vocaţie”, pe care, din 29 ianuarie
1923, îl întâlnim sub denumirea de „Seminarul Sf. Grigorie Decapolitul”22.
În categoria proiectelor realizate din îndemnul aceluiaşi episcop, Vartolomeu
Stănescu, în scopul înlăturării neajunsurilor preoţeşti, includem şi fabrica de
lumânări (Craiova, str. Matei Basarab, nr. 2123). Înfiinţarea acesteia, în septembrie
1927, a avut drept scop, pe de o parte crearea unor venituri proprii pentru parohii,
pe de altă parte stabilizarea, în Oltenia, a culturii albinelor, în care a excelat judeţul
Mehedinţi. În cadrul societăţii,
prin ordinul nr. 5303/1923 s-a înfiinţat un comitet de Apicultură, care a lucrat la elaborarea
unui manual special de albinărit, pentru a ghida preoţimea „în această frumoasă îndeletnicire”24.

Pe toată perioada de funcţionare a fabricii, preoţii s-au ocupat în mod
deosebit de aceasta. Ei au fost însărcinaţi să ia parte la conducerea şi îndrumarea
operaţiunilor, să culeagă informaţii asupra stării şi modului de funcţionare a fabricilor
similare din alte zone, iar pentru studierea acestei chestiuni, Pr. D. Lungulescu a
fost trimis la Chişinău25. Pentru a înlesni desfacerea lumânărilor de la fabrica
19

Dare de seamă, în „Renaşterea”, Anul XVI, nr. 6–7/1937, pp. 275–276.
Mişcarea culturală în Oltenia, în „Arhivele Olteniei”, nr. 14/ iulie–august 1924, Craiova, p. 354.
21
Documentul căminului „Renaşterea”, în „Renaşterea”, Anul XII, nr. 9/1933, pp. 332–333;
Episcop Vartolomeu, Căminul Renaşterea – templu al datoriei, în: „Renaşterea”, Anul XIII, nr. 11/1934,
p. 393.
22
Episcop Vartolomeu, Obârşia noului seminar teologic din Craiova, în: „Renaşterea”,
nr. 8–12/1922, pp. 174–175.
23
„Renaşterea”, Anul XIV, nr. 3/1935, p. 121.
24
Copie după referatul..., loc. cit., p. 181.
25
Ibidem.
20

118

Georgeta Gionea

eparhială preoţimii i se cerea să nu întrebuinţeze pentru biserică decât lumânări
produse aici, „procurarea de lumânări din altă parte, decât de la societatea
Renaşterea, fiind socotită ca o sabotare a acesteia”26. De asemenea, spre a evita
utilizarea lumânărilor falsificate s-a luat măsura ca în revista „Renaşterea” să fie
publicate, în extrase, dispoziţiile privitoare la calitatea lumânărilor, preţul acestora
şi oferte27.
Ca multe alte întreprinderi şi instituţii din viaţa bisericească, revista
„Renaşterea” a început o strânsă legătură cu mişcarea generală culturală, care
chema şi preoţimea la autoactivitate. Devenit organul mişcării de refacere morală
şi culturală în Oltenia28, periodicul a reprezentat „tribuna” de la care reprezentanţii
oficiali ai Episcopiei din această zonă a ţării şi-au expus poziţiile şi au trasat
direcţii în rezolvarea unor probleme fundamentale, cu care clerul, în special, şi
Biserica, în general, s-au confruntat.
Primul număr al revistei „Renaşterea” a văzut lumina tiparului în mai 1922,
la Craiova cu următorul colectiv: Episcopul Vartolomeu Stănescu (preşedinte de
onoare), Pr. Gh. I. Ghia (redactor între anii 1922–1925), Pr. M. Pretorian
(administrator). (în intervalul 1922–1928, revista a fost publicată la Tiparul
Prietenii Ştiinţei, din Craiova, ulterior la Tipografia Cozia a Sfintei Episcopii Rm.
Vâlcea), Revista a avut o periodicitate lunară, iar din veniturile obţinute din
vânzarea acesteia, redacţia a dobândit mijloacele materiale necesare pentru
achiziţionarea unor cărţi şi reviste religioase sau pentru publicarea unor lucrări de
specialitate. Încă din primul an de activitate,
revista „Renaşterea” a beneficiat din plin de sprijinul autorităţilor, cel puţin judecând după
corespondenţa purtată cu centrele parohiale din Oltenia, pe marginea abonamentelor, documentele
de arhivă atestând obligativitatea abonării pentru toţi preoţii din parohiile urbane şi rurale29.

Chiar din primii ani de activitate, colectivul de redacţie a stabilit materialele
care urmau să fie publicate în cuprinsul revistei. Astfel, „Renaşterea” urma să
conţină: articole privitoare la operele misionare, filantropice, moralizatoare şi de
conţinut istoric, juridic şi social; recenzii din scrierile şi revistele teologice apărute
26

Episcop Vartolomeu, Realităţile şi concluziunile la care am ajuns după 10 ani de Episcopat,
în „Renaşterea”, Anul X, nr. 7/1931, p. 255.
27
Din paginile revistei „Renaşterea” aflăm că, în anul 1938, fabrica avea spre vânzare
lumânări la următoarele preţuri: lumânări mici de 0.25, 0.50, 1, 2, 4, 5 şi 10 lei; lumânări de
policandru de 8, 10, 12, 16 bucăţi la kg; lumânări pentru sfeşnice împărăteşti de 4.5 şi 6 bucăţi la kg;
lumânări mari de 0,030, 0,050, 0,075, 0,100, 0,150, 0,200, 0,250, 0,300, 0,400, 0,500, 1 şi 1,500 kg.
Costul unui kg de lumânări era de 230 de lei. Dintr-un document publicat la 30 martie 1939, aflăm că
orice preot care se aproviziona cu lumânări din fabrică beneficia de o bonificare în folosul său de
10 lei/kg, pentru cantităţi mai mari de 5 kg, iar resturile de lumânări se primeau la următoarele
preţuri: mărunţişul şi scursurile cu 70 de lei/kg, resturile alese la 80 de lei/kg, resturile de policandre
la 90 de lei/kg. Ceara curată din boştină, predată la fabrică, se plătea cu 90–110 lei/kg, iar cea din
faguri 110–130 lei/kg.
28
Pr. A. Brădişteanu, Un an nou, în : „Renaşterea”, Anul XI, nr. 1/1932, p. 2.
29
ANSJ Dolj, fond Societatea preoţească „Renaşterea”, dosar 49/1930; idem, dosar 2/1936.
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în ţară şi străinătate; o cronică externă şi una internă a mişcării culturale bisericeşti;
rubrici minore, dintre care enumerăm: scurte ştiri interne şi externe, apariţii de
cărţi, reviste şi ziare, bibliografii, poşta redacţiei, circulări, dări de seamă, procesele
verbale ale centrelor parohiale, mulţumiri pentru donaţiile făcute, publicitate etc.
Articolele prezentate spre publicare erau recenzate şi avizate de colegiul de
redacţie, textele trimise spre publicare trebuiau „scrise citeţ şi pe o singură pagină”,
iar în redactare, autorii erau rugaţi „să aibă multă răbdare... şi să respecte ortografia
şi punctuaţia”30. Manuscrisele nepublicate erau arse.
Paginile acestui periodic au găzduit cu generozitate materiale ale clerului de
frunte, ale preoţilor modeşti din mediul rural, ale studenţilor de la teologie, dar şi al
unor personalităţi laice. Am observat că, alături de episcopul Vartolomeu Stănescu,
cei mai vechi şi fideli colaboratori au fost următorii: Gh. I. Ghia, Mih. Gregorian,
C. Stănică, N. Marinescu, Gr. Cristescu, C. Zamfirescu (Dolj); Gr. Bardan, Nic.
Brâncuş, Gh. Oprişescu, I. Scrădeanu (Gorj); Petre Ionaşcu, Iustin Iorgulescu, Nic.
Niculescu (Mehedinţi); I. Iliescu, Vasile Ionescu, Matei Pâslaru, I. G. Popa
(Romanaţi), T. Bălăşel, C. Dănescu, C. Gaiculescu, N. Topologeanu (Vâlcea); Ilie
N. Lungulescu (prim procuror la Tribunalul Vâlcea), prof. M. Mihăilescu, dr. C. N.
Mihăilescu (medic colonel, profesor), prof. M. D. Marinescu, dr. Gh. Comşa, Toma
G. Bulat etc. Dintre primele articole publicate, spicuim câteva titluri elocvente
pentru varietatea bibliografică şi orizontul larg de idei, care i-a animat pe redactori
în primii ani de activitate: Vechile cărţi bisericeşti, de pr. Mih. Gregorian; Nevoia
religioasă în zilele noastre, de pr. Gr. Cristescu; Şcoala şi sărbătorile, de pr. C.
Zamfirescu; O nouă sectă filosemită, de dr. Gh. Comşa; Post festum, de pr. Ioan F.
Popescu; Îndărăt spre vechea rânduială, de prof. M. Mihăilescu etc.
Din anul 1938, programul subiectelor pentru revistă era stabilit anual de către
comitetul celor trei directori ai societăţii „Renaşterea” şi aprobat de Episcopie.
Răsfoind sumarul revistei, din anul menţionat, dar şi din anii următori, te surprinde
varietatea temelor abordate. Fiind o revistă bisericească, au predominat articolele
care tratau teologia practică şi pe cea teoretică: Sf. Scriptură, tradiţiile, sectologia,
studiile canonice şi disciplinare, morala întemeiată pe vieţile martirilor şi ale
sfinţilor din toate timpurile. În paginile periodicului au fost inserate şi următoarele
teme cu conţinut laic: materialismul, ateismul, agnosticismul, comunismul,
anarhismul sau francmasoneria. Din acelaşi an (1938), se cerea obligatoriu ca
articolele să fie însoţite de rezumate în limbile franceză, italiană sau germană, o
parte dintre numerele revistei fiind trimise în străinătate31.
Începând cu anul 1940, revista a trecut sub directa conducere a comitetului
central al societăţii „Renaşterea”. Noile directive stabileau ca aceasta
30
Conducerea revistei „Renaşterea”, în: „Renaşterea”, Anul VI, nr. 9/1927, p. 320; Corespondenţă,
Redacţia, în: „Renaşterea”, Anul X, nr. 7/1930, Craiova, p. 280.
31
Comunicare, în: „Renaşterea”, Anul XVII, nr. 1/1938, pp. 38–39.
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să apară de două ori pe lună, într-un număr de 1 500 de exemplare, iar fiecare număr în parte
trebuia să aibă între 80 şi 120 de pagini32.

Cu această ocazie, era inserată şi o parte oficială, care până atunci fusese
editată separat în cadrul „Buletinului Oficial al Eparhiei Râmnicului Noului Severin”
şi înceta obligativitatea abonamentului individual pentru preoţi şi cântăreţi33.
În paralel cu revista „Renaşterea”, în Oltenia au circulat şi alte publicaţii
religioase, care s-au dorit un mijloc eficient pentru pregătirea intelectuală a
preotului, dar şi pentru o mai bună înţelegere a vieţii spirituale de către laic. O
lectură a Buletinului Oficial al Eparhiei Râmnicului Noului Severin ne dezvăluie
nu doar introducerea unor decizii şi hotărâri ministeriale privind biserica şi şcoala,
dar şi informaţii referitoare la predici dedicate unor zile speciale, ştiri privind actele
de caritate sau schimbările administrative. Revista Lumina Creştină a apărut,
pentru prima dată, în anul 1939, cu binecuvântarea mitropolitului Nifon Criveanu.
Predici ţinute cu anumite ocazii, cuvântări, poezii creştine, texte din Sfinţii Părinţi,
scrisori de la soldaţi etc. au fost numai câteva dintre materialele publicate în
paginile acestui periodic. Revista a fost primită bine de către populaţia laică şi
religioasă din Oltenia, dacă luăm în calcul cifra de 28.500 de exemplare (tiraj
săptămânal), editate în anul 194134. Notabilă este şi activitatea broşurii
documentare Mergeţi şi Propoveduiţi, care a cuprins activitatea misionară din
Transnistria, a 103 preoţi. În localităţile din Oltenia au circulat, în afară de
publicaţiile enumerate mai sus, şi foi pentru popor, editate de preoţi, dintre care
enumerăm: Foaia pentru suflet, Iaşi – Gorj; Pâinea Vieţii, Târgu Jiu; Facla,
Comanca – Romanaţi; Vremea Nouă – Vârciorova; Datina Străbună, Balş;
Isvoraşul, Bistriţa – Mehedinţi35. Cuvântul Parohiei s-a adresat populaţiei rurale,
fiind „potrivit pentru lucrarea prin sfaturi moralizatoare”36. Foaie de învăţătură
creştină a centrului parohial Cernăteşti, Dolj, Cuvântul Parohiei a apărut cu
binecuvântarea episcopului Vartolomeu Stănescu 37.
În scopul susţinerii activităţilor cultural-religioase pe care şi le-a propus, începând cu
anul 1927, societatea „Renaşterea” şi-a lărgit sfera de activitate prin înfiinţarea unei tipografii,
al cărei scop a fost răspândirea în parohii a cărţilor destinate atât bibliotecilor parohiale,
centrelor preoţeşti, cât şi bibliotecilor de cămin.

32

Proces verbal, în: „Renaşterea”, Anul XIX, nr. 2/1940, p. 156; Trei ani de activitate în
Mitropolia Olteniei Aprilie 1940–1943, în: „Renaşterea”, Anul XXI, nr. 3/1943, p. 252 (în continuare
se va cita: Trei ani de activitate în Mitropolia Olteniei…).
33
Proces verbal, în: „Renaşterea”, Anul XIX, nr. 2/1940, p. 156.
34
Anuarul Mitropoliei Olteniei..., p. 120.
35
Ibidem.
36
„Renaşterea”, Anul VI, nr. 5/1927, p. 202.
37
Ibidem.
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Tipografia a fost instalată la Cozia, unde a funcţionat în intervalul 1927–
1934. Din februarie 1929, conducerea acesteia i-a fost încredinţată episcopului
vicar Nifon Criveanu. „Cum tipografia e a Bisericii din Oltenia, cei dintâi cari sunt
datori s-o încurajeze sunt preoţii săi”38. Astfel îşi începea Nifon Criveanu al său
Îndemn către preoţimea din Oltenia, rugând-o să sprijine noua instituţie prin
comenzi de imprimate şi registre de cancelarie parohială, imprimate şi registre
bancare necesare preoţilor care activau ca preşedinţi de bănci populare sau
federale. Despre tehnica tiparului nu cunoaştem foarte multe detalii. Se vorbea
despre o tipografie nouă, „înzestrată cu maşini moderne şi litere noui frumoase”39.
Tipografia lucra în condiţii tehnice superioare, „cu preţuri eftine concurând – astfel –
preţurile pieţei”40.
Cărţile tipărite aici (lucrări de teologie, cărţi de rugăciuni, broşuri) au fost
răspândite proporţional cu numărul de familii din fiecare parohie. Dintr-o primă
analiză realizată asupra activităţii tipografiei, aflăm faptul că, în anul 1928, au fost
distribuite cărţi în valoare de 324.984 de lei, în anul 1929 – de 1.884.420 de lei, iar
în anul 1930 – de 734.650 de lei41. Până în anul 1929, lucrările s-au vândut bine,
ulterior criza economică întârziind plata cărţilor trimise către parohii şi neachitarea
lor în anii următori, motiv pentru care activitatea tipografiei a fost afectată.
Încercându-se o revitalizare a ei, la 1 aprilie 1940, aceasta a fost mutată la
Craiova. Din acelaşi an începea şi tipărirea a două serii de lucrări, una pentru preoţi
şi intelectuali (Viaţa Creştină) şi alta pentru popor (Cartea Creştină). În intervalul
1940–1943, au văzut lumina tiparului: cărţi de rugăciune, calendarul de perete,
Anuarul Mitropoliei Oltene, Revista de Istorie Bisericească, revista „Renaşterea”42 etc.
Apărute în contextul legislaţiei cooperatiste a anilor 1918–1940, băncile
populare clericale au reprezentat, din punct de vedere economic, o formă de
supravieţuire a slujitorilor altarului. Prima instituţie de breaslă, din Oltenia, a fost
Banca populară „Ajutorul” din Rm. Vâlcea, înfiinţată la 10 iunie 1929, din
iniţiativa pr. Rădoescu43. Ulterior au fost înfiinţate: Banca populară „Clerul
38

Arhim. Nifon Criveanu, Îndemn, în: „Renaşterea”, Anul VII, nr. 9/1928, p. 345.
Ibidem.
40
Ibidem.
41
Pr. I. Iliescu, pr. Florea Mihăescu, Nic. I. Cernăianu, Situaţia comparativă a activităţii
instituţiei Colportajului, în parohii, de la înfiinţarea tipografiei Sfintei Episcopii, până în anul 1930
inclusiv, în: „Renaşterea”, Anul X, nr. 8/1931, p. 303.
42
Trei ani de activitate în Mitropolia Olteniei..., loc. cit., pp. 250–251.
43
Episcop Vartolomeu, Realităţile şi concluziunile la care am ajuns după 10 ani de Episcopat,
în „Renaşterea”, Anul X, nr. 7/1931, Craiova, p. 256.
39
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Gorjean”44, Banca populară „Clerul Mehedinţean”45, Banca populară „Sprijinul”,
din Craiova46, Banca populară „Clerul Romanaţean” din Caracal 47.
Activitatea băncilor, aşa cum se desprinde din statutul lor de funcţionare, s-a
axat pe următoarele operaţiuni financiare: creditarea; primirea de bunuri spre
valorificare; emiterea de dispoziţii de plată în contul clienţilor; realizarea de
împrumuturi, fie de către bancă de la băncile federale, fie de către asociaţi, pentru
desfăşurarea unor activităţi personale; operaţiuni de asigurări şi reasigurări
mutuale; achiziţia de materiale48 etc.
Pe lângă operaţiunile de ordin bancar, deşi în plină criză economică, băncile
clerului şi-au permis şi înfăptuiri de ordin cooperatist. În paginile „Buletinului
Oficial al Eparhiei Râmnicului Noului Severin” descoperim darea de seamă a
Băncii populare „Clerul Mehedinţean”, din care spicuim următoarea informaţie:
… această societate ai cărei societari sunt preoţi şi cântăreţii judeţului Mehedinţi,
voind... a se pune în serviciul bisericii spre a-i procura şi a-i ajuta în mod faptic intenţiunile şi
realizările sale practice Social Creştine a găsit… a forma 3 secţii de bănci: Credit Bancar,
lumânări, Colportaj...49.

Din 8 februarie 1940, pot fi amintite şi alte aspecte ale activităţilor institutelor
de credit, aşa cum rezultă din consfătuirea cu preşedinţii – din fiecare judeţ – ai
băncilor preoţeşti din Eparhie50. În vederea unor cât mai bune şi mai grabnice
44

Banca populară „Clerul Gorjean” a fost înfiinţată în anul 1930, ca societate cooperativă de
credit, cu durata nelimitată, din iniţiativa preoţilor Grigore Popescu şi Ioan Mălăescu. Actul
constitutiv al societăţii a fost depus spre autentificare la 11 septembrie 1931, societatea fiind înscrisă
la Camera de Comerţ şi Industrie Craiova, oficiul Tg. Jiu, la nr. 244/1931. La fondarea acestei
societăţi au participat 105 persoane din judeţ: preoţi, cântăreţi şi soţiile acestora. Instituţia şi-a început
activitatea în str. Victoriei, nr. 70, Tg. Jiu. În anul 1935, secţia Gorj a societăţii „Renaşterea” a
achiziţionat un imobil în str. Griviţa, în care s-au instalat protopopiatul, banca clerului, muzeul şi
biblioteca parohială. Cf. ANSJ Gorj, fond Camera de Comerţ şi de Industrie Craiova, oficiul Tg. Jiu,
dosar 10/1931–1946, f. 1.
45
La 23 iulie 1931, la iniţiativa preoţilor St. Pârligras şi C. I. Popescu şi din „necesitatea şi
nevoile clerului în vremuri grele”, a fost creată Banca populară „Clerul Mehedinţean”. Ea a început să
funcţioneze la 1 august 1931, cu un capital social de 139.622 de lei, subscris de 200 de societari: 192
de preoţi şi 8 cântăreţi. La data începerii activităţii, instituţia şi-a desfăşurat activitatea în sediul
Federalei Mehedinţului, iar din anul 1932, o găsim în imobilul din str. Matei Vasilescu, nr. 10, Turnu
Severin, în ANSJ Mehedinţi, fond Banca populară „Clerul Mehedinţean”, dosar 1/1932, f. 4–6; idem,
dosar 31/1946, f. 7.
46
Banca populară „Sprijinul” a fost fondată la 25 iunie 1933, cu sprijinul a 114 preoţi şi
cântăreţi. Primele operaţiuni bancare au fost înregistrate în septembrie 1933, în Dare de seamă a
băncii populare Sprijinul, în: „Renaşterea”, Anul XV, nr. 3/martie 1936, p. 122.
47
Banca „Clerul Romanaţean” a fost înfiinţată în anul 1934. În anul 1940, societatea avea un
număr de 247 de membri, dintre care 185 de preoţi şi 62 de cântăreţi, în: Anuarul Mitropoliei
Olteniei..., p. 77.
48
„Monitorul Oficial”, nr. 71 din 28 martie 1929, pp. 30–561.
49
Dare de seamă, în „Buletinul Oficial al Eparhiei Râmnicului Noului Severin”, Anul V,
nr. 1-2/1936, pp. 140–141.
50
Mitropolia Olteniei se organizează, în „Renaşterea”, Anul XIX, nr. 3/1940, p. 326.
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înlesniri de ajutoare, date preoţilor sub formă de împrumuturi de bani, acolo unde
misiunea socială o cerea, se impuneau:
Ajutorări de preoţi şi familii preoţeşti în caz de boală sau deces, ajutorări de preoţi şi
studenţi la studii, subvenţiuni pentru cantine şcolare, ajutorarea familiilor concentraţilor,
ajutorarea construcţiunilor şi reparaţiunilor de biserici51.

Pentru a ne face o imagine asupra activităţii acestor instituţii, am urmărit
evoluţia capitalului lor social, care a sporit de la an la an. Această operaţiune s-a
efectuat în mai multe etape, pentru fiecare bancă în parte, în funcţie de extinderea
operaţiunilor financiare. Înfiinţată cu un capital social de 80.000 de lei, Banca
populară „Ajutorul”, din Râmnicu Vâlcea, şi-a majorat capitalul, în numai doi ani
de activitate, până la două milioane de lei (la bilanţul încheiat în anul 1931). Banca
populară „Clerul Mehedinţean” îşi va mări capitalul de la 70.000 de lei52, succesiv,
în anul 1935, la 2.133.000 de lei, în anul 1946, la 2.600.000 de lei53, iar în anul
1949, la 3.100.000 de lei54. În rândul băncilor clericale din Oltenia, Banca populară
„Clerul Gorjean” şi-a menţinut poziţia de cea mai însemnată şi puternică instituţie
de credit. După un început modest (în anul 1931, avea un capital social de 49.500
de lei), observăm următoarele majorări: în anul 1935, până la valoarea de 2.960.000
de lei; în anul 1938 la 4.408.160 de lei, iar în anul 1939, la 5.029.850 de lei55.
Societăţile au acordat împrumuturi pe termene mici şi mijlocii (3–9 luni),
percepând o dobândă de 10% pe lună şi un comision de 1,25% din valoarea
creditului56. În general, împrumuturile au fost acordate pentru refacerea gospodăriilor
distruse, mărirea patrimoniului şi inventarului agricol şi continuarea studiilor. Dacă
în anul 1935, suma acordată ca împrumut de societatea clerului Mehedinţean era de
2.210.070 de lei, la finele anului 1940, aceasta însuma 5.000.000 de lei. Împrumuturi
către locuitori şi societăţi cooperative a realizat şi Banca populară „Sprijinul”, în
anul 1937 valoarea acestora însumând 1.214.284 de lei57. Şi la acest capitol cel mai
bine s-a situat Banca „Clerul Gorjean”. În anul 1933, sumele pe care societatea le
acordase ca împrumut se ridicau la valoarea de 1.279.150 de lei, majorate, ulterior,
la 6.603.350 de lei, în anul 1937, şi 10.247.850 de lei în anul 193958.
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De conducerea şi administrarea institutelor de credit s-au ocupat adunarea
generală a acţionarilor, consiliul de administraţie şi comisia de cenzori. Adunările
generale erau
convocate anual, prin anunţarea în presă, afişarea convocării la sediile băncilor sau la sediul
societăţii „Renaşterea” şi se desfăşurau în ultima decadă a lunii februarie sau în prima decadă
a lunii martie. Acestea dezbăteau şi aprobau activitatea băncii din cursul anului de gestiune,
având ca suport rapoartele consiliului de administraţie şi pe cel al comisiei de cenzori.

Activitatea societăţilor era, mai apoi, prezentată comitetului secţiei judeţene
şi comitetului central al societăţii „Renaşterea”. Organismele executive ale băncilor
au fost consiliile de administraţie, care au acţionat pentru aplicarea hotărârilor
adunărilor generale. Acestea se întruneau de câte ori era nevoie şi dezbăteau
chestiunile ce priveau buna funcţionare şi administrare a băncilor şi problemele
care vizau derularea operaţiunilor financiare sau a altor angajamente cooperatiste.
În ceea ce îi priveşte pe funcţionarii băncilor, s-a căutat, în numirea acestora,
să se ţină cont de cei care îndepliniseră şi, ulterior, funcţia de casier sau contabil
într-o instituţie bancară, deoarece ei dobândiseră experienţă în practica financiară şi
reprezentau persoanele cele mai potrivite pentru executarea atribuţiilor ce le
reveneau. O scurtă incursiune în documentele vremii sau în lucrările de specialitate
ne lămureşte asupra funcţionarilor desemnaţi la băncile clericale din Oltenia.
Astfel, în perioada de funcţionare a băncii populare „Clerul Mehedinţean” (1931–
1949), actele contabile au fost semnate de către D. I. Popescu, în timp ce funcţia de
casier a fost îndeplinită de către pr. P. Cernăianu. La Banca populară „Sprijinul”,
funcţia de casier a fost îndeplinită de pr. D. Pătraşcu, iar cea de contabil de
Fl. Tudor şi Gh. C. Ştefănescu59. Casieria băncii populare „Clerul Gorjan” a fost
ţinută în condiţii optime de către Ioan Mâlăescu şi Grigore Prejbeanu60, iar cea a
Băncii populare „Ajutorul” de pr. Em. Lăstun.
Prin rolul şi locul pe care îl ocupă, în baza prevederilor statutare, preşedintele
era persoana cea mai însemnată din conducerea băncii. Pe plan intern era cel care
controla şi aproba acţiunile directorului şi ale corpului de funcţionari. Preşedintele
coordona discuţiile din cadrul consiliilor de administraţie şi era ales din rândul
acţionarilor. S-au remarcat, prin activitatea desfăşurată, următorii: la Banca
populară „Clerul Mehedinţean” pr. Constantin Popescu-Traian, care a îndeplinit
această funcţie timp de 15 ani (1931–1944; 1947-1949)61; la Banca populară
„Sprijinul”, Ion Gh. Pârşcoveanu; la Banca populară „Clerul Gorjean”, Grigore
Popescu62; la Banca populară „Ajutorul”, pr. I. Marina63.
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Activitatea celor cinci bănci clericale a fost afectată de desfăşurarea celui
de-al Doilea Război Mondial şi, ulterior, de instalarea comunismului. Până în
prezent,
nu deţinem informaţii despre modul şi perioada în care au fost lichidate băncile „Sprijinul”,
„Ajutorul” şi „Clerul Romanaţean”. Banca populară „Clerul Gorjean” a intrat în faliment şi a
fost lichidată în anul 194664.

La 22 iunie 1949, s-a întrunit consiliul de administraţie al Băncii populare
„Clerul Mehedinţean”, care, luând cunoştinţă de hotărârea comisiei judeţene de
organizare a cooperaţiei, a acceptat fuzionarea cu Banca populară „Muncitorul” şi
Banca populară „Învăţătorul Mehedinţean”, ambele din Turnu Severin. Activul şi
pasivul societăţii au fost preluate în ziua de 23 iunie 194965.
Prin intermediul Societăţii preoţeşti „Renaşterea”, Biserica Ortodoxă din
Oltenia a încercat instituţionalizarea unor norme de conduită, de care preotul a
trebuit să ţină seama, atât în ceea ce priveşte transmiterea dogmei către enoriaşi, cât
şi a modului de comportare cu aceştia. Preotul era văzut ca un model de virtute şi
moralitate, care trebuia să evite orice prilej de compromitere, precum litigiile sau
scandalurile. Comportarea preotului a fost atent supravegheată prin intermediul
vizitelor canonice, dar şi la nivelul congreselor anuale, care constituiau un bun
prilej de transmitere a unor sfaturi referitoare la ţinută, atitudine şi rolul său de
educator moral al comunităţii.
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RELAŢIILE DE MUNCĂ PE DOMENIUL COROANEI SEGARCEA:
UTILIZAREA FORŢEI DE MUNCĂ LA LUCRĂRILE AGRICOLE
(1884–1948)♦∗
Narcisa-Maria MITU∗
Abstract: Between 1899–1948, the exploitation of the agricultural lands that
belong ed to the Segarcea Crown Domain, was done both through the administration
and also through leasing, the labor being made first of all by the dwellers from the
villages of the Administration and also by those from the neighboring villages or even
from other administrations. During the leasing period, they concluded agreement
contracts. The land the peasants committed to cultivate had to be labored according to
the indications of the agricultural engineers and to the conditions imposed by the
leadership of the Administration. With human workforce, a constant preoccupation
was represented by the endowing of Segarcea administration with agricultural
implements, tools and machinery that had a crucial role in increasing the productivity
and the quality of produces. The present article is focused on the analysis of these
particular conditions that made Segarcea Crown Domain an innovative and
performant economic exploitation.
Keywords: Romania, the Segarcea Crown Domain, the exploitation of the
agricultural lands, agricultural contracts.
Resumé: Entre les années 1899–1948, l’exploitation des terres agricoles du
Domaine de la Couronne Segarcea a été effectuée à la fois en régie directe et à la
dîme, l'exécution des travaux revenant premièrement aux villageois du domaine, mais
aussi à ceux issus des villages voisins ou même d’autres régions. Durant le bail, ils
concluaient des contrats agricoles. Les paysans embauchés pour travailler s’engagaient
de suivre les indications des ingénieurs agronomes, dans les conditions fixées par la
Régie. Au dela la force humaine, un souci constant a été manifestée envers la dotation
de la régie Segarcea avec une téchnique agricole moderne qui a joué son role dans
l’augmentation de la qualité de la productivité. Le présent article se concentre sur
l’analyse de ces conditions particulières qui ont fait du domaine Segarcea une
l’exploitation économique novatrice et performante.
Mots clés: Roumanie, Domaine de la Couronne Segarcea, exploitation des
terres agricoles, contrats agricoles.
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Propunerea ca moşia Segarcea să facă parte din Domeniul Coroanei din anul
1884, a suscitat o serie de nemulţumiri, atât în rândul oamenilor politici, cât şi în
cel al populaţiei, pe motiv că existau numeroase cereri din partea ţăranilor pentru a
fi cumpărată. În ciuda acestor proteste, în iunie 1884, moşia Segarcea a constituit,
împreună cu alte 11 moşii, Domeniul Coroanei Regale.
În anul 1884, moşia Segarcea era arendată de către stat, situaţie care s-a
menţinut până în anul 1899, când a fost început lucrul în regie. În această perioadă,
sistemul de cultură aplicat de către arendaş a fost cel extensiv, grâul şi porumbul
succedându-se în permanenţă. Reducerea tot mai mult a ogoarelor sterpe, prin
creşterea suprafeţei cultivabile şi, implicit, a producţiei, practicată de către arendaş,
a dus la sărăcirea solului. Lucrările se realizau
cu ţăranii în dijmă, pe baza unui contract de învoieli agricole, însă acestea se executau aşa
cum credeau de cuviinţă ţăranii şi cum învăţaseră de la predecesorii lor, fără a ţine cont de
anumite reguli de cultură: se făcea o singură arătură de multe ori superficială, sămânţa era
pusă rar şi neselectată, porumbul era pus în ogor şi prăşit o singură dată; nu se ţinea cont de
momentul semănatului, considerând că rodul muncii sale depinde de cel de sus: „Dacă vrea
Dumnezeu, se face şi în drum”1.

Nu puţine au fost situaţiile în care s-au iscat divergenţe între săteni şi
arendaşi. Menţionăm, în acest sens, anul 1899, când, între arendaşul moşiei,
Haracopol, şi obştea locuitorilor din Lipovu au izbucnit neînţelegeri contractuale.
Astfel de tulburări au apărut şi în anii următori. În 1902, în comuna Segarcea, locuitorii
au refuzat să accepte noile condiţii de învoială, fapt care a determinat intervenţia
subprefectului. În această situaţie, Regia a renunţat la câteva articole considerate
împovărătoare de către săteni. Erau, însă, conform şefului Regiei, „condiţii mai
uşoare şi mai avantajoase decât învoielile existente la celelalte moşii din zonă”2.
Dacă, anterior momentului lucrării în regie, pe moşia Segarcea lucrările
agricole se realizau fără a se ţine cont de cele mai elementare reguli de prelucrare a
pământului, începând cu anul 1899, administraţia Domeniului Coroanei a impus
noi reguli de organizare, dar şi condiţii de efectuare a muncilor agricole. Domeniul
Segarcea a fost împărţit pe mai multe secţii. În anul 1904, existau şapte secţii
agricole: Segarcea (2 386,33 de ha), Dâlga (1 204,70 de ha), Panaghia (1 072,55
de ha), Lipovu (2 732,54 de ha), Gârnicioara (1 812,05 ha), Valea Rea (1 701,26
de ha), Şestu (947,28 de ha), una viticolă – Viilor (512,46 de ha) şi alta cu pădure.
Au fost înfiinţate, de asemenea, un parc în care se găsea sediul administrativ al
Domeniului şi o pepinieră de pomi fructiferi, cu o suprafaţă de 29,80 de ha.
În paralel, o preocupare constantă a reprezentat-o înzestrarea Regiei Segarcea
cu instrumente, unelte şi maşini agricole, care au avut un rol determinant în
1
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creşterea productivităţii, a producţiei şi a calităţii produselor, alături de vitele de
muncă. Drept urmare, în perioada 1899–1906, cele mai performante şi moderne maşini
agricole, produse atât în ţară, cât şi în străinătate, sfârşitul secolului al XIX-lea, au
constituit parcul agricol al Domeniului Segarcea. În anul 1906, erau inventariate:
două pluguri cu abur, marca Fowler, 34 de semănători, zece treierători (două de
porumb), zece secerători, nouă cositori, şapte maşini de tăiat sfeclă, trei maşini de
tăiat fân, zece vânturători. Fiecare secţie utiliza între zece–douăsprezece pluguri,
zece–şaisprezece grape de fier fixe şi mobile, cu două şi trei câmpuri, rariţe, patru–
cinci tăvălugi, două greble mecanice de strâns fân, iar secţia viilor deţinea nouă
pluguleţe pentru arat în vie3. Nu a fost neglijată nici forţa de muncă animală. În
anul 1906 numărul boilor de muncă era de 290, rasa moldovenească, recunoscută
pentru calităţile şi forţa de muncă, şi opt bivoli utilizaţi la lucrări grele – arat,
desfundat –, la transport şi ca forţă de tracţiune, 14 iepe şi două cai din rasa Mura,
folosiţi la lucrările din vie.
Cu toate că maşinile şi animalele executau cele mai dificile şi mai intense
lucrări, forţa de lucru umană era indispensabilă. Spre deosebire de alte moşii, unde
ţăranul era văzut doar ca forţă de muncă, fără a se interesa nimeni de condiţiile de
trai ale acestuia,
administraţia Domeniului Coroanei a avut ca scop îmbunătăţirea situaţiei locuitorilor din
satele aflate pe moşie, atât din punct de vedere cultural, cât şi material. În acest scop, sătenii
erau încurajaţi să participe la conferinţe şi întruniri, unde aveau posibilitatea să fie sfătuiţi şi
informaţi. Un rol deosebit în educarea acestora le-a revenit în special învăţătorului şi
preotului. De altfel, dezvoltarea intelectuală a sătenilor de pe Domeniul Coroanei era
recunoscută şi de către G. D. Creangă, care afirma că „pe domeniul Coroanei, […], ţăranii
sunt mai înaintaţi în privinţa culturală”4.

În vederea dezvoltării materiale, Ion Kalinderu a cerut, încă din anul 1901,
ca, la încheierea contractelor de învoieli agricole, să se impună învoitorilor condiţii
care să le asigure, ulterior, un trai decent. Astfel, prin circulara transmisă la
12 octombrie 1901, învoitorii se obligau să efectueze anumite lucrări în propriile
gospodării: să-şi îngrădească grădina şi curtea din jurul casei, să înfiinţeze grădini
de legume, să-şi planteze în curte pomi fructiferi, să utilizeze îngrăşămintele
organice în grădină şi în locurile de cultură, să cultive în dijmă câte 10 arii cu
cânepă şi in, să folosească pentru reproducere numai tauri de rasă. Au fost excluşi
de la învoieli locuitorii recalcitranţi, vicioşi şi cei care duceau o viaţă imorală.
Conştientizând că lucrările se execută mult mai bine şi cu mai multă sârguinţă în
condiţiile în care oamenii erau bine hrăniţi, începând cu anul 1907, în contractele
de învoieli agricole, administratorul Domeniului Coroanei, Ion Kalinderu, a insistat
pentru acordarea unor raţii zilnice de alimente consistente. Potrivit acestuia,
mâncarea trebuia să fie nu doar îndestulătoare, ci şi echilibrată5. Pâinea, care fusese
3
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introdusă încă din anul 1903, începând cu anul 1907 a fost acordată zilnic, la cel
puţin o masă.
Un alt aspect, care trebuie menţionat, este acela că, în vederea realizării unor
lucrări de calitate, ţăranii au fost învăţaţi să execute corect, ştiinţific, lucrările de
pregătire ale terenului agricol, cât şi pe cele de întreţinere ale culturilor. Contractele de
învoială conţineau, în acest sens, reguli clare pe care învoitorul trebuia să le aplice.
Începând cu anul 1901, suprafeţele contractate de către locuitori erau: între
1–3 hectare la grâu, 1–4 hectare pentru porumb, iar pentru nutreţuri, suprafaţa era
nelimitată, în funcţie de puterea fiecăruia de muncă, dar şi de necesităţi.
Spre deosebire de anii anteriori, condiţiile contractelor de învoieli agricole au
fost modificate, locuitorii primind locuri de cultură pe moşie, fără să plătească
dijmă, în cazul cerealelor (grâu şi ovăz), având însă obligaţia de a lucra o suprafaţă
egală cu cea primită. În ceea ce priveşte culturile de nutreţ, pentru suprafaţa primită
în dijmă, contractanţii se obligau să cultive cu păioase o suprafaţă egală cu cea
primită sau să dea dijmă jumătate din cultura respectivă. În cazul porumbului,
dijma se lua din produse, o parte din două. În cazul în care lucrările nu erau
executate, învoitorii erau penalizaţi prin achitarea în bani a lucrărilor aferente
culturilor contractate: 24 de lei valoarea unui hectar arat şi semănat, 28 de lei un
hectar secerat şi transportat la arie, 24 de lei/ha prăşit, 8 lei un hectar răriţat, 5 lei o
zi de muncă cu boii, 24 de lei pentru un hectar de porumb, cules, transportat, tăiat
şi cărat cocenii şi câte 0,15 lei pentru transportul unui hectolitru de boabe.
Locuitorii care nu deţineau vite trăgătoare lucrau ca şi ceilalţi, diferenţa constând în
faptul că ei trebuiau să efectueze, fără plată, patru zile de muncă cu braţele.
Potrivit unei statistici din anul 1906, numărul locuitorilor învoiţi pe moşie era de
1 187, majoritatea deţinând: doi boi, doi cai şi un plug6. În plus, anual, pentru a putea face faţă
necesităţii stringente de forţă de muncă, vara, Regia mai angaja oameni din localităţile
învecinate, aproximativ 300–400 de muncitori.

Contractele de învoială se încheiau, de obicei, în avans, pentru anul următor.
Conform documentelor din arhivă, la 22 noiembrie 1915 au fost angajaţi, prin
contract, nouă muncitori agricoli pentru diverse munci: secerat grâu, cărat snopi
etc., care au primit suma de 343 de lei, iar la 18 decembrie, acelaşi an, 30 de
muncitori din comuna Galicea Mare au primit, conform statelor, 2.557 de lei. Toate
aceste contracte aveau să se deruleze în cursul verii anului 1916. În anul respectiv,
un hectar de grâu secerat costa 20 de lei, iar o zi de muncă cu palmele, 15 lei.
Potrivit contractului, administraţia Domeniului Segarcea le asigura muncitorilor
transportul dus-întors, 50 de bani pe zi de persoană pentru hrană sau alimente, după
cum urmează: 1,200 de kg de mălai sau pâine, 250 de ml de rachiu, carne, brânză,
zarzavat, iar de două ori pe săptămână de post: fasole, cartofi, peşte şi zarzavat7.
6
7
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Au fost şi cazuri în care au apărut „conflicte de muncă”, moment în care,
şeful Regiei Segarcea a fost nevoit să apeleze la jandarmi pentru a determina
diverşi săteni să-şi onoreze obligaţiile asumate prin semnarea contractelor. La
19 iulie 1920, a fost sesizat postul de jandarmi al comunei Calopăr, pentru că patru
locuitori ai acestei comune, fiind angajaţi să secere 2,50 de ha de grâu pe Domeniu,
nu s-au prezentat la lucru, conform angajamentului, grâul fiind, în acest timp,
expus scuturării. Câteva zile mai târziu, la 23 iulie, şeful postului de jandarmi
informa că a pus în vedere locuitorilor vizaţi să se prezinte la lucru8. Cu această
situaţie s-a confruntat Domeniul Coroanei Segarcea şi în anii următori.
Exproprierea terenurilor agricole, conform decretului-lege din 14 decembrie
1918, a redus suprafaţa Domeniului Coroanei Segarcea la 4 829,73 de ha. Cu toate
acestea, culturile agricole au continuat să ocupe suprafeţe destul de întinse, într-o
proporţie aproximativ egală cu plantele furajere. Totodată, secţia Viilor a căpătat o
importanţă deosebită, constituind cea mai importantă sursă de venituri în perioada
interbelică, iar vinul a devenit emblema acestei Regii.
Lucrările au continuat să se realizeze cu locuitorii, atât în dijmă, cât şi în
bani. Ţinând cont de faptul că prin reforma agrară din 1921 au fost împroprietăriţi
majoritatea celor fără pământ sau cu pământ puţin, forţa de muncă din zonă fiind
mult mai redusă acum, Domeniul Coroanei Segarcea s-a văzut obligat să apeleze
iarăşi la lucrători din judeţele învecinate (Vâlcea, Gorj, Argeş), dar şi din Ardeal
sau Basarabia. Astfel, grupuri de câte 50–60 de persoane erau angajate cu contract
de învoială agricolă pentru cel puţin 75 de zile de muncă efectivă. În baza
contractelor,
muncitorii agricoli primeau locuinţă, tain de hrană şi lemne, şi le era asigurat transportul.
Hrana era pregătită de bucătărese, una la 20 de lucrători. Pentru o muncă mai eficientă,
lucrătorii erau grupaţi pe „cete”, formate din minimum zece persoane, conduse de către un vătaf.

În anul 1922, în contractele încheiate pentru lucrări efectuate cu braţele ca:
semănat, plivit, cosit şi strâns nutreţ, secerat, strâns şi cărat snopii la maşina de
treierat, treierat, efectuarea a diferite transporturi cu carele, ziua de lucru era plătită
cu 7 lei de persoană. Vătafii erau plătiţi cu sume cuprinse între 12 şi 15 lei/zi, în
funcţie de numărul muncitorilor aduşi la muncă. Conform contractului, lucrul
începea la răsăritul soarelui şi se încheia la apusul acestuia. Hrana oferită consta în:
un kilogram de mălai, o jumătate de pâine şi 250 de grame de legume. De trei ori
pe săptămână, mâncarea era de dulce9. În anul 1928, plata zilnică ajungea la 45 de
lei pentru bărbaţi, 40 de lei pentru femei şi 100 de lei pentru vătaf10, iar în anul
1945 – 18.000 de lei pentru bărbaţi, 15.000 de lei pentru femei şi 25.000 de lei
pentru vătafi11. În medie, numărul muncitorilor sezonieri era între 450 şi 550 pe an.
De pildă, în 1936, au fost 487 de lucrători (377 de ţigani, 60 de săteni şi 50 de
ardeleni), iar în 1937, 531 de persoane.
8

Ibidem, dos. 34/1919, f. 82.
Ibidem, dos. 10/1922, f. 10–14.
10
Ibidem, dos. 13/1930, nenumerotat.
11
Ibidem, dos. 21/1945, nenumerotat.
9
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În ceea ce priveşte lucrările la hectar, în anul 1926, preţurile erau calculate
astfel: 300 de lei arătura de primăvară, 400 de lei arătura din luna august, 400 de lei
prima praşilă şi 500 de lei a doua praşilă a porumbului, 500, respectiv 600 de lei,
prima şi a doua praşilă la sfeclă, o mie de lei pentru secerat păioase şi 500 de lei
pentru cosit fân12. Costul lucrărilor agricole a crescut continuu în anii următori,
ajungându-se să se plătească, în 1930: 800 de lei seceratul, 80 de lei grăpatul, 510
lei treieratul, 175 de lei semănatul, 320 de lei aratul cu boii, 1.200 de lei cositul şi
150 de lei transportul cu carul13.
Adâncirea crizei economice a impus
o reducere treptată a cheltuielilor, în toate sectoarele. În proiectul de buget, întocmit pentru
anul 1932, s-a prevăzut reducerea la strictul necesar al zilelor de lucru, executarea arăturilor
doar cu tracţiune animală, astfel încât cheltuielile să fie reduse de la 700 la 200 de lei/ha.

Plugul cu abur trebuia folosit numai la lucrările de desfundare a terenurilor ce
urmau să fie ocupate cu lucernă şi în vie. În campania agricolă, numărul
lucrătorilor a fost redus la cca 188 de locuitori din satele aferente şi aproximativ
350-390 de lucrători zilieri, care urmau să fie remuneraţi cu sume cuprinse între 12
şi 20 de lei pe zi, în funcţie de sex şi puterea de muncă a fiecăruia, plus hrană
zilnică. Majoritatea lucrătorilor zilieri erau ţigani, care pe timpul iernii, beneficiau
şi de câte trei care de crengi sau de şase steri de lemne pentru fiecare bordei14.
În 1933, preţul lucrărilor la hectar s-a redus şi mai mult: 200 de lei aratul cu
boii, 97 de lei semănatul, 30 de lei grăpatul, 260 lei treieratul, 360 de lei secerat,
legat şi cărat snopii la maşina de treierat, 440 de lei cositul şi 100 de lei transportul
cu carul15. În anul 1940, pentru cei 563 de lucrători angajaţi la diferite lucrări,
plătiţi cu sume ce variau între 22–26 de lei pe zi, s-au achitat 683.000 de lei.
Această sumă a fost repartizată astfel: 200.000 de lei ţiganilor angajaţi la lucrări pe
moşie, 334.000 de lei ţiganilor şi sătenilor angajaţi la efectuarea lucrărilor din vie,
20.000 de lei ungurilor angajaţi, de asemenea, la vie şi 129.000 de lei sătenilor16.
Munca la vie se efectua mecanizat, cu pluguri de mici dimensiuni, iar ca
factor uman se realiza în special cu ţiganii. Aceştia erau preferaţi mai ales pentru
sumele mici cu care erau contractaţi. Lucrările pe care se obligau, prin contract, să
le efectueze cu ziua erau: dezgropat, tăiat, arăcit, legat, săpat, stropit, plantat, arat,
dar şi la orice alte lucrări în cramă şi câmp, după cum solicita personalul secţiei
viticole17. Colaborarea cu ţiganii nu a fost însă lipsită de incidente. Neseriozitatea
de care dădeau dovadă în timpul lucrărilor, manifestată prin neprezentarea sau fuga
de la muncă, a obligat conducerea Regiei să facă, adeseori, apel la ajutorul Poliţiei
şi al jandarmilor din comunele în care aceştia erau domiciliaţi. În anul 1930, la
12

Ibidem, dos. 4/1927, f. 191.
Ibidem, dos. 1/1933, f. 137.
14
Ibidem, dos. 1/1932, f. 576–577.
15
Ibidem, dos. 1/1933, f. 137.
16
Ibidem, dos. 12/1929, f. 38.
17
Ibidem, dos. 15/1939, nenumerotat.
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secţia „Vie” au fost angajaţi 288 de lucrători, dintre care: 240 au fost plătiţi cu
preţuri cuprinse între 20–45 de lei/zi plus raţia de alimente, iar 48 erau de
naţionalitate maghiară şi erau plătiţi cu sume cuprinse între 40–45 de lei/zi. 867.
Hrana zilnică pentru lucrătorii unguri se ridica la 27 de lei, pe când cea pentru
locuitorii autohtoni ajungeau la 21,40 de lei18. Diferenţa consta în faptul că străinii
primeau mâncare şi duminica şi în zilele de sărbătoare.
La 22 mai 1941, administratorul general a propus construirea de adăposturi
speciale pentru ţigani, „pentru a li se asigura condiţii de viaţă omeneşti, pentru a se
simţi şi ei oameni şi a se ridica pe scara biologică”19. Aceste locuinţe urmau să
adăpostească zece familii de ţigani. Doi ani mai târziu, când s-a hotărât deportarea
ţiganilor în Transnistria, Ministerul Afacerilor Interne a decis ca cei de pe Domeniu
să rămână pe loc, insistând, însă, pentru construirea locuinţelor destinate acestora,
întrucât, începând cu data de 1 aprilie 1943, nu li se mai permitea să locuiască în
bordeie. O atenţie deosebită a fost acordată şi îngrijirii corporale a muncitorilor. În
acest sens, şeful Regiei Segarcea, Toma Busuioc, a impus, începând cu luna mai
1942, ca în fiecare zi de duminică, lucrătorii să-şi facă baie. Pentru ca decizia sa să
se aplice sigur, şeful Regiei s-a angajat să le furnizeze acestora lemnele necesare
încălzirii apei.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
printre lucrătorii de la vie îi regăsim şi pe prizonierii sovietici. Pentru muncile efectuate,
aceştia erau plătiţi cu suma de 90 de lei/zi, din care 60 de lei îi reveneau Lagărului şi 30 de lei
prizonierului. Hrana zilnică era în valoare de 50 de lei, se acorda în produse şi era oferită de
către Regie.

Islazurile puse la dispoziţia sătenilor erau dotate cu fântâni şi adăposturi
construite de către administraţia Regiei Segarcea. Contractele pentru închirierea
islazurilor se făceau în bani şi în muncă. La nivelul anului 1906, taxa percepută
pentru vitele mari era de 7 lei/an şi obligaţia de a lucra două zile cu braţele şi una
cu carul, iar pentru oi era de 1.50 de lei/cap de oaie şi o zi cu braţele pentru
curăţirea islazului, făcut oboare etc. Totodată, posesorilor de oi le revenea obligaţia
ca, în contul ierbăritului, să secere, să lege snopii şi să transporte la maşina de
treierat cerealele de pe o suprafaţă de 50 de ari. Munca efectuată în plus era plătită
astfel: 20 de lei pentru un hectar arat toamna, 10 lei pentru un hectar arat primăvara
şi semănat, 2 lei pentru un hectar grăpat cu grapa de fier, 14 lei pentru un hectar de
grâu, orz, orzoaică sau rapiţă, secerat şi transportat la maşină, şi numai 10 lei
hectarul de păioase secerat, 12 lei lei pentru prăşitul unui hectar de porumb, 4 lei
pentru răriţat, 12 lei pentru culesul şi transportul porumbului la hambar, iar 3 lei
ziua de lucru cu carul şi 1 leu pentru o zi cu braţele20.
18

Ibidem, dos. 2/1928, f. 246–250.
Ibidem, dos. 9/1941, f. 42–43, 45.
20
Florian Davidescu, op. cit., p. 27.
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„Contractele de ierbărit” erau foarte avantajoase pentru Regie, deoarece asigurau forţa
de lucru în campaniile agricole. În anul 1930, deşi păşunatul în perimetrul pădurii era interzis,
permiţându-li-se să introducă vitele mari la păşunat în pădurile Dâlga şi Cobia, preţul învoielii
consta în efectuarea unui transport de lemne la depozit şi o zi de lucru cu braţele pentru
fiecare pereche de vite învoite în pădure timp de o lună21.

Contractele le impuneau învoitorilor obligaţia de a curăţa şi a întreţine
islazurile şi le interzicea dreptul de a introduce la păşunat mai multe vite decât cele
menţionate în contract.
În perioada interbelică, întinsele fâneţe ale Domeniului Segarcea erau cosite
de unităţile militare din Craiova, tot în sistemul dijmei („una la una”)22. Potrivit
contractului,
unităţile militare se ocupau cu cositul, strângerea, paza şi transportul fânului23. Hrana
oamenilor şi uneltele necesare seceratului, legatului în snopi şi formării căpiţelor erau, de
asemenea, asigurate de regimentele respective.

Eforturile depuse de unii locuitori în vederea însuşirii unor cunoştinţe
temeinice despre cultura pământului şi punerea în aplicare a celor învăţate, au
constituit un motiv întemeiat atât pentru administraţia Domeniului Coroanei, cât şi
pentru rege, să le ofere acestora, în semn de recunoştinţă, distincţii şi premii în bani
sau animale. Astfel, la propunerea şefului de regie, Ioan Popovici, trei locuitori de
pe Domeniul Coroanei Segarcea au primit din partea regelui Carol al II-lea
distincţia „Meritul Agricol”, pentru că „şi-au îmbunătăţit cultura pământului după
modelul domeniului, dar au reuşit să-şi întemeieze gospodării agricole care să fie
folosite ca model” şi, totodată, „au lucrat şi la răspândirea printre ceilalţi a unei
agriculturi şi a unei gospodării raţionale”.
În anul 1941, cu ocazia vizitei Regelui Mihai I la Regia Segarcea,
nouă familii care prezentaseră cele mai frumoase gospodării au primit drept premiu câte o
viţică, alte opt familii care deţineau cele mai frumoase vite au primit câte 2.000 de lei. Soţiile
celor plecaţi pe front, care au făcut dovada întreţinerii excepţionale a locuinţelor a celor şi a
copiilor au obţinut din partea Majestăţii Sale premii în valoare de câte 1.000 de lei24.

În concluzie, putem afirma că soarta lucrătorilor agricoli de pe cuprinsul
Domeniului Segarcea, a celor care asigurau forţa de muncă pe moşie, s-a aflat
întotdeauna în atenţia administraţiei centrale. Măsurile luate de către administratorul
Kalinderu au stat la baza dezvoltării intelectuale şi materiale a ţăranului, făcându-l
să se ridice, mult mai repede şi prin propriile forţe, peste locuitorii celorlalte moşii.
Aşadar, scopul a fost atins, ţăranul muncitor de pe Domeniul Coroanei a reuşit să
devină un model pentru lumea rurală românească.

21

ANSJ Dolj, fond Domeniul Coroanei Segarcea, dos. 3/1932, f. 187.
Ibidem, dos. 9/1929, f. 51; ibidem, dos. 7/1932, f. 177.
23
Ibidem, dos. 7/1932, f. 177.
24
Ibidem, dos. 12/1941, f. 110; idem, dos. 25/1941, nenumerotat.
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SPIRU HARET ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR MEHEDINŢEAN.
STUDIU DE CAZ: ŞCOALA PRIMARĂ MIXTĂ DIN COMUNA
GVARDENIŢA
Gabriel CROITORU∗
Abstract: The paper is dedicated to a microhistorical approach of what
significance the raise of a new school builiding could have for a rural community. In
the history of Gvardenita village, this event is related both to the efforts made by
Spiru Haret, the Minister of Religious Affairs and Public Education at that time and
the support of local notabilities. The document discovered by us, signed by the local
teacher, Ştefan Păunescu, invited to a better reflection upon the relation memoryidentity-affective framework of education in the beginning of 20th Century Romania.
Keywords: 20th Century rural Romania, Spiru Haret, Gvardeniţa School,
socio-affective values of education.
Resumé: Ce texte est consacré à une approche microhistorique de la signification
possible pour une communauté rurale à partir de la construction d’un nouvel batiment
pour l’école locale. Dans l’histoire du village Gvardenita, cet événement est lié à la
fois aux efforts déployés par Spiru Haret, le ministre des Affaires religieuses et
d’Education publique à ce moment-là et au soutien des notabilités locales. Le
document découvert par nous, signé par le professeur local, Ştefan Păunescu, invitent
à une meilleure réflexion sur la relation mémoire-identité-cadre affective de l’éducation
au début du XXème siècle en Roumanie.
Mots clés: Roumanie rurale du XXème siècle, Spiru Haret, l’école de Gvardeniţa,
les valeurs socio-affectives de l’éducation.

Să vorbeşti despre Învăţământul românesc de la sfârşitul secolului al XIX-lea,
primele decenii ale secolului al XX-lea, despre şcoala românească de la cumpăna
celor două veacuri, este foarte greu, dacă nu imposibil, fără să evoci figura lui
Spiru Haret (1851–1912), „omul şcolii”, după una dintre frumoasele şi sugestivele
caracterizări date de contemporani, personajul care a realizat cele mai profunde
transformări ale sistemului educaţional românesc, cel ce a impus în şcoala
autohtonă idei şi concepte educaţionale care persistă şi astăzi.
O prezentare in extenso a biografiei lui Spiru Haret ar fi o întreprindere
pretenţioasă din partea noastră, deoarece viaţa şi activitatea eminentului om de
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ştiinţă au fost analizate cvasiexhaustiv în lucrări de exegeză 1, dar şi în volume şi
studii omagiale comemorative2. Aşadar, vom prezenta, într-un mod cât se poate de
brevilocvent, biografia acestuia, focalizându-ne asupra activităţii sale reformatoare,
cu precădere asupra legislaţiei privitoare la înfiinţarea de noi localuri de şcoală în
mediul rural românesc.
S-a născut la 15 februarie 1851, la Iaşi. Studiile şi le-a făcut la Dorohoi, Iaşi
şi Bucureşti. În 1862, a intrat ca bursier la Liceul Sf. Sava din Bucureşti (provenea
dintr-un mediu familial fără prea mari resurse economice)3. În decembrie 1870,
deşi student în anul al doilea la Facultatea de Matematică-Fizică, obţine, prin
concurs, Catedra de matematică de la Seminarul Central 4. După un an, a renunţat la
catedră în favoarea continuării studiilor la universitate. Îşi ia licenţa în 1874, la
vârsta de 23 de ani. Se înscrie la concursul de bursă instituit de Titu Maiorescu,
reuşeşte şi pleacă pentru o perioadă de doi ani la Paris unde îşi va lua licenţa în
matematică iar, în anul următor, în fizică. În 1877 obţinea titlul de doctor la Paris
cu teza Despre invariabilitatea marilor axe ale orbitelor planetare, teză care, în
anul 1885, a fost republicată în „Analele Observatorului Astronomic din Paris”5.
Ca dovadă a aprecierii sale,
Facultatea de Ştiinţe din Paris avea să trimită o adresă Ministerului Cultelor şi
Instrucţiunii Publice, felicitând România că posedă asemenea talente. Târziu, în anul 1976, cu
prilejul împlinirii a 125 de ani de la naşterea eminentului om de ştiinţă, un crater de pe lună a
primit numele Haret. Era primul român care obţinea doctoratul în matematici şi primul care
anunţa valoarea, confirmată mai apoi, a şcolii româneşti de matematică.

Şi totuşi, adevărata sa apreciere avea să fie legată de un alt subiect. După cum
bine sesiza Ion Bulei într-una dintre lucrările sale reprezentative, referitoare la
evoluţia României la 1900, „marile realizări ale lui Spiru Haret nu sunt totuşi în
ştiinţă, şi că tot geniul său creator s-a manifestat în încercările de a transforma şi
moderniza mediul social căruia îi aparţinea, adică mediul ţărănesc”6.
Eludând atât aspectele care privesc activitatea pe care o desfăşoară Spiru
Haret în calitate de membru în Consiliul Permanent de Instrucţiune (este numit în
1882) şi de Inspector General al Şcolilor (este numit de P. S. Aurelian în 1883) cât
1

I. Simionescu, Spiru C. Haret, Bucureşti, 1925; G. G. Antonescu, Spiru Haret ca pedagog,
Bucureşti, 1934; Gh. Adamescu, Viaţa şi activitatea lui Spiru Haret, Bucureşti, 1936; Şerban Orăscu,
Spiru Haret, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976; Eugen Orghidan, Spiru C. Haret,
reformator al învăţământului românesc, Bucureşti, Editura Media Publishing, 1994; Gh. Dumitraşcu,
Haretismul în actualitate. Haretismul în cultura românească (judeţul Vâlcea), Râmnicu Vâlcea,
Editura Fântâna lui Manole, 2008; Operele lui Spiru Haret, vol. I–XI, ediţie îngrijită Constantin
Schifirneţ, Iaşi, Editura „Tipo”, 2010.
2
N. Georgescu, Sărbătorirea profesorilor Spiru Haret şi David Emanuel pentru 25 de ani de
activitate profesională¸ Bucureşti, 1907; xxx, Ale tale dintru ale tale, Bucureşti, 1911.
3
Şerban Orăscu, op. cit., pp. 13–14.
4
Ibidem, pp. 16–17; vezi şi: Ion Bulei, Atunci când veacul se năştea...lumea româneacă 1900–
1908, Bucureşti, Editura Eminescu, 1990, p. 82.
5
Ion Bulei, Lumea românească la 1900, Bucureşti, Editura Fundaţiei PRO, 2004, p. 124.
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Ibidem.
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şi, în mare parte, opera sa legislativă, ne vom opri, în scurta noastră prezentare,
doar la începuturile activităţii sale legislative, mai precis asupra efectelor Legii
pentru facerea clădirilor şcoalelor primare şi înfiinţarea Casei Şcoalelor.
Una dintre problemele majore ale învăţământului primar din România din
perioada anului 1900 era, pe lângă multe altele, lipsa localurilor de şcoală.
Imposibilitatea statului de a asigura subvenţia anuală, înscrisă în Legea Casei
Şcoalelor, în vederea susţinerii comunelor (în special cele rurale) să-şi construiască
noi localuri de şcoală îl determină pe Spiru Haret să găsească alte mijloace pentru a
acoperi această lipsă, şi anume, să facă apel către proprietari şi arendaşi, prefecţi şi
primari, învăţători şi preoţi, altfel spus către notabilităţile şi elitele medii din
comunele rurale, ca fiecare să contribuie, în felul său, financiar, cu materiale, la
procesul de construcţie a unor astfel de edificii. Acest îndemn al lui Spiru Haret,
popularizat prin intermediul unor numeroase circulare şi intervenţii, s-a materializat în
sporirea numărului de localuri noi de şcoală. Astfel, în intervalul de timp 1897–1910,
s-au ridicat în toată ţara 2.343 localuri de şcoală, din care 1.980 în timpul cât a fost ministru al
Cultelor şi Instrucţiunii Publice7 (31 martie 1897–11 aprilie 1899; 14 februarie 1901–22 decembrie
1904; 12 martie 1907–29 decembrie 1910)8.

Între cele 2.343 de localuri de şcoală, construite în intervalul de timp menţionat,
s-a numărat şi cel din localitatea Gvardeniţa, pe atunci comuna Gvardeniţa, subunitate
administrativ-teritorială a plăşii Motru de Jos-Dumbrava din judeţul Mehedinţi9.
Din nefericire, însă, indolenţa şi apatia notabilităţilor din comună, ca şi a
decidenţilor politici judeţeni şi locali faţă de deteriorarea rapidă a localului de
şcoală din satul Gvardeniţa de după 1989, au dus, în cele din urmă, spre ruşinea
mai marilor acelei comunităţi, la demolarea acestuia.
În timpul acestei acţiuni, în mod surprinzător, a ieşit la iveală, de sub fundaţia
scării de la intrarea principală, o sticlă sigilată în care se afla un document care, de
fapt, nu era altceva decât actul înfiinţării unui nou local de şcoală, fiind datat la
19 aprilie 1906.
În acest act, „spre amintire”, cum frumos este specificat în titlu, s-au inserat
de către învăţătorul de atunci, Ştefan Păunescu, următoarele rânduri, din care reies
atât cauzele construirii unei noi şcoli, cât şi principalii donatori:
Simţindu-se mare nevoie de un nou local de şcoală, deoarece cel vechiu este ruinat, s-a
început pe acest loc această şcoală cu ajutorul sătenilor şi al D-lui Sterie Staicu, proprietar, cel
care a donat atât locul pentru construcţie cât şi frumoasa sumă de 2.000 lei din cei 13.000 cât
a costat întreaga construcţie10.
7

Ion Bulei, Lumea românească la 1900..., p. 130.
Stelian Neagoe, Istoria guvernelor României de la începuturi–1859 până în zilele noastre1999, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Bucureşti, Editura Machiavelli, 1999, pp. 70–71.
9
Chiar dacă localul cel nou de şcoală nu a fost construit în timpul ministeriatului lui Spiru
Haret – fiind construit în aprilie 1906, pe când era ministru Mihail Vlădescu, noi credem că ridicarea
acestuia s-a datorat exclusiv acţiunilor desfăşurate de Spiru Haret de modernizare a învăţământului
primar. Vezi Stelian Neagoe, op. cit., p. 71.
10
Arhiva personală, fond Şcoala din Gvardeniţa, 1/1906, f. 1.
8
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De asemenea, aşa cum se poate observa în ANEXA ataşată acestui studiu, în
partea de început a documentului, autorul său a considerat necesară amintirea
numelor tuturor notabilităţilor din comună, prin a căror stăruinţă s-a reuşit ridicarea
noului local de şcoală: învăţătorul Ştefan Păunescu, preotul paroh Nicolae
Crăineanu11, proprietarul Mihalache Iliescu, proprietarul Constantin Crăineanu,
învăţătorul pensionar şi proprietar Ioan Popescu, Constantin Stoicescu, primarul
comunei, proprietarul Gheorghe Stoicescu, proprietarul Dumitru Stoicescu,
Alexandru I. Neulescu, ca secretar al primăriei (potrivit documentului, era născut în
comuna Gvardeniţa, anul 1874, luna septembrie, ziua 19) şi Gheorghe Gh.
Cârciumaru, ca agent al percepţiei comunale. Regăsim şi numele antreprenorului
însărcinat cu lucrarea: Johan Sfarţ.
În continuare, învăţătorul Ştefan Păunescu, face un bilanţ al tuturor elevilor
înscrişi la şcoală în anul şcolar 1905–1906. Aşadar, în clasa întâi au fost
înmatriculaţi un număr de 77 elevi, în clasa a doua un număr de 12 elevi, în clasa a
treia un număr de 16 elevi (printre ei numărându-se şi Barbu Ghiţă Croitoru,
străbunicul din partea tatălui a celui care redactează aceste rânduri), iar în clasele a
patra şi a cincea, câte 6 elevi pentru fiecare clasă, în total 177 de elevi.
Spre sfârşitul acestui document, învăţătorul Ştefan Păunescu procedează la o
inedită inserare. Conştientizând importanţa construirii unei noi şcoli pentru posteritate,
fiind singurul dascăl al şcolii, îşi permite să integreze o scurtă schiţă autobiografică
care transformă un document cu valoare instituţională într-unul de ego-istorie:
Ştefan Păunescu, învăţător cu titlu definitiv, absolvent al Şcoalei Normale de Învăţători
din Craiova în anul 1900. Născut în comuna Filiaşu, judeţul Dolju, în anul 1881, luna
februarie, ziua 22. Am avut încă 24 de fraţi, iar azi trăiesc numai 11 fraţi. Tatăl meu se
numeşte Preda Păun şi mama noastră Stanca12.

Documentul se termină cu un frumos îndemn pe care-l face învăţătorul Ştefan
Păunescu pentru ţărani, să-şi trimită copiii la şcoală şi încrederea deplină pe care o
are acesta în şcoală ca instituţie cu un puternic rol socio-educativ în transformarea
tinerilor români în „buni creştini şi buni patrioţi”: „Ce este viaţa omului? Ca şi
floarea. Deci căutaţi să trăiţi în pace şi să nu vă pismuiţi. Luminaţi-vă copiii,
dându-i la şcoală, căci numai aici se face adevărata creştere”13.
Aşadar, putem conchide că strădaniile învăţătorului Ştefan Păunescu, ale
preotului paroh Nicolae Crăineanu, ale proprietarului Sterie Staicu, şi ale tuturor
oamenilor cu bune intenţii din această comună mehedinţeană de la sfârşitul
secolului al XIX-lea, primul deceniu al secolului al XX-lea rămân pilde grăitoare şi
11

Al cărui străbunic, Ion Crăineanu, apare în calitate de ctitor al bisericii cu hramul „Sfîntul
Nicolae” din localitatea Gvardeniţa, iar el, Nicolae Crăineanu, avea să devină martir în timpul
răscoalei de la 1907, încercând să împiedice un măcel asupra sătenilor în cursul unei intervenţii
militare severe, inclusiv prin autorizarea folosirii artileriei.
12
Arhiva personală, fond Şcoala din Gvardeniţa, 1/1906, f. 4.
13
Ibidem.
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modele pentru toţi cei de astăzi care caută în trecut sugestii ameliorative la un
sistem educativ încă în plină criză.
Acest document este o dovadă peremptorie a faptului că reformele iniţiate de
Spiru Haret şi-au dovedit eficacitatea, făcând din iniţiatorul lor cel mai mare
reformator al Învăţământului românesc din toate timpurile.
ANEXĂ

Fig. 1 – Actul comemorativ al Şcolii din Gvardeniţa, 19 aprilie 1906.
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Fig. 2 – Abilităţile care au participat la ridicarea noului lăcaş al şcolii
din comuna Gvardeniţa.

Spiru Haret şi învăţământul primar mehedinţean

Fig. 3 – Bilanţul elevilori înscrişi la şcoală în anul şcolar 1905–1906.
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Fig. 4 – Ştefan Păunescu, învăţător cu titlu definitiv, absolvent al Şcoalei Normale
de învăţători din Craiova în anul 1900.

CATEGORIA SERVITOARELOR DIN CRAIOVA LA
SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA: DESTIN
ŞI APARTENENŢĂ SOCIALĂ
Şerban PĂTRAŞCU∗
Abstract: This paper is one of the results of a more extensive research on the
history of social mores in one Romanian city, Craiova, in the second half of the 19th
century and the first half of the 20th century. Focused on a social category ignored by
the Romanian historiography, it offers an invitation to a reflection on the social
practices, the status and the tragedies of the maidservants, presented step by step, as
the documents and sources of the time show us.
Keywords: social history of maidservants, nineteenth century, Craiova, poverty.
Resumé: L’article présent est l’un des resultats d’une recherche plus
approfondie sur l’histoire sociale des moeurs dans ville de Craiova dans la seconde
moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Centré sur une catégorie
sociale ignorée par l’historiographie roumaine, il propose une invitation à une
reflexion sur les pratiques sociales, le statut et les drames des servantes, présentées
étape par étape, à partir des documents et des sources de l’époque.
Mots clés: histoire sociale des servantes, XIXe siecle, Craiova, pauvreté.

„Din toate prostituatele existente
3 din 4 părţi au fost servitoare”
Ion Florescu, şeful Biroului de
Servitori Craiova

Tradiţia slugilor boiereşti, privilegiu rezervat odinioară celor bogaţi şi
puternici, cunoaşte o largă răspândire în societatea românească până în 1947. Este
de „bon ton”, dar şi imperios necesar să ai servitori. Vrând-nevrând, pentru a fi în
rândul lumii, o familie burgheză ţine, în funcţie de posibilităţi, între 1 şi 3 slugi, iar
familiile avute ori aristocrate de la trei în sus. Domnul, ocupat cu serviciul, dă
mână liberă soţiei, de obicei casnică, pentru dirijarea treburilor casei. Doamna, care
∗
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nu se poate descurca singură, are nevoie de ajutor: doici, bone, bucătărese, fete în
casă şi menajere, pentru curăţenie, spălare, diverse târguieli etc1.
Deoarece cererea şi oferta sunt foarte mari, statul intervine prin înfiinţarea în
oraşe a unor Birouri de Plasare a servitorilor. Pe aici vor trece sute de mii de
oameni, mai ales femei, în căutarea unei slujbe la stăpân. În 1932, numai în
Bucureşti, erau înregistraţi peste 50 000. Salariile pe care le primesc sunt foarte
mici şi, cu siguranţă, nu s-ar descurca dacă stăpânii nu le-ar oferi întreţinere
gratuită (casă, masă, îmbrăcăminte).
De la 1875 şi până la încheierea Primului Război Mondial, retribuţiile lunare
ale servitorilor erau de 20–30 lei (o servitoare) 30–40 lei (o bucătăreasă), 40–50 lei
(un vizitiu). Puţin mai mult câştigau cei angajaţi în instituţiile statului.
La 1877, servitorul de la Teatrul Naţional din Bucureşti primea 60 lei, iar
portarul 100 lei.
În perioada interbelică, în preajma anilor 1930, o femeie săracă acceptă să
slujească şi pentru 300 lei, în timp ce o servitoare cu experienţă cerea 900 lei.
Pentru aceşti bani aveau obligaţia:
să împlinească şi să facă toate serviciile pentru care a fost angajat; să împlinească sarcinile
sale cu exactitate, bună credinţă şi neîntrerupt, conducându-se întru toate după regulile
hotărâte de stăpân; să primească ordinile stăpânului său cu cuviinţă şi supunere, orice
expresiune sau faptă necuviincioasă la adresa stăpânului, rudelor sau altor persoane se
consideră ca ofensatoare; să nu lipsească din serviciu pentru afacerile sale, fără ştirea şi
învoirea stăpânului şi să nu întârzieze peste timpul acordat de stăpân, când a fost învoit să
iasă; să nu se îmbete în serviciu; să nu primească în curtea sau în casa stăpânului său şi să nu
găzduiască rude, prieteni sau cunoştiinţe, sub nici un cuvânt, fără îngăduirea categorică a
stapânului; să păstreze în bună stare tot ce primeşte de la stăpân pentru serviciu, şi să predea,
la eşire, în aceeaşi stare , obiectele lui încredinţate; să ţină efectele sale personale, precum şi
rufăria şi toată îmbrăcămintea, în locuinţa stăpânului2.

Cadrul legislativ de la finele secolului al XIX-lea recunoştea şi definea
statutul servitorilor, locul lor în societate, precum şi codurile comportamentale care
reglementau relaţia cu stăpânii lor. Legea din 1892 stabilea, de exemplu, condiţiile
în care servitorul putea fi concediat:
dacă servitorul nu este destoinic sau nu are destulă putere ori pricepere spre a îndeplini
serviciul pentru care s-a angajat; dacă servitorul în îndeplinirea îndatoririlor sale, nici după
observaţiunile ce i se vor fi făcut de stăpân, nu se sileşte a-şi îndrepta serviciul; dacă, din
1

Regulamentul din 1892 enumeră în categoria servitorilor pe: bucătar sau bucătăreasă, vizitiu
sau surugiu, camerier, sufragiu, fecior, servitor de restaurante şi cafenele, femei de casă, cameriere,
spălătoreasă în curte, servitor pentru tot serviciul casei, nutrice (doică sau mamă) dadacă de copii,
portar, rândar, isprăvnicel sau fecior boeresc, argat şi chelar, vier (veghiator permanent la vii) păstor
de vite, păzitor de eleştee sau iazuri, de grădini, de vii şi de livezi, servitorii angajaţi pe la autorităţi,
stabilimente de binefacere sau utilitate publică. Cf. C. Hamangiu, Codul General al României (1856–1900),
vol. II, Legi uzuale (1856–1900), Bucureşti, Editura Alcalay, 1907, p. 1010.
2
Ibidem, p. 968–973 (Legea pentru servitori din 16 iunie 1892, cu modificările din 18 febr. 1896).
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nepricepere ori rea-voinţă, în lucrurile şi serviciile încredinţate lui, cauzează pagube stăpânului;
dacă servitorul lipseşte de acasă fără voia stăpânului; dacă prin purtarea destrăbălată, beţii ori
alte asemenea obiceiuri, turbură liniştea casei; dacă servitorul este atins de veri o boală
contagiosă sau dezgustătoare; dacă servitorul este de rea-credinţă, dacă fură sau este pus în
urmărire pentru veri un delict sau crimă comisă de el în casa sau afară din casa stăpânului3.

La rândul lui, stăpânul este dator faţă de servitorul său cu acordarea unui
tratament adecvat care mergea de la furnizarea celor necesare ca locuinţă, hrană,
până la asigurarea unui tratament medical minimal şi respectarea drepturilor de
salariat (plata regulată a salariului, respectarea duratei contractului şi a drepturilor
prevăzute în caz de concediere):
a-l trata cu blândeţe; a-i da locuinţa şi hrana necesară, afară de cazul când i s-ar procura acestea
în bani; a-i da ajutorul pentru a se însănătoşi când se îmbolnăveşte din cauza serviciului sau a-i
înlesni transportarea în veri un spital; a-i plăti salariul integral după angajament şi regulat la
fiecare finit de lună sau după termenul angajamentului; a primi şi ţine în serviciul său pe servitor
tot timpul pentru care l-a angajat; când concediază pe servitor să plătească servitorului salariul la
oraşe pe timp de 15 zile şi la ţară pe timp de 25 zile”4.

Toate aceste elemente ne fac să realizăm că servitorii aveau deja, inclusiv la
nivel de reglementare legislativă la nivel naţional, un statut bine precizat. Dar între
norme şi practică există întotdeauna o distanţă pe care sursele epocii o constată fără
ocol. De exemplu, preferinţa acordată sexului feminin. Sunt preferate în special
fetele venite de curând de la ţară, considerate mai cinstite şi „mai puţin pervertite
de miasmele oraşului”. Asemenea clişee care se integrează unei percepţii negative a
mediului urban, corupt, specifice, cu culori diferinte, întregului mediu urban
european al secolului al XIX-lea şi care a marcat operele intelectualilor sau artiştilor
vremii, relevă şi existenţa unor tensiuni mocnite. Altfel, nu ne putem explica cum, în
dese rânduri, stăpânii îşi cataloghează servitorii drept „duşmani declaraţi”.
O anchetă întreprinsă de un ziarist, în perioada interbelică, dezvăluie relele
apucături ale acestora şi descrie un univers în care mediul servitorilor este deja
asociat unuia decadent prin excelenţă, corupt şi iremediabil damnat. Servitorii fură,
mint, sunt obraznici şi indiferenţi şi, câteodată, pun viaţa stăpânului în pericol.
Servitoarea nu plăteşte chirie, n-are grijă de lemne şi nici de coşniţa zilnică.
Dimpotrivă, de pe urma unor mici combinaţii cu băcanul, cu olteanu, etc, servitoarea
deşteaptă reuşeşte să facă zilnic anumite economii, care se cifrează cel puţin la zece, douăzeci,
cincizeci lei pe zi, după bogăţia sau prostia stăpânului. O servitoare deşteaptă nu fură dintrodată o sumă mare, căci ştie că riscă să aibă de-aface cu Poliţia sau Parchetul. Dacă stăpânul
prinde de veste că este furat, are dreptul, potrivit legii, să facă inspecţia obiectelor
servitorului, iar dacă acesta se opune, el poate sigila camera slugii până la venirea poliţiei.
Este foarte răspândit însă obiceiul furtului micilor sume zilnice, de neobservat, din
buzunarul „domnului” care nici odată nu ştie, în mod precis, cât a avut în buzunar. Iar dacă
3
4

Ibidem.
Ibidem.
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observă vre-o mică lipsă, îşi închipuie că a uitat pe ce a cheltuit. Doamna, de asemeni, poate
avea obiceiul să uite mici sume pe colţurile meselor sau prin sertare.
În schimb, o servitoare, cât de proastă, va da din când în când stăpânei sale câte un leu,
doi lei sau cinci lei, din pungă, bani pe care va pretinde că i-a găsit pe când mătura prin casă.
În modul acesta, se câştigă încrederea stăpânilor, cari fiind ciupiţi zilnic, cu sume ce le
consideră neînsemnate, ajung să fie jefuiţi în realitate, cu sute de mii de lei, cari în cursul
anilor se transformă în câte-o frumoasă gospodărie undeva, prin Transilvania5.

Strângerea de economii prin asemenea practici nu este singura modă.
Servitoarele sunt acuzate că ştiu cum să-şi creeze propria garderobă pornind de la
elementele vestimentare ale stăpânelor care ajung, în mod ingenios, în proprietatea
lor. De regulă, ele primesc daruri de la stăpâna, însă
ciorapii şi în genere rufăria se poate purta în comun. Cele mai multe cucoane nu bagă de
seamă. O servitoare inteligentă reuşeşte să-şi facă o garderobă proprie. Iată un sistem: Astă
toamnă servitoarea mea mi-a ascuns o mănuşă. Când a venit iarna, am găsit numai una. Am
căutat-o zadarnic prin toate părţile: „–Arunc-o şi pe asta!” – i-am spus. Peste câtva timp, mi
s-a părut că recunosc mănuşile mele în mâinile unui vizitator, pe care l-am văzut îndreptându-se
spre camera servitoarei mele.
După acelaşi sistem poate dispare un ciorap al doamnei, etc. Nu mai vorbesc despre
batiste sau alte lucruri mărunte, a căror socoteală e greu de ţinut.
Un procedeu abil este şi acesta: servitoarea ascunde o haină de iarnă în timpul verei,
sau una de vară în timpul iernei. Poate ascunde chiar vre-un cias brăţară sau altă bijuterie care
observă că nu e întrebuinţată. Dacă, după câtva timp stăpânii observă lipsa şi fac gălăgie prea
mare, atunci bineînteles că obiectul se poate „găsi” de către „credincioasa” servitoare. Dacă
însă nu sunt nori prea ameninţători la orizont, dacă nu există nici o primejdie serioasă, atunci
servitoarea sau servitorul poate păstra obiectul ascuns, îl poate vinde, dărui unui amic sau îl
poate ţine, dacă-i place prea mult, ca să-l poarte când va intra la alt stăpân”6.

Când vrea să se răzbune pe stăpânii cicălitori, servitoarea le spune toate
mojiciile, punându-le în spinarea altora.
Astfel, dacă cucoana te trimite îndărăt cu o carne, ce are prea multe oase, te vei
întoarce îndărăt, tot cu dânsa, fără a mai da pe la măcelar, dar vei aduce răspunsul: - Mi-a spus
măcelarul: „da cucoan’ta n’are oase?” sau vre-o altă mojicie …Se poate spune orice mojicie
stăpânului, adăugând cu blândeţe şi seninătate: „Aşa a spus măcelarul…sau băcanul…
olteanul…sau cucoana de alături…”7.

Nu toţi stăpânii trec cu vederea impertinenţa servitorilor. În 1911, la Craiova,
servitoarea Ana Nicolae Alecssandru din serviciul lui Constantin Popescu, din str.
Unirii nr. 4, abia scapă cu viaţă din mâinile soţiei stăpânului, care „a bătut-o în mod
grav, rupându-i urechea stângă”8.
5

Alex. F. Mihail, Slugi şi stăpâni, în: Revista „Realitatea Ilustrată”, nr. 359 din 1933, pp. 26–27.
Ibidem, p. 27.
7
Ibidem.
8
Ziarul „Doljiul”, anul IV, nr. 902 din 11 iunie 1911, p. 3.
6
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Studierea legislaţiei perioadei ne permite să remarcăm că aceasta favoriza net
stăpânii. De exemplu, Codul Penal din 1874 pedepsea cu amendă între 15 şi 25 lei,
la care se adăugau, după caz, şi
cinci zile de închisoare, după cum indică secţiunile „Nesupunerile şi necuviinţele servitorilor
către stăpâni” precum şi „Părăsirea serviciului fără o prealabilă încunoştiinţare către stăpâni,
cel puţin cu trei zile înainte”9. Tot la închisoare, între 6 luni şi 2 ani, ajung servitorii care
abuzează de încrederea stăpânilor: opresc sau risipesc banii, mărfurile, obligaţiunile ş.a. date
de stăpân „sub titlu de închiriare, de depozit, de mandat sau pentru vreun lucru cu plată ori
fără plată, cu îndatorire de a-l întoarce înapoi sau de a-l înfăţişa, ori de a-l întrebuinţa într-un
chip hotărât”10.

Replicile din partea servitorilor nu erau admise. Aceştia erau nevoiţi să rabde
în tăcere orice răbufnire care trăda nemulţumirile stăpânului faţă de sluga sa,
inclusiv în materie de injurii şi ocări. Legea care pedepsea injuria, nu se aplica însă
şi stăpânului deoarece „nu se va socoti injurie, dojenirea ce va face un stăpân
servitorilor săi”11.
Informaţiile despre servitori îi surprind însă şi în afara spaţiului domestic.
Foarte periculoase deveneau aceste servitoare în afara casei, atunci când îşi
petreceau timpul liber. În cafenele şi cârciumi, în parcuri şi grădini publice, în
bazare – locuri unde se întâlnesc cei din clasa lor – îşi bârfesc stăpânii şi divulgă
(voit ori inconştient, trase de limbă de răufăcători) informaţii despre avuţia şi
obiectele de valoare din casa unde lucrează.
Presa vremii relatează numeroase spargeri, uneori sfârşite prin crime, ai
căror autori sunt, nu o dată, în legătură cu servitoarele. Graniţa dintre acestea şi
lumea hoţilor şi a prostituatelor este aproape insesizabilă.
În 1929, se păstrau în Muzeul Crimei din Capitală fotografiile unui hoţ care,
ca să scape de Poliţie, s-a deghizat în femeie şi s-a angajat ca servitoare la o
doamnă „ajutând multă vreme pe stăpână-sa, care era tânără şi frumoasă,
bineînţeles şi la facerea toaletei. Era ajutat de o voce subţire, femeiască, şi, pe când
poliţia îl căuta prin locurile unde se adună hoţii, el învaţă să toarcă şi să lucreze cu
igliţa, în tovărăşia femeilor”12.
Numeroase alte cazuri sunt relatate copios de presa vremii. În 1924, Vereş
Mikloş îşi ucide stăpâna, pe doamna Amalia Sufrin din Bucureşti, pentru că îl
certase şi îl scuipase. După zece ani de căutări, poliţia îl scoate „afară, de urechi, de
sub patul unei prostituate”13. În scop de jaf, servitoarea Maria Dărvase îşi omoară
într-o noapte binefăcătoarea, pe d-na Fernic, soţia unui cunoscut industriaş din
9

Ministeriul Justiţiei, Codice Penale, ediţiune oficiale, Bucuresci, Socec, 1882, pp. 132–133.
Ibidem, p. 109, articolul 323.
11
Ibidem, p. 100, articolul 301.
12
Gh. Vladimir, Muzeul Crimei în zilele noastre, în Revista „Ilustraţiunea Română”, an I, nr. 8
din 15 august 1929, p. 15.
13
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Galaţi, după care dă foc locuinţei14. În iarna anului 1931, o servitoare împreună cu
concubinul ei şi-au asasinat bestial stăpânii din strada Ştirbey-Vodă din Bucureşti.
Mobilul odioasei crime a fost furtul îmbinat cu dorinţa de răzbunare.
O altă metodă, des întrebuinţată, era angajarea ca servitoare la familiile
bogate, în scop de jaf. În 1945, o hoaţă, ţiganca Sevastiţa Marinescu din Bucureşti
(aşa se prezenta), primeşte o slujbă de servitoare în casa lui Mihail Leibovici din
str. Horezului nr. 4 din Craiova. După numai câteva zile, dispare cu prada: bijuterii
şi ceasornice în valoare de 20 milioane lei. Disperat, stăpânul anunţă imediat poliţia
şi promite o recompensă de un milion de lei15.
În alte situaţii, există stăpâni care îşi fac singuri dreptate. De pildă, un ofiţer
craiovean îl snopeşte în bătaie pe servitorul care-l furase.
În această categorie nesigură, dubioasă, foarte multe femei practică
prostituţia. Vedem prostituate care devin servitoare, dar nu renunţă la vechile
obiceiuri, precum şi servitoare care practică prostituţia. Câteodată, stăpânii cunosc
aceste lucruri şi le tolerează. „Astfel o figură importantă din lumea juridică pusese
multă stăruinţă pentru ca femeea pe care o avea în serviciu să nu fie supusă
controlului medical, luând-o d-sa pe garanţie. Rugămintea nu i-a fost ascultată şi
supusă examenului a fost găsită bolnavă de sifilis cu plăgi eruptive”16.
Refuzul stăpânilor de a permite autorităţilor verificarea stării de sănătate a
servitorilor are o istorie îndelungată. În raportul către Departamentul din Lăuntru,
din vara anului 1845,
şeful Poliţiei, Vel Aga Ion Manu, atrage atenţia asupra dificultăţilor întâmpinate în campania
antivenerică, accentuând asupra întinderii bolilor venerice prin slujnice care nu au fost
urmărite din cauza opunerii stăpânilor: „Sunt multe slugi şi slujnice bolnave şi nu se poate ca
poliţia să intre în casele particularilor pentru a le examina”17.

În 1932, o statistică oficială arăta că 12–18% dintre servitoare sunt atinse de
maladii venerice şi de piept, fiind în bună parte răspunzătoare de propagarea
acestor boli. Pe măsura înmulţirii furturilor, tentativelor de omor şi crimelor,
comise de personal de serviciu, creşte neîncrederea stăpânilor faţă de aceştia.
Reticienţi, patronii se feresc să mai angajeze servitori, deoarece „nu mai ştiau să
facă nici o alegere”
Prefectul Poliţiei Capitalei, colonelul Gabriel Marinescu, încearcă deblocarea
situaţiei prin înfiinţarea Biroului pentru controlul servitorilor, instituţie unică în
Europa. Stăpânilor li se impune ca de acum înainte, să-şi aleagă servitorii numai
din rândul celor înregistraţi şi verificaţi de Birou. Un control riguros viza probitatea
candidaţilor, dar şi starea lor de sănătate. Fiecărui, solicitator i se întocmea un
14

Ion Tik, La închisoarea de femei Mislea, în: Revista „Ilustraţiunea Română”, nr. 33, din
7 august 1930, p. 7.
15
Ziarul „Situaţia”, anul II, nr. 321 din 12 noiembrie 1945.
16
Margareta Nicolau, Metode noui, în: Revista „Realitatea Ilustrată”, nr. 295 din 22 septembrie
1932, p. 9.
17
Dr. Ygrec, Tragedia venerică, Bucureşti, Editura I. Brănişteanu, p. 154.
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dosar în care erau cuprinse, printre altele, fotografiile şi amprentele. Principalul
scop urmărit consta în depistarea „pseudo-servitorilor” care lucrau mână în mână
cu infractorii de drept comun. „Servitoarele din această categorie au de obicei câte
doi-trei tovarăşi cărora le dă în vileag topografia caselor în care servesc şi astfel
operaţia se face cu cea mai mare uşurinţă”18.
Din punct de vedere financiar, încă de la înfiinţare, Biroul de Servitori din
Craiova este deficitar, potrivit informaţiilor de care dispunem. Anterior anului
1892, în unele oraşe, printre care şi Craiova, existau Birouri de Servitori, susţinute
din banii primăriilor. Administraţia craioveană, cu un buget redus şi nenumărate
nevoi, resimte din plin pierderea fiecărui leu.
Prin noua lege a servitorilor, votată în Senat, în anul 1892, cresc cheltuielile
cu personalul acestui serviciu, de la 5.000 lei la peste 17.000 lei.
„Sporul este imens – spune primarul Ulysse Boldescu – în raport cu ceia ce va aduce
Casei Comunei, afară numai că, se vor aduce mai bune servicii cetăţenilor”. Supărarea
edilului era urmare a faptului că prefectul judeţului Dolj „în absenţa noastră în concediu, a
cerut înfiinţarea a două birouri de servitori pentru Craiova, căci pe lângă că este suficient unu,
apoi chiar legea servitorilor lasă numărul birourilor facultativ pentru oraşele Craiova, Galaţi,
Ploesci etc… Astfel că, urmează să insistăm de a ni se aproba de către domnul Ministru de
Interne reducerea unuia din aceste birouri, căci altmintrelea Comuna ar fi în pagubă”19.

Insistenţa edilului dă roade, astfel că în oraş va funcţiona un singur birou de
servitori. În 1897, numărul servitorilor angajaţi prin intermediul acestei instituţii
era de 713 bărbaţi şi 644 femei.
În 1899 şi 1900, când se afla din nou în fruntea urbei, Boldescu constată că
Biroul de Servitori „nu corespunde destinaţiunei ce s-au dat prin lege acestui serviciu.
Comuna cheltuieşte peste 7.000 lei anual şi încasările nu se urcă decât la vreo
5.000 lei”, de aceea „rămâne ca să se ia măsuri pentru îndreptarea acestui serviciu”20.
Într-adevăr, edilul avea de ce să fie îngrijorat. Numai pentru achitarea
salariilor personalului Biroului de Servitori, fără a mai pune la socoteală
cheltuielile de cancelarie, Primăria plătea, în fiecare lună aproape, 500 lei, iar pe
an – 6000 lei. Plasat sub autoritatea poliţiei locale21, Biroul de Servitori se
compunea din: un cap al biroului (plătit cu 180 lei pe lună), un revizor (100 lei)
2 agenţi (70 lei fiecare) şi un copist (70 lei). Potrivit legii, era singura instituţie care
putea procura servitori la stăpâni, nimeni altcineva nu putea înfiinţa birouri de
servitori. În ce priveşte atribuţiile „Birourile de servitori au îndatorirea a exercita o
supraveghiare continuă asupra servitorilor, cum şi a procura stăpânilor servitori şi
viceversa”. De acum înainte, servitorul nu se va mai putea angaja la stăpân dacă nu
18

Margareta Nicolau, op. cit., p. 9.
Dare de seamă asupra situaţiunei Comunei Craiova, Craiova, Samitca, 1893, p. 8.
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va avea un livret (condicuţă de serviciu) eliberat de Biroul de Servitori, contra unei
taxe de trei lei.
Condicuţele sunt valabile trei ani şi supuse la viza Poliţiei în fiecare an,
pentru care va plăti un leu. Atât la intrarea, cât şi la ieşirea servitorului de la stăpân,
Biroul de Servitori trebuie să-i vizeze condicuţa. Pe timpul serviciului, condicuţa
va rămâne în păstrarea stăpânului, însă la plecarea servitorului, stăpânul este
obligat să o depună la comisariatul de Poliţie sau o va preda imediat şefului
biroului de Servitori. În vederea obţinerii livretului, servitorul a cărui etate nu
trebuia să fie mai mică de 15 ani, avea nevoie de acte de identitate precum şi de un
certificat de reşedinţă şi de moralitate.22
Pentru a face faţă solicitărilor,
„Birourile de servitori vor fi totdeauna deschise, şi chiar în zilele de sărbătoare, de la
orele 8 până la 12 înainte de amiazi şi de la 2 până la 8 seara”. În plus, unul dintre funcţionari
„va sta în permanenţă în cancelaria biroului până la orele 10 seara, pentru a da informaţiuni
celor ce voesc să angajeze servitori sau servitorilor care voesc a se angaja la stăpân”.

De supravegherea efectivă a servitorilor se ocupă revizorul care verifică dacă
toţi servitorii posedă condicuţe, se asigură că la încheierea contractelor se
înfăţişează la Birou pentru aflarea unui nou angajament, se interesează îndeaproape
asupra condiţiilor de trai ale servitorilor fără stăpân, asupra anturajului lor „iar pe
aceia pe care îi găsesc că trăesc o viaţă superioară mijloacelor lor de existenţă sau
viţioşi îi denunţă agenţilor poliţieneşti”.
La rândul său, şeful Biroului cercetează reclamaţiile împotriva servitorului,
întocmeşte un proces-verbal de constatare a faptelor şi trece în condicuţa
respectivului pedepsele primite şi motivul lor. Dacă servitorul avea o purtare rea şi
vicioasă ori dacă strângea multe amenzi pe parcursul unui an, condicuţa îi era
ridicată, iar el era trimis la ultimul său domiciliu, în timp ce servitorii străini riscau
expulzarea din ţară.
În Craiova, la începutul secolului al XX-lea, scade simţitor numărul
servitoarelor. Două sunt motivele, după cum aflăm din raportul întocmit în 1912 de
Ion Florescu, şeful Biroului Central de Servitori, primul ţine de politica adoptată de
monarhia austro-ungară: „Întreaga Românie se alimenta în cea mai mare parte cu
servitoare ce veneau din Transilvania, astăzi nu le mai dă voie spre a intra în
ţară”23. Dacă întâmplător trece vreuna graniţa, este nevoită să se prezinte la
consulul respectiv pentru viza paşaportului. Consulul dictează condiţiile de angajare,
de cele mai multe ori, inacceptabile atât pentru servitoare, cât şi pentru stăpân.
De exemplu, stăpânul poartă responsabilitatea „chiar de faptele incorecte ce
servitoarea ar comite”. Cu asemenea reguli, nu este de mirare că angajările bat
pasul pe loc. „Atunci, biroul şi însuşi familiile caută o nouă recrutare şi aceasta din
locatarii aflători în oraş şi din acei veniţi dupe la ţară şi lipsiţi de mijloace”24.
22
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Dar şi aici problemele nu întârzie să apară. La puţin timp după intrarea în
serviciul stăpânilor, servitoarea se satură să mai fie servitoare şi doreşte să devină
prostituată. Cu amărăciune, Florescu notează:
Aşa de exemplu, o fată în casă, o femeie de tot serviciu fie chiar bucătăreasă, după ce
s-a depus o muncă absolută de familia unde este angajată pentru prima oară, spre a o învăţa, şi
după ce a îmbrăcat-o, voind a o avea curată, să naşte întrânsa râvna de a fi cocotă – lucru zis
şi făptuit – să prezintă la serviciul sanitar comunal şi imediat a obţinut un mic carnet prin
ajutorul posibil al agenţilor sanitari şi în puterea acestuia să declară independentă, exercitând
meseria de cocotă…Astăzi chiar servitoarele Caterina D. Ion, o bună servitoare are procurat
anexatul carnet de prostituată, Miţa Constantinescu, asemenea, carnetul cu no. 16, apoi, din
toate prostituatele existente, 3 din 4 părţi au fost servitoare25.

Pentru a pune „barieră destrăbălării actuale iar populaţia să nu mai sufere
lipsă de servitori”, Biroul propune „ca nici o femeie să nu mai fie înscrisă în
rândurile prostituatelor până ce nu va prezenta dovada biroului de servitori că nu a
fost niciodată înscrisă servitoare”26.
Situaţia reală era mult mai complexă. Nici servitoarele care rămâneau la la
stăpân nu străluceau la capitolul bune moravuri. În 1913, Leana, fată în casă, în
strada Gării nr. 80, reuşeşte să-i îmbolnăvească de blenoragie pe soldaţii din
Regimentul I Artilerie27. Nici autorităţile şi nici stăpânii n-au luat nici o măsură în
privinţa respectivei femei. Un an mai târziu, Leana răspândeşte boli grave în rândul
militarilor. Astfel, comandantul regimentului îl înştiinţează pe primarul Romanescu
că soldatul Geamănă Ilie a fost găsit „bolnav de ulcer veneric de la o servitoare
care se numeşte Elena şi domiciliază pe strada Gărei”28.
Procentul celor bolnave este îngrijorător, ajungând la circa 30%. Un raport
menţionează că din zece cântăreţe şi servitoare, trei sunt atinse de maladii venerice.
Pentru prevenirea lor, medicul şef al Craiovei solicită edilului „a da ordinele
necesare ca toate servitoarele care se angajează în oraş să fie prealabil examinate în
vederea maladiilor venerice sau a altor maladii contagioase”29.
Constatările autorităţilor ale medicilor asupra acestui fenomen denotă deja
gravitatea sa şi atrag, inevitabil, întrebări de genul: „Unde se prostituează servitoarele?”
În locuinţa stăpânilor este prea riscant, pot fi uşor depistate şi există riscul
pierderii imediate a slujbei, iar camera de hotel este, de multe ori, o cheltuială prea
costisitoare pentru clienţi. În aceste condiţii „gangurile sau curţile mai mari
întunecoase”30 devin locurile predilecte pentru o partidă de amor tarifat.
25

Ibidem.
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Altele trăiesc cu stăpânii în schimbul unor mici favoruri ori sume de bani.
Iată, de exemplu, povestea Eleonorei Placid, copil orfan, găsit pe stradă şi crescut
în azilele craiovene. În 1900, la vârsta de 25 de ani,
„a intrat ca servitoare la evreul Isi Ergas din str. Ştirbei Vodă 34, care aflându-se atunci
în divorţ cu soţia sa a legat cu sus numita relaţii şi pentru a nu fi prins de soţie a făcut un act la
judecătoria ocol 6 Bucureşti prin care recunoaşte că femeia Eleonora e angajată cu 50 lei lunar
şi în acest act se mai notează că a adus cu ea o mulţime de lucruri de mobilă şi un ceas cu lanţ
de aur, cercei şi inele”31.

Ergas, trimis în Craiova de firma Schwartz & Mendelsohn pentru afaceri,
pleacă după un an, fară să-i plătească salariul şi fără să-i înapoieze bunurile
Eleonorei. În 1907, nefericita fiind „atinsă de alienare, a fost internată în ospiciul
Mărcuţa”32 unde, cerându-i-se să plătească tratamentul, a arătat actele doveditoare
de banii şi bunurile ce-i datora fostul stăpân şi amant. În ciuda cercetărilor
efectuate de poliţie, Ergas este de negăsit, singurul indiciu fiind existenţa unui frate
al acestuia, hăinar pe strada Şelari din Bucureşti.
Nici atunci când lucrează în instituţiile publice servitoarele nu-şi leapădă
năravul. În 1886, un scandal33 uriaş zguduie Spitalul Filantropia din Craiova.
Servitoarea Zinca Matei Marcu reclamă medicului şef al Spitalului „că a fost
chemată în camera doctorului Atanasescu pentru a o întrebuinţa”. În anchetarea
cazului se implică Primăria şi inspectorul sanitar al regiunii. În faţa comisiei,
servitoarea jură pe Sfânta Cruce că a spus adevărul. Cercetările se extind şi asupra
altor infirmiere şi servitoare care confirmă declaraţiile Zincăi. Infirmiera Anica
Tănăsescu, de la Salonul I de femei, afirmă „că atât fostei servitoare, anume
Alexandrina Popescu de la salonul de copii şi fete precum şi servitoarei Zinca
Matei Marcu le împrumuta cămăşi curate şi pantaloni de se premeneau şi se duceau
în casă la Dl. Dr. Atanasescu”. Servitoarea Ana Mateşi arată că, doctorul a băgat-o
pe Zinca în casă la Dlui ca să profite de dânsa „şi ea i-a zis că este plină de boli,
atunci i-a dat drumul zicându-i să nu spue la nimeni că o s-o caute D-lui şi o s-o
facă bine”.
Ancheta se extinde, fiind interogaţi până şi pacienţii, copiii şi fetele bolnave,
de la salonul unde lucrase Zinca care ştiau „că această servitoare a fost la doctor în
casă şi i-a dat 2 ţigări pe care le-au văzut şi ei”. Pe măsură ce ancheta înaintează, se
înmulţesc şi acuzaţiile. O fostă infirmieră a spitalului, Mariţa Niţă Manda,
povesteşte că pe când se afla în serviciu, „a fost chemată de către dr. Atanasescu în
camera D-sale voind a o întrebuinţa, dânsa i-a spus că nu este curată, a liberat-o
atunci numai cu condiţie ca să se cureţe şi pe urmă să se întoarcă la dânsul în casă”;
în timp ce infirmiera Frosina Manolache declară sub jurământ că doctorul „pe toate
servitoarele cele tinere le-au chemat în casă la D-lui şi le-au întrebuinţat”. Cazul
31
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devine de notorietate, mai ales când se află că doctorul acuzat făcea dese schimbări
ale personalului inferior (angajari şi concedieri) şi dispusese „ca să nu se mai
primească funcţionari inferiori căsătoriţi”. Deoarece comisia „dă crezământ celor
zise de servitoarea reclamantă”, în curând, soseşte Decretul regal (nr. 3164) prin
care dr. I. Atanasescu este dat afară din postul de medic secundar. Nu rămâne însă
pe drumuri şi, la scurtă vreme, îl vedem printre profesorii de la Pensionatul Central
de Fete unde numai morală nu poate inspira elevelor.
Notorietatea relelor apucături pe care o dobândeşte categoria servitorilor
de-a lungul timpului determină autorităţile să ia o serie de măsuri, în interesul
sănătăţii publice. Aşa, de pildă, ordonanţa Primăriei Craiova din 24 iunie 1943
urmărea să prevină bolile contagioase, bolile de piele şi venerice răspândite de
personalul de serviciu angajat de particulari şi instituţii. În acest sens, generalul
Popescu, edilul oraşului, avea să dispună adoptarea unor măsuri speciale:
Art. 1. Instituţiile de stat, particulare, întreprinderile comerciale şi industriale precum şi
particularii vor angaja personalul de serviciu numai pe baza unei fişe de sănătate eliberată de
Serviciul Sanitar al oraşului.
Art. 2. Personalul de serviciu este obligat să facă baie săptămânal la Băile Comunale
sau la Azilul Bârzan, notându-se aceasta în carnetul tip. Serviciul Sanitar şi dacă va fi nevoie
şi împreună cu Poliţia vor face razii la domiciliu personalului de serviciu angajat cu ziua sau
cu luna spre a se verifica starea sanitară şi verifica adevărată ocupaţie, pentru a se vedea dacă
nu se practică prostituţia clandestină. Femeile găsite practicând prostituţia clandestină vor fi
obligate să-şi scoată carnet de prostituată şi li se va aplica o amendă de la 500–3000 lei. Cele
găsite bolnave vor fi internate în spital şi vor fi trimise în judecată conform prevederilor art.
376 şi 377 din Codul Penal34.

În 16 iulie 1943, o nouă ordonanţă trimitea la muncă toate „elementele
parazitare” care îşi făceau veacul prin oraş. Deoarece în Craiova – constată
primarul – pe străzi, în localuri publice, în parcuri, în pieţe publice şi în special în
Piaţa Centrală se găsesc persoane valide, de ambele sexe, prevăzute chiar cu
diferite unelte, care nu prestează nici o muncă, ordonăm:
Art.1. Toate persoanele, bărbaţi şi femei, ca: servitori sau servitoare, muncitori la
domiciliu, hamali, lucrători cu ziua, lucrători ocazionali etc. care caută de lucru sunt obligaţi
să se adreseze Oficiului Public de plasare pentru găsirea de plasament.
Art. 2. Toţi cei din categoriile de mai sus, care în zilele de lucru vor fi găsiţi fără nici o
ocupaţie în pieţele publice, pe străzi, în cârciumi, parcuri sau în alte locuri sub pretextul că
aşteaptă să contracteze vreun angajament pentru lucru, sau să găsească de lucru ocazional, vor
fi ridicaţi de forţa publică şi trimişi în tabere sau colonii de muncă.
Art. 3. Contravenienţii se vor pedepsi cu închisoare de la 6 luni la 1 an, după cum
prevede art. 22 din Legea pentru organizarea muncii naţionale35.

În curând, un nou obicei îşi face loc în societatea românească. Potrivit
medicilor: „Ştim că burghezia cea stăpână pe avere a găsit soluţia care îndepărtează
34
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154

Şerban Pătraşcu

odraslele lor masculine de la prostituţie. Fetele tinere angajate ca servitoare servesc
ca receptacula seminis ale odraslelor lor masculine aprinse de Eros”36.
Departe de a fi un exemplu, clerul ţine pasul cu moravurile lumii laice. Un
judecător de ocol din Gorj, reproşează Bisericii faptul că o treime din servitorii ei
trăiesc în concubinaj „mascat, de obicei, cu condicuţă de servitoare”. Dintre preoţi
se remarcă cei rămaşi văduvi, cărora canoanelor bisericeşti le interzic să se
recăsătorească.
An de an, creşte semnificativ procentul servitoarelor care-şi vând trupul. În
1937, surse autorizate apreciau că: „Cea mai mare parte dintr-o categorie anumită
de femei cu serviciul în oraşe practică acest amor…liber sub forme cele mai adesea
de prostituţie clandestină. În aceste femei se află izvorul cel mai frecvent al bolilor
venerice”37.
Desigur, există printre ele şi femei cinstite care nu numai că resping
avansurile seducătorilor de ocazie, dar se şi răzbună pe aceştia. În 1910, măcelarul
Petre Mutoceanu află pe pielea lui, după ce încercase să acosteze două servitoare
întâlnite pe stradă: „Şi cum amândouă i s-au părut drăguţe, a încercat să glumească
cu ele, doar s-o prinde. Fetele însă l-au luat la bătae, spăgându-i capul”.
Documentele epocii înregistrează şi numeroase aspecte tragice. Lipsite de
educaţie, cu un psihic labil, uşor de manevrat şi influenţat, servitoarele recurg la
măsuri extreme atunci când le cuprinde disperarea.
O statistică din anii 1930 le plasează pe locul al treilea, în rândul celor care
îşi pun capăt zilelor. Se sinucid atunci când foamea şi mizeria le încolţeşte, sunt
abandonate de soţi sau de amanţi. Drame fără număr se consumă zilnic, înregistrate
sec, în nişte evidenţe oficiale.
În 1909, la Craiova, servitoarea locotenentului Popescu din str. 14 martie, „în
urma unei certe avută cu amantul ei, a încercat să se sinucidă, bând o cantitate de
spirt denaturat. Ea a fost trimisă în cura Spitalului Central”38.
Alteori, sunt condamnate la ani grei de temniţă pentru fapte îngrozitoare, cum
ar fi pruncuciderea. Deoarece stăpânii le dau afară când rămân însărcinate şi nu le
angajează cu copii, într-o clipă de nebunie, ele îşi omoară odraslele. Între 1929–1934,
veniseră în Penitenciarul de femei de la Mislea, 49 de deţinute pentru crime de
pruncucidere şi 27 pentru provocare de avort.
Într-o conferinţă ţinută la Craiova, directoarea închisorii, Eugenia Economu,
sublinia că:
La crimele de pruncucidere, din 49 crime, 40 sunt comise din cauza mizeriei, din cauza
că nu erau primite la stăpân cu copil mic şi nevoite să vagabondeze zile întregi nemâncate şi
desbrăcate, iar ele într-un moment de deprimare i-au ucis, spre a-i scăpa şi pe ei şi pe ele de
chinurile foamei şi ale mizeriei.

36

Prostituţia şi castitatea bărbatului, în Revista „Medicul nostru”, nr. 10 din 15 aprilie 1937, p. 11.
Ibidem.
38
Ziarul „Timpul”, organ conservator, anul II, nr. 10 din 19 martie 1909, p. 3.
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Nu-i secret pentru nimeni azi, că societăţile de binefacere, leagănele pentru copii
abandonaţi, din lipsă de fonduri, nu mai pot primi nici unul din aceşti nenorociţi, desmoşteniţi
ai soartei.
Restul de 9 cazuri de pruncucideri sunt datorite la femei de toate categoriile şi în
special la tinerele fete ademenite, care au făptuit crime sub apăsarea sentimentelor de pudoare
şi ruşine, a prejudecăţii sociale de azi, de a fi supuse blamului şi dispreţului public, când ai un
copil bastard.
Sunt demne de ironizat şi de biciuit aceste prejudecăţi simpliste, care în ţările civilizate
au dispărut şi care la noi împing la crime, crime săvârşite pentru a ascunde fructul unei greşeli a
tinereţei, pe care toată lumea, mai ales bărbaţii care le provoacă, le înţeleg, dar nimeni nu le iartă”39.

Într-adevăr, de ocara de a fi bastardul unei servitoare nu scapă nici profesorul
C.D. Fortunescu. Apropiat al cercurilor politice de dreapta, scrisese un articol în
revista „Sfarmă Piatră” împotriva ministrului liberal dr. C. Angelescu. Ca la un
semnal, ziarele liberale din Craiova încep să-l denigreze: „Cine este pigmeul care
îndrăzneşte să jignească pe dr. Angelescu? O servitoare necăjită şi nefericită naşte
în uliţa cu felinare roşii din Dorobănţie un copil din flori: Nicolae, înscris la oficiul
stării civile Nicolae Dobrescu, fiu al servitoarei Anica Dobrescu, devine mai târziu,
tot după actele Stării Civile, Constantin Fortunescu, fiu al Iosefinei Heinrich şi al
lui D.S. Fortunescu”40. Un exemplu elocvent al stigmatului ataşat acestei categorii
sociale, care poate deveni, în acest caz, un argument politizat într-o încercare de
discreditare.

39

Eugenia Economu, Femeile delicvente şi viaţa lor în închisoare, Bucureşti, Tipografia Ziarului
„Universul”, 1939, pp. 37–38.
40
Fenomenul N. Dobrescu, zis C.D. Fortunescu, în: ziarul „Curierul Olteniei”, anul 46, nr. 1886 din
1937, pp. 1–2.
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HERMENEUTICA CONCEPTELOR ASCUNSE:
REFLECŢII FILOSOFICE, TEOLOGICE ŞI FILOLOGICE
DESPRE PROSTIE
Ion MILITARU∗
Abstract: From the classic text, signed by Ion Creangă, the text herein
provides a general hermeneutics whose objectives are given by the general meaning
of each episode recounted. The overall result is a summa of epistemological meanings
where stupidity appears to be a general anthropological term.
Keywords: hermeneutics, stupidity, narration, Ion Creangă.
Resumé: À partir du texte classique, signé par Ion Creangă, le texte ci-présent
propose une herméneutique générale dont les objectifs sont donnés par le sens général
de chaque épisode relaté. Le résultat global est un summa des significations gnoséologiques
où la bêtise apparait comme un trait anthropologique général.
Mots-clés: l’herméneutique, bêtise, narration, Ion Creangă.

Pentru că prostia este ubicuă, banal fapt divers1 („pentru mine prostia este un
fapt divers, o întâmplare pe care n-o trăiesc decât ceilalţi sau chiar eu”) sau trăire
personală (prostia suntem noi: noi suntem prostia, nu există scăpare din acest cerc,
deopotrivă vicios şi filosofic)2, discuţia despre ea poate începe de oriunde: de la
faptele mele sau ale noastre, de la ceilalţi sau de la noi înşine, pe scurt, de la noi şi
lumea noastră. Nu se poate începe mai bine în cercetarea ei decât pornind de la
ceea ce o incriminează, de la textele care o expun, care fac caz de ea, însoţind-o de
o morală, care-i scot în faţă conturul, cazuistica sau, dacă există, principiul.
Pentru că nu există o lege a ei, adică un principiu din a cărui expunere
cazurile de prostie să se multiplice: Dacă există tot atâtea feluri de prostie câte
cazuri, trebuie oare să excludem un punct de vedere general asupra unei tulburări a
cărei generalitate sare totuşi în ochi? Da, aşa se pare, dacă ne încăpăţânăm să facem
un amalgam din diverse prostii, crezând că au un numitor puţin comun)”, nu există
∗

CS I dr., Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolăescu-Plopşor”,
Craiova. Adresă de contract: Calea Unirii nr. 68, Craiova, 200329.
1
André Glucksmann, Prostia, Editura Humanitas, 1992, p. 7.
2
Ibidem, p.8.
Anuarul Inst. de Cercet. Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, vol. XIV, 2013, p. 157–172
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o cale regală, discuţia despre prostie poate alege, adică poate selecta, toposurile
unde este mai acasă, cu alte cuvinte, se poate începe de la literatură şi nu de la
altceva. Există – cu sau fără legătură cu realitatea – literaturi naţionale privilegiate,
literaturi în care prostia - mulţumită de sine – să reprezinte subiecte sau teme de
pedagogie populară, adică subiecte din care prostia să… înveţe. Pe scurt, putem
începe de la Ion Creangă şi fabula sa despre prostie3.
În volumul lui Creangă, Povestiri, primul dintre texte este fără titlu. Mai
exact, cel dintâi text este numit generic, Poveste. Cu alte cuvinte, povestea despre
prostie (căci Povestea lui Creangă este pe un asemenea subiect) nu are nicio
referenţialitate tematică, nu conţine indicii despre subiect, este în general, adică
plasează subiectul într-o libertate absolută. Restul povestirilor din volum se bucură
de titluri precise, lipsite de metaforă sau ambiguităţi. Ele se cheamă: Povestea unui
om leneş, Cinci pâni, Popa Duhu ş.a. Prostia i-a creat lui Creangă probleme: a ştiut
s-o descrie, dar n-a ştiut s-o numească!
Povestea începe cu un topos banal (nu întâmplător însă!), a cărui prezenţă are
darul de a conferi o interpretare tipică în mentalul popular: „Cică era odată un om
însurat, şi omul acela trăia la un loc cu soacră-sa”4. Prezenţa soacrei orientează într-o
anume geografie a relaţiilor şi percepţiilor. Mai mult, din capul locului, ei i se
aplică, alături de fiică, pecetea prostiei: „Nevasta lui, care avea copil de ţâţă, era
cam proastă; dar şi soacră-sa nu era tocmai hâtră”3. Prostia este în cuplu, fapt
social, multiplu, nu interiorizată, nu ascunsă, nu invizibilă. Este în natura ei de a fi
în toată splendoarea sa spectacol, punere în scenă şi urmărire colectivă.
Există o regie în derularea ei la Creangă, un stimul care o provoacă şi
motivează. În regia atent organizată, ea provoacă reacţie – prostia ca provocare are
aparenţa de prostie-stimul, prostie-motiv:
Într-una din zile, omul nostru iese de-acasă după trebi, ca fiecare om. Nevasta lui, după
ce-şi scaldă copilul, îl înfăşă şi-i dete ţâţă, îl puse în albie lângă sobă, căci era iarnă; apoi îl
legănă şi-l dezmerdă, până ce-l adormi. După ce-l adormi, stătu ea puţin pe gânduri ş-apoi
începu a se boci cât îi lua gura: „ Aulio! Copilaşul meu, copilaşul meu!”
Mama ei, care torcea după horn, cuprinsă de spaimă, zvârli fusul din mână şi furca din
brâu cât acolo şi, sărind fără sine – [s.m. – I.M], o întrebă cu spaimă:
– Ce ai, draga mamei, ce-ţi este?!
– Mamă, mamă! Copilul meu are să moară!
– Când şi cum?
– Iată cum. Vezi drobul cel de sare de pe horn?
– Îl văd. Şi?
– De s-a sui mâţa, are să-l trântească drept în capul copilului şi să mi-l omoare!4

Din acest punct fix, începe paradigma prostiei în mentalitatea românească.
De aici înainte, tipul de prostie care începe de la prevedere, grijă, temere, va deveni
totuna cu prostia. Indiferent de tipologie, de culoare sau caz, imagistic, prostia la
români va sta sub marca drobului de soare.
3
4

Ion Creangă, Poveşti, amintiri, povestiri, Bucureşti, Editura Minerva, 1980, p. 115.
Ibidem.
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În schema drobului de sare prostia îşi are principiul său de desfăşurare. Şi,
dacă evidenţa de aici se constituie într-un principiu de inteligibilitate, atunci prostia
are un principiu, o logică prin care este posibilă, o raţiune de a fi. În ciuda aparenţei
că, vorbind despre un principiu şi o raţiune a prostiei, se intră într-un paradox care
face din prostie altceva decât este, povestea lui Creangă face posibilă discuţia
despre aşa ceva. Mai mult, dacă în cazuistica prostiei se află o diversitate atât de
largă încât cuprinderea ei să fie, practic, imposibilă, povestea lui Creangă introduce
o schemă, o logică prin care hermeneutica prostiei să fie susţinută altfel decât prin
cazuri sau individual. Temerile lui Glucksman (şi ale altora!) că despre prostie nu
se poate vorbi decât individual sunt, astfel, infirmate.
Schema logică a prostiei, conform naraţiunii lui Creangă, este următoarea:
femeia este proastă pentru că se teme de ceea ce se poate întâmpla, de ceea ce
poate fi. Mâţa se poate urca pe horn, poate doborî drobul de sare şi poate omorî
copilul. Răul cel mai rău se poate întâmpla prin aceste trepte ale posibilului5.
Bărbatul, care le vede pe cele două ca proaste, nu infirmă acest posibil. El ştie la fel
de bine că un astfel de posibil are şansele lui să se adeverească. Nu posibilul ca
atare îl revoltă pe el. Abia citirea aparte a acestui posibil îl motivează să le vadă pe
cele două ca proaste, îndemnându-l să le părăsească luându-şi lumea în cap: „Bre!
– exclamă el – mulţi proşti am văzut eu în viaţa mea, dar ca voi n-am mai văzut.
Mă…duc în toată lumea! Şi de-oiu găsi mai proşti decât voi, m-oiu mai întoarce
acasă, iar de nu, ba”6.
Prostia din familia bărbatului se leagă, aşadar, de posibil. El cunoaşte această
categorie din realitate. Tocmai de aceea, el nu leagă prostia celor două de o
categorie atât de plină. Prostia celor două s-ar putea opri acolo unde posibilul
încetează, odată cu apariţia cunoaşterii realului, a ştiinţei lui. Bărbatul ştie că, în
ciuda posibilului şi a şansei lui de adeverire, se poate reacţiona. Există leac pentru
posibil, există profilaxie, adică strategie de preîntâmpinare şi prevenire. Realul nu
este categoria atât de săracă încât să abdice în faţa posibilului multitudinar, să
depună armele fără minimă dorinţă de opoziţie şi abandon. Îngenuncherea în faţa
posibilului este admiterea atotputerniciei lui, recunoaşterea absolutului său. Or,
acolo unde asemenea marcă se admite, totul se arde.
Sigur, nimic din toate acestea nu sunt prezente, explicit, în mintea bărbatului.
Direcţia reacţiei lui este însă fermă şi se bazează pe refuzul atotputerniciei
5
Nu numai limbajul este capabil de polisemie, realul însuşi, în citirea lui, duce la ceva de acest
fel. Posibilitatea ca drobul de sare să cadă determină personajul lui Creangă să se teamă, adică produce
temere în sens larg. În alte contexte, unul şi acelaşi pericol produce grijă sau angoasă. La Heidegger,
pericolul nici nu mai este numit, preferându-se reperarea angoasei ca atare, fără identificarea sursei.
Într-o percepţie diferită, radicală în solicitarea sa, refuzul grijii duce cu totul în altă direcţie:
„Priviţi la păsările cerului, care nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în grânare; şi Tatăl vostru
Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele? Şi de ce vă îngrijoraţi de
îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes;
totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei” (Matei, 6/ 26–29).
6
Ion Creangă, op. cit., p. 114.
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posibilului. În faţa posibilităţii ca drobul de sare să cadă există reacţie – este toată
înţelepciunea lui. Posibilul poate fi înfrânt, numai că, dată fiind credinţa absolută în
realitatea lui, nu mai este nimic de făcut. Când posibilul obliterează orice şansă de
reacţie, realitatea se autoanihilează. Bărbatul nu desfăşoară niciun raţionament, el
doar acuză de prostie. Pe faţa lui îşi face loc o grimasă, iar el se lasă prins de dezgust.
Diferenţa dintre cei doi este clară: femeia crede în realitatea deplină a
posibilului, iar bărbatul nu. Posibilul este singurul zeu care face legea şi căruia se
închină femeia, pe când bărbatul face din acest zeu ceva derizoriu. El are un
substitut al lui, un zeu adevărat, un zeu care ascultă şi care-i îndeplineşte dorinţele:
zeul realităţii. Bărbatul nu neagă posibilul, îi restrânge aria de putere, ştie că este
composibil (Leibniz), că el înseamnă porţi deschise sau întredeschise, ieşiri,
scăpări din cleştele necesităţii7.
El are un verdict, o pedeapsă pentru cei care nu ştiu să discearnă: îi acuză de
prostie şi îi părăseşte, adică abandonează casa, familia, într-una şi aceeaşi idee a
pedepsei. Totodată, însă, el promite mântuirea – promite că se va întoarce: „Şi de-oiu
găsi mai proşti decât voi, m-oiu mai întoarce acasă, iar de nu, ba”8. Pedepseşte şi
promite. Este aici o schemă biblică a pedepsei căreia îi lipseşte orice teologie.
Pedeapsa nu este act unic, consumat în sine. Ea are de partea ei o virtute a ispăşirii.
Cele două femei sunt puse să ispăşească – prin plecarea bărbatului – şi, totodată, să
spere – prin întoarcerea lui. Este evident cum bărbatul are de partea lui virtutea
demiurgică a iertării pedepsei (a pedepsei, nu a vinei, căci vina este personală, pe
când prostia este stihinică, bărbatul nu le acuză pe cele două că sunt vinovate de
prostie, pentru că prostia nu a fost opţiunea lor. În schema originară a vinei, Eva
este vinovată pentru că este opţiunea ei să mănânce sau nu din fructul oprit, prostul
nu decide niciodată dacă să fie sau nu prost!).
Dacă principiul de inteligibilitate al prostiei este atotputernicia posibilului,
atunci raza de extensie a posibilului fiind nesfârşită, prostia are principiul de extensie
în infinit. Prin posibil, prostia este infinită. Posibilul deschide prostiei şansele unui
real infinit. Şi dacă existentul în totalitatea lui este descris prin real, posibil,
necesar9, atunci prostia, ca fenomen fundamentat prin posibil, este co-naturală lumii.
Mai departe, bărbatul intră în odiseea lumii. El pleacă în lume cu gândul
testării ei, adică a verificării ipotezei de lucru: până unde merge identitatea dintre
prostia şi posibil.
Starea sa sufletească este cum nu se poate mai proastă: „Oftă din greu, ieşi
din casă fără să-şi ieie ziua bună şi plecă supărat şi amărât ca vai de om”.
Bărbatul este neîncrezător şi pesimist că ar putea fi lumea atât de largă încât mai
proşti decât proştii casei sale să fie de găsit. El crede că prostia şi-a găsit loc de
veci în propria casă. De aceea, nu puţine vor fi surprizele atunci când propria casă
7

Mircea Florian, Recesivitatea ca structură a lumii, vol. I, editura Fundaţiei PRO, 2003, p. 319.
Ion Creangă, op. cit., p. 116.
9
cf. Mircea Florian, op. cit., p. 314.
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se va arăta ca fiind doar o casă, lumea fiind mult mai mult, iar prostia este la ea
acasă abia în lume, şi nu într-o casă.
Surpriza va fi atunci când va vedea cum prostia ca identitate cu posibilul este
depăşită, cum criteriul posibilului este mult prea restrictiv pentru a defini prostia în
toată întinderea şi bogăţia ei. Încă de la prima întâlnire cu lumea ca spaţiu de
testare, experienţa sa faţă de prostie este lăsată în urmă:
Şi mergând el bezmetic, fără să ştie unde se duce, după o bucată de vreme, oprindu-se
într-un loc, i se întâmplă iar să vadă ceva ce nu mai văzuse: un om ţinea puţin un oboroc
deşert cu gura spre soare, apoi răpede-l înşfăca şi întra cu dânsul într-un bordeiu; pe urmă iar
ieşea, îl punea iar cu gura la soare şi tot aşa făcea... Bărbatul vrea să ştie ce vrea să facă. Ia – îi
tărăşeşte omul – mă trudesc de vreo două-trei zile să car pocitul ist de soare în bordeiu, ca să
am lumină, şi nici că pot… 10

După ce-i dă sfatul de rigoare, cum să aducă lumina soarelui în casă,
drumeţul îşi spuse: „încă un tont”11. El defineşte acum prostia după alte standarde.
Criteriul identificării şi reperării ei sporeşte cu unu. Nu posibilul este acum avut în
vedere, ci imposibilul. Aşa cum, la el acasă, soţia şi soacra credeau în posibil încât
defineau realul în funcţie de el, acum, un altul crede în imposibil şi defineşte realul
în funcţie de el. Şi perseverenţa acestuia este infinită: „De nu te-aducea Dumnezeu
pe la noi, eram să îmbătrânesc cărând soarele cu oborocul”12.
Cercul prostiei trece acum prin imposibil. Mai departe, bărbatul învaţă pe un
al treilea cum să nu dărâme casa pentru a scoate din ea carul pe care îl făcuse
înăuntru. Mai simplu este, îi spune el, „să-l desfacă în toate părţile lui, să le scoată
pe rând afară ş-apoi iarăşi să-l înjghebe la loc”13. Acum, prostia este omisivă.
În mulţumirea pe care constructorul de care o aduce bărbatului apare cuvântul
a învăţa: „Foarte mulţumesc, om bun, zise gazda; bine m-ai învăţat! Ia uite-te la
dumneata! Era să dărm bunătate de casă din pricina carului…”14. Rotarul
mulţumeşte drumeţului pentru învăţătura dată pentru că, odată asumată calitatea de
corector al prostiei, pedagogia este la ea acasă.
Mai departe, în bestiarul prostiei îşi fac apariţia noi specimene: nătărăul,
dobitocul şi neghiobul. Primele tipuri sunt verificate pe cel care, „c-un ţăpoiu în
mână, voia s-arunce nişte nuci în pod”15. Faţă de el, reacţia bărbatului este
următoarea: „Din ce în ce dau peste dobitoci”. Este tipul de prostie care omite
diferenţele: prostia omisivă.
În fine, ultimul episod. Mergând mai departe, drumeţul întâlneşte un altul
care, cu o funie legată de gâtul unei vaci, trăgea animalul în vârful căpiţei pentru a
10

Ion Creangă, op. cit., p. 116.
Ibidem.
12
Ibidem, p. 117.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
15
Ibidem, Ion Creangă, op. cit., p. 116.
11
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se hrăni. „Mă omule! Zise drumeţul, făcându-şi cruce; dar ce vrei să faci? – Ce să
fac, mă-ntrebi? Da’nu vezi? – Ba văd, numai că nu pricep (s. m. I.M.). – Ia,
hăramul ista e hâmisit de foame şi nu vrè nici în ruptul capului să vie după mine
sus, pe iastă şură, să mănânce fân…”16.
În urma sfatului de rigoare, ultimul prost lasă animalul în pace şi înţelege să
facă aşa cum fusese sfătuit: „Iè fânul şi-l dă jos la vacă”17.
Odiseea peregrinării prin lume se încheie destul de contradictoriu. Mai întâi,
drumeţul trage o concluzie de ordin practic (chiar religios!): conchide să se întoarcă
acasă. Astfel, pedeapsa aplicată celor două femei se încheie. Mai mult, în urma
experienţelor strânse bărbatul înţelege că sfera prostiei este mult mai largă decât
cercul îngust al familiei sale, că lumea adăposteşte (fără să se revolte!) multe tipuri
de proşti: tonţi, nătărăi, dobitoci şi neghiobi. Înţelege că revolta sa împotriva
prostiei – abandonarea şi pedepsirea soţiei şi a soacrei – nu este după modelul lumii
care, invadată la tot pasul de proşti (căci nu se spune în odiseea bărbatului cât timp
trece de la întâlnirea unui prost la altul!), îi tolerează. Dar şi mai mult decât atât,
reacţiile sale în faţa prostiei diferă. Într-un fel reacţionează la prostia casei sale, şi
în altul la întâlnirea prostiei din lume. În prima reacţie, el pune fermitate, verdict şi
intoleranţă. Nu investeşte nimic din ceea ce ar fi putut corija prostia. El nu-şi ceartă
soţia şi soacra, nu le învaţă şi nu le indică o cale prin care să iasă din asfixia
prostiei. În faţa prostiei lumii, el îşi pune în joc pedagogia, capacitatea de corecţie.
Toată bunătatea lui este aplicarea corecţiei, ştergerea prostiei prin învăţare. Toţi
proştii întâlniţi îi mulţumesc pentru sfaturi.
Oglinda prostiei şi înregistrarea ei nu este mecanică, este activă şi corectoare.
Vorbind despre prostie, ştiind că discursul este despre prostie, apare în prim-plan
alternativa, depăşirea şi anularea prostiei. Simpla conştiinţă a prostiei este, concomitent,
eliberare de ea.
Profitul imediat al odiseei bărbatului este înţelepţirea sa, tolerarea prostiei: în
faţa prostiei trebuie concedat! El înţelege că prostia de primă mână, prostia casei
sale, este mai digerabilă decât prostia lumii. El îşi poate spune, la întoarcere: „Mâţa
tot s-ar fi putut întâmpla să deie drobul de sare jos de pe horn; dar să cari soarele în
casă cu oborocul, să arunci nucile în pod cu ţăpoiul şi să tragi vaca pe şură, la fân,
n-am mai gândit!”18.
Cu o asemenea observaţie „se întoarse acasă şi petrecu lângă ai săi, pe cari-i
socoti mai cu duh decât pe cei care-i văzuse în călătoria sa”19. Beneficiul direct al
opţiunii şi selecţiei sale pe harta prostiei este următorul: prostia cu referent în
posibil este de preferat tuturor celorlalte tipuri de prostie. Implicaţia practică este
de felul: posibilul este mai lesne de rectificat şi integrat în existenţa laolaltă. Printr-o
astfel de reflecţie, împăcarea cu soţia şi soacra, tolerarea lor şi coabitarea pe mai
departe este suportabilă.
16

Ibidem, p. 118.
Ibidem.
18
Ibidem.
19
Ibidem.
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Cu ce rămânem de aici, pe lângă frumuseţea lecturii şi a fabulei? Nu suntem
însă prea siguri că desluşim prea bine sau până la capăt această poveste. Reţinem
însă dorinţa de limpezime care se ascunde în orice tipologie. Aici avem o tipologie
a proştilor: proşti, nătărăi, tonţi, neghiobi, dobitoci. Reperul în funcţie de care ei
sunt proşti – sau sunt un anume tip de proşti – trebuie discernut din fiecare caz în
parte. Tipologia prostiei dă însă harta ei, îi construieşte o faună, populează un
teritoriu şi stabileşte o ierarhie. Sunt de preferat, în interiorul acestei ierarhii,
anume tipuri, iar altele sunt de evitat. Unii proşti sunt mai proşti decât alţii, prostia
are o consistenţă, o densitate a ei şi o suportabilitate. Reacţiile în faţa ei diferă. Pe
scurt, în faţa prostiei trebuie să ne purtăm inteligent!
Este tot ce se poate spune coerent şi cu potenţial logic despre prostie. Ce
urmează de aici este o serie nesfârşită a gloselor, o transmutare infinită a
principiilor prostiei în istoria ei. Iar în schema care construieşte logica prostiei
intră, ca premisă: 1) situarea originară a prostiei în cazuistica ei narativă: orice
indicare a prostiei trebuie să premeargă în episoadele întâmplărilor ei; 2) extragerea
principiilor prostiei din cazuistica ei de tip narativ-artistic; 3) multiplicarea
principiilor prostiei în strategiile istorice, aşa cum procedează Glucksman.
Pe harta literaturii române, prostia îşi are în Creangă cel mai important
narator. Există în scrierile acestuia o mare sensibilitate faţă de prostie. Poveştile,
amintirile, povestirile sale îşi au în relatarea cazurilor de prostie cele mai bune
articulaţii. Pe rând, avem de-a face cu situaţii de prostie în Capra cu trei iezi unde,
evident, iedul cel mare este prost (prin credulitate şi necunoaştere!) când deschide
uşa, nerecunoscând vocea mamei; în Punguţa cu doi bani unde moşneagul este alt
tip de prost, unul care nu ştie că nu se pot obţine ouă de la un cucoş, încât bătaia
administrată nu are cum să rezolve o neputinţă de gen ş.a.m.d. Toate naraţiunile lui
Creangă au la bază anumite modalităţi ale prostiei. Este adevărat, toate prostiile,
bazate pe credulitate, naivitate, inocenţă, necunoaştere, răutate, încheie, incluse în
chimia întâmplărilor fantastice, bine. Separate însă de arta literară şi de conţinutul
propriu-zis al povestirii, ele nu încetează o clipă de a fi ceea ce sunt în ordinea
primară a existenţei lor: prostii curate.
În urma naraţiunii lui Creangă (a naraţiunii complete, se poate spune, căci nu
mai rămâne nimic de spus odată întreprins efortul de circumscriere a prostiei în
jurul unui principiu care să-i expună logica!) ceva rămâne în suspensie: profilul
bărbatului care citeşte prostia, care o suportă şi reacţionează la ea. Despre el nu
ştim decât ce se poate şti despre cel care se defineşte prin reacţii la prostie. Fie însă
şi astfel, reacţiile la prostie nu sunt suficiente pentru a defini întreaga atitudine faţă
de prostie. În faţa prostiei există mai multă referinţă decât reacţia imediată. Există
reacţia îndepărtată, imediat ce manifestarea brută a prostiei a încetat, atunci când
înţelegerea prostiei are altă digestie şi alt conţinut. Există reflecţie, intrarea într-o
istorie, relaţiile multiple etc. Prostia produce judecată, reacţie, atitudine punitivă şi
iertare. Pe scara efectelor sale se găseşte totul, de la dragoste, la moarte.
După ce prostia este descifrată şi numită, adevărul despre ea nu se opreşte.
Despre prostie trebuie continuat. Dar cum şi până unde trebuie urmărită? Şi, mai
ales, care este ţinta finală a lecturii ei?
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Mai întâi este evidentă tipologia fenomenului: există mai multe tipuri de proşti. Prostia
este largă cât lumea, iar în cuprinsul ei, Creangă selectează câteva specimene. Mai sunt şi
altele? Sau, prostia este în sine, adică fără antrenarea altuia, a tuturor sau a lumii? Există o
hartă a ei, un relief care să discearnă eterogenitatea lucrului?

Există, mai întâi, cel prost, prostul ca atare, cu prostia lui care trebuie urmărită
pe o scală a discontinuităţii şi incongruenţelor.
Urmează fizionomia fenomenului: prostia ca atare, imaginea din afară,
fotografia care, pe lângă subiect, implică şi un decor. Decorul este acela care
stârneşte prostia, pentru că în afara unui context, a unei lumi concrete, prostia nu
are cum şi de ce să se manifeste.
Este, mai departe, procesul, fiziologia, mişcarea actanţilor implicaţi, punerea
lor în legătură, istoria pur şi simplu.
Pentru că prostia, prin toate acestea şi prin referenţii ei, este legiune, la fel vor
fi şi tipurile sale, indiferent că este vorba despre subiect, fenomen sau proces.
Tipurilor numite direct de Creangă: proşti, neghiobi, tonţi, nătărăi, dobitoci,
li se pot adăuga tipurile nemijlocite prezente pe harta cotidiană a fenomenului:
1) nebunul, adică prostul care confundă identităţile ontologice ale lumii
2) naivul, cel cu o viziune nemijlocită, directă, senzorială a lumii; adică cel
lipsit de o atitudine reflectată, distanţată, descentrată, depărtată de centru cu scopul
vederii lui. Naivul este totuna cu lucrurile, se identifică cu ele, este lucrul însuşi, pe
când cel ce reflectă se separă, ia distanţă dar, atenţie! distanţa excesivă nu trebuie
să-l ducă să piardă din vedere lucrul încât acesta să dispară!
3) inocentul, adică cel împărtăşit de la condiţia originară de necunoaştere a
binelui şi a răului, cel neasemenea lui Dumnezeu – pentru că devenirea aidoma
Domnului are loc abia în urma abordării pomului cunoaşterii – cel lipsit de vina
originară, aflat la începutul lumii, sau chiar înainte de începutul lumii ca lume
căzută. Inocentul este Adam înainte de cădere.
4) ignorantul, cel ce nu ştie, ca urmare a deciziei sale sau a situării regretabile.
5) răul – cel puţin conform lui Socrate, care nu a încetat niciodată să creadă
că nimeni nu face răul cu bună ştiinţă.
Tipologia subiectului aruncă o culoare pestriţă peste lume. Ca urmare, prostia
devine, prin diversitate tipologică, un subiect de abordare barocă. Este dificil de
pus într-una şi aceeaşi succesiune prostia mitică: trixterul (Eulenspiegel – unde,
prin etimologie, este prezentă oglinda ca reflecţie a ceea ce se află în afară) şi
prostia istorică, prostia doxografică, prezentă în relatările din istoria lumii (prostia
regelui Lidiei care, consultând oracolele, află semne de încurajare pentru începerea
unui război dificil, porneşte războiul încurajat de spusele oracolului în forma:
începând acest război un mare regat va fi zdrobit, fără să se gândească o clipă că
oracolul îi vorbea despre înfrângerea propriului regat. Avem aici tipul de prostie
care nu ştie să citească, adică să interpreteze ceea ce zeii îi spuneau în cuvinte
puţine şi simple!).
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Prostia fabulatorie, adică prostia trecută în registrul fenomenului, este prostia
basmelor şi legendelor populare,
prostia făcută prezentă de Păcală unde, fie alţii, fie el însuşi, se arată ca proşti. Prostia mitică
face cu uşurinţă loc unei ambiguităţi: nu se ştie până unde păcălitul nu este, de fapt, păcălitorul,
iar prostia să nu fie, în realitate, isteţime.

Prostia doxografică, lecturată de Glucksman în toate istoriile totalitarismelor20,
este evidentă în toate actele politice ratate, în toate eşecurile şi erorile de conduită.
Ca atare, ea prezintă tot interesul sau dezinteresul pe care le poartă contingentul
istoriei.
Criteriul calculului şi al gândirii ca reper pentru prostie este prezent în
configurarea celor două personaje paradigmatice ale mitologiei eline: Prometeu şi
Epimeteu.
Prometeu este cel care, conform etimologiei, gândeşte în cuvântul înainte al
lumii, în antreul lucrurilor. Lucrurile sunt gândite înainte să se petreacă, în avansul
lor ontologic. Anterior acţiunii este proiectul, instinctul sau reflexul.
Prometeu este cel care rezolvă lucrul devansându-l în raport cu propria
realitate. El obţine lucrul înainte de a fi, îi obţine forma, proiectul sau gândul. În
această formulă ontologică prin care lucrul individual există înainte de a fi este
maniera în care onticul există în sfera proprie a dublei fiinţe. Este cazul lipsit de
orice concurenţă, pentru că, mai departe de aici, nu există exemplu al fiinţei care-şi
obţine unitatea parcurgând, în avans, o dublă experienţă. Prin proiect şi gândire,
inteligibilitatea lumii face loc condiţionării ontologice dualiste. Ambele ţin de
pre-ontologia particulară a fiecărui lucru. Este ipostaza demiurgică a lumii,
precipitarea şi dorinţa ei primăvăratică de a avea lucrul înainte de a fi, de a-i obţine
fiinţa înainte de fiinţă. Gândirea şi proiectul ţin de pre-fiinţă, de maniera în care
drumul fiinţei trece prin ante-fiinţă.
Nu este însă suficient, iar marca absenţei prostiei nu stă exclusiv în gândirea
în avans. Cel puţin aceasta este învăţătura din fabula lui Creangă. Femeia care se
teme de ce poate să facă drobul de sare, se teme de ceea ce poate fi, adică ea
gândeşte în preambulul fiinţei. Adică gândeşte în exces. Pentru că depinde
cantitatea de gândire: cât trebuie gândit în avans pentru a obţine echilibrul fiinţei şi
succesul realizării? A depăşi o anume cantitate a gândirii, adică a gândi prea mult
este rău. Invers, a gândi insuficient este la fel de rău. Norma este a gândi atât cât
trebuie, a gândi în balansul gândirii pentru a obţine echilibrul fiinţei şi al
pre-fiinţei. Prostia din familia bărbatului ilustrează tipul de prostie prometeică.
Epitaful gândirii prometeice este destinul personajului, trufia maximă a
înfruntării zeilor şi a sfidării cerului. Prometeu este pedepsit şi aruncat pe stâncile
Caucazului. Fierea ca secreţie a ficatului sfârtecat mereu de vulturul lui Zeus este
20

André Glucksmann analizează prostia la nivel politic şi istoric, nu individual, adică privat,
aşa cum se întâmplă în povestea lui Creangă.
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amărăciunea adusă cu sine de trufie. Este trufia raţiunii care se pune mereu în faţă.
De aici avertismentul perpetuu pentru ce poate aduce cu sine raţiunea ca singură
sursă a trufiei. Pentru că trufia nu poate proveni decât din sentimentul că fiinţa
propriu-zisă poate fi depăşită, poate fi deţinută în proiect, gândire sau instinct, iar
subiectul lor este tocmai cel ce creează fiinţa. Prin trufie, ceea ce este se uzurpă.
Ulterior acţiunii este confirmarea, gândirea postumă, experienţa. Inversarea celor
două hibridizează atitudinile până dincolo de limita fluidităţii şi coerenţei ontologice.
Gândind după, Epimeteu pierde şansa uzufructului, adică a beneficiului
înţeles ca singura normă de reglaj raţional. Ceea ce se află în preambulul acţiunii:
proiectul, instinctul sau reflexul, îi lipsesc lui Epimeteu. Cei doi – Prometeu şi
Epimeteu – se găsesc laolaltă prin atitudini diferite faţă de acţiune, fiecare gândind
în intervale temporale diferite. Prometeu şi Epimeteu sunt fraţi şi, aşa cum se
întâmplă pe harta mitologiei eline, legătura de sânge devine legătură de sens.
Epimeteu este prototipul care-şi defineşte prostia prin gândirea după, adică
aflat în faţa lucrurilor el se avântă pe marea derulării lor fără să stea pe gânduri.
Or, tocmai întârzierea pe care o implică acest tip de stat este cea care îngăduie
elaborarea proiectului sau manifestarea instinctului. Revine că prostul este cel care
intră în acţiune fără proiect şi fără instinct. A merge în lume, în traficul acţiunii,
fără proiect, înseamnă a merge sub nivelul de abordare umană, iar a merge fără
instinct înseamnă a merge sub nivelul de abordare animală.
Astfel, este imposibil de reconstituit o topografie a tipului Epimeteu, fără
proiect, adică fără gândire şi fără instinct.
A gândi după ce acţiunea se închide face din gândire operaţia lipsită de
introspecţie, adică de vederea secundă asupra ei însăşi. Gândirea lipsită de
narcisismul originar care să-i hrănească dubla deschidere asupra lumii şi asupra ei
înseşi, devine gândire mutilată, iar măsura ei dată de eficienţă – inoperantă. O
gândire care nu rezolvă dezideratul pe care instrumentalizarea sa îl cere are urmare
directă în naşterea atitudinii pesimiste.
A gândi după devine act absurd. Atunci când lumea a devenit destin, când
fiinţa ei se citeşte în ontologia pe care i-o conferă timpul trecut, orice proiecţie
asupra ei, de altă natură decât natura actului hermeneutic, înseamnă prostie. O
gândire după este chipul secund al ochiului Meduzei care, căutând fiinţele
pietrificării sale, întâlneşte o lume deja pietrificată: nu mai este nimic de pietrificat
pentru că operaţia este deja executată, astfel încât, într-o astfel de lume, Meduza
este mitologia îndoielnică a non-sensului epimeteic.
De aici, naşterea pesimismului de toate tipurile. Numai acolo unde se
recunoaşte incapacitatea gândirii de a produce schimbare, citită ca neputinţă a
voinţei de a întreprinde ceva, pesimismul are temei 21. Dar câte date trebuie să intre
21

Nietzsche consideră că a combate pesimismul cu armele erudiţiei savante este o mostră a
imbecilităţii. La fel este însă şi a încerca să-l susţii altfel decât prin enunţarea lui sau, poate nici măcar
atât, pentru că un pesimism enunţat este deja o concesie făcută logosului şi, prin el, credinţei că se
poate opera cu el.
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suficienţa unei lecturi pentru a fundamenta o concluzie de felul pesimismului?
Pentru că în spatele unei concluzii de acest fel se găseşte o sumă aritmetică. Care
este însă această sumă nu se poate spune 22.
Despre numărul prostiei. Dacă, în privinţa prostiei, poate fi vorba despre
lege, adică despre reducerea cazului la un principiu – altfel nu ar putea fi înţeleasă;
dacă bărbatul, din povestea lui Creangă, nu ar avea o cheie a prostiei prin care să
citească temerea în faţa drobului de sare, el nu ar putea să le acuze pe cele două
femei de prostie – atunci un număr al fenomenului nu poate fi căutat. În sine,
prostia nu există decât ca logică, adică încălcare a unui principiu logic. Principiul
logic absolut este principiul contradicţiei: a≠a. Prin urmare, o ontologie a
fenomenului este o investigaţie a ei pe caz, dar dacă ontologia s-ar întemeia strict
pe caz, legislaţia ei s-ar pulveriza în aer.
Discontinuitate. Despre altceva nu poate fi vorba. Orice prostie este
punctuală. Comportamentul este sumă de acte, succesiune, iar dacă el este, în
totalitatea lui, prostie, este aşa prin însumare. Prostia are la bază legea succesiunii,
adică a ruperii ei, a discontinuităţii, a fragmentului. Ea nu priveşte nimic în calitate
de întreg, are de-a face cu partea. Este proastă o replică, o atitudine, un gest, fiinţa
întreagă nu, pentru că prostia vine abia la finalul unui lucru, deci presupune
sfârşirea lui şi posibilitatea altuia. Între cele două este un nimic care nu poate fi
calificat prin prostie.
Aşadar nicio prostie nu este radicală, nu merge până la capăt, iar dacă se
poate închipui aşa ceva – mai ales, logic! – atunci ar avea loc autoanihilarea
prostiei. Un fanatism al lucrului înseamnă distrugerea lucrului. De exemplu,
războiul rece nu s-a bazat pe o prostie radicală, adică pe ducerea tensiunilor
bipolare până la consumarea finală care ar fi constat într-un război atomic total.
Prostia coerentă şi consecventă ar fi însemnat autodistrugerea speciei cu satisfacţia
pedepsirii celuilalt, adică inconştienţă solipsistă şi derealizare trufaşă. Împlinirea
maximă a prostiei este trecerea ei în absolut, ceea ce înseamnă neantul absolut.
Principiul transcendental al prostiei este în discontinuitate şi incoerenţă, în
mişcarea tip zig-zag, mersul curbat al inteligenţei.
Prostie şi gândire utopică. Prostia elaborată, adică prostia savantă, este
prostia înfăşurată în jurul unui proiect, prostia constructoare de teorii. În acest
punct, între prostia vizionară şi gândirea ipotetică, gândirea care construieşte
ipoteze pe datele realului (ceea ce deosebeşte ipoteza de adevăr este insuficienţa
datelor, aspectul de aritmetică – şi calitate! – a numărului) nu este nicio diferenţă.
Din punct de vedere formal, avem un caz de coincidentia opossitorum.
La Swift23, în descrierea modului de organizare a lumilor întâlnite de –
marele, micul – Gulliver, se vorbeşte despre tehnica aplicată a conservării luminii,
22
Schopenhauer şi Nietzsche consideră poziţia pesimistă de nedepăşit. Orbirea în faţa
adevărului pesimist este, în lectura lor orbire, iar orbirea este definiţia cea mai bună a prostiei. Dacă
lumea nu se dărâmă în chiar clipa de faţă, aşa cum ar trebui, conform datelor de teren culese de către
cei doi, este datorită orbirii de care sunt pătrunşi proştii lumii, adică optimiştii ei.
23
Jonathan Swift, Călătoriile lui Gulliver. Povestea unui poloboc şi alte satire, Editura Univers, 1985.
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adică despre exact unul şi acelaşi lucru cu exemplul din povestea lui Creangă. La
ultimul, lumina era adusă în casă cu oborocul, la Swift lucrul se petrecea ştiinţific,
prin medierea tehnicii. Pentru că primul nu avea nicio metodă şi nu aplica nicio
tehnică, era prost. La Swift, conservarea luminii, pentru că era servită de ştiinţă, şi
era reuşită, însemna inteligenţă. Unul şi acelaşi lucru conduce, pe de o parte, la
prostie, pe de alta, la confirmare şi inteligenţă. Prostia este, prin urmare, configurare,
poziţionare deplasată, nesocotire a mijloacelor, inadecvată utilizare a lor.
Dacă, din lumea utopică s-ar selecta cele mai multe aşa-zise invenţii, inovaţii,
tehnici etc, rupte de maniera relatării elaborate, şi ar fi plasate frust în lumea
prostiei nude, nu ar mai exista diferenţă. Cele două tehnici de manevrare şi
conservare a luminii ar fi la fel. Simplificând, orice imagine utopică este hilară ca
schemă, idee.
Trebuie reţinut, de aici, schematismul, simplismul, caracterul frust şi
reducţionist al oricărei manifestări de prostie. Dar este suficientă elaborarea şi
îmbogăţirea conexă a lucrului pentru a ieşi din prostie? În cartea lui Glucksman24
răspunsul este negativ: orice adaos şi îmbogăţire de moleculă istorică nu salvează
fapte, evenimente şi regimuri de la bustul nud: ordine politică totalitară, crimă
istorică, eroare.
Prostia vizionară şi gândirea utopică aparţin, prin finalitate, unei gândiri a
întregului, unei gândiri totale.
Polisemie şi omonimie a realului; două tipuri de lectură. Cele două femei din
povestea lui Creangă au în vedere un real posibil: drobul de sare poate să cadă,
copilul poate fi omorât. Bărbatul are în vedere un alt tip de real: realul composibil,
adică realul care poate intra în combinaţie cu un alt real care s-ar baza pe un anume
tip de reacţie.
Ce le lipseşte celor două femei este dimensiunea viitorului: posibilitatea de
alterare a unei direcţii rele ca posibilitate realizată de viitor. Strict viitorul are şansa
debilitării posibilului până dincolo de ştergerea direcţiei sale prime. Ele nu mizează
pe viitor, nu cred în el, pur şi simplu el nu există şi nici nu este cunoscut
în potenţialitatea sa multiplă. Viitorul este multitudinar, populat în potenţialităţi,
conglomerat.
În mentalul românesc, situaţii de felul credinţei în posibilul nestrunit sunt
structurale. Există, altfel spus, o structură ontologică prin care profilul firii se
descoperă: credinţa în fatalitate. Un anunţ al fiinţei, o prevestire a ei va trasa albia
realităţii. Promisiunea, avertizarea, ameninţarea, ca preambuluri ale fiinţei îşi pierd,
pe acest teren, forţa probabilităţii şi devin reale.
Înaintea poveştii lui Creangă, în mentalitatea românească şi-a făcut loc
fatalitatea Mioriţei. Credinţa fatalistă a ciobanului în iminenţa morţii sale anunţate
este una şi aceeaşi cu credinţa celor două femei în posibilitatea ucigaşă a drobului
de sare. Înainte deci de a ne întâlni cu credinţa în posibilitatea care conduce la
24
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prostie, am întâlnit posibilitatea care duce la fatalism. Avem în unul şi acelaşi real
două lecturi, două modalităţi de retragere din faţa lui, cu rezultate diferite. Realul
rămâne identic cu sine, în lecturile sale însă el diferă. În ambele tipuri de lectură
posibilul este colapsat în real, iar acţiunea este, deopotrivă, absentă. Posibilul este
terenul unui subiect de felul întâmplării neîntâmplate, iar destinul acceptă să se
construiască în funcţie de acest tip al întâmplării. Certitudinea de sine are reper în
transferarea asupra încă-inexistentului a datelor deja-existentului.
Despre prostie în datele condiţiei feminine. Povestea lui Creangă debutează
cu o incriminare a prostiei la genul feminin. Pentru început, sunt proaste cele două
femei, adică, pentru început, femeia este proastă. Creangă nu se pronunţă nicăieri
în favoarea unui misoginism de felul prostiei feminine. El nu selectează, nu optează
pentru încărcarea condiţiei femeii cu atributul narat. Nu păstrează nici pentru
bărbat – deşi cazurile de prostie masculină sunt mai numeroase: bărbaţii sunt de
patru ori mai proşti, conform întâlnirilor avute – atributul prostiei. Prostia este
distribuită de Creangă indiferent de gen şi fără misoginie. Nu se spune aşa ceva
nici pentru femei, nici pentru bărbaţi, în ciuda tradiţiei, mai dispusă să vorbească
despre prostie în lotul unui gen.
Până în prezent, tradiţia nu a obosit să vorbească despre femeie misogin.
Orice misoginie are harta completă abia prin aducerea în discuţie a prostiei. Otto
Weininger nu încheie lista celor care, pe faţă, traduce cultural argumente în
favoarea incriminării femeii. Şi nicio misoginie nu este completă dacă prostia
lipseşte. Argumentul suprem în misoginia de orice fel are numele prostiei. Nu s-a
făcut însă nicio tentativă de demontare a clişeului şi nici de refuz al atitudinii în
consecinţă. Exemplele aduse erau de natură cazuistică, adică de selectare a faptelor
pe bază de cazuri, sau de situare generală a neputinţelor feminine, cauzate, conform
orientării date, de înzestrări generice. Femeia este proastă, conform misoginilor (cu
Weininger în frunte!) în natura ei, iar istoria o arată cu prisosinţă. Întrebarea este
însă: dacă aşa stau lucrurile, cu dovezile pe masă, ce stă în spatele faptelor? Pentru
că în spatele faptelor stau alte fapte, iar cercetarea acestora din urmă poate duce
altundeva. Unde?
De la începuturi până aproape de secolul al XX-lea, femininul intra în istorie
sub chipul femeii-copil, adică al copilului care devenea femeie la o dată monstruos
de inadecvată. Femininul intră în istorie atunci când copilul devine femeie la 12,
13, sau 14 ani. Cu alte cuvinte, orice documentare în materie de mentalităţi arată
cum femeia se supune unei solicitări abuzive.
Ce înseamnă acest lucru? Mai întâi, vârsta respectivă înseamnă biologie. Se
poate cerceta (biologii au făcut acest lucru) ce potenţialitate biologică are
organismul uman la această vârstă. Chiar dacă potenţialul de reproducere este
asigurat, treapta pe care are loc este inferioară. Organismul uman este matur sub
raportul reproducerii, dar nu este la nivelul suficienţei neurologice. Creierul uman
pur şi simplu nu este copt la 12, 13, 14 ani.
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Or, prin transferul unui organism aflat sub dubla determinare a suficienţei
biologice şi a insuficienţei neurologice, în habitatul de convieţuire ai cărui
parametri sunt în totalitate sub exigenţa suficienţelor generale, răspunsul va fi unul
deficitar. Creierul infantil nu va răspunde oportun solicitărilor aruncate creierului
adult. Cu alte cuvinte, aflat în lumea adulţilor, copilul nu va reacţiona conform
aşteptărilor. Mai mult, aflat sub stringenţa reproducerii, a naşterilor, copilul-femeie
îşi va dezvolta aptitudinile biologice ale întreţinerii nou-născutului. Cealaltă
dezvoltare potenţială va rămâne secundară, amânată sau blocată. Biologia va
confisca în cvasi-totalitate corpul femeii.
Văd, numai că nu pricep! Aşa se exprimă bărbatul atunci când prostul care
încerca să ducă vaca în vârful şurii îi răspunde drumeţului: „Mă omule! zise
drumeţul, făcându-şi cruce; dar ce vrei să faci? – Ce să fac, mă-ntrebi? Da’nu vezi?
– Ba văd, numai că nu pricep (s. m. I.M.). – Ia, hăramul ista e hâmisit de foame şi
nu vrè nici în ruptul capului să vie după mine sus, pe iastă şură, să mănânce fân…”25.
A vedea şi a pricepe descriu, prin extensie cartografică, lexicul prostiei. În
povestea lui Creangă, acest lexic este mai bogat.
Atunci când soţia bărbatului începe lamentaţia despre ce va fi, despre drobul
de sare care va cădea şi despre moartea copilaşului, mama femeii, despre care ştim
deja că „nu era tocmai hâtră, îşi întrerupe torsul, aruncă fusul, şi sări fără Sine”.
Este prima utilizare a lexicului de specialitate, înainte de fixarea tipologiei: tonţi,
neghiobi, nătărăi, dobitoci, adică a unei referenţialităţi din afara conţinutului.
Soacra bărbatului este proastă pentru că nu este tocmai hâtră, şi nu are cu ea
Sinele. Atunci când face ceea ce face, o face fără sine. Cum sunt posibile acestea,
adică să nu fie tocmai hâtră şi să fie fără Sine? Creangă nu spune, le arată doar că
sunt aşa, ceea ce ne face să credem, mai degrabă, că avem de-a face cu unul dintre
secretele prostiei: cum de lucrul este aşa cum este, adică secretul ontologic al prostiei.
Pentru ca prostia să se manifeste este nevoie ca personajul să nu fie hâtru şi
nici să nu aibă prezent Sinele. Tocmai prin absenţa Sinelui, prostia este posibilă în
ontologia ei şi inteligibilă în principiul încorporat.
Pentru a fi prost, Sinele trebuie să fie departe, personajul să nu-l deţină. Fără
Sine, prersonajul nu este nici în prezenţa instinctului care orientează şi dă soluţia.
Cu alte cuvinte, prostia presupune absenţa instinctului, adică a soluţiilor animale, şi
a Sinelui, adică a soluţiilor umane. Fără ceea ce este uman şi îi aparţine pe scara
proprie a avutului, prostul pierde şi ceea ce i-ar putea fi animal, adică anterior.
Astfel, prostul rămâne cu totul golit, devalizat de ustensilele vitale. Imaginea unui
subiect lipsit de animalitate şi, deopotrivă, de norma de umanitate este de felul
sensului expus în privirea celui care vede, dar nu pricepe, adică a privirii goale, a
privirii care nu ajunge la obiect nici prin ochi, nici prin pricepere. Căci ochiul care
nu vede nu onorează nici măcar animalitatea ce nu are decât ochi. Dar ochiul
animal vede, iar în urma vederii, extrage seva pe care o încorporează în continuitatea
25
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dintre el şi lume. Prin simpla exercitare a vederii, a oricărui alt simţ, animalul are
asigurată de partea sa suficienţa înscrierii într-o lume pe care o poate instrumenta.
Omul, în schimb, utilizând vederea, fără să o poată subordona (sau coordona)
priceperii, pierde serviciile pe care, imediat mai jos, animalitatea ochiului pur i
le-ar putea asigura. Altfel spus, neonorând inteligibilul, omul pierde şi vizibilul.
Pentru om, vizibilul aparţine inteligibilului, ceea ce el vede, este văzut doar în
măsura în care descoperă un sens.
Hâtrul şi Sinele reprezintă tocmai termenii fundamentali prin care se prezervă
inteligibilul (în forma manifestă a priceperii!).
Prostia face istorie – pentru că poate fi înţeleasă cel mai simplu din istorie,
adică din cazurile narate sau imaginate. A fi real, adică istoric, şi a fi imaginar, sunt
unul şi acelaşi lucru pentru că imaginarul nu diferă de real, este în prelungirea
acestuia, în virtutea unora şi aceloraşi principii. Care sunt, însă, principiile care fac
imaginarul să fie de unul şi acelaşi tip cu realul nu este dificil de urmărit. Diferenţa
dintre cele două ar putea fi una de morfologie: realul, adică istoria, să confere
formă, să îngroaşe conturul, să scoată în faţă un real de felul Istorii (Herodot),
Războiul peloponesiac (Tucidide), iar imaginarul strict să nareze. În plus, tradiţia
să fie construită mai mult prin excluziunea imaginarului şi includerea mai
pronunţată a istoricului.
În Yin şi Yang. Abia prin trecerea în dubla condiţie a genului, respectiv
masculin şi feminin, face din prostie fenomen universal. Astfel, consultarea
fenomenului este ferită de reproşurile şi capcanele feministe ale discursului.
Formatul prostiei este complet când cazuistica nu este pe jumătate. Prostia este mai
elocventă iar prezentarea mai persuasivă când coloratura de gen lipseşte. Ţine de
estetica pigmentului indus, adică a artificiului, ca prostia să fie asociată genului,
indiferent: masculin sau feminin.
Imaginea prostiei radicale, a prostiei absolute – manifeste în absolutul şi
radicalitatea sa – este imaginea fiarei care se auto-devoră într-o ultimă imagine:
coada care este înghiţită de o gură fără de corp.
În imposibilitatea acestui gest este de gândit caracterul, în chip egal, prostia
auto- şi heterodistructivă, pentru că există dubla deschidere a acesteia: spre sine, în
distrugerea de sine, şi exterior, spre distrugerea a ceea ce se află în afară. Prostia
poate distruge tot, până la capăt. Totuşi, ea nu este continuă, nu poate bulversa totul
într-un hău pentru că s-ar lipsi de formă, adică de deschiderea de tip propoziţional
în care să figureze ca subiect narativ posibil. Or, pentru a fi posibilă în naraţiunea
ei, totul în preajmă trebuie să difere. Ea se bazează, şi în manifestare, şi în
pricepere, pe această diferenţă între ea şi rest.
Nu trebuie pierdut din vedere că, în ciuda celor abia cinci pagini, povestea lui
Creangă aparţine marii literaturi făcută posibilă prin relatarea unei călătorii:
Odiseea, Eneida, Divina comedie, Don Quijote, Faust, Moby Dick, Ulisse. Şi că în
urma fiecărei calătorii, se capătă un adevăr.
Există ştiinţă a prostiei, a ceea este ea în fiinţa ei şi a ceea ce înseamnă. Dacă
nu ar fi aşa, personajul lui Creangă nu le-ar acuza pe cele două femei că sunt
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proaste (adică ştie ce este prostia!) şi nici nu ar şti ce înseamnă prostia dacă nu ar
raporta comportamentul celor două la o normă care să definească. Sunt implicate
deci două dimensiuni: una ontologică – ce este – şi una epistemologică – ce
înseamnă. Şi, mai mult, în ştiinţa prostiei există un raport al realului la normă, o
punere în legătură, o judecată.
Altceva este straniu: nicio prostie nu poate fi descoperită înainte ca procesul
să se încheie, la jumătatea drumului sau înainte de final. Abia când prostia ajunge
la capăt, ea este cu adevărat prostie. Or, - şi aici este toată stranietatea! – la fel stau
lucrurile şi cu inteligenţa. Nici ea nu poate fi descrisă ca atare înainte de a ajunge la
capăt. Un lucru este inteligent: judecată, operaţie etc, abia în final.
Mai mult, prostia are şi ea argumentele ei. Prostul ştie şi poate să răspundă la
întrebarea de ce? sau pentru ce? Pe tot traseul derulării, din primul moment, din
clipa în care se începe, prostia se explică, se justifică şi se întemeiază în raţiune. Nu
contează că argumentele prostiei sunt inconsistente, că ele însele nu se susţin şi că
procesul argumentării şi justificării se debilitează şi nu e credibil până la capăt.
Important este că se apelează la acelaşi tip de sprijin: la invocarea lui pentru că, sau
priveşte!
De ce ţine acest aspect? Este în ordinea naturii ca identitatea să fie căpătată
abia în încheierea lucrului? Sau este dincolo de natură?
Abia ultima literă a alfabetului identitar le separă pe cele două.
Este prostia necesară? Discursul asupra prostiei trebuie să se oprească în
punctul în care istoria iese din sine şi vrea să fundamenteze dincolo de morfologie.
Includerea necesităţii în fenomenul prostiei o trece în imaginarul hermeneutic. În
ce măsură însă hermeneutica imaginarului poate răspunde? În măsura în care cele
două falii se respectă, iar un răspuns, extrem de simplu, se păstrează pe o falie.
În utopie nu există descrieri ale fenomenului şi nici cazuri de proşti. Cu alte
cuvinte, dacă utopia este idealitatea noastră comună, în această idealitate nu poate
fi vorba de prostie. Nu putem fi proşti în idealul de care vorbim. Or, dacă în
idealitate prostia nu are ce căuta, are în realitate. Ce caută însă în realitatea noastră
prostia? Afirmarea de sine prin implicarea altora. În măsura în care una este găsită,
este găsită şi cealaltă.
Configurând astfel răspunsul la necesitatea prostiei, i-am descris şi actualitatea.
Prostia nu poate fi extirpată, ea poate fi corijată, monitorizată sau manipulată.
Este atitudinea de admitere şi recunoaştere a ei, de consemnare şi încorporare cu
risc minim.

SEXUALITATEA ÎN APOPHTEGMATA PATRUM
ŞI LA EVAGRIE PONTICUL
Radu SĂVULESCU∗
Abstract: This study aims to offer an analysis of the perceptions on sexuality
in the Egyptian monasticism, with an emphasis on the sayings of the Fathers, the
so-called Apophtegmata Patrum, and on the writings of Evagrius Ponticus. The
Egyptian attitude towards sexuality is part of the wider Christian conception on this
matter, namely one of the strictest. The sayings of the Fathers, as well as the teachings
of Evagrius, display a rejection of female presence, both physical and spiritual, in the
life of male monks. This rejection is not based on misogyny, but on the need to
prevent any sexual temptation, which might be used by demons as means of attack in
their combat against hermits and monks.
Keywords: sexuality, monasticism, Apophtegmata Patrum, Evagrius
Résumé : Cette étude a l’intention d’offrir une analyse des perceptions sur la
sexualité dans le monachisme égyptien, avec une accentuation sur les paroles des
Saints Pères, le soi-disant Apophtegmata Patrum et sur les écritures d’Evagrius
Ponticus. L’attitude égyptienne vers la sexualité fait partie de la plus large conception
chrétienne sur cette question, à savoir un des plus stricts. Les sayings des Pères, aussi
bien que les enseignements d’Evagrius, affichent un refus de toute présence féminine,
tant physique que spirituelle, dans la vie des moines mâles. Ce refus n’est pas fondé
sur la misogynie, mais sur le besoin de prévenir n'importe quelle tentation sexuelle,
qui pourrait être utilisée par les démons comme les moyens d'attaque dans leur bataille
contre les ermites et les moines.
Mots clés: sexualité, monachisme, Apophtegmata Patrum, Évagre

Încă de la începuturi, în monahismul creştin, s-a pus problema atitudinii pe
care călugărul trebuie să o aibă faţă de trup şi de propria sexualitate. În general, în
creştinismul timpuriu, sexualitatea, deşi considerată naturală, era percepută ca un
factor ce îngreuna desăvârşirea omului. În consecinţă, monahii au dezvoltat o
atitudine de temperare a acesteia, de aducere a ei sub controlul raţiunii. Atât în
monahismul sirian, cât şi în cel egiptean, anahoreţii şi trăitorii din aşezăminte au
căutat mijloace de dobândire a cuminţeniei trupeşti şi sufleteşti, identificând, cu
luciditate, cauzele fizice şi psihice ale agitaţiei trupului şi clasificându-le pe acestea
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în funcţie de sursa care le generează. Astfel, călugării au ajuns să poarte trei tipuri
de lupte împotriva sexualităţii: cu mişcările fireşti ale trupului, cu gândurile ce
aţâţă poftele şi cu demonii care, prin mijlocirea slăbiciunilor fireşti, încearcă să-l
deturneze pe monah de la scopul său spiritual.
În filosofia antică, trupul era în centrul unei continue dezbateri, în ciuda
faptului că, la scară socială, el cunoştea un cult extrem de dezvoltat1.
Reprezentanţii diverselor şcoli filosofice, indiferent de orientarea lor, au abordat
problema trupului, dar şi a relaţiei sale cu spiritul şi cu lumea exterioară.
Concluziile au fost, în marea lor majoritate, în aceeaşi direcţie, şi anume în sensul
unei anumite dispreţuiri a trupului ca vrăjmaş al sufletului sau ca surplus la care
putem renunţa sau pe care îl putem întrebuinţa după bunul plac al spiritului. Pentru
filosofia platoniciană, ideea unirii dintre suflet şi trup era un element al decăderii
omului, în vreme ce, pentru stoici, a suporta trupul era un element component al
suportării generale a tuturor realităţilor exterioare2. În gândirea biblică, însă, în
ciuda accentului care cade pe dezbrăcarea omului de trup, prin moarte, şi
reîmbrăcarea lui în ziua Învierii, corpul nu este privit doar ca un ansamblu de carne
şi oase, de care omul este legat în timpul existenţei sale pământeşti. El are o
anumită demnitate superioară şi exprimă „persoana în situaţiile ei majore: stare
naturală şi păcătoasă, consacrare lui Hristos, viaţă slăvită”3.
Gândirea creştină a trebuit să se debaraseze de concepţia dualistă specifică
lumii greco-romane, dar acest proces nu a fost deloc unul uşor, iar în scrierile
patristice mai poate fi, încă, sesizată, în unele locuri, atracţia platonismului. De
altfel, dualismul de tip platonician a lăsat urme mult mai semnificative în
antropologia patristică, decât în cosmologie. În asceza monahismului creştin
pot fi sesizate două tipuri de atitudini, privitoare la trup: cea dintâi exprimă ideea „poftei
cărnii”, care luptă împotriva duhului şi trebuie, în consecinţă, să fie stăpânită4, iar cea de-a
doua este expresia unei anumite neîncrederi faţă de trup, corespunzătoare modului de gândire
din filosofia platoniciană, ale cărei influenţe pot fi sesizate şi la acest nivel.

Desigur, atitudinile călugărilor nu îşi au izvorul, în mod direct şi în totalitate,
în filosofia greacă, întrucât este exagerat să credem că, într-un mediu monahal
relativ necultivat, scrierile filosofilor păgâni ar fi putut reprezenta o sursă directă de
inspiraţie. Pentru înţelegerea acestor atitudini şi a zicerilor sau situaţiilor din care
ele reies este necesară raportarea atentă la context, deoarece, în lipsa acesteia,
rezultatele pot fi unele confuze. Cu siguranţă, însă, în ciuda neuniformităţii
1
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modului de raportare a monahilor la trup şi la relaţia sa cu sufletul, creştinismul
ortodox a luptat împotriva dualismului eretic, căutând să tempereze tendinţele de
spiritualism exagerat, existent, de altfel, în permanenţă, în special în lumea răsăriteană5.
Conform gândirii patristice răsăritene, demnitatea fiinţei umane nu se
datorează numai sufletului, ci şi trupului, întrucât ambele sunt creaţie divină şi
slujesc scopului comun, şi anume desăvârşirea omului. Trebuie să acceptăm,
fireşte, că între suflet şi trup există importante diferenţe naturale, dar elementele de
legătură sunt puternice, făcând posibilă o strânsă colaborare şi relaţionare. Totuşi,
din punctul de vedere al naturii sale, sufletul se plasează pe o treaptă superioară
trupului, iar omul, în calitatea sa de chip al lui Dumnezeu, trebuie să asigure
permanenţa acestei superiorităţi, prin controlarea trupului în aşa fel încât el să
rămână sub ascultarea sufletului, şi nu invers6.
Dar trupul are, şi el, o valoare deosebită, iar Părinţii accentuează acest lucru.
Vasile cel Mare spune:
Multă grijă şi multă muncă au fost consacrate acestui corp omenesc al nostru. Dacă
abordezi medicina, vei descoperi câte lucruri ne spune ea despre funcţionarea acestuia, câte
trasee secrete a descoperit ea în structura noastră internă, ca urmare a experienţelor de
disecţie, intersecţii nevăzute, colaborarea trupului pentru a respira, canalele respiratorii, vasele
sanguine, tensiunea respiratorie, instalarea unei surse de căldură în preajma inimii, mişcarea
continuă a respiraţiei în pericard (...) Suntem înclinaţi să cunoaştem cerul mai bine decât pe
noi înşine. Nu dispreţui, deci, minunea care este în tine7.

Spre deosebire de Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz are o atitudine mult
mai agresivă faţă de trup, pe care îl consideră un element înjositor al construcţiei
generale a omului. În multe dintre scrierile sale, Grigorie vorbeşte despre trup în
termeni mai degrabă negativi, chiar dacă nu lipsesc şi pasaje pozitive. Cu toate
acestea, ca impediment pentru cunoaşterea lui Dumnezeu, trupul dobândeşte în
gândirea lui Grigorie de Nazianz aspectul unei impurităţi sau vulgarităţi.
Această atitudine a Sfântului Grigorie de Nazianz despre trup, considerat ca „văl” şi
„cătuşe”, trebuie înţeleasă ca fiind legată de principala sa idee despre om, în calitate de fiinţă
creată pentru o viaţă spirituală şi pentru cunoaşterea şi experimentarea lui Dumnezeu. Această
cunoaştere este doar o problemă a contemplării lui Dumnezeu, care poate fi perceput doar de
spiritul sau raţiunea omului, iar omul prin trupul său este greoi, este ţinut departe de Cel
pentru care are dorinţă înnăscută şi spre care tinde. Deci, pentru suflet, care însetează puternic
după Dumnezeu, trupul este un obstacol dureros, care trebuie mereu învins pentru a putea
realiza contemplarea Creatorului său8.
5

Tomas Spidlik, op. cit., pp. 152–153.
Marius Telea, Antropologia Sfinţilor Părinţi Capadocieni, ed. a II-a, Deva, Editura Emia,
2005, pp. 173–74.
7
Basile de Césarée, Sur l’origine de l’homme, 2, trad. A. Smets, Michel Van Esbroeck, Sources
Chrétiennes 160, Paris, Les Éditions du Cerf, p. 169.
8
Marius Telea, op. cit., pp. 183–185.
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Cât priveşte viaţa sexuală, aceasta nu este, în principiu, un aspect negativ al
firii umane, după cum, fireşte, nici nu constituie un atribut înălţător al acesteia.
Părerea dominantă în teologia patristică şi modernă este că împreunarea dintre
bărbat şi femeie a apărut ca o urmare a păcatului strămoşesc şi că protopărinţii au
fost cuprinşi de poftele trupului numai după ce s-au întors de la Dumnezeu,
neîndeplinind porunca Lui. La origine, omul a fost creat pentru unirea cu
Dumnezeu, acesta fiind şi sensul părţii poftitoare a constituţiei lui. Îndreptarea
acesteia către alt om este o deturnare cauzată de cădere şi care exprimă căutarea de
către fiinţa umană a plăcerii sensibile. Din punctul de vedere al eticii patristice,
sexualitatea rămâne o simplă latură nepăcătoasă a firii umane, atâta vreme cât ea nu
depăşeşte domeniul procreării. În momentul în care viaţa sexuală este întreţinută
numai de dorinţa de procurare a plăcerii, ea devine păcat, întrucât o astfel de
atitudine implică şi, totodată, atrage după sine desconsiderarea naturii umane şi
transformarea celuilalt într-un simplu obiect, într-un mediu prin care se atinge
starea de beatitudine carnală. Aşadar,
nu sexualitatea umană şi nici actul sexual, în sine, nu sunt condamnabile, întrucât ele nu au o
încărcătură morală proprie; raportarea omului la acestea este cea care poate conduce la păcat9.

În creştinismul primelor secole, însă, această înţelegere a sexualităţii şi a
actului sexual uman nu a fost singura răspândită în rândul teologilor şi, în general,
în rândul, credincioşilor. Dat fiind faptul că Noul Testament pleda pentru feciorie,
în detrimentul căsătoriei – singurul cadru în care manifestarea sexualităţii putea fi
acceptată –, s-au dezvoltat două interpretări extreme. Una, care îmbina elemente de
filosofie păgână, gândire semitică şi gnosticism cu învăţăturile autentice ale
creştinismului, milita pentru respingerea fecioriei şi promovarea vieţii de familie,
inclusiv cu implicaţiile ei trupeşti. Cealaltă extremă respingea viaţa sexuală şi
familia, susţinând cu tărie nu numai superioritatea fecioriei, dar chiar şi caracterul
ei de unică stare acceptabilă. Cu toate acestea, în gândirea creştină a triumfat calea
de mijloc, cea care s-a construit în jurul câtorva idei centrale. Prima este aceea că,
în conformitate cu învăţătura biblică, fecioria este o stare superioară căsătoriei,
întrucât oferă o mai mare libertate în relaţia cu Dumnezeu. Cea de-a doua idee este
că, în măsura în care nu depăşesc limitele firescului, pornirile trupeşti nu pot fi
considerate drept păcătoase. Şi, în fine, cea de-a treia idee, potrivit căreia o dată
asumată viaţa feciorelnică, în protomonahism sau în monahismul propriu-zis,
aceste porniri trupeşti trebuie educate şi diminuate10.
Cu toate acestea, nu celibatul avea să constituie caracteristica principală a
călugărului, odată cu dezvoltarea fenomenului monahismului creştin:
9

Drd. Liviu Petcu, Patima desfrânării şi biruirea ei în viziunea spiritualităţii ortodoxe, în:
„Revista Teologică”, nr. 2/2008, ediţia electronică, pp. 5–6.
10
Elizabeth Castelli, Virginity and its Meaning for Women’s Sexuality in Early Christianity,
în: “Journal of Feminist Studies in Religion”, vol. 2, no. 1 (1986), pp. 67–68.
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Din momentul în care începe să se dezvolte monahismul propriu-zis, ideea că celibatul
reprezintă caracteristica esenţială a „monahului” se estompează, făcând loc altor aspecte ale
vieţii ascetice, izvorâte din aceeaşi cerinţă fundamentală. Demersurile constitutive ale vieţii
monastice se explică, în realitate, prin convingerea că acest fel de vieţuire este unul esenţial
„monotrop”, orientat înspre un singur ţel11.

Chiar şi în aceste condiţii, însă, autorii creştini proveniţi din mediul monahal,
precum şi cei care doar au consemnat diverse ziceri ale părinţilor pustiei, au
acordat o atenţie aparte vieţii sexuale, educării poftelor trupeşti şi luptei împotriva
demonului desfrânării. Atât în monahismul sirian, cât şi în cel egiptean, dobândirea
controlului asupra propriului trup era văzută ca o condiţie sine qua non a
progresului spiritual, însă atitudinile referitoare la sexualitate şi la contactul cu
sexul opus (de obicei, cu femeia) sunt destul de diverse.
Sexualitatea în viziunea avvei Antonie şi în Apophtegmata Patrum
Încă din primii ani ai vieţii sale ascetice, avva Antonie (c. 250–356) s-a
confruntat cu atacurile diavolului, acestea fiind descrise, în mai multe rânduri, de
către biograful său, episcopul Athanasie al Alexandriei12. Pustnicul a rezistat la
toate aceste atacuri, rămânând ancorat în nevoinţa pe care şi-o asumase de
bunăvoie. Aceste atacuri demonice vizau, în primul rând, mişcarea gândurilor
eremitului, diavolul provocându-i mintea să se îndrepte înspre diverse lucruri
lumeşti, precum averea pe care şi-o pierduse, caracterul antisocial al retragerii sale
din lume, obligaţiile familiale precum ocrotirea surorii, sau desfătările mai mari sau
mici ale vieţii, începând de la conform şi până la mâncăruri. Cum toate aceste
atacuri au fost fără succes, următorul asediu satanic s-a purtat asupra pornirilor
fireşti ale trupului. Citim, din biografia redactată de Athanasie, că tânărul Antonie
se frământa în fiecare noapte din pricina gândurilor care-i trezeau furnicături în
trup, iar ziua şi-o petrecea extrem de tulburat, încercând să îndepărteze consecinţele
atacurilor nocturne. Modalitatea principală prin care diavolul căuta să-l determine pe
Antonie să slăbească în hotărârea lui de a duce o viaţă neprihănită era plăsmuirea
de închipuiri feminine în visele tânărului, în vreme ce reacţia acestuia consta,
conform lui Athanasie, în credinţă, post şi rugăciune. Deşi biograful pustnicului nu
ne prezintă mai detaliat cum întrebuinţa, în mod concret, avva Antonie aceste arme,
concluzia este aceea că atacurile diavolului rămâneau fără rezultat şi în această
situaţie. Într-un final, arătându-se lui Antonie, demonul şi-a recunoscut înfrângerea
în faţa rezistenţei incredibile a tânărului, nu înainte de a se prezenta şi de a-şi
recapitula victoriile anterioare:
11

Antoine Guillaumont, Originile vieţii monahale, trad. de Constantin Jinga, Anastasia, 1998, p. 69.
Sfântul Atanasie cel Mare, Viaţa Sfântului Antonie, trad. de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, în
Sfântul Atanasie cel Mare. Scrieri I: Partea a doua, PSB 16, Editura Institutului Biblic şi de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988.
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Sînt prietenul curviei. Eu am primit însărcinarea să întind cursele acestea şi să gîdil pe
tineri şi mă numesc duhul curviei. Pe cîţi doritori de curăţie nu i-am înşelat. Pe cîţi înfrînaţi nu
i-am biruit prin mîngîieri şi gîdilări. Eu sunt cel pentru care proorocul mustră pe cei căzuţi
zicînd: „Aţi fost amăgiţi de duhul curviei” (Osea, 4, 12). Prin mine au fost biruiţi aceia. Eu
sînt cel ce, necăjindu-te de multe ori, am fost tot de atîtea ori respins13.

Urmare şi a acestor experienţe directe în lupta cu demonii, dar şi cu propriul
trup şi cu gândurile care îi trezeau poftele trupeşti, avva Antonie a conştientizat cât
de dur este, pentru anahoret, războiul împotriva propriei sexualităţi care încearcă,
aproape permanent, să se sustragă controlului raţional. De aceea, în discuţiile sale
cu ceilalţi eremiţi şi, în particular, cu cei care veneau să-i ceară sfaturi cu privire la
viaţa idioritmică, Antonie amintea, mereu, de pericolul desfrânării, care-l paşte, la
tot pasul, pe cel dedicat acestui stil de viaţă. Într-una din zicerile din Apophtegmata
Patrum (Pateric), atribuite avvei Antonie, citim: „Cine stă în pustiu şi practică
isihia scapă de trei războaie: al auzului, al vorbitului şi al văzului. Are doar unul
singur de purtat: împotriva curviei”14. Pe de altă parte, în ciuda faptului că acest
război, împotriva dorinţelor sexuale ale minţii şi ale trupului, persistă chiar şi după
retragerea în pustie, el are şi rolul pozitiv de a menţine permanent trează mintea
anahoretului. Ispitele, indiferent dacă sursa lor este una psihică, somatică ori
demonică, sunt modalităţi de călire a conştiinţei, după cum tot avva Antonie arată,
într-o altă zicere atribuită lui în Pateric: „Nici un neispitit nu va putea intra în
împărăţia cerurilor. Îndepărtează ispitele şi nu va fi nici un mîntuit!”15. Aşadar,
putem deduce, din modul de gândire atribuit avvei Antonie de biografia sa, precum
şi din zicerile consemnate sub numele său, că pornirile trupeşti şi mentale de natură
sexuală nu sunt, mereu, izvorâte exclusiv din firea omenească, întrucât aceasta
poate fi educată şi disciplinată în sensul unei înfrânări eficiente. Ele prezintă,
adesea, şi un element demonic, care vine tocmai să speculeze slăbiciunile fireşti şi
să le confere o încărcătură etică negativă.
De altfel, în alt loc, avva Antonie chiar explică distincţia dintre diferitele
feluri de tulburări ale trupului, în funcţie de sursa care contribuie în cea mai mare
măsură la generarea lor. Conform eremitului egiptean,
trupul are o mişcare firească specifică, dar care nu se poate realiza decât cu îngăduinţa laturii
spirituale a omului. Cu toate acestea, o atare mişcare nu trebuie considerată păcătoasă, atâta
vreme cât ea nu este provocată şi de alte elemente.

Unul dintre acestea, clasic în gândirea monahală, este alimentaţia, care
contribuie la accelerarea proceselor hormonale, prin sporirea volumului de energie
din corp. Îmbinând reflecţia strict spirituală cu anatomia şi limbajul anatomiei şi
13

Ibidem, p. 196.
Avva Antonie, 11, în: Patericul sau Apoftegmele Părinţilor din pustiu: colecţia alfabetică,
text integral, ed. a II-a, traducere, introducere şi prezentări de Cristian Bădiliţă, Polirom, Iaşi, 2005, p. 45.
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fiziologiei vremurilor sale, avva Antonie spune, referindu-se la mâncăruri şi
băuturi: „Datorită acestora, temperatura sîngelui îmboldeşte trupul spre lucrare. De
aceea zice Apostolul: Nu vă îmbătaţi cu vin, întru care este desfrânare. Iar Domnul,
în Evanghelie, poruncind ucenicilor, a zis: Aveţi grijă să nu vi se îngreuieze inimile
în mahmureală şi beţie”16. Analiza pustnicului egiptean cu privire la sursele
mişcării trupului se încheie, după cum era de aşteptat, cu menţionarea celui de-al
treilea element generator al pornirilor trupeşti, şi anume demonul, accentuând, încă
o dată, faptul că atacurile acestuia îi vizează, în primul rând, pe nevoitorii din pustie.
După cum prezintă lucrurile avva Antonie,
în ceea ce priveşte războiul cu demonii şi cu propriile gânduri şi porniri păcătoase, deducem
că slăbirea rezistenţei faţă de aceste lucruri şi căderea în păcatul preacurviei reprezintă un
mare eşec pentru vieţuitorul în pustie. Cu toate acestea, asemenea atitudinii rezervate pe care,
peste decenii, o va avea şi Ioan Casian, avva Antonie nu vede, ca modalitate potrivită pentru
îndreptarea celui căzut, certarea sau denigrarea de către ceilalţi membri ai comunităţii monahale.

Într-una dintre apoftegmele colecţionate în Pateric sub numele său, avva
Antonie este pus faţă în faţă cu un frate din chinovie, care fusese acuzat – pe
nedrept, ne dezvăluie textul – de comiterea păcatului desfrânării. Confraţii acestuia,
veniţi pentru a-l ajuta să depăşească momentul şi să se îndrepte, au găsit de
cuviinţă să folosească, drept metodă de îndreptare, tocmai reproşul şi certarea
despre care vorbeam. În acest context şi-a făcut apariţia un alt anahoret, avva
Pafnutie, care, folosind o parabolă, i-a ruşinat pe fraţii care îl muştruluiau pe cel
despre care se presupunea că a căzut în păcat, arătându-le că, prin atitudinea lor, nu
îi sunt de niciun ajutor. În scurta sa parabolă, Pafnutie spune: „Am văzut pe malul
fluviului un om cufundat în noroi până la genunchi şi unii, care au venit să-i dea o
mînă de ajutor, l-au cufundat pînă la gît”17. Avva Antonie laudă poziţia adoptată de
avva Pafnutie, socotind-o mult mai potrivită pentru vindecarea şi mântuirea
sufletelor. Deşi textul ne spune că, realmente, fratele acuzat de desfrânare oricum
nu era vinovat, relevantă este atitudinea lui Antonie faţă de aprecierile avvei
Pafnutie, ea scoţând în evidenţă faptul că, în ciuda gravităţii căderii în acest păcat,
cel care experimentează un astfel de moment nu trebuie, nicidecum, lăsat să
abandoneze războiul, ci, din contră, încurajat să-l ia de la capăt, cu forţe proaspete.
Unul dintre părinţii cărora le este atribuită numai o singură apoftegmă în
Patericul egiptean, avva Kyros abordează şi el problema impulsurilor sexuale.
Fiind întrebat de către un frate despre gândul desfrânării, avva oferă un răspuns din
care se poate deduce, pe de o parte, accentul pe care monahii pustiei îl puneau pe
lupta spirituală împotriva patimii desfrânării, iar pe de altă parte, pe importanţa
protejării călugărului, în practică, de sursele care ar putea genera porniri trupeşti
imediate. Astfel, avva Kyros împarte problema sexualităţii, corespunzător mentalităţii
16
Avva Antonie 22, în: Patericul sau Apoftegmele Părinţilor..., p. 49. Citatele biblice sunt din
Efeseni 5:18, respectiv Luca 21:34.
17
Avva Antonie, 29, în: op. cit., p. 50.
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prezentate anterior, în două mari secţiuni. Prima dintre acestea este gândul rău,
care, în opinia sa, este necesar pentru asigurarea sănătăţii spirituale a monahului.
Ca şi Antonie, care considera ispita un element util şi necesar mântuirii, şi avva
Kyros afirmă că lipsa gândurilor rele trebuie interpretată ca un semn că lucrurile
merg prost pe tărâm practic. Cu cuvintele avvei, „Dacă nu ai gînduri rele, nu ai nici
speranţă. Dacă nu ai gînduri rele, faci fapta (...) Cine face nu este sîcîit de gîndurile
rele”18. Aşadar, prezenţa gândurilor rele în mintea anahoretului este semnul că el
nu le permite să se traducă în fapte, că le ţine închise la nivel mental şi duce, acolo,
o luptă împotriva lor. Cum ispitele vin oricum, fără să conteze gradul de progres
spiritual al monahului,
raţiunea trebuie să fie mereu trează pentru a se angaja în lupta cu ele. În cazul în care această
luptă nu are loc, păcatul este lăsat să pătrundă la nivelul fizicului, întrucât, aşa cum am văzut
la avva Antonie, trupul nu poate să se mişte înspre păcat decât în măsura în care sufletul îi
îngăduie acest lucru.

Cea de-a doua secţiune a problemei sexualităţii ţine de latura practică a
activităţii monahului, care trebuie să caute, în orice chip, să se ferească de tovărăşia
femeilor şi de dialogul cu ele, întrucât, cum tot avva Kyros afirmă, pericolul nu
vine, în primul rând, din închipuiri şi amintiri, ci din contactul direct: „Nu-ţi fie
frică de morţi, fugi de vii şi străduieşte-te mai mult în rugăciune”19. Această temă, a
limitării la maximum a contactului cu femeile, se regăseşte şi la alţi părinţi din
Pateric. De pildă, avva Teodor de la Ferme interzice monahilor a se culca într-un
loc în care se află o femeie20, tocmai pentru a preîntâmpina apariţia unor gânduri
rele agresive, alimentate de simţuri. Deşi, teoretic, călugărul ar trebui să poată să-şi
controleze gândurile, după cum am văzut mai sus,
el nu are dreptul să-şi forţeze limitele prin rămânerea în preajma unor surse generatoare de
tulburări. Din acelaşi motiv, el nici nu trebuie să invite vreo femeie în chilie, aceasta fiind una
dintre cele trei mari interdicţii ale avvei Sopatros către ucenicii săi, alături de citirea
apocrifelor şi discuţia despre chipul lui Dumnezeu din om21.

Şi alţi părinţi includ, în lista interdicţiilor din „reţeta” de viaţă monahală
îmbunătăţită, cunoaşterea şi prietenia femeilor şi a copiilor22, aceştia din urmă
fiind, şi ei, consideraţi drept surse de ispită pentru pustnici, din pricina delicateţii
lor şi a asemănării trupeşti cu femeile.
Pentru călugării egipteni, principalul pericol reprezentat de vorbirea cu
femeile sau de tovărăşia cu acestea era acela de a facilita apariţia gândurilor rele,
care agitau dorinţele sexuale şi compromiteau eforturile ascetice. Desigur, în cazul
18
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unora – Patericul şi celelalte scrieri din mediul monahal conţin suficiente exemple
– lucrurile nu rămâneau numai la nivel teoretic, întrucât se produceau şi căderi
fizice în păcat, mai ales în rândurile celor mai tineri şi mai puţin experimentaţi în
lupta cu propriile gânduri, dar şi cu uneltirile şi atacurile demonice. În principiu,
pentru a se ţine departe de păcatele trupeşti, am văzut că monahii pustiei se
străduiau să-şi imobilizeze gândurile vătămătoare în interiorul minţii, unde să le
biruie prin credinţă, post şi rugăciune. Aceste remedii nu funcţionau, însă, în
acelaşi fel în cazul tuturor anahoreţilor sau, cel puţin, nu aveau aceleaşi rezultate ca
altele, mai puţin teologice, dar mai eficiente. Un caz celebru este cel al avvei
Olimpiu care, măcinat de gândurile rele care-l îndemnau să-şi ia o femeie, recurge
la o cale de vindecare aparte. Gândindu-se la faptul că împreunarea cu o femeie nu
reprezintă un gest izolat şi că ea este urmată de o serie de consecinţe de ordin
social, avva Olimpiu şi-a confecţionat o femeie din lut şi, închipuindu-şi că, astfel,
a întemeiat o familie, a început să muncească din ce în ce mai mult, pentru a-şi
putea întreţină soţia virtuală. Văzând că gândurile rele, deşi probabil slăbiseră în
intensitate, continuau să-l frământe, monahul a confecţionat şi o fată din lut,
închipuindu-şi că, în „familia” sa a apărut şi un copil şi, în consecinţă, volumul de
muncă trebuie să crească. Bineînţeles, dat fiind aportul caloric redus pe care îl
aducea dieta călugărilor pustiei, precum şi condiţiile grele în care se desfăşurau
muncile lor în deşert, avva Olimpiu nu a rezistat prea mult timp să lucreze atât de
intens încât să poată întreţine încă două persoane. Căzut din pricina oboselii, el a
auzit glasul conştiinţei, inspirate de Dumnezeu, spunându-i: „Dacă nu suporţi
osteneala, atunci nu-ţi căuta femeie”23.
Munca desfăşurată de avva Olimpiu în acele zile când îşi închipuia că trebuie
să întreţină o familie întreagă nu a fost doar mult peste puterile sale de anahoret, ci,
probabil, mult peste volumul de muncă al unui cap de familie din societate. Fireşte
că şi în lumea Antichităţii târzii, ca şi în toate epocile istorice, bărbatul era
considerat cel care trebuie să aducă în casă cea mai mare parte a veniturilor, dar
acest lucru nu însemna că, fiind copleşiţi de sarcină, cu toţii renunţau la a-şi mai
întemeia familii. Munca era
o trăsătură caracteristică a vieţii monahale din pustia egipteană, aşa încât atitudinea avvei
Olimpiu nu trebuie privită drept cea a unui călugăr contemplativ, care refuză viaţa de familie
pentru că implică un volum mai mare de muncă. El exagerează situaţia, în mod voit, pentru
a-şi descuraja propriile gânduri şi pentru a-şi inocula ideea că viaţa pustnicească, în ciuda
tuturor luptelor care o marchează, este mult mai uşoară decât viaţa în lume24.

Conform avvei Sisoe cel Mare, pentru călugărul odată intrat în viaţa
anahoretică, orice întâlnire cu femeile nu poate avea decât consecinţe foarte
dăunătoare. Dacă, în principiu, monahul ar fi fost de acord ca, ajuns la bătrâneţe, să
23

Avva Olimpiu, 2, în Patericul sau Apoftegmele Părinţilor..., p. 258.
O atitudine care aduce aminte de vorbele Mântuitorului: „Căci jugul Meu e bun şi povara
Mea este uşoară” (Matei 11:30).
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vieţuiască într-o zonă mai aproape de lume, cu niciun chip nu ar fi putut accepta să
trăiască în preajma unor femei. Sfătuit de un ucenic să se mute din pustia aspra
undeva la periferia aşezărilor omeneşti, avva Sisoe îi cere acestuia să-l ducă într-un
loc unde să nu locuiască femei. Însă oraşele şi satele erau şi atunci, ca şi acum,
populate şi de femei şi de bărbaţi, astfel încât ucenicul se vede pus într-o situaţie
delicată, întrucât, în afara pustiei, niciun alt loc nu era locuit exclusiv de bărbaţi.
Aşa că răspunsul avvei Sisoe vine pe cale logică şi reflectă teama acestuia de a intra
în contact direct cu femeile, chiar şi la vârsta înaintată pe care o avea la momentul
apoftegmei: „Dar unde să găsim noi un loc fără nici o femeie, în afară de pustiu?
Bătrînul zice: Atunci du-mă în pustiu”25. Desigur, nu trebuie să deducem din modul în
care îşi construieşte răspunsul avva Sisoe că principalul motiv pentru care anahoreţii
îşi alegeau acest mod de viaţă, în pustie, era existenţa femeilor în cadrul aşezărilor
omeneşti. Răspunsul său trebuie interpretat în altă cheie, şi anume în cea enunţată la
începutul acestui paragraf şi care decurge şi din cele prezentate până acum, în legătură
cu concepţia părinţilor pustiei despre războiul pe care îl duc eremiţii. După adoptarea
acestui stil de vieţuire, războiul permanent al anahoretului era cu duhul desfrânării,
celelalte fiind mai uşor învins, pe măsura progresului în viaţa duhovnicească. Dar
lupta cu dorinţele trupeşti era permanentă, astfel încât, chiar dacă stabilitatea spirituală
le-ar fi permis să vieţuiască în lume şi să rămână, totuşi, imuni la provocări precum
mâncărurile alese, grijile lumeşti sau avuţiile, contactul direct cu femeile ar fi putut
înclina balanţa războiului cu sexualitatea naturală şi demonică în favoarea duhului
desfrânării, punându-l pe ascet într-o mare primejdie.
În ciuda acestei concepţii despre nocivitatea întâlnirilor şi discuţiilor cu
femeile, călugării pustiei nu le respingeau pe acestea ca pe nişte elemente
dăunătoare în sine, ci doar în virtutea faptului că ei înşişi ar fi avut de suferit, de pe
urma contactului cu femeile. Dovadă a acestei atitudini este o apoftegmă
consemnată sub numele avvei Arsenie cel Mare, figură aparte a monahismului
egiptean, recunoscut pentru asprimea sa şi pentru aparenţa de mizantropie pe care o
afişa26. Primind vizita unei fecioare de neam bun, venită tocmai pentru a-l vedea pe
renumitul părinte al pustiei, avva Arsenie a făcut tot posibilul pentru a-i deveni
antipatic, ca persoană, astfel încât femeia să plece şi să nu răspândească o impresie
bună despre monah, iar acesta să fie, ulterior, sufocat şi de alte vizite.
Comportându-se în stilu-i specific, cu asprime, avva Arsenie a amărât-o într-atât
încât femeia a plecat foarte afectată din pustie. Îmbolnăvindu-se, a primit, la rândul
ei, vizita arhiepiscopului Teofil al Alexandriei care, aflând despre întâmplarea cu
Arsenie şi despre tulburarea pe care i-o pricinuise femeii, i-a dezvăluit atât
motivaţia gesturilor avvei, cât şi faptul că, în ciuda acestora,
femeile, ca persoane, nu erau defel dispreţuite de părinţii pustiei: „Nu ştii că eşti femeie şi că
vrăjmaşul prin femei luptă împotriva sfinţilor? De aceea bătrînul ţi-a spus ce ţi-a spus. Altfel,
se roagă tot timpul pentru sufletul tău”27.
25
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Duhul desfrânării şi pornirile trupeşti la Evagrie Ponticul
Evagrie (c. 345–399) atinge, în Tratatul practic, şi problema ispitelor şi
luptelor spirituale la care este supus monahul în timpul somnului. Dacă, în Pateric,
activitatea nocturnă a călugărilor nu este supusă unei analize în profunzime, ci
referirile la ea sunt lapidare, în scrierea lui Evagrie ea primeşte o mai mare atenţie.
Părintele pustiei distinge două tipuri de ispite care îl atacă pe anahoret în timpul
somnului, după latura psihică pe care acestea o vizează. Este vorba despre ispitele
care se adresează părţii poftitoare, şi aici Evagrie include şi „corurile de femei”,
alături de ospeţele îmbelşugate şi de întâlnirile cu rudele şi prietenii, precum şi
despre ispitele ce atacă partea pătimaşă a omului, din această categorie făcând parte
coşmarurile în care apar oameni înarmaţi, fiare sălbatice sau drumuri prăpăstioase.
Potrivit lui Evagrie,
călugărul trebuie să-şi analizeze activitatea mentală nocturnă şi, în cazul în care descoperă că
visele privesc, cu preponderenţă, una dintre cele două laturi ale psihicului său, să
conştientizeze faptul că acea latură suferă de o boală spirituală care trebuie vindecată prin
mijloacele specifice ale monahului. Corurile de femei la care face referire textul evagrian
sunt, de fapt, închipuirile izvorâte dintr-o dorinţă sexuală nestăpânită de raţiune, pentru că,
mai departe, Evagrie analizează şi cele două tipuri de mişcări ale trupului şi le clasifică după
nocivitatea lor pentru viaţa duhovnicească a monahului. Dacă mişcările fireşti care nu sunt
însoţite de imagini mentale nu indică vreo stricăciune spirituală, cele care vin ca urmare a
unor astfel de închipuiri nocturne sunt semne de boală spirituală28.

Apariţia corurilor de femei în visele monahului este, deci, o circumstanţă
agravantă pentru poluţiile29 din timpul somnului, cu atât mai mult cu cât chipurile
femeilor nu pot fi distinse, pentru că, în acest caz, închipuirile indică o suferinţă
spirituală cronicizată: „Socoteşte feţele fără contur simbolul unor patimi mai vechi,
iar cele bine conturate, simbolul unei răni proaspete”30. Pentru Evagrie, ţinta
eforturilor de a-şi controla şi activitatea psihică nocturnă era atingerea stării de
nepătimire (apatheia). Acest ideal, propriu stoicismului şi care venea ca urmare a
eliberării de cele patru patimi – tristeţe, spaimă, dorinţă şi plăcere –, presupune,
pentru Evagrie, atingerea nivelului la care fiinţa umană este asemenea îngerilor.
Aşadar, eliminarea pornirilor sexuale, precum şi a surselor din conştient sau
subconştient care le stârnesc este, pentru monahul de origine pontică, o condiţia
sine qua non pentru avansarea pe scara gnozei31.
28

Evagrie Ponticul, Tratatul practic, 55, în: Evagrie Ponticul, Tratatul practic. Gnosticul, ed. a
II-a, introducere, traducere, dosar şi comentarii de Cristian Bădiliţă, Iaşi, Polirom, 2003, p. 105.
29
Noţiunea de mişcări ale trupului nu conduce, neapărat, la identificarea acestora cu poluţiile
nocturne. Această identificare este sugerată, însă, de existenţa, în acest pasaj, a construcţiei
„scurgerile trupului” într-o variantă manuscrisă a Tratatului practic; cf. Cristian Bădiliţă, Comentarii,
în: Evagrie Ponticul, Tratatul practic. Gnosticul, p. 105.
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Evagrie Ponticul, Tratatul practic, 55, p. 105.
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În afara patimilor vechi, care favorizează apariţia gândurilor necurate şi
mişcările nefireşti ale trupului, pentru Evagrie, sursa imediată a ivirii gândului
desfrânării în mintea monahului poate fi reprezentată fie de întâlnirea directă cu
femeile, fie de proiectarea imaginii mentale a acestora fie, în fine, de o alimentaţie
prea bogată, care, după cum am văzut deja, conduce la o escaladare a proceselor
hormonale. Întâlnirea cu femeia este, pentru monah, o flacără care poate aprinde
lesne focul plăcerii32, pentru că, explică Evagrie, dacă biruirea gândurilor în formă
pură este un efort relativ accesibil călugărului,
lupta împotriva patimilor stârnite de prezenţa materiei este mult mai dificilă: „căci aşa cum
amintirea focului nu arde gândirea, tot aşa nici patima n-are nicio putere, dacă nu e de faţă o
materie”33.

Acest pericol este cu atât mai mare cu cât femeia este tânără, iar monahul
care o întâlneşte are şi el o vârstă apropiată de a acesteia. Din nou, Evagrie
aseamănă apropierea de femeie cu apropierea de un foc care arde, cu precizarea că,
în cel de-al doilea caz, tânărul va fugi imediat de pericolul focului. Tovărăşia
femeilor, însă, nu este un pericol uşor sesizabil, pentru că speculează slăbiciunile
monahilor neexperimentaţi şi îi atrage într-un joc aparent plăcut, dar care, în
profunzime, consumă energia spirituală a acestora34.
Pentru călugării mai experimentaţi, care au atins un oarecare grad de apatheia,
vederea femeilor nu produce aceleaşi efecte distrugătoare. Faptul că Evagrie consideră
că, după stabilizarea într-o stare de cuminţenie sau neprihănire, întâlnirea cu femeile nu
mai prezintă un pericol semnificativ scoate în evidenţă faptul că
femeia, în sine, nu constituie un impediment pentru monah, câtă vreme acesta îşi poate
controla activitatea psihică şi, în consecinţă, pornirile trupeşti. Astfel, pentru călugărul
îmbunătăţit, o întâlnire cu femeia nu reprezintă decât încă un prilej de a lăuda geniul creator al
lui Dumnezeu şi de a aprecia frumuseţea umană dezbrăcată de învelişul pătimitor: „Vederea
unei femei îl aţâţă pe cel destrăbălat spre plăcere, dar pe cel cuminte îl mişcă spre lauda lui
Dumnezeu”35.

Cu toate acestea, în învăţătura sa generală, Evagrie nu zăboveşte foarte mult
asupra acestei concepţii despre femeie ca mediu al sesizării măreţiei divine, pentru
că o astfel de concepţie este potrivită numai celor avansaţi în viaţa duhovnicească.
Pentru a evita slăbirea monahilor în lupta cu duhul curviei, părintele egiptean
merge până acolo încât le prezintă chiar şi pe femeile venite în pelerinaj în pustie
drept fiinţe duplicitare şi perverse, care caută apropierea de călugări numai pentru
32

Evagrie Ponticul, Despre cele opt gânduri, II, 2, în: Avva Evagrie Ponticul, În lupta cu
gândurile. Despre cele opt gânduri ale răutăţii şi Replici împotriva lor, comentarii de Gabriel Bunge,
trad. diac. Ioan I. Ică jr, Deisis, Sibiu, 2006, p. 72.
33
Evagrie Ponticul, Despre cele opt gânduri, II, 17, p. 75.
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Ibidem, II, 9, p. 74.
35
Ibidem, II, 17, p. 76.
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a-i putea atrage spre păcat şi spre moarte. În finalul acestei descrieri oarecum
şocante a femeii, Evagrie inserează, totuşi, o idee care sugerează că, de fapt, în
spatele gesturilor provocatoare ale femeilor iniţial evlavioase nu se ascunde propria
lor dorinţă de zădărnicire a eforturilor ascetice ale monahilor, ci uneltirile
demonilor: „Să nu te amăgească folosind cuvinte binevoitoare, fiindcă în ele se
ascunde răul venin al fiarelor”36.
Cea de-a treia cauză a desfrânării, alături de întâlnirea cu femeile şi
proiectarea mentală a imaginii acestora, este, în viziunea lui Evagrie, o alimentaţia
prea bogată, care conduce la starea de saţietate. Pentru monahul egiptean, lăcomia
pântecelui este văzută drept „maica destrăbălării” 37, această concepţie asupra
legăturii strânse dintre îndestularea cu mâncare şi pornirile trupeşti scăpate de sub
control fiind o constantă a gândirii monastice egiptene. Săturarea, deşi oferă o
senzaţie plăcută şi induce o idee de stabilitate corporală, sfârşeşte prin a deveni
duşmanul călugărului, pentru că ea susţine, în lupta ascetică a anahoretului, tocmai
duhul desfrânării38, cel cu care, după cum am văzut la Antonie, călugărul se
confruntă permanent în pustie. Pentru a se feri de îndestularea cu alimente, dar şi
de întâlnirile cu femei, monahului pustiei i se permite chiar să nu ia parte la
procesiuni, sărbători şi praznicele asociate cu acestea, „căci e mai bine să rămână
acasă petrecând în rugăciuni decât să ajungă pradă vrăjmaşilor socotind că cinsteşte
sărbătorile”39. Aşadar, ieşirea din ritmul de viaţă presupus de traiul în pustie nu
poate fi justificată nici măcar de dorinţa de respectare a tradiţiilor şi rânduielilor,
pentru că pericolul la care se expune monahul care face astfel este mult mai mare.
Pentru Evagrie, cel care crede că îşi va putea controla poftele, chiar dacă îşi
îndestulează pântecele, dă dovadă de lipsă de realism, pentru că atitudinea sa este
exact ca a omului care crede că va putea stinge focul folosind paie.
Observăm că, spre deosebire de situaţia întâlnirii cu femeile, de la
îndestularea cu mâncare Evagrie nu face niciun fel de derogare pentru călugării
îmbunătăţiţi. Dacă acolo am văzut că era posibil, pentru unii, să ajungă la starea în
care să poată privi nepăcătos la o femeie, aici este respinsă în totalitate ideea că un
călugăr, indiferent de starea sa duhovnicească, ar putea să-şi controleze pornirile
trupeşti, dacă îşi îndestulează pântecele40. Autocontrolul fizic şi psihic nu este un
act magic, ci rezultatul unor eforturi în care se combină educarea acelor laturi ale
firii umane care pot fi pe deplin educate, pe de o parte, şi evitarea expunerii acelor
slăbiciuni care nu pot fi eliminate întru totul. Pentru cei care se luptă cu duhul
desfrânării, Evagrie are un sfat care, pentru cititorul modern, pare a fi greu de
înţeles. El afirmă că, spre a atinge starea de cuminţenie, călugărului îi poate fi de
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mare folos însetarea sau, mai bine zis, înfrânarea de la consumul de apă41.
Comentând acest pasaj, diac. Ioan Ică jr. spune:
Evagrie se referă fără să o spună la un sfat al povăţuitorului său, Macarie Alexandrinul.
Nu e nevoie să ne ocupăm aici de concepţiile psihologice care stabilesc o relaţie directă între
lichidul ingerat şi desfrânare (Ant II, 22), şi pe care nu le întâlnim numai la Evagrie42.

Teologul pontic considera, de altfel, apa drept sălaş al demonilor şi el însuşi
consuma foarte puţină, după cum ştim că, de asemenea, se hrănea cu foarte puţină
pâine43.
CONCLUZII
După cum am văzut, în doctrina creştină, omul este conceput ca o fiinţă
complexă, compusă din elementul material şi cel spiritual, fără, însă, ca persoana
umană să fie o simplă însumare a celor două aspecte. Sexualitatea este, la rândul ei,
un element component al personalităţii umane, care nu se limitează nici la simple
porniri trupeşti şi nici la gânduri pure, desprinse de orice contact cu experienţa
materială. De aceea, pentru călugării din primele veacuri ale monahismului creştin,
problema manifestării acestei sexualităţi este una deosebit de complexă. Ei
încearcă, în primul rând, să subordoneze poftele trupului propriei raţiuni, pentru a
nu le mai permite să-i distragă din dialogul personal cu Dumnezeu. În acest proces,
însă, raţiunea se loveşte de închipuiri, de imagini mai vechi sau mai noi ale
plăcerii, care, prezente în mintea monahului, îi îngreunează disciplinarea trupului
şi, pe deasupra, favorizează manifestările sexuale involuntare, aşa cum este cazul
poluţiilor şi erecţiilor nocturne. Lupta anahoreţilor egipteni cu propria sexualitate,
descrisă în Apophtegmata Patrum şi în lucrările lui Evagrie Ponticul, se poartă,
aşadar, pe mai multe fronturi, iar rezultatele nu sunt, în toate cazurile, aceleaşi.
Un mare pas înainte este realizat atunci când trupul este suficient de
disciplinat încât să nu mai agite sufletul de o aşa manieră încât să-l distragă de la
rugăciune. Rămâne, însă, problema educării psihicului, pentru ca el să nu mai
producă imaginile cu tentă sexuală care să împovăreze conştiinţa pustnicului. În
acest efort ascetic, un mare ajutor îl oferă ferirea de principalele două surse de
„energie ispititoare”. Este vorba, în primul rând, de contactul direct cu femeile,
care nu numai că are un efect direct şi imediat asupra trupului insuficient
disciplinat, dar răscoleşte şi amintirile şi reaprinde imagini stinse. În al doilea rând,
este vorba despre alimentaţia prea bogată, care oferă corpului un aport caloric ce
accelerează procesele hormonale şi induce o stare de delăsare spirituală. Cuprins de
41
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această stare şi agitat de mişcările propriului trup, monahul nu poate face faţă
ispitelor şi fie experimentează căderea în păcatul fizic, fie îşi otrăveşte sufletul şi
mintea. Dincolo de lupta directă cu ispitele şi cu slăbiciunile proprii, călugărul din
pustie se confruntă şi cu diavolul, care, sub forma de demon al curviei, îl asaltează
permanent şi se foloseşte de orice ocazie pentru a-i sădi în minte şi în trup poftele
cele nelegiuite. Cu toate acestea, viziunea monahismului egiptean este una
optimistă şi susţine că, indiferent de violenţa atacurilor demonice, omul are
posibilitatea de a-şi depăşi condiţia şi de a atinge o stare de nepătimire, de curăţie
sau cuminţenie în care sexualitatea este redusă la caracterul ei elementar, acela de
diferenţiator primar între femei şi bărbaţi, fără a mai fi izvor de patimi.
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LITERARY TEXT INTERPRETATION IN TERMS
OF SYMBOLIC PATTERNS
Ramona Elena CHIŢU∗
Abstract: The genre of literary interpretation has caused many arguments over
the best ways literary texts can be interpreted. As a result, many schools or theories of
criticism have emerged developing sophisticated and even abstract theoretical
approaches. The meaning comes out of an interaction between message and its reader
(audience). That is why, while handling a text, one must consider not only its
components but also the relation between those components, all the impressions it has
created and the techniques used for creating such impressions as well. The same way
images – visual symbolic patterns – urge us to react and make us aware of the
meaning transmitted, the phonemes – sound symbolic patterns – can be assigned the
role of iconic, analogical symbols in text interpretation. The euphonic qualities of
language, especially of literary language can be looked for in the arguments brought
in favour of the natural theory of languages, according to which, in the process of
word formation, the choice of proper sounds occupied a central position.
Keywords: sound symbolism, mimologism, expressivity, symbolic patterns.
Résumé: Le genre d’interprétation littéraire a provoqué beaucoup d’arguments
sur les meilleures façons d’interpretation des textes littéraires. Par conséquent,
beaucoup d’écoles ou des théories de critique ont émergé en développant des
approches théoriques sophistiqués et même abstraits. Le sens vient d’une action
réciproque entre le message et son lecteur (l’audience). C’est pourquoi, en utilisant un
texte, il faut considérer pas seulement ses composantes, mais aussi la relation entre
ces composantes, toutes les impressions créées et les techniques utilisées pour créer
des telles impressions aussi. De même voie les images – les modèles symboliques
visuels – nous force de réagir et nous rendre conscients du sens transmis, les phonèmes –
modèles symboliques sonores – peuvent être alloués le rôle de symboles iconiques,
analogiques dans l’interprétation de texte. Les qualités euphoniques de la langue, surtout
de la langue littéraire, peuvent être cherchées dans les arguments apportés en faveur de
la théorie naturelle des langues, selon lesquelles, dans le processus de formation de mots,
le choix de sons nécessaires a occupé une position centrale.
Résumé : symbolisme sonore, mimologisme, expressivité, modèles symboliques :

In the attempt to highlight the contribution of sound symbolic patterns in
understanding and interpreting the expressive value of literary texts, this article
aims at providing two directions of study: the expressive possibilities of individual
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sounds and the focus on such symbolic patterns for determining the expressivity of
literary language in itself.
As the informing function of language had preceded the significant function
of words, the effects that the component sounds of words are likely to induce on
literary texts’ readers have been often neglected. Understanding the content itself,
we sometimes tend to forget the sound of a language. Without being perceived as
an autonomous reality, the sound shape of words develops expressive possibilities
highlighted only by an approach directly oriented towards the acoustic
representation of the linguistic sign. The starting point for such an attempt should
be looked for in the approaches on the two theories on the origin of human
language, that is the conventional and the natural theories. The arguments brought
in favour of either theory cannot be thoroughly supported with arguments because
of lack of evidence. Still, all research undertaken so far can become a useful
linguistic base, generating further data on the sound harmony of languages, likely
to further support the study of sounds as symbolic patterns in language analysis.
Absolute mimologism and secondary mimologism
In the year 400 BC, the well-known Greek philosopher, Plato was dedicating
one of his works to the theory on words’ origin and their relation with the
designated notions. Ranked with the best of the Platonic philosophical texts,
Cratylus has become for many structuralism critics a documentation source over
the expressive possibilities of words sounds. Going beyond the philosophical
meaning of the text, or beyond the valuable principles emerging from the text –
language is conventional and also natural, and the true conventional-natural is the
rational; some words have had their original meaning so obscured, that they require
to be helped out by convention – many readers may see the dialogue between the
three characters Hermogenes, Cratylus and Socrates as an obvious contemplation
of the language itself.
Cratylus, a supporter of linguistic motivation, claims that between words and
things there is a motivated, binding and natural relation underlying the word and
the designated reality, words becoming symbols of notions. That is the reason why,
for naming a thing, the speaker may choose among a wide variety of words. On the
contrary, his dialogue companion, Hermogenes, claims that
any name which you give, in my opinion, is the right one, and if you change that and give
another, the new name is as correct as the old--we frequently change the names of our slaves,
and the newly-imposed name is as good as the old: for there is no name given to anything by
nature; all is convention and habit of the users”1.
1

Platon, Opere, Volumul II, Bucureşti, Editura Humanitas, 2002, p. 248, original text in
Romanian: „Eu cred că orice nume pe care-l dă cineva unui lucru îi este potrivit. Iar dacă îl schimbă
apoi cu un altul şi nu-l mai foloseşte pe cel vechi, următorul nu este mai puţin potrivit decât cel dintâi,
tot aşa cum noi schimbăm numele sclavilor noştri, fără ca noile nume să fie mai puţin potrivite decât
cele vechi. Căci niciun nume nu s-a ivit, pentru niciun lucru în chip firesc, ci toate sunt rodul
convenţiilor şi obişnuinţelor celor ce vorbesc”.
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Eliminating, thus, the social dimension of language as well as its
communication function, Hermogenes reduces the linguistic activity to the simple
act of naming objects. Thus, linguistic competence would become a restrictive
feature of language, as Plato’s character fails to consider that words, once created,
have to be actually used in communication.
Between these two extreme viewpoints, both coming out in a sophism
manner, based more on rhetoric than virtue, Socrates’s considerations are
introduced. On a first reading, we may have a difficulty in understanding
Socrates’s position, or his attitude towards the two other interlocutors in the
dialogue. Readers are likely to wonder whether he agrees with Cratylus or with
Hermogenes, and moreover, whether he is serious, even partially, in those fanciful
etymologies, extending over more than half the dialogue. He enters the dialogue by
severely criticising the conventional theory and, thus, comes up with an original
comparison between word formation and arts. In much the same way as an artist
uses colours to express the gist of his paintings, the legislator uses words to
express the linguistic content of words, the choice of sounds relying on the idea
being communicated. Socrates tries further to explain the reason why different
languages make use of different sounds for designating the same things:
And we must remember that different legislators will not use the same syllables. For
neither does every smith, although he may be making the same instrument for the same
purpose, make them all of the same iron. The form must be the same, but the material may
vary, and still the instrument may be equally good of whatever iron made, whether in Hellas
or in a foreign country;--there is no difference2.

This seems to be the reason why Socrates provides at this point a thorough
research of over 100 etymologies of certain Greek words, trying to prove that such
words were not chosen arbitrarily, their sound shape reflecting certain
characteristics of the notions designated.
Words are works of art which may be equally made in different materials,
and are well made when they have a meaning. Of the process which he thus
described, Plato probably meant to express generally that language is the product
of intelligence, and that languages belong to States and not to individuals. Thus,
nature, art and chance, all combine when forming one language, according to his
philosophy.
Relating the gesture of the body to the movement of the tongue, words are
but an imitation by voice of the thing named by word. In order to prove it, Socrates
submits to our attention a detailed analysis of primeval words. Unlike compound
words, where concepts such as motivation become obvious, primeval words make
2

Ibidem, p. 257, original text in Romanian: „Şi dacă diferiţi legiuitori nu vor folosi aceleaşi
silabe, să nu uităm că nu orice făurar pune în joc acelaşi fier, deşi făureşte aceeaşi unealtă pentru o
aceeaşi lucrare, căci atâta timp cât el îi dă aceeaşi formă, chiar dacă este folosit un alt fier, unealta nu
e mai puţin drept întocmită, fie ea făcută în Grecia sau la barbari, nu-i aşa?”.
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the object of a different type of analysis. The following several pages include an
enumeration of sounds and their qualities occurring as a result of two
considerations: articulation and the relationship between sounds and the meaning
of words. This is known as a first attempt to define the concept of what Gérard
Genette (Mimologics Voyage in Cratylusland) names primary mimologism3. The
existence of a symbolical and expressive relationship between words and their
sound structure, such as supported by this mimologism of a Cratylian tradition is
likely to provide further attempts on approaching symbolic patterns in text analysis.
An obvious response to Plato’s work seems to be De l’origine du langage, where
the French writer and philosopher Ernest Renan comes up with one more piece of
evidence in support of this theory, that is the way words are perceived by readers:
On objecterait en vain contre cette théorie (de l’onomatopée) la différence des
articulations par lesquelles les peuples divers ont exprimé un fait physique identique. En effet,
un même objet se présente aux sens sous mille faces, entre lesquelles chaque famille de
langues choisit à son gré celle qui lui parut caracteristique, prenons pour example le tonnerre.
Quelque bien déterminé que soit un pareil phénomène, il frappe diversement l’homme, et peut
être également dépeint comme un bruit sourd, ou comme un craquement, ou comme une
subite explosion de lumière etc...4.

For this time, the process of naming objects does not rely on the nature of the
designated object but on the inner feelings of the individual responding to stimuli
in nature, and discovering, by means of his sensitivity, numberless expressive
values of sounds. Thus, the relationship between sounds and words is not
necessarily a natural or arbitrary one; it is always a motivated relationship from the
readers’ viewpoint.
In his Book III of New Essays on Human Understanding, Leibnitz considered
the analogy between sensible and insensible things a basis for studying speech
figures and hence, being worth exploring in terms of articulating oppositions5. By
originally comparing Leibnitz’s philosophical ideas with those expressed by Plato
in Cratylus, Gérard Genette labels the first ones as symmetrically opposed to the
latter. More specifically, while trying to materialize the existence of an arbitrary
language, Leibniz becomes mimologist in practice (by his acceptance of motivation
in natural languages) but still remains conventionalist in principle in his attempt to
forge a purely arbitrary language. It is in this context that Genette reduces
motivation to three main propositions presented as follows: A. Language should be
mimetic; B. Language can be mimetic and C. Language is mimetic6.
3
Gérard Genette, Mimologics. Voyage in Cratylusland, translated by Thais E Morgan, University of
Nebraska Press, 1963, p. 265.
4
Ernest Renan, De l’origine du langage, Paris, Michel Lévy, Frères Librairies-Éditeurs, 1858,
p. 71; available at http://archive.org/stream/deloriginedulan03renagoog#page/n5/mode/2up.
5
G. W. Leibniz, Noi eseuri asupra intelectului omenesc, Bucureşti, Editura All Educational,
2003, p. 196.
6
Gerard Genette, op. cit., p. 59.
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Considering these three statements we can further try a comparison of
approaches submitted by Plato, Leibnitz and later on by Saussure on the concept of
motivation:
A

B

C

+

+

+

+

+

–

?

–

–

–

–

–

Primary conventionalism
(Saussure)

–

+

+

Secondary conventionalism
(Leibniz)

Primary mimologism
(Cratylus)
Secondary mimologism
(Socrates)
Hermogenes

This attempt of artificial re-motivation is defined by Genette as secondary
mimologism7, a term representing the basics of the well-known and explored notion
of sound symbolism. Understood as such, mimologism is likely to encourage the
study of its manifestation in any literary texts.
Similarly concerned with the study of languages origin, Jacob Grimm (De
l’origine du langage, 1859) refers to the particular importance of such natural
value which actually can apply to many European languages: “Parmi les voyelles,
a occupe le millieu de l’échelle tonique, i le haut et u le bas; a est pur et stable, i et
u sont mobiles et aptes à passer à l’état de consonnes; (...) Parmi les consonnes, l
exprime la douceur, r la rudesse”8.
Unlike Charles Nodier, the above mentioned German linguist includes in his
interpretation the importance of articulation in producing sounds. Thus, consonants
could neither be pronounced nor could they form syllables without vowels, and such
dependency of consonants on vowels in interpreted by Jacob Grimm as a sign of
superiority rendered in terms of an opposition between masculine and feminine : „les
voyelles sont évidemment de nature féminine et les consonnes de nature masculine”9.
In all these studies dedicated to sounds, every semantically expressive word
is likely to become representative in the attempt to prove a certain correspondence
7

Ibidem, p. 50.
Iacob Grimm, De l’origine du langage, Paris, Librairie A. Franck, 1859, p. 38; available at
http://books.google.ro/books?id=LuQTAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=ro#v=onepage&q&f=false.
9
Ibidem.
8
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between its component sounds and the meaning it conveys. Such a relationship
occurring between sound structures and the meaning of words is commonly known
as sound symbolism or phono-symbolism. Far from being only an invention of
linguists, sound symbolism words represent an individual aspect of the concept of
euphony in languages. This natural relation existing between phonemes/sounds and
the meaning of words can be continually exemplified in all European languages
and not only, as sound symbolism can be also related to Asian languages.
Moreover, the expressive value of sounds has become lately a notion of interest
even for psychologists who, trying to extend the research undergone by linguists,
focus on the comparative study of different languages, from primitive to highly
developed ones.
Sound symbolism and the expressive value of individual sounds
The concept of sound symbolism is frequently used for referring to a wide
range of phenomena which, although somehow related to each other, nevertheless
have distinct characteristics. According to the very nature of the relation underlying
the sound shape and the meaning of words designated, starting with examples of
onomatopoeias and interjections, where the meaning of the word is entirely
dependent upon its sound shape, up to such situations where language becomes
conventional and does not imply any relation between sound and meaning, the
concept of sound symbolism can be divided into four main categories.
1. Corporeal sound symbolism10 refers to the use of certain sounds or
intonations likely to express the internal state of feeling of the speaker himself.
This mimetic relation, otherwise a marginal aspect of the concept itself, includes
involuntary symptomatic sounds such as coughing or hiccupping and ranges
through expressive intonation, voice quality, interjections. Directly relying on the
emotional state of the speaker and rarely occurring in writing, this type of sound
symbolism has been left aside by linguists and researchers in the field.
2. Imitative sound symbolism11 refers to onomatopoeic words and phrases,
words whose sounds are expressive due to their phonetic nature and to their
resemblance to real sounds in nature. This is also a category of sound symbolism
relying on unconventional phonetic patterns, difficult to depict in written form; still
the imitative sound symbolism words are much better represented in the linguistic
literature. Moreover, imitative sound symbolism plays an important role in
referential speech and it can be subject to an objective interpretation.
3. Synesthetic sound symbolism, a more commonly accepted concept, is
defined as “the process whereby certain vowels, consonants, and suprasegmentals
are chosen to consistently represent visual, tactile or proprioceptive properties of
objects, such as size or shape”12. Synesthetic sound symbolism excludes any
10

Leanne Hinton, J. Nichols, J Ohala, Sound Symbolism, Cambridge, Cambridge University
Press, 1994, pp. 2–3.
11
Ibidem, pp. 3-4.
12
Ibidem, p. 4.
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arbitrary relation likely to occur between sounds and meaning and takes into
consideration certain acoustic properties of sounds: tone, pitch, place of
articulation, acoustic frequency, the opening of the mouth. Somehow continuing
what we have called before secondary-mimologism, synesthetic sound symbolism
was for the first time studied by Edward Sapir (The Status of Linguistics as a
Science), at the beginning of the 19th century. Starting with his studies, researchers
have developed a real literature in the field trying to support this “expressively
symbolic character of sounds quite aside from what the words in which they occur
mean in a referential sense”13.
The excellence of having illustrated the importance of studying sound
symbolism words belongs to the French phonetician, Maurice Grammont (Traité
de phonétique). The above-mentioned author should be noted primarily for his
systematic attempt to establish a relationship between signifier and signified
determined on the basis of certain qualities of sounds and the way sounds are
articulated, as well as their physical qualities, on the one hand, and the meaning of
the word, on the other hand. Here we can mention a certain resemblance between
the French phonetician and Plato’s attempts (Cratylus) to establish a certain
correspondence between articulatory and acoustic qualities of sounds and the
meaning of words.
Grammont distinguishes himself from other linguists interested in that aspect,
by the explanation he provides for the way such correspondence can occur:
Grâce à une faculté de notre cerveau qui continuellement associe et compare, il classe
les idées, les met par groupes et range dans le même groupe des concepts purement
intellectuels avec des impressions qui lui sont fournies par la vue, l’ouïe, par le goût, par
l’odorat, par le toucher. Il en résulte que les idées les plus abstraites sont constamment
associées à des idées de couleur, de son, d’odeur, de sécheresse, de dureté, de mollesse14.

Thus, our brain seems to have the capacity of „translating” abstract concepts
into visual and acoustic images, being highly assisted by language which, on its
turn, operates with clear or dark, strong or weak sounds etc.
A conclusion we may reach so far is that when the meaning of one word is
built around a dominant sound component we may speak about imitative sound
symbolism, hence, when this very dominant sound component is missing, the word
itself becomes expressive, no longer imitating but only suggesting, due to the
symbolic qualities of its sounds.
4. Sound symbolism can further include conventional symbolism15, explained
as an analogical relation between certain phonemes or phoneme clusters and certain
meanings. As such analogical relation does not represent a universal trend,
13
Edward Sapir, David G. Mandelbaum, The Status of Linguistics as a Science (1929) in The
Selected Writings of Edward Sapir in Language, Culture and Personality, Berkeley, CA University of
California Press, 1958, p. 225.
14
Maurice Grammont, Traité de phonétique, Paris, Librairie Delagrave, 1933, p. 403.
15
Leanne Hinton, et. al., op. cit., pp. 5–6.
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conventional sound symbolism has often been associated with the arbitrary nature
of the linguistic sign.
Following this direction, John Wallis comes up with a list of words
illustrating the symbolical values of consonant clusters found either at the
beginning of words or in syllables in final position:
• str stands for force or effort: strong, strength, to strike, stroke, to struggle,
to stride;
• st appear in words designating the idea of little effort: to stand, to stop, to
stamp, still, stone;
• thr can be associated with violent movements: to throw, through;
• wr stands for the idea of obliquity or intensity: wry, wrong, wrist, wreck;
• br can be associated with a violent, noisy break: to break, brook, breech;
• shr is associated with words designating the feeling of a strong
contraction: to shrink, shrimp, to shroud;
• the consonant cluster gr frequently appears in words rendering the idea of
something uncomfortable or even disagreeable: to grate, to grind, to
gripe, greedy, to grasp;
• sm and sw are suitable for expressing the idea of movement which still
involves little noise or even a slight, lateral movement: to sway, to swim,
to swing, swift;
• cl is suitable for expressing adherence or retention: to cleave, to climb,
close, clay;
• on the contrary, the consonant cluster sp is associated with words
expressing dispersion or expansion: to spread, to spill;
• due to its occurrence in such words as: to slide, slow, sly, sl is associated
with the idea of gliding;
• the consonant clusters sq, sk and scr are frequently associated with the
idea of violent compression: to squeeze, to screw.
Equally expressive seem to be the sounds at the end of words. For instance,
the group of sounds umble appears in words expressing a gloomy, serious action:
to mumble, to stumble16.
The sound expressivity of literary language
Literature and more specifically poetry represent one domain where this kind
of relations between sounds and meaning can become a landmark for expressivity.
Or, otherwise said: “Une accumulation (...) d’une certaine classe de phonèmes ou
l’assemblage contrastant de deux classes opposées, dans la texture phonique d’un
vers, d’une strophe, d’un poème, joue le rôle d’un «courant sous-jacent de
signification»”17.
16
17

Acc. to Gérard Genette, op. cit., pp. 49–52.
Roman Jakobson, Essais de linguistique générale, Paris, Les Éditions de minuit,1963, p. 241.
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This intention to look for a correspondence between shape, sound and
meaning has been obvious ever since ancient literary writings, when poetry was
more of performance than of literature. At that time, the scientific theoreticians of
art were mentioning three categories of arts: the art of composing the music, the art
of rhythm and the art of poetry. In the Greek culture, the poet was considered to be
not only the author of his writings but also the originator of the dance performance
accompanying reciting. Under the Romans, following the development of
pantomime, rhythmic art and poetry parted. But we can certainly affirm that poetry
has always been closely linked with music, succeeding like this art, to convey the
emotional intensity directly. The existence of this indivisible relationship between
sound and meaning urges for a thorough knowledge of objective uniform patterns, so
that the phonetic perception of a text is not just the result of personal interpretation.
The expressive qualities of sounds occupy thus a central role in achieving
artistic emotion, besides suprasegmentals, prosodic categories and sound figures,
all such particularities being likely to prove the importance of phonetic features in
creating the internal harmony or musicality of literary language. A first condition
underlying this attempt is the acceptance of the unity between form and content. In
literary language, where the linguistic sign gains an autonomous value, such a
relation between sound and meaning becomes obvious and creates a genuine
expressive accompaniment for the signified. This time, the linguistic sign, such as
conceived by the linguist Ferdinand de Saussure, does no longer fulfil the needs of
the artistic language, as this type of communication involves a higher level of
subjectivity. That is why we may now assume that the language of arts incorporates
substance in such a way that the formal support (the signifier) through its acoustic
qualities, otherwise ignored in the approach on the linguistic sign, cooperates on
mimetic levels with the content (signified)18. The meaning of a literary text relies
primarily on the succession of its component sounds, with the sound becoming an
essential dimension of communication. Moreover, this imitative function of sounds
is supported and supplemented by the free musicality of the text itself: rhythm,
rhyme, figures of sound, proper names, and puns. Analysis should concentrate on
every phono-semantic unit, as each element has an aesthetic function determined
by the content.
In his attempt to approach this relation between form and content, the author
Carlos Bousoño (Teoria expresiei poetice) considers the signifier in terms of
visionary images. According to him, this union between signifier (element A) and
signified (element B) generates a certain impression in the reader’s imagination
before the reader is able to know the objective resemblance between the two
elements A and B19.
A similar point of view is shared by the representative of modern literary
theory, Oskar Walzel (Conţinut şi formă în opera poetică). Words represent the
18
19

Acc. to Ileana Oancea, Semiostilistica, Timişoara, Editura Excelsior, 1998, p. 73.
Acc to Carlos Bousoño, Teoria expresiei poetice, Bucureşti, Editura Univers, 1975, p. 200.

198

Ramona Elena Chiţu

relation between form and content, that is why the above mentioned author
highlights in his work the importance of considering this union, also insisting on
the former because of the need for harmony20.
Considering all such approaches on language and many others alike, we may
say that due to their communicative finality, sounds (phonemes) shall be treated as
iconic, analogic signs. Considering the sounds’ capacity to render the physical
features of things or of highlighting certain words on the level of imitative
harmony, when speaking about correspondence, they become genuine sound
metaphors, due to their capacity of supporting a wide range of feelings. Still, these
expressive possibilities of sounds rely on the context, that is why analysis shall
focus on the relationship established between the phonetic structure of the word
itself and the expressivity of that very structure. Either by repetition or by contrast
with other phonemes, one and the same phoneme may participate in rendering
various feelings, shrouding other means of expression in a suitable atmosphere.
Modern poetry comes with a further innovation that involves a more
subjective interpretation of sounds and assigns sound symbolism chromatic
meanings. This division of sounds into musical ones, high and low, pleasant ones
(delicate) or unpleasant (harsh) sounds may be extended to other organs of feeling,
according to Boris Tomasevski21. For example, colours can be divided into light
and dark shades, a reason determining the Russian formalist to consider perfectly
appropriate the association between light colours and high sounds. “And so it will
become clear why a poet who describes a lily, a white flower otherwise, will make
full use of the sound i, not to mention that this association is further supported by
the fact that this sound is used in the word lily”22.
Finding its origins in that kind of correspondence between music and sound,
this phenomenon commonly defined as coloured audition, becomes obvious in
literary language in terms of synesthetic associations motivating the relationship
between signified and signifier. Phonetically, synaesthesia is based on the
combination of sound and colour. Denigrating the expressive values of consonants,
Victor Hugo is among the first writers who attributed chromatic values to vowels:
“Ne pourrait-on que les voyelles existent pour le regard presque autant que pour
l’oreille et qu’elles peignent des couleurs? On les voit. A et i sont des voyelles
blanches et brillantes, O est une voyelle rouge, E et eu sont des voyelles bleues, U
est la voyelle noire”23.
Following his appreciations, authors such as Guy Brandes, René Ghill,
Nabokov, Matylya Ghyla have brought individual and collective contributions in
this area. Although such models of synaesthesia have been analysed ever since
20

Oskar Walzel, Conţinut şi formă în opera poetică, Bucureşti, Editura Univers, 1976, p. 83.
B. Tomaşevski, Teoria literaturii. Poetica, Bucureşti, Editura Univers, 1973, p. 123.
22
Ibidem, p. 123.
23
V. Hugo, Journal de ce que j’apprends chaque jour (1846–1847) apud Gérard Genette,
Mymologiques Voyage en Cratylie, Paris, Edition du Seuil, 1976, p. 401.
21
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pre-romanticism and romanticism, the originators of coloured audition are the two
French symbolist poets, one of the most eloquent example being the prose poem,
Une saison en Enfer:
J’inventai la couleur des voyelles ! – A noir, E blanc, I rouge, O bleu, U vert. – Je
réglai la forme et le mouvement de chaque consonne, et, avec des rythmes instinctifs, je me
flattai d’inventer un verbe poétique accessible, un jour ou l’autre, à tous les sens. Je réservais
la traduction24.

Approaching the way these synesthetic associations between sounds and
colours occur, René Étiemble draws the attention upon the discontinuity and
confusion, as, according to him, every colour has been assigned to every vowel25.
A
red
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blue
white
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It thus becomes obvious the correspondence between sound and colour does
not rely on a fixed set of values or patterns.
Among the Romanian symbolist poets, Mircea Demetriade proved to be
interested in this aspect. Unlike Rimbaud in his sonnet Vowels, M. Demetriade
(Sonuri si culori) associates the vowel A with white, E with grey, I with red and O
with blue.
Specifically symbolist, the poetry of George Bacovia resorts to sound and
colour to genuinely render the intensity of feelings and emotions. Fascinated by the
phenomenon of coloured audition, George Bacovia says:
24
25

Victor Hugo, Une saison en enfer, available at http://www.poetes.com/textes/rbd_enf.pdf
Victor Hugo, op. cit., p. 405.
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In poetry, I was always obsessed with the subject of colour. The painting of words or
coloured audition, as you like. I love the violin. Songs have had stained influence for me.
First, I took music classes and it wrote the lyrics considering violin strings. Either by musical
note or by ear soul, this musical instrument has accompanied me to this day … Every feeling
has a corresponding colour. After purple and white, I have evolved to yellow … the burned
soul is yellow26.

Considering such contexts where phonetic features are expressive means by
which feelings can get infinite nuances, stylistic phonetics remains an issue that
should not be ignored. The consideration that literary language is a motivated one,
authentically rendering the complex relationship between words and their sounds,
becomes more and more obvious. However, unlike the expressive means that can
be easily identified by knowledge of vocabulary and grammatical structure of the
language, phonetic stylistic facts become more difficult to analyse by objective
criteria. Without being perceived as an autonomous reality, the phonetic structure
of the word develops many expressive possibilities when it makes the object of an
analysis specifically oriented towards the acoustic representation of the sign. To
avoid misinterpretations, the analysis of the sound expressiveness of literary
language should be done with great care, eliminating all accidental interpretations
and taking into account only the aspects suggested by the text under review.

26

Apud Emil Manu, Arta poetică la români, Antologie, Bucureşti, Editura Tritonic, 2002, p. 226.
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Abstract: The nickname represents the newest type of denomination, arisen
from the need to identify the internet users. Unlike the surname (that is inherited) or
the baptismal name (given to us by our parents or godparents), we can chose the
virtual name, we bear it and we change it whenever and however we want. There are
no rules to meet in this area. Under its protection we can be anywhere in the online
space, we can be and say anything under the mask of the anonymity. In this article we
intend to analyze some of the structures and features of nicknames in Romania.
Keywords: official name, virtual name, creativity, space and temporal independence.
Résumé: Le pséudos représente le plus nouveau type de dénomination, issu du
besoin d’identifier les utilisateurs d’Internet. À la différence du nom de famille (qui
est été inhérent) ou du nom de baptême (donné à nous par nos parents ou parents
spirituels), nous pouvons choisir le nom virtuel, le supporter et le changer quand et
comme nous voulons. Il n’y a aucune règle rencontré dans cet espace. Sous sa
protection nous pouvons être n’importe où dans l’espace online, nous pouvons être et
dire n’importe quoi sous le masque de l’anonymat. Dans cet article nous avons
l’intention d’analyser certaines structures et traits des pséudos en Roumanie.
Mots clés : surnom, le nom virtuel, créativité, indépendance spatiale et temporelle.

Antroponimia românească, angrenată în vârtejul transformărilor1 de după
1990, ca de altfel întreaga noastră societate, cunoaşte, mai ales în ultimii ani,
∗

CS II, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al
Academiei Române. E-mail: iustinaburci@yahoo.com
1
Ne referim aici la prenume, în cazul cărora, lipsa conştiinţei naţionale şi a educării populaţiei
în sensul alegerii unor nume de botez tradiţionale, precum şi criza de identitate naţională şi estetică pe
care am parcurs-o (şi o mai parcurgem încă) a dus la apariţia unor nume care nu ni se potrivesc. În
plus, căutările prea insistente ale unora dintre părinţi, de a găsi un nume cât mai original pentru
copilul lor, au generat şi ele situaţii ridicole. Din fericire, se pare că în ultimii ani, statisticile au
înregistrat o uşoară revenire la preferinţa pentru prenumele specific româneşti.
În ceea ce priveşte numele de familie (de mult timp legiferate), aici se poate vorbi doar despre
modificări de structură, în sensul că au apărut mai multe nume duble şi triple, în special ca rezultat al
unei acţiuni juridice (după căsătorie, fiecare dintre soţi consimte să poarte, alături de propriul nume, şi
numele de familie al celuilalt). În alte situaţii, ca în cazul unor scriitori, artişti, reprezentanţi ai vieţii
publice, acestea pot lua naştere prin combinarea numelui real cu pseudonimul sau porecla persoanei
respective. Un exemplu concludent este cel al primarului sectorului 4 din Bucureşti, Cristian Popescu;
el mărturisea, într-o emisiune televizată, că şi-a trecut în buletin şi porecla care l-a făcut celebru: Piedone
(mai multe despre subiect vezi la Iustina Burci, Noms de famille – doubles et triples – dans l’anthroponymie
actuelle de Jassy, în „Philologica Jassyensia”, Anul VII, nr. 2 (14), 2011, Iaşi, p. 163–176).
Anuarul Inst. de Cercet. Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, vol. XIV, 2013, p. 201–211
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o nouă categorie antroponimică: (auto)porecla virtuală. Asupra acesteia ne vom
opri şi noi în paginile articolului de faţă.
Tradiţionala formulă de denominaţie, în care patronimul ne identifică,
plasându-ne într-un grup familial, alcătuit pe principiul rudeniei consangvine, iar
prenumele ne individualizează pe fiecare în parte, este deja desuetă în realitatea
virtuală, la care suntem, mai toţi, vrând-nevrând, conectaţi. Nici clasica poreclă,
reactualizată ce-i drept [pe lângă poreclele care au la bază trăsături fizice sau
psihice, obiecte, animale, plante, evenimente, întâmplări neobişnuite (ca şi în
trecut) etc, întâlnim acum o serie nouă de calificative, acordate după personaje din
literatură, muzică, filme (în special telenovele), desene animate, sport, reclame,
tehnică, jocuri etc.], nu ne poate satisface, ba dimpotrivă, ne încurcă.
(Ne)concordanţa dintre ceea ce este o persoană şi imaginea pe care cei din jur o au
despre ea, precum şi nestăvilita dorinţă umană de a-şi satiriza semenii, le creează deţinătorilor
de porecle, în cele mai multe situaţii2, o stare de jenă şi disconfort psihic. Lucru care nu se
mai întâmplă în cazul poreclelor virtuale, alcătuite pe alte criterii, şi cu a căror alegere familia
ori colectivitatea au prea puţin de-a face.

„Carte de identitate” în mediul on-line, nickname-ul, cel fără de care nu ne
putem conecta/loga/exista într-o reţea (forum, chat, jocuri, Facebook, internet
banking etc.), devine (spre deosebire de cartea de identitate „off-line”), o „operă”
individuală, adeseori la fel de greu de „citit” şi descifrat ca şi unele patronime ori
porecle tradiţionale, în cazul cărora vechimea şi lipsa cunoaşterii împrejurărilor în
care au luat naştere nu ne sunt aliaţi. De această dată însă, nu timpul constituie
problema. „Duşmanul” nostru se dovedeşte a fi însuşi autorul nickname-ului, care
evadează frecvent din cotidian în universul virtual, prin intermediul uneia sau mai
multor identităţi noi (mai mult sau mai puţin fanteziste) – în funcţie de preferinţe
sau de situaţie – ceea ce-i oferă acestuia confortul şi ocazia
de a se putea „prezenta” în faţa celorlalţi necunoscuţi parteneri3 de discuţie, înzestrat adeseori
cu trăsături ori calităţi pe care şi le-ar fi dorit, poate, şi în viaţa4 lui reală. Fiecare poreclă
virtuală transmite, acum, nu ceea ce vede şi vrea să sancţioneze comunitatea, ci ceea ce vrea să
transmită posesorul său şi în maniera (structura, forma grafică, limba) pe care acesta o alege.
2

Atunci când porecla nu a fost/este injurioasă, defăimătoare, ea a fost/este acceptată şi însuşită
de către cel care o poartă.
3
Elena Ungureanu, în articolul Nume oficial şi nume virtual (nickname-ul), apărut în: „Numele
şi numirea. Actele Conferinţei Internaţionale de Onomastică”, Ediţia I: Interferenţe multietnice în
antroponimie, (editor Oliviu Felecan), Baia Mare, 19–21 septembrie, Cluj Napoca, Editura Meda,
2011, p. 270), îi numea „netăţeni”, în opoziţie cu „cetăţeni”.
4
Există studii (realizate atât în ţara noastră, cât şi peste hotare) care dovedesc faptul că o bună
parte dintre navigatorii on-line se simt mai puţin stresaţi ori ruşinaţi, mai puternici şi mai siguri pe ei
atunci când se află pe reţelele de socializare decât în viaţa de zi cu zi (Georgeta Petrovici, Viaţa trăită
sub nickname, http://www.evz.ro/detalii/stiri/viata-traita-sub-nickname-872806.html) (accesat la data
de 15.01.2013).
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Dacă numele de familie şi cele de botez au fost acordate, la un moment dat,
după anumite reguli5 (şi ne dorim să credem că ele se mai respectă încă, fie şi în
mică măsură, pentru prenume), în cazul nickname-urilor regula este aceea că nu
există nicio regulă: nici în ceea ce priveşte cuvintele utilizate, nici normele de
scriere ori cele gramaticale.
Totul are legătură aproape exclusiv6 cu personalitatea şi inventivitatea (mai mult sau
mai puţin dezvoltată7) a posesorului ID-ului şi cu măsura în care acesta intenţionează să se
lase „descoperit” de către ceilalţi.

Şi nu întâmplător spunem acest lucru, căci, după cum se va vedea şi din unele
exemple cuprinse în acest articol, internauţii adoptă, nu de puţine ori, nume de cod
indescifrabile, a căror explicaţie este numai de către ei ştiută.
În analiza noastră ne-am bazat pe nume virtuale extrase din patru categorii de site-uri: de tip medical 8, de tip contabil 9, vânzări de maşini10 şi
5

Numele de familie se formau: a) cu ajutorul sufixului românesc de filiaţie -escul (Petrică
Iachimescu) sau al celor slave -ov, -ovici, -ici (Costea Danov, Grigorcea Crăciunovici, Costea
Cârjevici); b) de la numele proprietăţii – sat, moşie (sau al regiunii din care provenea persoana
denumită), cu ajutorul sufixelor -anul, -eanul (Almăjanu, Băileşteanu); c) de la supranume,
reprezentând: 1) denumirea îndeletnicirii, funcţiei ocupate sau a stării sociale (Armaşu, Brânzaru,
Căpitanu, Pescaru); 2) provenienţa etnică [Grecu(l), Rusu(l)]; 3) plante şi animale (Bostan, Epure,
Frunză, Lupu, Plop, Ursu, Urzică); 4. gospodăria casnică – unelte şi obiecte din jurul casei, alimente,
articole vestimentare (Baltag, Băibărac, Cişmea, Ciobotă, Covrig, Feştilă, Morişcă, Piper, Plăcintă,
Slănină); 5. particularităţi fizice şi psihice (Bălan, Buzilă, Barbăroşie, Chioru, Grosu, Lungul, Mititel,
Negrul, Papătot, Spânul, Strâmbu, Umflatul) etc.
Numele de botez se acordau după: a) numele sfântului din ziua în care se boteza copilul;
b) numele sfântului din ziua naşterii; c) sărbătoarea din preajma naşterii sau a botezului; d) sărbătorile
mari ale anotimpului în care se năştea sau se boteza copilul; e) numele naşului; f) numele tatălui sau
al mamei; g) numele bunicului sau bunicii; h) numele străbunului; i) numele unchiului sau mătuşei;
j) numele unei rude mai îndepărtate (vezi şi Ştefan Paşca, Nume de persoane şi nume de animale în
Ţara Oltului, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1936, p. 24, 27).
6
Există situaţii în care a fost adoptată ca nickname, după mărturisirea „proprietarilor”, o
poreclă mai veche, primită în copilărie, şcoală, grup de prieteni, şi de care aceştia s-au simţit legaţi
(Ruki este porecla mea de când eram mic… Aşa mi se zicea în grădiniţă…; Napoleon vine de la faptul
că sunt mic de statură, sunt chiar cel mai scund din grupul meu de prieteni…; O persoană de vârstă
foarte mică nu putea să pronunţe Ionuţ – numele meu – şi ieşea ceva de genu' Nush. Şi aşa a rămas;
Keala – în liceu şi în facultate frate-meu avea părul lung şi i-au spus Kelu... eu umblam mult cu
grupul lui aşa că... Kelu-Keala – http://www.xdweb.ro/thread-309.html; http://fansasusaku.worldnaruto.
com/t1176-semnificaţia-nic-ului-tau) (accesat la 15.01.2013).
7
Dar nici aceasta nu reprezintă o problemă, căci, acolo unde fantezia personală lipseşte, există
saituri specializate care o suplinesc, oferind fie liste din care cei interesaţi pot alege, fie generatoare
de nickname-uri (iată doar unul dintre ele: http://stealthsettings.com/yahoo-messenger/generator-deid-statusuri-smechere-yahoo-messenger).
8
http://www.naturaplant.ro/forum/ (accesat în perioada 10-12.01.2013).
9
http://www.avocatnet.ro/content/forum%7CdisplayForumPage/forumID_9/Contabilitate-ingeneral.html#axzz2KtLDfQWI(accesat în perioada 12-15.01.2013).
10
http://www.craiovaforum.ro/vanzari-autoturisme/ (accesat în perioada 18-20.01.2013).
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jocuri11. Am făcut acest lucru, considerând că cele patru tipuri de site-uri sunt
accesate de oameni cu personalităţi, probleme şi vârste diferite, lucru necesar pentru o
cât mai mare diversitate a materialului nostru. Suntem conştienţi, totuşi, de faptul că
este imposibil să cunoaştem ingeniozitatea umană limitând cercetarea de faţă la doar
aceste patru tipuri de site-uri, având în vedere că numărul subiectelor abordate şi, prin
urmare, cel al forumurilor la care participă diferite persoane, este mult mai mare în
acelaşi timp, suntem constrânşi şi de spaţiul tipografic existent.
Vom clasifica, aşadar, informaţia selecţionată, structural şi semantic, urmând
ca, mai apoi, să facem şi o serie de observaţii. Pentru început, am grupat materialul
pe mai multe paliere.
I. La formarea nickname-urilor participă numele12 personale, simple sau în
diferite combinaţii:
• nume de familie + prenume: ciubotarudan, ganea oana, lazar aurelia,
panaitmariana;
• prenume (simplu, dublu) / hipocoristic / diminutiv + nume de familie:
alessandra_leonte, andreigrigoriu, elenaserban, geaninaneicu, gigipopa,
ionelcojocariu, iulia_grigore, Mariana Visan, robertmihairadu, stefanvalentin
varga;
• prenume + nume de familie + cifre: cristinaneamţu85, lili2003stoica;
• nume de familie: Ionescu;
• nume de familie + cifre: marinescu112233;
• prenume:
– simplu: @lexandra, adriana#, Alessandra, Alexandraaaa, andre_ya,
andreea, ASPAZIA, cccristina, Da Ni El, Daniel, Dorian, Elvira,
LLAAVVIINNIIAA, mari.a, mihaelaaaaaa, Soraya, Traian;
– dublu / triplu: alessandra_rebecca, carmen carolina, clodette_ancuta,
crina larisa, DavidRares, ioana.diana.cristina, ioanviorel, laralaura,
MariaMirabelaMaria, Marina Florina;
– repetat: anaanaana, bogdan.bogdan, flaviu.flaviu, marianmarian;
• prenume + cifre: 23adriana, Amelia_1977, an_dra2007, bogdan76ers, georgiana30,
Lorellay1981, marcel2222, marilena25, Radu13051988, Stefan 51, victor19861986,
yasmine2075;
• prenume + toponim: ANDREEA.BACAU, angellacluj, Bianca_TG. Secuiesc,
DAPHNE_Cluj, mariantimisoara, remus_agigea;
• prenume + nume de meserie: danapsi13, simonacontabila;
11

http://ro.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=28111; http://www.conquiztador.ro/
forum_msg.php?tid=172521 (accesat în perioada 18-23.01.2013).
12
Există şi o serie de persoane care, deşi sunt anonime pe reţelele de socializare (dacă ele
însele nu-şi divulgă datele confidenţiale), doresc să-şi sporească anonimatul, alegându-şi ID-uri de
genul: un locuitor din romania, anonim, Cineva anonim, neutra, cutare, un Tata, invisibles, cinevasuspect.
13
Psi reprezintă prima silabă de la psiholog.
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• prenume + pasiune: Elena Dance;
• prenume + iniţiala numelui de familie: Anca G, Angela N, LauraE, mirela.h,
ramona_c, sorina s;
• prenume + pronume: costel tu, eu cosmina, eu_mirela, Luiza_Eu;
• prenume + nume etnic: silviubulgaru;
• prenume14 împrumutate / româneşti cu grafie străină: Abdullah, adrianicus,
aemilius, allyna, amallya, Cielito, dorothea, Evelline, francine, Georgelius,
georgeos, Irenne, jeniferr, kornelius, m0nique, Marcelino, marie-jeanne, mary,
myryam, pablo2012, paolo, Sayuri, tomasito, Victorius, yulyana;
• prenume în combinaţie cu diverse substantive / adjective / adverbe etc:
andreiunicat, Cristinaveverita, elenadeverde, florin_again, Florincars28,
ioanaoriginal, mereu vasile, myty_auto, nicoleta_blu, oana_cosmote3,
robertportocala, stellavecina, terminator_fane, vali grasu;
• prenume + prima secvenţă din prenumele respectiv: ADE ADELINNE,
eveevelina, marinamar, MihaiMih;
• prenume dublu + hipocoristic: Mihaela-Elena (Ela);
• diminutiv:
– simplu: Angelica, Anuska, cameliuzza, corinus, cornelusha, flaviutza,
gigelus, gogutza, lulica, lylyka, patriciutza, paulici, robertzic, roxxicutzz,
sorinell, yrynuky;
– în combinaţie cu cifre: andreyutza87, corinutza88, da_nutzu_83,
Irinush85, Loricica88;
– diminutiv + prenume: roxanika.roxana;
– diminutiv + substantiv: ancutzagirl, diva_alinutza;
– diminutiv + hipocoristic + cifre: monika.moni2002;
• hipocoristic:
– simplu: a_l_e_x, adi, Alex, camyyyy, despi, di@, gabi, Leo, sssanda, v@ly;
– hipocoristic + cifre: alex_19791979, gabi111111, myshu06, rozzi 1982,
vio547515;
– două hipocoristice: dea_cris, madymary33, mari miha, mihteo, roxibetty;
– hipocoristic + diminutiv: any anytza, danadanutza;
– hipocoristic repetat: angi_angi, camicami, dana_dana, natty1954natty1954,
NicoNico;
– hipocoristic format de la prenume + prenumele respectiv: dannieladany,
lili_liliana, marinamar, marymaria;
– hipocoristic + hipocoristic în cazul G: danadanei;
– hipocoristic + substantiv: adi_pisoi;
– adjectiv + hipocoristic: BUNAJENI, miculalex, supermoni;
• adrese de e-mail (care au în componenţă nume, prenume, diminutive,
hipocoristice, singure sau în combinaţie cu cifre): corym2008@yahoo.com,
14

Nu se împrumută doar prenume, substantive, adjective etc. Din engleză s-a împrumutat şi
articolul the: the Puiu, thesimonelu.
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carmen.balan1967@yahoo.com, Chita_anca@yahoo.com, ghiuream@yahoo.com,
doina.escu@gmail.com;
II. Cel de-al doilea palier cuprinde nickname-uri din sfera universului uman
(trăsături, pasiuni, personaje preferate etc.):
• trăsături/stări de spirit: aiurelu36, blondu1971, Blue_Eyes, cavaler, Crazzy
Person, creatza_70, creola, cugetătorul, curaj, Deştept, frumos şi înalt, dynamic,
economul, excelenta32, exterminator86, fata_scumpy, Fatalist, FLeGmATic,
fraiera, Imprevizibila, inocenta, Iubitor de Adevăr, MAXIMA, mincinosul,
nebundlegat, nebunel77, nelămurit, obosit, ocaritul, pitica77, pufoasa, rebel,
Sad_enough, scumpa, scumpik, spetitul, Sufletdecâine, supărat, Sympatyku, una
corecta, unika, versatill, zburdalnicul;
• pasiuni: atevistul, ferraristul, raper06;
• relaţii de rudenie/prietenie: babacu, baietzika, bebemik, bunicu 1970, buniculmiti,
bunicumiki, coana mare, dadaya, fetita, mama_vio67, mama1, mamitzik, mather,
piciul, pushtiulk, Tu Amigo;
• vârstă: eu1961, eu45ani;
• cuvinte ritmate: bubu_dudu, dydydodo;
• formule de salut împrumutate din alte limbi: excuseme, Merci, Sayonara, So Ry;
• părţi ale corpului uman: allunitza, Lips;
• alimente: AMANDINA, ChoCoLaTe, cornulet, ecler, Grisina, PEPSI, savarina,
svaiter;
• medicamente: algocalmin;
• obiecte de îmbrăcăminte: margele;
• culori15: blueblue, echosais, PRO_GREEN;
• ocupaţie/funcţie: angajat001, apicultorul, Arlequin_1974, boss_seff,
Bossde_Boss, calator, cercetasa, Comentator, curier, eu_inginer, farmacistul,
haiducu, hingheru, inspectorulx, invatacel, kartoforul1, luptator.cu.pana,
Meseriasu, ministru_, Ofiter, pensionatul, PHOTOGRAPHER, PROFESSOR,
programatorcaluma, rezervist, Secretara7, stagiarul, teacher;
• titluri nobiliare: Aristocrat, kontesa, ladyblue71, LadyElvenstar, ladymony3000,
nobil, princessmaya, principesa;
• religie, mitologie: aghiutzza, amorphis, apologet, artemys, CyberDracula,
diabollyque, dirty_angel, DJ_SATANA, DRuiD, Ghost, hades, Hercule36,
Herra_, horus, ioasaf, lucyfera, Mathusalem, Meduza, melchior, Merlin_1977,
MESIA MARIA, Pastor, phoenix, Seth, Shaman, vasile cel mare, zeita_zeita, zeuss;
15
Dintre toate culorile, cel mai des întrebuinţată este culoarea albastră, asociată, poate, în forul
interior al celor care-o utilizează, cu liniştea, dragostea, romantismul, dar şi cu transparenţa cerului, a
apei, a cristalului; ea face ca nickname-urile care o conţin să capete o anumită afectivitate şi o undă de
mister: ladyblue71, Blue_Eyes, blue_waves, ramoblue, bubble_blue, albastralacrima, nicoleta_blu,
blueella, bluetextil, bluejazz, blu_angel, bluemoon, albastrel, Albastrea, ochi_albastri10.
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• personaje preferate din filme, cărţi, basme, desene animate etc.: Aladin,
bandi2, bau_bau, bibicu_56, blonda de la drept, Bond, capcaun, Captain Nemo,
casanova, Corleone, Dantes, Demir, emma_hart, fat frumos, Gaviota, maitrei,
MmeButterfly, Mowgly, Nemo, Ophelia, Quihote, Rembo, Scarlet Butler, Scooby
Doo, Sissy, smeagull;
• personaje preferate din istorie / filozofie: baiazid, burebista7, CESAR,
kleopatra, PL@ton, sofocle80, stalin, tarabostes1989;
• maeşti spirituali: OSHO;
• sărbători: chrysmas;
• zodii: balanta95, Capricorn;
• actori/cântăreţi /compozitori preferaţi: Banderas, benny hill, laracroft4368,
liviuguta, Nicole_Kidman, SeGal, shakira, tarkan, verdi;
• personaje din viaţa reală: becali1, Pisichela (în loc de Fisichella);
• firme/brand-uri: CHANEL, designermarochinarie, fiscalitate, HONDA,
JaguaR, kenzokent, LA GATTA, modimpex, ORIONIMPEX, porche19852007;
• calculatoare/tehnică actuală: cybercat86, deleted, Delete-X, level_up, linuxx,
Microunde, msdos85, OnLine;
• etnie: indian;
• origine locală: Clujeanka, sibisanu;
• oraşe / ţări: arad81, argentina30, Chicago, ellada, india_, MAR DEL SOL,
milan, predeal, Tanzania;
• construcţii: castel, muzeu;
• obiecte diverse: drujba, vuvuzela, ziar;
• organizaţii: FBI, SIE, utc;
• oameni politici: ebaeba, obama1970.
III. Nickname-uri care au la bază obiecte (ne/însufleţite) şi fenomene din
natură / mediul înconjurător:
• animale: aligator, cateldestept, crazywolf, Grizzly, iepurashul, Kamelleon,
kobra, Lupu, RABBIT, reddog, sarpele1984, SHAKAL, skorpyonull, tigruta25,
undelfin, ursuletul75, ursulici, vulpiţa2012;
• insecte: butterffly_1976, Gargaritaa, i_gandacel, lycurycy18, micutagargarita,
Spider06;
• păsări: colibri, găinuşa2, turturea, vrabiutza, vulturu39;
• anotimpuri: Primavara2012;
• fenomene/elemente din natură: blue_waves, eclipse, eclipse, faleza, nor negru,
potop, snow_white, Tomorrow, tornada20;
• flori: Albăstrea, albastrel, cactusul, caprifoi, Crinişor, crinul_alb2, darkrose88,
edelweiss80, frezii, levantica, lilicrin, macul roşu, magnolia1969;
• fructe: ciresik.dulce, rodia, visinica;
• zilele săptămânii: vinerica.
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• lunile anului: noiembriesm, simona_iunie;
• pietre preţioase: amethyste, safir 159;
• plante medicinale: musetel, Salvia.
IV. Substantivele abstracte constituie cel de-al patrulea palier al clasificării
noastre. Iată câteva exemple: anarhy2004, burning_desire, ClaSSiC, copilarie,
DANGER, Dark, Freedom, glamour7576, glowsunshine, LostSoul, miraj, new life,
Spirit, timp_pierdut etc.
Pe baza materialului prezentat putem face o serie de observaţii:
1. Cele patru paliere conţin, în general, principalele direcţii/domenii spre care
se orientează utilizatorii atunci când îşi aleg numele virtuale. Cu menţiunea că
preponderenţa unora sau a altora dintre ele depinde, într-o oarecare măsură, şi de
profilul şi vizitatorii site-ului. Dacă pe forumul medical ori contabil userii îşi aleg,
de obicei, nume16 ceva mai „cuminţi” (poate şi prin prisma problemelor pe care le
întâmpină) – deşi, îi întâlnim şi aici pe bubby, cucubau, discover, DonCurent,
extraterestru, fat frumos, icewomen, jambonica, legendkiller, magnetical,
mutzunake, nemuritorul1, pacosteee, papusicapapusica13, salbatecu_neagu etc.
alături de … si tot OF, asasevrea, d_ont_kill_the_law, dinexperienta, feldefel,
nustiu, vinovatulfaravina, vreausascapdekg – site-urile de vânzări şi jocuri, şi în
special cele de jocuri, acolo unde sunt înscrise mai ales persoane tinere şi foarte
tinere (a căror imaginaţie este extrem de bogată, iar personalitatea lor
nonconformistă), abundă în nickname-uri care mai de care mai haioase:
AmBaniDeDat, AudImagini, Branzovenescu, Bunicutza zambareatza, calu' lu' calu'
lu' cowboy, Crosetez alfalt, DaiSiFugi, EuStauAici, Fantoma cu ochiu vanat,
JustMoney, LunetistuOrb, NoNameGigel, NuAmMonitor, Porku, Sabia cu lun3ta,
SticlăDeApă, Traficant de Mentosane, VădSunete, Vand O.Z.N. albastru metalizat,
Vasile The Black Ninja etc.
2. După cum se poate observa şi din exemplele anterioare, poreclele virtuale,
spre deosebire de numele oficiale (a căror structură este una prestabilită: prenume +
nume), cuprind de la unu la mai multe cuvinte, uneori expresii sau enunţuri întregi:
Aşa şi… eu cu bancul, I love Alinu, inimadistrusa, iubestedariarta, Kiss_of_god,
laur_4_pupici, riuratusca, smile_and_nothing_more. Avem însă şi reversul acestei
situaţii. Am întâlnit nickname-uri scurte, alcătuite dintr-o prepoziţie (pe), un sufix
(achi), o interjecţie (hmm), una sau mai multe litere (D, cdgp, CtbAdPb).
3. Dacă numele personal nu permite niciun fel de combinaţii, în sensul că el
este alcătuit doar din cuvinte care au sau au avut cândva un înţeles, în numele
16

Mai mult ca pe alte site-uri, aici utilizatorii pot fi identificaţi, deoarece îşi folosesc ca ID
numele de familie, prenumele ori ambele, simple sau în combinaţie cu alte semne grafice ori cifre. Pe site-ul
de contabilitate, am întâlnit situaţii în care a fost folosit ca ID numele firmei ori al serviciului desfăşurat:
DOAR_NOI (atelier de geamuri şi oglinzi), prestariservicii, lentilecontact, cabinetdepsihologie etc.
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virtual se pot îmbina, deopotrivă, cuvinte ori litere cu cifre17 şi semne grafice
diferite (^ $ & # % - _ * @ ♥ ღ): *ivonne*, @lexandra, <FI$H>, 72lia, adriana#,
bv34gbg, gt 11 miler, INA282002, lavynya_19, lili2003stoica, otto2007 etc.
Cifrele/semnele grafice pot ocupa orice poziţie în structura nickname-ului –
la începutul, la mijlocul sau la finalul acestuia.
Mai mult decât atât, unii useri îşi aleg nume virtuale formate exclusiv din
cifre – 1-2, 597877, 2740826332154, 123321123, 31101979, 342, 22.08.2009 etc.
– ori din semne grafice – [[.
4. Tipul caracterelor alese pentru scrierea ID-ului este şi el, în special pe
forumurile frecventate de către tineri, important. Site-urile care oferă ajutor în
alegerea unor status-uri „şmechere” oferă şi posibilitatea de a scrie aceste status-uri
în moduri la fel de „şmechere”, selectând, pentru aceasta, tipuri diferite de fonturi.
Iată cum ar apărea, de pildă, ID-ul Iustina: Ιυѕтιηα (Magic Nicks Style), 1U571N4
(H4k3r), IuStInA (BrEeZaH), ιu$†ιπα (Craxy Gotic), เยรtเภค (Old-Style), ﻨսรէﻨռﻪ
(mini Love-Style), îû§†î₪Д (Craxy-Style), IЦƧƬIПΛ (Techno), ĪƱSŦĪИΛ (LoveCraxy-Style), ınsʇınɐ (Flipped Crax Text) etc.
5. Varietatea poreclelor virtuale, a modului lor de scriere şi a combinaţiilor,
uneori bizare, care se fac, nu este doar rezultatul imaginaţiei userilor şi al lipsei de
rigoare antroponimică, înregistrată în acest spaţiu, ci şi consecinţa interdicţiei de a
se înscrie mai mulţi utilizatori sub acelaşi ID pe un site, impunere făcută cu scopul
înlăturării oricărei confuzii de nume. Pe forumul privind probleme generale de
contabilitate apar mai multe persoane cu prenumele Camelia. Iată cum au evitat ele
orice neclaritate, în virtutea interdicţiei de mai sus: Camelia, cameliuzza, camyyyy,
camicami, camilutza, CA_AMI, cami250786. Multiplicarea unei vocale sau a unei
consoane, fragmentarea numelui cu ajutorul punctului sau al altor semne grafice
reprezintă mijloace destul de productive, întâlnite în structura noilor nume.
6. Derivarea cu sufixe diminutivale18 este una dintre modalităţile preferate de
creare a unui nickname, în special atunci când la bază se află un nume de botez.
Această modalitate este preferată de către partea feminină – ancutze, corinus,
cornelusha, flaviutza, Irinush, lacramitza 76, lilisor83, mariuca, ralucuza, roxanika
– , dar nu este ocolită nici de către cea masculină (chiar dacă bărbaţii preferă19 să
aleagă nume sonore, menite să inspire fie putere şi siguranţă celor din jur, fie frică
(SpiderMan, Corleone, terminator_fane20, el_padre, Hercule36, fulminator,
vulturu39, nemuritorul1, CyberDracula, shmekerul, Freeman, DANGER etc.):
adytzu22, baietzika, Codrutz_2009, da_nutzu_83, dinutu, gigelus, gogutza,
pustiulik, robertzic, scumpicu, sorinell etc.
17
Care pot reprezenta un an, o zi, o lună, cu semnificaţie pentru utilizator, de regulă, acestea
făcând parte din data de naştere.
18
Foare rar cu sufixe augmentative; în materialul utilizat am întâlnit un singur exemplu: ursuloaica.
19
Spre deosebire de femei, la care romantismul primează.
20
Efectul poate fi şi acela de ridicol.
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7. Nu numai identitatea ori trăsăturile fizice şi de caracter pot fi ascunse sub
un nume de cod, ci şi sexul internautului, atunci când acesta doreşte să se infiltreze
în „tabăra adversă” şi să cunoască, de pe poziţie similară, modul de a gândi al
unei/altor persoane [senz_benz (fată), rebel (fată), Lupu (fată)]. Alteori, acest lucru
se întâmplă în joacă (sau din bătaie de joc!). Iată un exemplu:
„Aţi vorbit vreodată cu ella16?
Ei bine, eu eram…
Nu am 16 ani, nu mă cheamă ella şi nici măcar nu sunt tipă ...
Decât să fiu luat eu la mişto, prefer să îi iau eu pe alţii”21.

8. Spre deosebire de numele de familie şi cele de botez – care pot fi
schimbate22 doar în anumite situaţii şi condiţii – numărul numelor virtuale pe care
le poate purta o persoană, succesiv sau concomitent, nu este limitat. „Din când în
când îmi schimb identitatea, când mă satur de anturajul on-line cu care conversez,
şi încep o «viaţă» on-line nouă”23, afirma un forumist. Cei mai mulţi dintre
utilizatorii internetului au, simultan, mai multe nickname-uri, lucru recomandat de
altfel, pentru protecţia datelor personale: „Am nevoie de nickname-uri şi ca să-mi
protejez diferite conturi, pentru că de pe conturile înregistrate pe numele meu real
nu intru decât de la serviciu, nu am încredere nici în calculatorul de acasă”24,
mărturisea acelaşi forumist.
9. Pe lângă faptul că, în foarte multe cazuri nu putem descifra „etimologia”
nickname-urilor fără contribuţia propriilor lor posesori25, lipsa diacriticelor creează
şi ea un surplus de confuzie. Numele gasca vine de la gâscă sau de la gaşcă?,
sandaluta vine de la antroponimul Sanda Luţa/ă sau de la apelativul săndăluţă?, iar
gabi din gabi_romanul poate fi atât roman (dacă persoana are, poate, printre
pasiuni, istoria), cât şi român.
Nickame-ul aproape că a devenit o cerinţă în lumea de astăzi; cerinţă
motivată de faptul că viaţa noastră (şi chiar moartea 26 noastră) se desfăşoară, o
21
http://forum.chip.ro/archive/index.php/t-10164.html (citat 15.02.2013); vezi şi: Elena Ungureanu,
op. cit., p. 274.
22
Teodor Oancă, Tendinţe noi în antroponimia românească. Schimbări de nume, în: „Studii şi
Cercetări de Onomastică” (SCO), Anul I, nr. 1, Craiova, 1995, pp. 7–24.
23
Georgeta Petrovici, op. cit.
24
Ibidem.
25
De pildă, r5m vine de la: r – Real, 5 – numărul fotbalistului Zidane, m – Madrid; fr3ak4j –
freak for Jesus (nebun după Hristos); Mambo Jambo: „Păi… la mine la liceu … s-a strâns într-o zi
consiliul elevilor (unde io-s preşedinte) pentru a discuta regulamentul interior împreună cu profii. Şi
se trezeşte unu': Băi, da' ce ne agităm aicea cu toate astea, atâta mambo jambo… că tot nu iese nimic!
N-a ieşit, într-adevăr” Dar porecla a rămas. (http://fansasusaku.worldnaruto.com/t1176-semnificatianick-ului-tau accesat la 1.02. 2013). Alteori, nici pentru utilizatori numele nu reprezintă ceva anume:
„Nick-ul meu cred că are cea mai interesantă explicaţie dintre toate. Nu vine de la nimic! Este doar un
nume care-mi place şi care mă reprezintă” (http://forum.level.ro/archive/index.php/t-117913-p2.html); (accesat 1.02.2013).
26
Au apărut, în ultimul timp, site-uri pe care se pot viziona imagini on-line de la priveghiul sau
înmormântarea celor apropiaţi, se pot trimite flori, gânduri şi se pot aprinde lumânări, desigur, virtuale.
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bună parte din timp, la nivel virtual. Locul de muncă, şcoala, serviciile bancare,
prieteniile etc., toate ne solicită, într-o măsură mai mare sau mai mică, prezenţa în
spaţiul on-line. Alegerea unuia sau mai multor nume virtuale, cu care userii
navighează pe internet, se face în funcţie de preferinţele acestora şi nu cunoaşte
graniţe: nici temporale, în sensul că pot fi utilizate cuvinte /personaje din trecut,
nici spaţiale. La adăpostul lor poţi fi oricine, orice şi oricum doreşti.
Se pare că ceea ce a pierdut antroponimia tradiţională de-a lungul timpului,
la nivelul inventivităţii şi al creativităţii, a recâştigat acum. Uneori însă, poate că
este mult prea mult. Libertarea aceasta totală de exprimare, fără nici cea mai mică
cenzură, a adus cu sine şi manifestări semantice nedorite. Limbajul adoptat de un
anumit segment al internauţilor nu se încadrează întotdeauna, din păcate, în limitele
bunului simţ.
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ETNOGRAFIE ŞI ARHEOLOGIE:
SPAŢIU TRADIŢIONAL, ELEMENTE RITUALE
ŞI PROCESE METALURGICE
ORGANIZAREA INTERIORULUI CASEI TRADIŢIONALE
ŢĂRĂNEŞTI DIN CÂMPIA OLTENIEI
Anca CEAUŞESCU∗
Abstract The interior organization of a traditional peasant’s dwelling was
made in a tight connection with the plan and the dimension of the house. The number
and the functions of the rooms determine the content and the way in which the
component elements are distributed. The interior of the peasant’s house gathers
different categories of objects with a functional and decoration character. Therefore, it
is constituted in an essential component of the popular civilization. The most
important element, through its signification, use and architecture is the fireplace. The
beds, the cupboards for the dishes or food, the table, the chairs, the wooden or metal
stands and other items represent the furniture, specific for the interior of a traditional
peasant’s house from Oltenia.
Key words: Oltenia Field, traditional house, the interior of a house, furniture.
Resumé : L’organisation de l’intérieur de la maison paysanne traditionnelle a
été faite en étroite connexion avec le plan et la taille de la maison. Le nombre des
chambres et des fonctions déterminent le contenu et la façon dont il est distribué dans
les pièces. L’intérieur de la maison rassemble différentes catégories d’objets à
caractère fonctionnel et décoratif. Il constitue une composante essentielle de la
civilisation populaire. C’est pourquoi il représente un élément essentiel de la
civilisation populaire. L’élément le plus important par son importance, utilité et
architecture est l’âtre. Lits, armoires pour pots ou aliments, table, chaises, d’autres
objets en bois ou métal composent le meublier traditionnel, spécifique pour tout
intérieur de maison paysan en Olténie.
Mots clés: Plaine d’Olténie, maison paysanne, intérieur, meubles.

În Câmpia Olteniei, planurile caselor tradiţionale cele mai răspândite în
secolul al XIX-lea cuprind două încăperi (tindă şi odaia de locuit) sau trei (tindă,
∗

CS III dr., Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopşor”,
Craiova. E-mail: ancaceausescu@yahoo.com
Anuarul Inst. de Cercet. Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, vol. XIV, 2013, p. 213–221
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odaia de locuit şi odaia curată). Indiferent de numărul încăperilor, casa are o prispă,
care ocupă toată latura din faţă sau numai o parte din aceasta. Pentru perioadele
mai vechi, locuinţa ţărănească din sudul Olteniei se prezintă unitară. Diversificarea
planurilor s-a petrecut la mijlocul secolului al XX-lea, odată cu schimbările socialeconomice care au avut loc. Locuinţele noi au mai multe încăperi, cu funcţionalităţi
specifice, impuse de gradul de civilizaţie şi condiţiile de confort.
Evoluţia structurii spaţiale a locuinţei are un cuvânt hotărâtor în ceea ce
priveşte organizarea interiorului acesteia. Numărul şi funcţiile încăperilor determină
conţinutul şi modul în care sunt repartizate piesele componente, atât cele cu
caracter funcţional, cât şi cele de ordin decorativ.
În cadrul său, interiorul locuinţei ţărăneşti reuneşte diverse categorii de
obiecte cu caracter funcţional şi de decor, constituindu-se, astfel, într-o componentă
esenţială a civilizaţiei populare. Conceperea şi modul lui de organizare reflectă, pe
de o parte, condiţiile social-economice şi istorice în care s-a dezvoltat, iar, pe de
altă parte, nivelul material, spiritual şi cultural al familiei.
Alături de starea economică a populaţiei şi ocupaţiille practicate de aceasta,
un factor important care şi-a pus amprenta asupra organizării interiorului a fost
mediul natural. Dotarea locuinţei în zonele de câmpie, cu climă caldă, diferă de cea
din zonele montane, unde climatul este mai răcoros. Ne referim, mai ales, la
sistemul de încălzire şi ţesăturile de interior. Între natură şi locuinţă se naşte o
legătură atât de puternică, încât, după cum menţionează Edgar Papu, în lucrarea
Tipul creativ românesc, arhitectura interiorului unei case ne afundă cu toate
simţurile în natură:
Pe plan olfactiv, de la mirosul de brad al apei din cofă, până la acela al lânii de oi şi la
izul îmbătător al busuiocului, al sulfinei şi al merelor, natura intră iarăşi în locuinţă. În sfârşit,
invazia chilimurilor, a velinţelor, a maramelor au acelaşi efect de ansamblu, alcătuit dintr-o
însumare de mărunte unităţi cromatice, ca şi ale unei fâneţe înţesate de flori, recheamă în
interior prezenţa cadrului natural1.

În studierea arhitecturii interiorului, descrierea trăsăturilor tradiţionale se face
cu mare dificultate. Cea mai mare parte a obiectelor de interior de altădată au fost
supuse vicisitudinilor vremii. Prea puţine s-au mai păstrat, iar documentele istorice
sunt insuficiente şi nu foarte clare pentru a se putea face o cercetare complexă a
interiorului locuinţei ţărăneşti pe o perioadă mai îndepărtată de secolul al XVIII-lea.
Interiorul locuinţei tradiţionale din secolele XVIII-XIX are o structură unitară
în întreaga Câmpiei a Olteniei, manifestată în destinaţia încăperilor, sistemele de
încălzit şi preparare a hranei, piesele de mobilier, în decoraţie. Însă, modul de
amenajare a pieselor de interior, îmbinarea lor cu alte piese, în special de ordin
decorativ, au determinat diferenţieri, în funcţie de starea economică şi socială a
populaţiei, nivelul ocupaţional şi legăturile dintre mediile rural şi urban.
1

Edgar Papu, Tipul creativ românesc în context universal, în: Edgar Papu „Arta şi umanul”,
Bucureşti, Editura Meridiane, 1974, p. 71.
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În sudul Olteniei, interiorul casei tradiţionale se caracterizează prin simplitate
şi are un aspect mai sobru, situaţie specifică, de altfel, pentru întreaga regiune
istorică, dar şi pentru Muntenia şi Dobrogea, zone în care structura interiorului s-a
menţinut identică cu cea a bordeiului mult timp. La sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului următor, în arealul studiat de noi s-a trecut de la casa îngropată
sau semiîngropată, la casa deasupra solului. Structura interiorului a rămas identică
cu cea a bordeiului. În schimb, în ceea ce priveşte decoraţia, s-au înregistrat
modificări imediate.
Întotdeauna omul a fost preocupat de amenajarea spaţiului de locuit. Multă
vreme restrâns, spaţiul a fost organizat astfel încât să răspundă cât mai bine
necesităţilor practice, în primul rând celor de pregătire a hranei şi de prelucrare a
diferitelor materii prime, dar şi cerinţelor estetice.
Organizarea interiorului locuinţei ţărăneşti s-a făcut, după cum spuneam, în
strânsă legătură cu planul şi dimensiunea casei. Pentru casa cu două încăperi (tindă
şi cameră de locuit) a existat, în întreaga regiune, o modalitate fixă de amplasare a
mobilierului (sisteme de încălzit, paturi, laviţe, dulapuri, colţare etc.). Asocierea
puţinelor piese se face pe baza unei formule constante, de un caracter stereotip,
situaţie menţinută până la începutul secolului al XX-lea 2. Se remarcă o amplasare a
mobilierului de jur-împrejurul pereţilor, formând o compoziţie pe sectoare. Există,
aşadar, patru centre de greutate, repartizate pe fiecare colţ al încăperii.
Interiorul încăperii originale, „la vatră”, are o structură specifică întregii
Câmpii Române. Elementul cel mai important, prin semnificaţie, utilitate şi
arhitectură este vatra. Locul iniţial al acesteia a fost mai către mijlocul încăperii,
aşa cum o dovedesc săpăturile arheologice3. În unele locuinţe hallstattiene
descoperite la Ghidici, respectiv locuinţa hallstattiană nr. 7 din cadrul aşezării Balta
Tarova I, s-a constatat că vatra focului era construită în mijlocul camerei, direct pe
nisip, având o formă circulară:
Vatra, de formă circulară, se afla, aproximativ, în centrul ei (locuinţei n.n.) şi avea
diametrul de 1 m. … Vatra era cu aproximativ 0,20 m mai ridicată faţă de podea şi avea o
bordură înaltă de 6 cm; în jurul ei s-a format, în decursul folosirii, o centură de cenuşă lată de
0,50 m. La demontare, s-a constatat că a fost construită direct pe nisip …4.

Ulterior, vatra a fost mutată în colţul opus intrării (la monocelulară) sau în
colţul format de peretele din spate şi cel median (la casa cu două încăperi: tindă şi
cameră), amplasare impusă de cuplarea ei cu soba oarbă cu care comunică.
2

Gheorghe Iordache, Tipuri de aşezare, gospodărie şi locuinţă pe Valea Saşei (judeţul Vâlcea), în:
„Historica”, vol. III, Cd. 149, p. 249.
3
Marin Nica, Date noi cu privire la cronologia şi periodizarea grupului cultural Gârla Mare, pe
baza descoperirilor din aşezarea şi necropola de la Ghidici, punctul „Balta Ţarova”, în: „Relations
thraco-illyrico – helléniques” – actes du XIVe symposium national de thracologie (á participation
internationale). Băile Herculane (14–19 septembrie 1992), Bucureşti, 1994, pp. 179–181; Marin Nica,
Simona Lazăr, Locuinţe hallstattiene descoperite în aşezările de la Ghidici, punctele „Balta Ţarovei” I
şi II (judeţul Dolj), în: „Cercetări arheologice în aria nord-tracă”, Bucureşti, 1997, pp. 87–112.
4
Marin Nica, Simona Lazăr, op. cit., p. 88.
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Simbol al permanenţei, vatra de foc a constituit centrul de unitate al vieţii
familiale. În jurul ei gravita întreaga viaţă cotidiană, se adunau oamenii pentru a-şi
depăna amintirile, deseori reprezentând şi spaţiu pentru dormit.
Ca loc destinat producerii şi întreţinerii focului, vatra a deţinut, în societăţile
tradiţionale, şi un rol sacru. Ea a fost percepută ca simbol sau chiar ca stâlp al
statorniciei, un altar domestic, un punct de convergenţă a spaţiului intern cu cel
aferent locuinţei. Hornul, coşul de deasupra vetrei, reprezenta, în mentalitatea
arhaică, un loc de comunicare între spaţiul intern şi extern al casei, un fel de
„fereastră spre cer” pe unde pătrundeau forţele benefice sau malefice existente în
jurul casei. După cum o descrie Marcela Bratiloveanu Popilian, vatra este
loc ce concentrează o suită de activităţi casnico-gospodăreşti, dar şi cel mai propice
demersurilor menite să asigure continuitatea spiţei de neam, confortul material şi spiritual al
nucleului familial, armonizarea relaţiilor în cadrul mai larg al comunităţii, captarea
binevoinţei strămoşilor, împlinirea în sfera materială, îndeobşte prosperitatea în toate palierele
existenţei”5.

Aceeaşi autoare menţionează existenţa în Dolj a vetrelor portative (cirimne)
de formă rotundă şi puţin adâncite6. Vetre portative au existat din preistorie, ele
fiind găsite de arheologi în tumulii de la Vârtop şi Ghidici, jud. Dolj7.
Asupra tipologiei etnografice a vetrei de foc s-au realizat numeroase studii,
existând tot atâtea clasificări. Menţionăm, dintre acestea, tipologia realizată de
Tancred Bănăţeanu, care distinge trei tipuri: 1. vatra liberă cu băbură (răspândită în
sud-vestul Transilvaniei şi în sudul Carpaţilor Meridionali); 2. vatra liberă cu
camniţă sau căloniu (întâlnită în cea mai mare parte a Transilvaniei); 3. vatra cu
camniţă şi cuptor (în Moldova şi nordul Transilvaniei)8.
Pe de altă parte, Georgeta Stoica distinge cinci tipuri: 1. vatra liberă cu horn,
„coş” suspendat (întâlnită în Ţara Haţegului, Banat, Oltenia, Muntenia); 2. vatra cu
postament înalt, denumit în majoritatea cazurilor, pomnol, şi coş dreptunghiular,
din nuiele împletite, deasupra (Ţara Haţegului, Munţii Apuseni); 3. cuptorul cu
vatră în faţă (Moldova şi nordul Transilvaniei); 4. sobele din cărămidă (zona
subcarpatică); 5. soba cu plită (în toate regiunile ţării)9.
Mai multe tipuri stabileşte Paul Petrescu: 1. vatra liberă (în Oltenia); 2. vatra
cu băbură (Crişana); 3. vatra liberă cu coş piramidal (Banat); 4. vatra liberă cu
5
Marcela Bratiloveanu Popilian, Valori ale vetrei şi pragului regăsite în practica populară din
spaţiul carpato-danubian, în: „Ethnos. Revistă ştiinţifică de etnografie, folclor, artă populară”, nr. 5,
Bucureşti, 2004 (extras).
6
Idem, Cirimna, o vatră portativă, în: „Revista muzeelor”, nr. 6, 1968.
7
Simona Lazăr, Cultura Vârtop în Oltenia, Craiova, Editura Fundaţia Scrisul Românesc,
2005, p. 39, 57, 113.
8
Tancred Bănăţeanu, Types d’atre dans les villages roumains d’une des regions marecageuses
du Danube, în: „Ethnographica”, II, Museum v Brne, Brno, 1960, pp. 82–101.
9
Georgeta Stoica, Arhitectura interiorului locuinţei ţărăneşti, Muzeul din Râmnicu Vâlcea,
1974, pp. 19–22.
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căloniu (Munţii Apuseni); 5. vatra liberă cu soba oarbă în odaia de locuit
(Munetnia, Dobrogea); 6. vatra liberă amplasată într-o nişă (Crişana)10.
Mărturiile etnografice de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi prima jumătate a
secolului al XX-lea atestă pentru Câmpia Olteniei existenţa vetrei libere, întâlnită
mai ales în locuinţele temporare, precum şi forme complexe ale acesteia,
combinate cu alte elemente ale sistemului de încălzire şi de preparare a hranei:
vatra liberă cu horn („coş”) suspendat, vatra liberă cu soba oarbă în camera de
locuit, soba cu plită, soba cu plită şi cuptor de bucătărie.
În locuinţele vechi din sudul Olteniei, vatra liberă era aşezată la nivelul
solului, fiind construită din materiale diverse. În cele mai multe cazuri, materialul
de bază a fost cărămida arsă. În unele locuinţe din Gârla Mare au existat vetre
construite din pământ nears, iar la Gogoşu, vetre din piatră cu pământ11. Deasupra
vetrei se înalţă hornul, un coş piramidal de nuiele sau scânduri, care duce fumul
peste acoperiş. Vatra este prevăzută cu o poliţă, de multe ori, traforată12. Focul se
face în „unghieţ”, pe fundul gropii, sub coşul piramidal. În apropierea vetrei se
aflau diferite piese cu funcţie utilitară: vătraiul, sub forma unei lopăţele de fier cu
care se potrivea jarul, pirostriile, pe care se aşezau ceaunele pentru prepararea
mâncării, cleştele, folosit pentru a se lua tăciunii sau jarul etc.
Vatra liberă cu horn suspendat, prin a cărei îmbunătăţire continuă s-a ajuns
la diverse alte sisteme de preparare a hranei şi încălzire a locuinţei, este unul dintre
cele mai arhaice sisteme de încălzit întâlnit pe teritoriul României, construit în
tindă (în Oltenia, Banat, Muntenia) sau în camera de locuit (Ţara Haţegului şi
Pădureni). Georgeta Stoica o consideră un element de cultură mediteraneană,
pătruns în ţara noastră prin intermediul grec şi roman13. În sprijinul acestei
afirmaţii, cercetătoarea aduce ca argument larga arie de răspândire a vetrei cu coş
suspendat la aromânii din Balcani, în Bulgaria, Iugoslavia, Albania etc.14.
Un element foarte vechi, conservat în ţara noastră, care face legătura cu
ţinuturile mediteraneene, este vatra din piatră, de formă semicirculară, cu coş
piramidal aşezat deasupra, întâlnită la casele din Mehedinţi15. În cadrul încăperii,
ocupă aceeaşi poziţie, şi anume în colţul format de peretele din spatele casei şi cel
care desparte încăperea cu vatra de camera de locuit. Cei doi pereţi, în dreptul
vetrei, sunt acoperiţi cu piatră sau cărămidă.
10

Paul Petrescu, Zur Forschung der Rumanischen Bauerlichen Wohnkultur, în: „Revue
Roumanine d’Historire de l”Art”, 1969, pp. 146–148.
11
Ion Ghinoiu (coord.), Atlasul etnografic al României. vol. I Habitatul, Bucureşti, Ed. Academiei
Române, 2003, p. 231.
12
Ştefan Enache, Teodor Pleşa, Zona etnografică Dolj, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1982, p. 82.
13
Georgeta Stoica, Arhitectura interiorului …, p. 20; Idem, Organizarea interiorului, în „Arta
populară românească”, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1981, p. 34.
14
Georgeta Stoica, Arhitectura interiorului …, p. 20; Idem, Sistemes de chauffage del’habitation
paysanne chez des Roumains, în: „Etudes d’etnographie et de folklore Au VIII-e Congres international de
sciences antropologiques et etnologiques”, Bucureşti, 1964, pp. 104–106.
15
Georgeta Stoica, Arhitectura interiorului …, p. 42.
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În acelaşi colţ cu vatra se află cuptorul, un alt element arhaic, construit din
pământ cu piatră, cărămidă arsă sau cărămidă nearsă. Cu aceeaşi funcţie este şi
ţestul, pentru coacerea pâinii, a turtei şi a mălaiului. Acesta se sprijină oblic la foc
cu „lanţurile coşului” şi, din cauza greutăţii mari (50–60 kg), se mânuieşte numai
cu ajutorul „fierului ţăstului” care este, de fapt, o vergea de fier16.
De forma unui capac rotund, ţestul este confecţionat din pământ, de către
femei. Timpul confecţionării lui variază de la o localitate la alta: la Ropotinul
ţestelor, în marţea a treia după Paşti (Cetate, Bistreţ, Segarcea), în iunie şi iulie
(Galicea Mare) sau duminica17. Pentru realizarea lui, femeile, adunate mai multe,
pe părţi de sat sau pe neamuri, amestecau pământ (lut) cu pământ luat de la o
fântână sau de la rădăcina unui măr dulce, câlţi tocaţi sau paie şi baligă de cal sau
de vacă. Amestecul era călcat cu picioarele şi modelat sub forma unor clopote mai
bombate, după care erau puse la soare, pe muşuroaie. Odată uscate, ţestele erau
lipite cu lut fin pentru a rezista la temperaturi înalte. Ţestul era aşezat direct pe
vatra încinsă, peste alimente sau peste pâinea pusă la copt.
De vatră şi ţest sunt legate o serie de obiceiuri şi credinţe. Spre exemplu, la
Pleniţa, în Evul Mediu, în timpul epidemiilor de ciumă, locuitorii făceau la
marginea satului câte nouă vetre pe care le ungeau cu miere, pentru a opri, în acest
mod, ciuma18. Ţestul, la rândul lui, era considerat sfânt, sub el fiind coaptă,
îndeosebi, pâinea sacră, folosită în diverse ritualuri (turta ursitorilor, colacii de
pomană etc.). Tradiţia spune că ţestul spart nu se arunca la gunoi pentru că riscă să-i
apară bube pe corp celui care îl arunca.
În zonele de câmpie, unde se foloseau ca şi combustibil paiele sau alte resturi
vegetale producătoare de mult fum şi cu o slabă degajare de căldură, vetrele au fost
de timpuriu scoase din locuinţă, menţinându-se în interiorul acesteia doar cuptorul
de copt pâine. De fapt, vatra liberă dispare treptat, într-o primă etapă fiind mutată
în curte, la bucătăria de vară, pentru ca în final, să fie înlocuită cu alte sisteme de
preparare a hranei şi încălzit (sobe cu plită). Odată cu eliminarea vetrei, apar sobele
cu gura de alimentare în interior, sporind, astfel, confortul locuinţei.
Mobilierul încăperii cu vatră este format din dulapuri pentru vase sau
alimente, o masă rotundă, joasă, cu trei picioare şi scăunele mici, de formă rotundă
sau dreptunghiulară. La casele din pământ bătut din satele de pe Valea Dunării,
dulapurile erau încastrate în zid, odată cu locuinţa19.
Laviţa pentru găleţile cu apă sau alte vase necesare preparării hranei,
completează mobilierul încăperii. Aceasta este construită din scânduri, sprijinite pe
ţăruşi înfipţi în pământ şi aşezată lângă unul dintre cei trei pereţi, de cele mai multe
ori, în colţul de după uşă.
16

p. 16.

17

Tache Papahagi, Images d’etnographie roumaine, Tome troisieme, Bucureşti, MCMXXXIV,

Ion Ghinoiu (coord.), Atlasul etnografic ..., p. 237; Idem, Comoara satelor. Calendar popular,
Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005, p. 105.
18
Ştefan Enache, Teodor Pleşa, op. cit., p. 83.
19
Ibidem, p. 82.
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În acelaşi timp, de jur împrejurul vetrei sau în lungul pereţilor, fie în cuie de
lemn bătute în perete, fie pe patul de scânduri sau pe laviţe, sunt înşirate obiecte de
uz gospodăresc: vase din aramă pentru gătit (tigăi, tăvi, căldări), străchini, cauce
din lemn şi din aramă, linguri de lemn, căpisteri pentru frământatul pâinii etc.
Camerele de locuit şi camerele pentru oaspeţi conţin un mobilier potrivit
funcţiei lor. Spaţiul încăperii este valorificat la maximum. Piesele de mobilier sunt
aranjate pe margini, de-a lungul pereţilor, mijlocul încăperilor rămânând liber.
Cu privire la structurarea spaţială a interiorului camerei de locuit, putem
spune că factorul decisiv îl constituie locul şi dispoziţia instalaţiei pentru încălzit.
Această camera este încălzită cu o sobă oarbă, aşezată lângă peretele median,
având gura de alimentare în vatră. De formă pătrată sau dreptunghiulară, soba este
confecţionată din cărămidă, chirpici sau nuiele împletite şi lipite cu lut.
Acest sistem de încălzit, caracteristic regiunilor de câmpie, este întâlnit
numai în sudul şi vestul ţării (Oltenia, Muntenia, Banat) şi în Dobrogea. Ea nu este
un împrumut din lumea germanică, aşa cum susţin unii cercetători20, ci originea ei
poate fi găsită în îmbunătăţirea sistemului arhaic de încălzit 21. În Mehedinţi, ca
element specific, consemnăm încastrarea în pereţii sobei a unor oale de pământ, cu
utilitate diversă, dar, în primul rând, pentru mărirea suprafeţei de iradiere a căldurii.
În colţul opus intrării, lângă cel cu soba oarbă, este aşezat un pat lung, cât
camera sau, în cazul în care familia este mai numeroasă, două paturi. Patul este
dintre cele mai vechi obiecte de mobilier, deoarece amenajarea unui culcuş cât mai
odihnitor constituia o cerinţă primordială22. Ca piesă de mobilier cu formă specială
apare, la locuinţa ţărănească, abia în secolul al XIX-lea. Remarcând lipsa paturilor
în această parte a ţării, la începutul secolului al XVIII-lea, Heinrich Weismantel ne
spune că „nu au nici paturi, şi este rar să vezi ceva perne; ei dorm pe pământul gol
sau pe vatră, pe scânduri sau pe rogojini, cu ţoală proastă aşternută deasupra, şi cu
una ca aceasta se şi învelesc. Pe dedesupt nu pun fân sau paie, deşi îşi frâng oasele
în acest chip …”23.
De cele mai multe ori, forma patului aminteşte de laviţa tradiţională. Aceeaşi
asemănare o întâlnim şi în locuinţele boiereşti, unde, divanul, mobila cea mai
importantă de aici, era, după cum spune L. Şăineanu, „un pat de scânduri înfundate,
largi şi puţin ridicate, care nu lipseau din nicio cameră şi ţinea loc de pat, canapea,
fotoliu, scaune – toate pe atunci necunoscute”24.
20

Romulus Vuia, Le village de Transylvanie et du Banat, în: Académie Roumaine, Connaissance
de la terre et de la pensée roumaines, II, La Transylvanie, Bucarest, 1938, p. 772.
21
Georgeta Stoica, Arhitectura interiorului …, p. 20; Ştefana Gheorghieva Stoicova, Ognisceto v
Balgarskija bit, Sofia, 1956, p. 218.
22
Valer Butură, Etnografia poporului român, Cluj Napoca, Ed. Dacia, 1978, p. 110; Florin
Valeriu Mureşan, Satul românesc din nord-vestul Transilvaniei la mijlocul secolului al XVIII-lea,
Cluj-Napoca, Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane, 2005, p. 250.
23
Călători străini despre Ţările Române, vol. VIII, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1983, p. 352.
24
Lazăr Şăineanu, Influenţa orientală asupra limbei şi culturii române, în: „Convorbiri literare”,
Anul XXXIV, Bucureşti, 1900, p. 770.
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Cele două paturi din camera de locuit sunt aşezate în unghi, unul de-a lungul
peretelui opus intrării, altul lângă peretele din spate, în continuarea sobei. La
capătul unuia dintre paturi este aşezată lada de zestre, peste care este pus teancul de
ţesături în surplus sau din zestrea de nuntă. În ladă sunt păstrate hainele cu care
membrii familiei se îmbracă în zile de sărbătoare. Paturile sunt simple,
confecţionate din patru pari bătuţi în pământ, ale căror capete sunt prinse două câte
două cu şipci, peste care se aşează, paralel cu peretele, blane25. O altă variantă de
pat este acela cu scândurile aşezate în lăţimea şi nu în lungimea lui.
În satele de pe malul Dunării, expresie a legăturilor cu regiunea din sudul
fluviului, apare patul din pământ bătut, cu o înălţime de până la 40 cm şi o lăţime
suficient de mare, care să permită oamenilor să doarmă de-a curmezişul.
La toate locuinţele, colţul cu patul este frumos „îmbrăcat”. În cazul
bordeielor, unde pereţii nu puteau fi folosiţi ca spaţiu pentru etalarea ţesăturilor
decorative, patul şi lada de zestre rămâneau principalul loc de aşezare a lor. În
zilele de lucru, patul era acoperit doar cu o rogojină sau un ţol, iar în zilele de
sărbătoare, cu velinţe, scoarţe sau chilimuri frumos colorate. Scoarţele din lână, cu
motive decorative bogate şi un colorit cald, erau aşezate pe lada de zestre, alături
de căpătâie.
La locuinţa la suprafaţa solului, pereţii ce înconjurau patul erau acoperiţi cu
ţesături în compoziţii decorative de o rară măiestrie şi cu o cromatică vie. De cele
mai multe ori, acestea erau dispuse până la plafon. Tot pe pereţi, erau aşezate
ştergare din bumbac sau borangic, însă nu în număr foarte mare. Anton Maria del
Chiaro, călătorind în Muntenia, constată că: „tapiserii de perete sau alte podoabe nu
se obişnuiesc în Muntenia decât doar vreo icoană atârnată foarte sus, pe o bucată de
damasc sau de brocart ...”26.
Atât la bordeie, cât şi la locuinţa la suprafaţă, pe peretele opus intrării sau
deasupra patului, sunt aşezate poliţe, care nu sunt altceva decât nişte scânduri fixate
prin cuie de lemn direct lângă perete. Ele au marginea din faţă bogat decorată cu
traforuri şi crestături.
Masa, scaunele, cuierul din lemn sau din metal, icoana, cu o candelă, şi
oglinda, aşezate pe pereţi şi încadrate de câte un ştergar, completează mobilierul
specific acestei încăperi.
În evoluţia interiorului şi a categoriilor de ţesături, un moment deosebit este
apariţia celei de-a treia încăperi, numită „odaia bună”. Aici, paturile nu mai sunt
dispuse în unghi, ci paralel, de-a lungul pereţilor longitudinali. Între ele, lângă
fereastră, este aşezată masa.
Această încăpere este destinată oaspeţilor. Paturile sunt acoperite cu scoarţe
tot timpul anului, iar, de-a lungul pereţilor, pe ele sunt aşezate căpătâiele şi
ţesăturile. Mobilierul de aici mai include lada de zestre, incizată sau pictată, şi
scaune. Tot aici este şi poliţa traforată pe care sunt aşezate diferite vase de ceramică.
25
26

Gheorghe Iordache, op. cit., p. 246.
Călători străini despre Ţările Române, vol. VIII, ..., p. 377.
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Maramele, ştergarele, perdelele din borangic, aşternuturile, chilimurile,
velinţele, covoarele şi căpătâiele, frumos lucrate şi decorate cu imagini stilizate de
oameni şi animale, cu motive de păsări şi flori sau cu motive geometrice, constituie
obiectele principale în împodobirea interiorului. Astfel, se poate spune că interiorul
casei constituie oglinda hărniciei şi măiestriei artistice a femeilor.
Dezvoltarea planurilor a determinat şi schimbarea modului de organizare a
interiorului casei. S-au amenajat camere cu destinaţii speciale, s-a renunţat, treptat,
la normele fixe de organizare şi a sporit întrebuinţarea produselor cu valoare decorativă.
În prezent, în satele Câmpiei Olteniei, interiorul locuinţelor tinde a fi
asemănător cu cel din mediul urban, reflectând o mentalitate vădit schimbată.
Piesele tradiţionale de mobilier tind a fi înlocuite cu mobilă produsă în fabrică,
tendinţă simţită, de altfel, încă din secolul al XIX-lea la pătura înstărită. Biblioteca,
dulapul şi piesele de uz casnic (aragaz, maşină de spălat, frigider, televizor) au
devenit piese obişnuite ale interiorului ţărănesc.
Elementul tradiţional nu mai este păstrat decât în cazuri foarte rare şi nu în
forma lui originală. În satele oltene se menţine, încă, obiceiul de a acoperi pereţii
cu scoarţe sau covoare, chiar şi în încăperile în care piesele de mobilier sunt
moderne, specifice urbanului. Noul este manifestat, în acest caz, în motivele,
coloritul şi compoziţia ornamentală a acestor covoare.
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GRÂUL – MATERIE HRĂNITOARE ŞI ELEMENT RITUAL
CU VALENŢE SIMBOLICE ÎN PRACTICILE DIN OLTENIA♦∗
Loredana-Maria ILIN-GROZOIU∗
Abstract: In the Oltenian ethnographic space, the ritual element that
concentrates a well-defined symbolism is the wheat. Particularized and identified
through an exceptional cultural background, the wheat gathers a multitude of symbols
and values, meant to harmonize all the existential sides, in this way preparing,
auspiciously, the entering into a new order. At the level of the collective thinking, the
wheat gains symbolic values, being always present in performing the ritual and
ceremonial sequences, during the various holidays or the customs that belong to our
lives. Its rather prosperous ritology, recommend it as a symbol of the rebirth,
renovation and also fertility.
Keywords: Oltenia, wheat, mythical-magical virtues, ritual ceremonies.
Resumé: Dans l’espace ethnographique olténien, le blé est l’élément rituel
caractérisé par un symbolisme fort défini. Particularisé et identifié par un background
culturel d’exception, le blé inclue une richesse des symboles et des valeurs qui
contribuent à harmoniser toutes les domaines existentielles, afin de mieux préparer
l’entrée dans un nouvel ordre. Au niveau de la mentalité collective, le blé acquière des
valeurs symboliques – il ne manque jamais dans les rituels et les cérémonies
performées a l’occasion des fêtes de l’année ou à l’occasion des coutumes spécifique
pour les cycles de la vie. La richesse rituelle du blé fait de lui un symbole de la
renaissance, du renouvellement, et aussi de la fertilité.
Mots-clés: Oltenie, blé, vertus mythico-magiques, pratiques rituelles.

La nivelul mentalului popular, elementele rituale sunt particularizate printr-un
anumit simbolism. Între aceste elemente, colectivitatea instituie şi coordonează o
serie de relaţii aflate într-o permanentă interdependenţă care, odată cu trecerea
∗♦

Articolul de faţă 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).
∗
CS III dr. Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolăescu-Plopşor”,
Craiova. E-mail: lorelayy2007@yahoo.com.
Anuarul Inst. de Cercet. Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, vol. XIV, 2013, p. 223–236
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timpului, se constituie într-un sistem simbolic1. Acesta poate oferi o imagine clară
şi profundă cu privire la modalitatea în care membrii unei colectivităţi acordă o
valoare, în cazul de faţă simbolică, modului de viaţă şi experienţelor trăite şi
dobândite pe parcursul derulării timpului.
Cu ajutorul simbolurilor, redescoperim trecutul şi devenim reali prin participare.
Subscriind teoriei lui Mircea Eliade, putem afirma că, prin intermediul simbolurilor
vom repeta un arhetip, iar prin această repetare, vom „dobândi”, de fapt, prezentul:
Un obiect sau o acţiune dobândesc o valoare şi devin în acelaşi timp reale numai
pentru că participă într-un fel sau altul la o realitate care le transcede /.../ semnificaţia,
valoarea lor nu se leagă de un dat fizic brut, ci de calitatea lor de a reproduce un act
primordial, de a repeta un model mitic2.

Prezenţa grâului în numeroase rituri, ritualuri şi practici ceremoniale
dezvăluie valenţele simbolice ale acestuia, nelipsit, de altfel, nici din creaţia
folclorică, unde ocupă o poziţie privilegiată. Plantă cerealieră cu veche tradiţie la
români, cu valori nutritive deosebite, acest element ritual se caracterizează şi se
particularizează printr-o carieră culturală cu totul deosebită.
Vechimea şi rolul grâului în agricultura românească, obiceiurile şi credinţele
referitoare la cultivarea acestuia, întrebuinţarea spicului de grâu şi a uneltelor
agricole în ornamentica populară, tematica predominant agrară a unor
reprezentative creaţii folclorice, dar şi ipostaza lui de ofrandă rituală, ori „pâinea
noastră cea spre fiinţă” care se prepară din grâu, iată numai câteva argumente care
ne îndreptăţesc să vorbim despre o „civilizaţie a grâului” în spaţiul românesc.
Acest efigiu vegetal se alătură acelor elemente rituale ale culturii materiale şi
spirituale care înglobează o gamă diversificată de semnificaţii, dar se şi
particularizează printr-o simbolică cu totul deosebită, astfel încât aproape nu există
obicei (cu precădere cele ataşate ciclului calendaristic) în derularea căruia să nu-i
fie remarcată prezenţa.
În spaţiul cultural românesc există un cult străvechi al grâului, cu rădăcini
adânci în preistorie:
Oamenii din neolitic credeau în puterea pământului dătător de hrană şi de viaţă.
Pământul este mama vieţuitoarelor şi trebuie socotit ca o femeie din sânul căreia se naşte tot
ce e viu. Religia lor consta deci în adorarea pământului sub chipul unei femei fecunde şi
oamenii îi purtau icoana, un idol mititel de os sau de pământ legat la gât, spre a-i feri de tot
1

Despre limbajul şi funcţiile simbolului, rolul şi sensul acestuia, despre relaţia simbolsimbolism, a se vedea: Ivan Evseev, Cuvânt-simbol-mit, Timişoara, Editura Facla, 1983; Mircea
Eliade, Imagini şi simboluri, Bucureşti, Editura Humanitas, 1994; Aurel Codoban, Sacru şi ontofanie.
Pentru o nouă filosofie a religiilor, Iaşi, Editura Polirom, 1998; Gilbert Durand, Figuri mitice şi
chipuri ale operei (trad. Irina Bădescu), Bucureşti, Editura Nemira, 1998; Paul Ricoeur, Despre
interpretare. Eseu asupra lui Freud (trad. Magdalena Popescu şi Valentin Protopopescu), Bucureşti,
Editura Trei, 1998; Vasile Avram, Creştinismul cosmic – o paradigmă pierdută?Mit şi ortodoxie în
tradiţia românească, Sibiu, Editura Saeculum, 1999; Delia Suiogan, Simbolica riturilor de trecere,
Bucureşti, Editura Paideia, 2006.
2
Mircea Eliade, Mitul eternei reîntoarceri (trad. Maria Ivănescu şi Cezar Ivănescu), Bucureşti,
Editura Univers Enciclopedic Gold, 2011, p. 12.
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răul. Cultul femeii fecunde reprezenta cultul pământului şi nu, cum s-a crezut, oglindirea
orânduirii matriarhatului în ginţile neolitice3.

Izvoarele antice dezvăluie cultivarea grâului de către traci, în general,
respectiv de către geto-dacii de la nordul Dunării. Astfel, Herodot4 şi Strabon5
menţionează faptul că tracii de la nordul Dunării seamănau grâul pe care îl utilizau
în alimentaţie, iar Ovidiu6 precizează că geto-dacii cultivau pământul chiar şi în
vremurile cele mai tulburi.
O serie de mărturii scrise consemnează exportarea grâului geto-dac în Grecia.
Iată ce nota, în acest sens, Pliniu cel Bătrân:
Grecia a apreciat şi grâul din Pont care n-a ajuns însă până în Italia (...). Grâul se
deosebeşte şi în privinţa paiului, căci e de calitate mai bună cu cât acest este mai greu. Grâul
din Tracia este îmbrăcat în mai multe cămăşi din pricina frigurilor mari din acel ţinut. Din
această cauză, şi fiindcă ogoarele sunt acoperite cu zăpadă, a fost creat grâul de trei luni,
numit astfel pentru că, după aproape trei luni de la semănat, este cules odată cu grâul din
restul lumii7.

Şi Polibiu precizează faptul că negustorii greci importau, prin intermediul
cetăţilor greceşti din Pontul Stâng, grânele din regiunea Dunării de Jos8.
Mărturii despre rolul însemnat pe care îl avea cultivarea grâului în economia
geto-dacilor sunt uneltele agricole de fier şi însemnatele cantităţi de seminţe
carbonizate de cereale sau leguminoase, descoperite în aşezările acestora9. Şi în
perioada stăpânirii romane, bogăţia holdelor de grâu este dezvăluită de uneltele
agricole de tradiţie dacică, alături de cele de provenienţă romană, de ustensilele şi
instalaţiile de măcinat şi copt, nelipsite din orice aşezare.
În secolele următoare, izvoarele scrise şi vestigiile civilizaţiei materiale atestă
cultivarea grâului de către locuitorii de la nord de Dunăre. Astfel, într-o cronică
bizantină, care prezintă lupta dintre oştile lui Sviatoslav şi cele bizantine, din anul
971, se consemnează şi prezenţa „semănăturilor de grâu, mei, fân şi altele în
regiunile de pe malul stâng al Dunării, din apropierea Silistrei de astăzi”10.
O serie de documente şi însemnări ale unor călători străini vorbesc despre
cultivarea grâului şi în Evul Mediu, Ţările Române fiind un adevărat grânar pentru
statele vecine şi Poarta Otomană. Drept dovadă, iată ce nota, în anul 1598, prelatul
3

P. P. Panaitescu, Introducere în istoria culturii româneşti: problemele istoriografiei române,
Bucureşti, Editura Minerva, 2000, p. 42.
4
Herodot, Istorii, IV, p. 17.
5
Strabon, Geografia, III, 4, 17.
6
P. P. Panaitescu, op. cit., p. 37.
7
Pliniu, Istoria naturală, XVIII, 7 (12), 63 şi 69.
8
Polibiu, Istorii, IV, 38, 5.
9
Gheorghe Iordache, Ocupaţii tradiţionale pe teritoriul României, vol. I, Craiova, Editura
Scrisul Românesc, 1985, p. 16.
10
Ştefan Olteanu, Aspecte ale dezvoltării agriculturii pe teritoriul Moldovei şi Ţării Româneşti
în sec. X–XIV, în: „Terra nostra”, vol. II, 1971, p. 33.
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catolic Filippo Pigafetta: „Într-adevăr, cele trei provincii Transilvania, Muntenia şi
Moldova sunt trei cămări mari, îmbelşugate şi nesecate din care se aduc alimente la
Constantinopol, grâne de orice fel...”11. În acelaşi sens, merită menţionată şi
relatarea negustorului italian Bartolomeo Locadello, din anul 1641:
Bogăţia Ţării Româneşti stă în marele belşug de grâu, din care se opreşte cantitatea
necesară pentru nevoile ţării şi se mai trimit acum de ajuns şi în ţările vecine, iar ceea ce
prisoseşte este cumpărat de negustorii turci şi greci şi este dus pe Dunăre – în Marea Neagră –
până la Constantinopol12.

Vom porni analiza noastră de la afirmaţia Deliei Suiogan, potrivit căreia:
„Germenele de grâu reprezintă atât omul, cât şi Cosmosul, ambele se seamănă,
cresc, se coc şi apoi se recoltează, fiind vorba despre naştere, viaţă şi moarte, cele
trei vârste specifice omului, dar şi Naturii”13. Astfel, evoluţia seminţei în rod, ca şi
trecerea omului, nu înseamnă a merge spre moarte, ci a renaşte, a deveni. Este
vorba despre acea devenire care presupune, negreşit, repetate confruntări cu limita,
dar această cale e singura care ne conduce către o stare superioară, anulând limita
şi făcându-ne părtaşi la eternitate.
Cercetarea de teren14, întreprinsă în câteva aşezări din Oltenia, constituie
dovezi „grăitoare” ale prezenţei grâului într-o serie de practici rituale şi
ceremoniale, care îi descoperă funcţiile mitice, apotropaice, fertilizatoare şi
funerare. Prin urmare, cele constatate ne-au întărit convingerea că, prezentul
demers, valorificând, în egală măsură, rezultatele anterioare, oferă un plus de
informaţie şi contribuie la cunoaşterea identităţii noastre culturale. În ideea de a ne
apropia de simbolismul grâului, performat în cazul obiceiurilor cu caracter agrar
din arealul oltenesc, în continuare vom trece în revistă câteva exemple
reprezentative din varietatea practicilor în care apare implicat.
Riturile agrare atestă concepţia de viaţă a unei populaţii de agricultori, în care
tradiţia, îndeplinirea practicilor şi gesturilor transmise şi moştenite odată cu
scurgerea timpului, contribuie la cea mai bună desfăşurare a vieţii şi activităţii
comunităţii. Toate ocupaţiile tradiţionale şi-au adaptat o serie întreagă de obiceiuri,
deoarece, în mentalitatea arhaică, şansele de reuşită ale omului depindeau, în mare
măsură, de felul în care reuşea să îmbuneze, să-şi facă favorabile forţele
supranaturale. Numai că nu toate îndeletnicirile au generat sau au conservat acelaşi
număr de rituri şi obiceiuri, după cum nici amploarea şi nici complexitatea lor nu a
fost aceeaşi. Prin urmare, în agricultură sunt întâlnite o serie de practici rituale, care
marchează diferite faze ale culturilor.
11
Călători străini despre Ţările Române, vol. al III-lea (volum îngrijit de Maria Holban,
M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1971, p. 560.
12
Călători … vol. V, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1973, p. 34.
13
Delia Suiogan, op. cit., p. 179.
14
Anchetele de teren au fost efectuate de către Loredana-Maria Ilin-Grozoiu, în anul 2013, în
câteva sate şi comune care alcătuiesc un nucleu arhaic al Olteniei: Optaşi, Vineţi, Spineni, Cioroiu
(jud. Olt); Braniştea, Goanţa, Punghina, Vânători (Mehedinţi); Bulzeşti, Prejoiu, Stoiceşti (Dolj).
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Capacitatea grâului de a asigura intrarea cu bine într-un nou segment
temporal, ce se doreşte a sta sub semnul înnoirii şi al eficienţei, este subliniată de
unele practici performante, mai ales de Anul Nou. Contextul este prielnic
promovării unor elemente rituale, toate cu semantică deosebită, validate ca atare de
codul magic şi religios. Dintre aceste elemente, grâul apare puternic ataşat ciclului
solstiţial de iarnă, segment temporal de excepţie, marcat de regresiune, dar şi de
schimbare, prin instaurarea unei noi ordini, când, printr-o suită de practici rituale şi
reprezentări ce amintesc de vechi sărbători sau de reprezentări precreştine, sunt
activate virtuţile magice ale acestuia.
În ajunul Anului Nou, pe o arie destul de răspândită a Olteniei se practică un
străvechi obicei agrar, numit Pluguşorul. Acest ritual constituie încă o dovadă a
faptului că ocupaţia de bază a fost agricultura, din practicarea căreia, locuitorii
şi-au asigurat existenţa şi au dobândit cunoştinţe referitoare la materia vegetală şi la
întrepătrunderea acesteia cu mediul înconjurător.
Agenţii rituali sunt flăcăii, pe alocuri tineri căsătoriţi, care merg din casă în
casă să ureze cu Pluguşorul. Urarea, menită să aducă sănătate şi belşug, prin
cântece sau versuri, este însoţită şi de o prezentare dramatică a muncilor agricole,
al cărei element cheie este plugul. În trecut, acesta era un plug adevărat, împodobit
cu crenguţe verzi şi cu panglici, la care erau înjugaţi doi sau patru boi, de asemenea
împodobiţi cu panglici colorate, flori, căpăstre din piele, uneori având coarnele
vopsite şi însemnaţi cu roşu în frunte. În zilele noastre, este utilizat plugul în
miniatură, din lemn, îmbrăcat în coli vopsite, împodobit cu ciucuri, purtat pe braţe
de către cel care urează şi un plug simbolic, format dintr-un băţ cu două crăci, care
reprezintă coarnele plugului. Copiii urează numai cu plugurile în miniatură. Pe
lângă plug, ceata poartă bice din care se pocneşte, clopote de vite şi tălăngi. Sunt
prezenţi şi instrumentiştii populari, care cântă din fluiere, cimpoi, vioară sau cobze:
În ajun de Anul Nou aşteptăm colindătorii cu bucurie în suflet. Nu mai e ca pe
vremuri. Atunci veneau cu plugul adevărat cu boi şi parcă sărbătoarea era alta. Chiar arau
prima brazdă şi aruncau cu tot felul de sămânţâiuri, urându-ne un an bogat, îmbelşugat. Aratul
primei brazde cu plugul, în curte sau la poartă, însemna că munca la câmp putea să înceapă.
Acum, de obicei cei care vin sunt copiii. Au la ei pluguri făcute, sună din clopote, pocnesc din
bice, cântă din fluiere. La final le dăm şi noi ce avem: mere, nuci, covrigi, dar şi bani15.

Pe parcursul desfăşurării ceremonialului, urătorii ară cu plugul o brazdă în
curtea sau la poarta gospodarului şi aruncă seminţe de grâu, ovăz sau floareasoarelui, care preînchipuie renaşterea, nemurirea, participarea la ordinea cosmică.
Formula verbală indică scopul acţiunii:
Din satul nostru am plecat
Să venim la dumneavoastră la semănat,
Semănaţi băieţi până-i lumină
Grâu frumos, fără neghină16.
15
16

Inf. Floarea Tănase, 78 de ani, Optaşi, jud. Olt, 2013.
Ibidem.
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În formele vechi ale ritualului, această brazdă se trăgea în jurul casei,
ogorului şi al satului, ceea ce simbolizează o separare a sacrului de profan,
urmărindu-se „refacerea stării de echilibru prin intermediul unei călătorii în spirală,
în încercarea de reînchidere a cercurilor concentrice”17. Ritul primei brazde
semnifică începutul Anului Nou, debutul muncilor agricole, fiind vorba, totodată, şi
despre un rit de întemeiere: „Tragerea unei asemenea brazde constituia un act
magic de înstăpânire asupra teritoriului şi de cosmicizare (culturalizare) a spaţiului,
dar şi un brâu ocrotitor împotriva invaziei forţelor haosului”18. Gestul dezvăluie şi
ideea procreării, căci „plugul – şi sapa – simbolizează, ca majoritatea uneltelor cu
tăiş, acţiunea principiului masculin asupra materiei pasive, deci feminine”19.
Spargerea crustei pământului este un rit de unire pe verticală, a adâncului cu
înaltul, a întunericului cu lumina. În fond, este vorba despre o renaştere, care
reactualizează un act originar, mitic.
Grija pentru viitorul roadelor şi asigurarea sporului se manifestă din timp, de
la începutul lunii februarie. Astfel, ziua de Sf. Trifon20 este consacrată demersurilor
magice, menite să protejeze „grâul de lăcuste, de tăciune”, dar şi viile, livezile,
animalele şi „săminţâiurile de orice gen”21. În această zi, credincioşii participă la
slujba religioasă săvârşită de către reprezentantul bisericii, care-l cheamă în ajutor
pe Dumnezeu, prin mijlocirea Sf. Trifon, pentru a feri holdele de grâu, viile şi
grădinile de dăunători. La sfârşitul slujbei, preotul binecuvintează soiurile de
seminţe aduse, pentru ca, puse în pământ, să aibă un rod bogat:
Vă blestem pe voi, fiarele cele de multe feluri, viermii, omizile, gândacii, lăcustele,
şoarecii, cârtiţele şi puricii şi tot felul de muşte, molii şi furnici, viespi şi urechelniţe şi tot
felul de jigănii ce se târăsc pe pământ şi păsări ce zboară, care aduc stricăciuni şi pagubă
holdelor, viilor, pomilor şi grădinilor (…). Să nu stricaţi nici holda, nici via, nici grădina, nici
orice pom roditor şi neroditor; nici frunza legumelor să nu stricaţi din cuprinsul şi locul
robului lui Dumnezeu (N). Iar de nu mă veţi asculta pe mine şi veţi călca blestemul cu care vam blestemat, nu vă voi pedepsi eu smeritul şi nevrednicul Trifon, ci Dumnezeul lui Avraam
şi al lui Isaac şi al lui Iacov, Care va veni să judece vii şi morţii (...)22.
17

Delia Suiogan, Obiceiurile – modalităţi de actualizare a modelului socio-cultural, în: „Memoria
ethnologică”, nr. 16, iulie–decembrie, 2005, p. 1588.
18
Ivan Evseev, Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale, Timişoara, Editura Amarcord,
1999, p. 67.
19
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. III, Bucureşti, Editura Artemis,
19995, p. 111.
20
Cu privire la sărbătoarea Sf. Trifon vezi Loredana-Maria Ilin-Grozoiu, Florin Nacu, Tradiţii
ale Trifonului în Oltenia, în: „Arhivele Olteniei”, Serie nouă, nr. 26/2012, Craiova, Editura
Academiei Române, pp. 379–390.
21
Inf. Maria Rădulescu, 65 de ani, Bălceşti, jud. Vâlcea, 2013.
22
Moliftelnic, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
2006, pp. 428–431.
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Cu siguranţă că atributul de ocrotitor al vegetalului de care se bucură Sf.
Trifon, vine pe filiera Sfintei Tradiţii, creştinii contemporani cu el şi imediat după
aceea constatând faptul că, în numele acestui Sfânt, roadele pământului se
înmulţesc şi sunt ferite prin rugăciunile mijlocitoare. Tradiţia spune că într-o
primăvară, semănăturile locuitorilor din Campsada erau puse în pericol de o
mulţime de lăcuste. Trifon s-a rugat lui Dumnezeu să scape ogoarele de pierderea
lor, lucru care s-a şi întâmplat. De atunci şi până astăzi, Sfântul Trifon este cinstit
ca ocrotitorul ţarinilor şi al grădinilor oamenilor.
Tot referitor la ritologia grâului, trebuie trecută în revistă şi secvenţa aratului
şi semănatului, unde întâlnim o serie de obiceiuri şi practici ritualico-magice, fiind
vorba tocmai despre actul generator care este necesar să se desfăşoare în condiţii de
curăţire, de purificare. Dintre acestea, le vom nota pe cele reprezentative pentru
zona etnografică Oltenia.
În vederea obţinerii unei recolte bogate, bărbatul care semăna trebuia să
poarte veşminte albe, „simbol al castităţii lucrătoare” 23, curate, şi să aibă capul
descoperit: „Noi, femeile, nu aveam voie să semănăm. Nici nu eram lăsate să
trecem pe dinaintea boilor înjugaţi când plecam la arat. Acum nu mai este aşa.
Toate s-au schimbat. Seamănă cine poate: bărbaţi, femei, chiar şi copii, ne ajută”24.
Un alt ritual, menit a asigura abundenţa, se referă la stropitul animalelor cu
apă sfinţită şi afumatul cu tămâie: „Femeia are în mână blidul cu apă sfinţită şi
busuiocul cu care stropeşte plugul şi animalele de trei ori, ca să ne meargă bine, să
fim feriţi de cele rele, să avem un an bogat, să se facă ce punem în pământ”25. La
Braniştea, jud. Mehedinţi, „ungem coarnele boilor cu usturoi, ca să fie sănătoşi tot
anul, iar la ieşirea din ogradă, acestea trec peste un lanţ, ca să fie tari ca fierul”26.
Credinţa în virtuţile apotropaice ale usturoiului înscrie spaţiul românesc într-o arie
vastă, cuprinzând bazinul mediteranean, cu difuziuni până în India, dar şi în zona centraleuropeană, unde se manifestă extrem de vivace, cu rădăcini în antichitatea clasică, ale cărei urme
pot fi regăsite în folclorul grecesc contemporan, precum şi în alte zone cultural europene27.

Perioada care urmează aratului şi semănatului, până la recoltare, este marcată
de o serie de practici rituale, menite să protejeze holdele de forţele malefice,
deosebit de agresive în anumite momente ataşate ciclului calendaristic. Dintre
acestea, putem menţiona aprinderea focurilor rituale, fertilizatoare şi purificatoare,
în zorii zilei de 9 Martie (Mucenicii), la culturile de grâu ce ar putea fi afectate de
condiţiile meteorologice sau de forţele obscure. Focul se alătură acelor elemente
simbol, precum apa, văzduhul, crucea, ramura verde, mărul, alunul, vinul, sunetele,
cocoşul etc., care sunt înzestrate cu o semantică bogată şi variată, consacrate ca
23

Gheorghe Iordache, op. cit., p. 22.
Inf. Otilia Apostolache, 53 de ani, Braniştea, jud. Mehedinţi, 2013.
25
Inf. Niculina Dumitru, 61 de ani, Vineţi, jud. Olt, 2013.
26
Inf. Maria Apostolache, 83 de ani, Braniştea, jud. Mehedinţi, 2013.
27
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit., p. 421.
24
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atare de codul magic şi religios. După cum remarca Romulus Vulcănescu, „focul
este acel element permanent, etern şi prezent în tot ceea ce alcătuieşte viaţa
cosmică şi terestră”28.
Practici de tip agrar, menite să promoveze şi să impulsioneze rodirea
culturilor de grâu, sunt efectuate şi în ziua de Sfântul Gheorghe29. În tradiţia
creştină, Sfântul Gheorghe este numit „biruitorul” sau „purtătorul de biruinţă”30. El
este biruitor prin jertfa de sine, purtător de biruinţă al cărui dor de Hristos a înfrânt
dorul trupului şi, care, pentru dreapta credinţă, a ales jertfa totală la o vârstă
fragedă. Nu cinstim, aşadar, biruinţele luptelor Sfântului Gheorghe, ci cinstim
biruinţa duhovnicească. Este o victorie a Sfântului asupra uneltirii diavolului, cel
care urzeşte numeroase curse pentru a pierde lumea şi pe cei din ea. Vrăjmaşul a
fost biruit prin răbdarea şi credinţa sufletului, drept urmare, biruinţa Sfântului este,
în ultimă instanţă, o biruinţă a creştinismului.
În unul dintre troparele din Mineiul pe luna Aprilie, Sf. Gheorghe este numit
şi „primăvară duhovnicească”31, pentru că prin el s-a întărit creştinismul şi „l-a
reînnoit ca o primăvară”32. Prin sângele lui, prin jertfa sa, s-a reînnoit credinţa,
creştinii devenind mai uniţi, mai puternici, adâncindu-se dragostea şi ajutorul
reciproc, sporind şi mai mult în legătura spirituală cu Dumnezeu.
Sf. Mare Mucenic Gheorghe este considerat, în mitologia şi în folclorul
românesc, ca zeu al vegetaţiei, protector al naturii înverzite, al vitelor şi al oilor33.
În mentalitatea omului tradiţional, Sf. Gheorghe este „apărătorul holdelor, al
ţarinilor şi vitelor, rodul pământului şi dobitoacelor”, „apără mana vitelor”, „vine
cu primăvara”34, fiind considerat „capul primăverii şi, ca atare, înverzitorul întregii
naturi şi semănătorul tuturor seminţelor”35. Edificatoare, în acest sens, este o
relatare din Stoiceşti, jud. Dolj:
În această zi, grija de căpetenie a gospodarului este să-şi apere gospodăria şi holdele de
grâu de spiritele rele care bântuie. De Sf. Gheorghe, încercuim hambarele cu crenguţe de
salcie sau facem nişte coroniţe pe care le fixăm în cele patru colţuri ale hambarului. Şi
uneltele agricole le împodobim cu ramuri verzi, ca să avem un an bogat36.

28

Romulus Vulcănescu, Mitologie română, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1985, p. 380.
Loredana-Maria Ilin-Grozoiu, Credinţe şi ritualuri legate de sărbătoarea Sfântului Gheorghe
în zona Mehedinţilor, în: „Mehedinţi – Istorie, Cultură şi Spiritualitate”, Drobeta Turnu-Severin,
Editura Didahia Severin, 2008, pp. 522–528.
30
*** Minei pe luna aprilie, ediţia a V-a, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, 1977, p. 200.
31
Ibidem, p. 201.
32
Ilie Cleopa, Predici la praznice împărăteşti şi la sfinţi de peste an, Roman, Editura
Episcopiei Romanului, 1996, p. 390.
33
Sim. Fl. Marian, Sărbătorile la români, vol. II, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale, 1994, p. 254.
34
Adrian Fochi, Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului al XIX-lea, Bucureşti,
Editura Minerva, 1976, pp. 282–283.
35
Simion. Fl. Marian, op. cit., p. 254.
36
Inf. Maria Luţă, 82 de ani, Stoiceşti, jud. Dolj, 2013.
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Astfel, la Sfântul Gheorghe sunt puse în practică virtuţile magice ale salciei,
specie vegetală care se regăseşte şi în cadrul altor rituri populare.
În continuare, vom încerca să trecem în revistă câteva practici sezoniere care
invocă ploaia şi promovează fertilitatea culturilor de grâu, obiceiuri agrare încă
prezente în peisajul tradiţional oltenesc. Deoarece în cadrul prezentului studiu nu
ne-am propus să întocmim o descriere sintetică a acestor ritualuri, vom surprinde
acele secvenţe cu o încărcătură simbolică specifică.
Din categoria acestor ansambluri rituale face parte Paparuda, practică rituală
căreia în literatura de specialitate i s-a acordat o atenţie deosebită37.
În Oltenia, ceremonialul se îndeplineşte, de cele mai multe ori, vara, pe timp
de secetă, dar şi la o dată fixă, circumscrisă, în majoritate, temporalului postpascal,
adică în cea de-a treia Joi de după Paşti. Drept mărturie stă o formulă verbală prin
care este invocată divinitatea să „aducă ploile”:
Paparudă, rudă,
Vino de ne udă,
Cu găleata rasă,
Ploile să varsă.
De joi până joi
Să dea numai ploi!38.

O altă variantă a Paparudei, înregistrată la Stoiceşti, judeţul Dolj, atestă
prezenţa exclusiv feminină, participarea bărbaţilor fiind interzisă în mod expres.
Aici, grupuri de tinere, învelite în bozi, crengi de salcie sau „orice ramuri şi frunze
verzi” invocă în variate formule Paparuda, după care cer să fie udate tot de către
colectivitatea feminină:
Paparudă, rudă,
Ia ieşi de ne udă
Cu găleata, leata,
Peste toată gloata!
Hai, Florico, hai,
Ce mai stai39.
37
G. Dem. Teodorescu, Încercări critice asupra unor credinţe, datini şi moravuri ale
poporului român, Bucureşti, 1874; Ion Muşlea, Ovidiu Bârlea, Tipologia folclorului din răspunsurile
la chestionarele lui B.P. Haşdeu, Bucureşti, Editura Minerva, 1970; Ovidiu Bârlea, Istoria
folcloristicii româneşti, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1974; Idem, Folclorul românesc,
vol. I, Bucureşti, Editura Minerva, 1981; Ion Cuceu, Maria Cuceu, Vechi obiceiuri agrare româneşti,
Bucureşti, Editura Minerva, 1988; Dumitru Pop, Obiceiuri agrare în tradiţia populară românească,
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1989; Ion Ghinoiu, Obiceiuri populare de peste an. Dicţionar, Bucureşti,
Editura Fundaţiei Culturale Române, 1999.
38
Inf. Georgeta Dumitraşcu, 55 de ani, Prejoi, jud. Dolj, 2013.
39
Ibidem.
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Şi în judeţul Olt, grupuri de şase–zece fete, „care nu au mai mult de 11–12 ani,
acoperite de sus până jos sau, de multe ori de la brâu în jos, cu frunze de boz sau de
lipan, pleacă cu paparuda, colindă prin tot satul şi cheamă ploaia pentru grâne,
pentru tot ce am pus în pământ atunci când este secetă”40. La poartă sau în curte,
sunt aşteptate de către gazde cu o găleată cu apă, din care sunt stropite, în timp ce
paparudele cântă:
Deschideţi porţile/ Să intre ploiţele/ Paparudă, rudă/ Vino de ne udă/ Cu găleata nouă/
Dumnezeu să plouă/ De marţi până marţi/ Să vă săturaţi/ De joi până joi/ Să dea nouă ploi/
Unde dai cu sapa/ Ca să curgă apa/ Unde dai cu ciurul/ Să umpli pătulul/ Unde dai cu maiul/
Să curgă mălaiul/ Drugile porumbului/ Ca coarnele plugului/ La anu’ şi la mulţi ani41.

La final, grupul feminin primeşte grâu, porumb, mălai, făină, dar şi bani. În
timp ce sunt răsplătite de către gazde, fetele rostesc:
Să nu dai cu strachina
Că e rău de pagubă
Să ne dai cu ciurul
Să umpli pătulul
Hai, ploiţă, hai!42.

După primirea darurilor, Paparudele mulţumesc, spunând: „De unde dai, să
izvorască!”43 ori: „Stăpâna să trăiască/ Să le stăpânească” 44.
Deseori, această practică rituală se încheie printr-o masă abundentă, cu joc şi
cântec. Caracteristică a societăţilor de tip tradiţional, consumarea în comun a
alimentelor – ospăţul – nu lipseşte nici din scenariul pus în discuţie. Ospăţul
comun, la care participă grupul feminin adult, se desfăşoară lângă o fântână, „loc
menit şi el să invoce ploaia”45.
În partea de nord a judeţului Dolj, acest obicei se numeşte Fierărit sau
Feroşeii şi este practicat de către copii, care utilizează ca recuzită clopote, sape
vechi, furci, târnăcoape, provocând anumite zgomote şi sunete. Copiii joacă şi
invocă ploaia, iar cei care asistă îi udă cu găleţile cu apă.
Tot în Oltenia, un alt ritual ocazional de invocare a ploii, ataşat ciclului postpascal, al cărui areal cuprinde aproape toată ţara, este Caloianul46. Potrivit
informaţiilor de teren, acest obicei se practică, de cele mai multe ori, „când e secetă
40

Inf. Lucreţia Badea, 72 de ani, Spineni, jud. Olt, 2013.
Ibidem.
42
Ibidem.
43
Ibidem.
44
Inf. Ioana Sorescu, 67 de ani, Bulzeşti, jud. Dolj, 2013.
45
Marcela Bratiloveanu Popilian, op. cit., p. 185.
46
Vezi, pe larg: Sim. Fl. Marian, Descântece poporane române, Bucureşti, 1886, pp. 299–300;
Ion Muşlea, Ovidiu Bârlea, Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele lui B.P. Hasdeu,
Bucureşti, Editura Minerva, 1970, pp. 480–483; Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu, Folclor literar românesc,
Bucureşti, 1976, pp. 164–165; Mihai Pop, Obiceiuri tradiţionale româneşti, Bucureşti, 1976, pp. 107–111.
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mare, să ne dea ploaie pentru culturi”47, dar şi la o dată fixă, circumscrisă
temporalului post-pascal, şi anume „joia după Paşti”48, „tot timpul în joia a treia
după Paşti”49 sau „de Duminica Tomii”50.
Chiar dacă alaiul include, pe alocuri, şi persoane de sex masculin, marea
majoritate a relatărilor permit înscrierea Caloianului printre practicile legate de
peformanţa feminină: „Se adună 2–3 fete mici, sub 12 ani”51, „se strâng câteva
femei măritate”52, „sunt prezente toate fetele din sat, care nu au împlinit 14 ani”53.
Fetele modelează din lut galben frământat sau „fac din cârpe sau paie”,
uneori din lemn, una sau mai multe păpuşi, numite Caloieni, pe care le
împodobesc, de cele mai multe ori, cu flori sau coji de ouă roşii. În cazul în care se
face o singură păpuşă, aceasta este aşezată „într-un mic coşciug, ca pe mort”54,
după care urmează desfăşurarea ceremonialului de înmormântare, asemănător celui
real, şi priveghiul. Este îngropată „în ţarină, în lanul de grâu”, „la răspântie de
drumuri”, „în apropierea unui râu”, nu înainte de a fi stropită cu apă. În timpul
îngropării se cântă:
Caloiene, iene
Du-te-n cer şi cere
Să deschidă porţile
Ca să crească grânele55.
ori
Caloiene, Ene!
Caloiene, Ene!
Cum ne curg lacrimile
Să curgă şi ploile.
Zilele şi nopţile,
Să umple şanţurile,
Să crească legumele
Şi toate ierburile!56.

Pe alocuri, păpuşa se aruncă, fără a fi îngropată, sau după ce este îngropată,
pe o apă curgătoare sau „într-o fântână părăsită”. Când se fac mai multe păpuşi,
două se îngroapă, iar a treia se aruncă în apă.
Ceremonialul îngropării Caloianului şi cel al dezgropării lui după trei zile este
precedat de „pomana Caloianului”, după care urmează petrecerea până noaptea târziu.
47

Inf. Ion Lichi, 64 de ani, Punghina, jud. Mehedinţi, 2013.
Inf. Ion Prună, 63 de ani, Vânători, jud. Mehedinţi, 2013.
49
Inf. Marin Apostolache, 63 de ani, Braniştea, jud. Mehedinţi, 2013.
50
Inf. Pr. Grigore Pupăză, 50 de ani, Goanţa, jud. Mehedinţi, 2013.
51
Inf. Otilia Apostolache, 53 de ani, Braniştea, jud. Mehedinţi, 2013.
52
Inf. Ion Prună, Vânători, jud. Mehedinţi, 2013.
53
Inf. Ion Lichi, Punghina, jud. Mehedinţi, 2013.
54
Inf. Maria Apostolache, Braniştea, jud. Mehedinţi, 2013.
55
Inf. Marin Apostolache, Braniştea, jud. Mehedinţi, 2013.
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Inf. Ion Lichi, 64 de ani, Punghina, jud. Mehedinţi, 2013.
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Un alt obicei agrar, de această dată specific maturizării culturilor de grâu,
este Drăgaica. Trebuie menţionat faptul că, termenul „Drăgaică” însumează atât
obiceiul despre care vom vorbi în continuare, cât şi sărbătoarea din calendarul
creştin din 24 iunie, numită „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”.
În anumite sate ale Olteniei, „de Drăgaică lucrăm numai în clacă”57, sau „nu
lucrăm deloc”58, deoarece, începând cu această zi, „cucul nu mai cântă”59, iar
plantele nu mai cresc, „dau înapoi”60. Potrivit unei relatări din Braniştea, jud.
Mehedinţi: „Ţinem această sărbătoare să fie apărate holdele, semănăturile de
grindină, de coropişniţe”61.
Ritualul are ca protagoniste tinerele fete aflate în prag marital dintr-un sat,
sau mai multe sate învecinate, din rândul cărora o aleg pe cea mai frumoasă, pe
care o numesc „drăgaică”, „prinţesă” sau „împărăteasă”, şi care, potrivit tradiţiei
populare, reprezintă spiritul grâului. Îmbrăcate în haine strălucitoare şi purtând
diferite podoabe, fetele cântă şi dansează, deseori simulând lupte voiniceşti,
„printre holdele ce dau în pârg”, „pe ogoare” sau „prin sat”.
Începerea secerişului grâului priveşte întreaga colectivitate. În trecut, oamenii
se asociau pe baza legăturilor de rudenie sau a vecinătăţilor şi se ajutau reciproc la
secerat:
Stabileam ziua pentru secera mai înainte şi ne anunţam între noi cu o seară înainte.
Plecam la secerat în zorii zilei, pe rouă, ca să nu se scuture grâul. În frunte era gazda, urmau
feciorii cu cosele şi fetele cu secerile. Seceram, legam în snopi şi clădeam în clăi grâul
secerat. Aveam mare spor, terminam repede. Acum, nu mai e aşa. Secerăm cu combinele, nu
mai facem nici clacă, am rămas mai puţin oameni. Au plecat la oraş62.

Grâul secerat era legat în snopi de către flăcăi, care făceau şi clăile, prin
aşezarea snopilor în sensul rotaţiei soarelui. La vârf se punea un snop aşezat cu
spicele în jos.
În judeţul Olt, din grâul nou
preparăm 1–2 colaci peste care aşezăm deasupra lor câte o cruce din aluat. Când colacii sunt
copţi, mergem cu câţiva copii la o fântână din sat, scotem apă proaspătă şi aruncăm colacii în
găleată, închinându-i lui Dumnezeu, Maicii Domnului şi Sfinţilor Arhangheli. Înainte de a
rupe colacii, în atâtea bucăţi câţi copii sunt adunaţi la fântână, noi, femeile, scotem crucea de
pe colac, pe care o păstrăm la icoană până în primăvara anului următor, când este sfărâmată şi
pusă peste grâul de semănat, ca să avem un rod bogat63.

Studiind trăsăturile tipice ale ritualurilor agrare de fertilitate din arealul
oltenesc, nu putem să nu observăm, în procesul lent, dar neîntrerupt al demagizării
57

Inf. Maria Rădulescu, 65 de ani, Bălceşti, jud. Vâlcea, 2013.
Inf. Ion Prună, Vânători, jud. Mehedinţi, 2013.
59
Inf. Maria Luţă, Stoiceşti, jud. Dolj, 2013.
60
Inf. Ioana Sorescu, Bulzeşti, jud. Dolj, 2013.
61
Inf. Maria Apostolache, Braniştea, jud. Mehedinţi, 2013.
62
Inf. Teodora Pescaru, 49 de ani, Cioroiu, jud. Olt, 2013.
63
Inf. Lucreţia Badea, Spineni, jud. Olt, 2013.
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şi desacralizării, depunerile stratificate, influenţele reciproce, precum şi schimbarea
formei anumitor secvenţe din desfăşurarea acestor ritualuri populare. Surprinderea
credinţelor, a reprezentărilor colective şi a practicilor rituale agrare ne ajută să
identificăm locul şi rolul agriculturii, ca ocupaţie tradiţională de bază în viaţa
culturală şi spirituală a populaţiei din mediul rural al Olteniei, precum şi în istoria
poporului român.
Grâul apare implicat şi în ritologia ciclului vieţii, demonstrând, şi mai
convingător, valenţele regeneratoare, integratoare şi de consacrare. Etnologul şi
folcloristul francez Arnold Van Gennep consideră, în lucrarea Les rites de passage,
că riturile de trecere sunt fundamentate „pe nişte tranziţii”, „treceri” dinspre o lume
anterioară vieţii, spre lumea complexă a celor vii şi apoi spre cea de după moarte,
toate acestea fiind însoţite de ceremonii şi practici rituale64.
În cadrul ceremonialului nunţii sunt săvârşite o serie de acte de consacrare,
creştine, dar şi precreştine, menite a asigura „trecerea” tinerilor din domeniul
profan în cel sacru, devenind împăraţi şi împărătese, şi, după nuntă, oameni
obişnuiţi, gospodari ai satului. Din ultima categorie de acte face parte şi aruncarea,
de către o persoană desemnată dintre nuntaşi, cu boabe de grâu peste miri sau
printre ei, pentru ca Dumnezeu să-i înzestreze cu o viaţă roditoare, iar pe mireasă
cu naştere de prunci: „La ieşirea din biserică, aruncăm cu boabe de grâu peste miri
ca să le meargă bine, să aibă noroc şi să fie fericiţi. Azi, aceste boabe se amestecă
cu confeti”65.
Grâul este prezent şi în cadrul slujbei bisericeşti, atunci când, la Litie, în
timpul ecteniei, se aşează în mijlocul bisericii o masă, pe care se pun cinci
pâinişoare şi nişte vase mici cu untdelemn, vin şi grâu, în chip de cruce.
Acest efigiu vegetal este implicat şi într-o serie de practici funerare, care
urmăresc să-l aşeze pe cel care a trecut pragul către „lumea de dincolo” într-o nouă
ordine şi să-i asigure post-existenţa. Viaţa „de după moarte” a fost, şi continuă să
fie, o temă de mare amploare pentru mediile ştiinţifice şi religioase, preocuparea
primordială fiind desluşirea şi înţelegerea experienţelor „din afară de trup”66.
Potrivit tradiţiei creştine, viaţa pământească este perenă sau trecătoare, pe
când moartea este o trecere, o poartă spre o altă dimensiune a vieţii – cea în
64

Arnold van Gennep, Riturile de trecere (trad. Lucia Berdan şi Nora Vasilescu), Iaşi, Editura
Polirom, 1996.
65
Inf. Teodora Pescaru, Cioroiu, jud. Olt, 2013.
66
Vezi Macarie Moscovitul, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. 2, Sankt Petersburg, 1883;
J.T. Addison, Viaţa după moarte în credinţele omenirii (trad. Victoria Comneea şi Dan
Dumbrăveanu), ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Herald, 2006; Mircea Eliade, Istoria religiilor şi a
credinţelor religioase, vol. I-II, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Religioasă, 1991; Nicolae
Velimirovici, Învăţături despre bine şi rău (traducere din limba sârbă de părintele Teofil Petrescu),
Bucureşti, 2001; Serafim Rose, Sufletul după moarte. Experienţe contemporane „de după moarte” în
lumina învăţăturii ortodoxe (traducere din limba engleză de Dana Cocargeanu), Bucureşti, Editura
Sophia, 2007, p. 216; Ştefan Mariş, Lumea de dincolo, între spaimă şi fascinaţie, în „Memoria
Ethnologica”, an IX, nr. 32–33/2009, pp. 100–106; Idem, Moartea între numinos şi ritual, în
„Memoria Ethnologica”, nr. 34-35/2010, an X, pp. 94–98.
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veşnicie, cu Dumnezeu. Odată cu moartea trupului, viaţa omului nu se termină, ci
sufletul este cel care îşi continu existenţa şi în „lumea de dincolo”.
Alimentele consumate la pomană, secvenţă rituală care atestă dorinţa
participanţilor la scenariul ceremonialului funerar de a reface dezechilibrul produs
în cadrul colectivităţii prin pierderea unui membru al ei, au ele însele valori
magico-rituale. În cazul de faţă, vorbim despre sacrificiul bobului de grâu, pentru a
prepara colacul, pâinea şi coliva. Cele din urmă, închipuie însuşi trupul celui
răposat, hrana principală a trupului fiind pâinea care se face din grâu, acesta
reprezentând simbolul învierii (Ioan 12, 24).
Prezenţa grâului fiert la pomeniri trebuie pusă în legătură cu „pilda
semănătorului” din Evanghelii, unde Mântuitorul demonstrează, printr-un fapt
concret, semănatul grâului: „Altele au căzut pe pământ bun şi au dat roade una o
sută, alta şaizeci, alta treizeci”67. În consecinţă, „sămânţa semănată în loc bun este
cea care aude Cuvântul şi-l înţelege, deci care aduce rod (...)”68.
Prin sămânţă, în cazul nostru bobul de grâu, biserica sfinţeşte şi binecuvintează
credinţa în nemurire, căci, precum bobul de grâu, care trebuie să cadă în pământ şi să
putrezească pentru a da un nou colţ, aşa şi trupul omului va elibera sufletul spre o
nouă existenţă, după ce se preface în elementele din care a fost creat69.
Strângerea laolaltă a boabelor de grâu, în vederea preparării pâinii, semnifică
comuniunea spirituală care uneşte toate mădularele Bisericii. Iată cât de bine a
reuşit să surprindă această idee Sf. Ioan Gură de Aur: „Deşi alcătuită din multe
boabe de grâu, pâinea este astfel unită încât boabele nu apar, deşi rămân ele însele;
aşa trebuie să se unească şi oamenii, unii cu alţii, întru Hristos”70.
Grâul, în contextele ritualice prezentate mai sus, dobândeşte sens şi valoare,
tocmai datorită funcţiei de mediere dintre om şi natură, dintre om şi Cosmos. Prin
urmare, acesta nu mai este un simplu element, ci devine o formă de comunicare, un
element ritual identificat şi particularizat printr-o anumită simbolică. El simbolizează
triumful vieţii asupra morţii, renaşterea, şi, prin extensie, recosmicizarea. Ritologia,
destul de vastă a acestuia, îl recomandă ca simbol al renaşterii, al renovării, precum
şi al fertilităţii.
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Evanghelia de la Matei, 13:8.
Idem, 13:23.
69
Zamfira Mihail, Pâinea în cultul ortodox, în „R.E.F.”, nr. 5/1993, p. 469.
70
Omilia XXIV/2 la Epist. I. Corint.
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DESPRE FORMELE DE TURNARE DE LA SFÂRŞITUL EPOCII
BRONZULUI ŞI ÎNCEPUTUL EPOCII FIERULUI,
DESCOPERITE ÎN OLTENIA
Simona LAZĂR∗
Abstract: In this study, we didn’t want to realize a statistics with regard to
these pieces – casting forms in the intra-Carpathian space. But even on a general
view, it seems, more abviously that, unlike in Oltenia, inside the Carpathian region,
the huge number of bronze pieces found there and the general quantity of metal, in
connection with the small number of the discovered casting forms, recommend us a
behaviour different from what we can notice in the space that we have studied. It is
interesting that in Transylvania, more exactly at Lăpuş, is the only place where casting
forms had been found deposited even inside the funerary space. We don’t necessary
have to regard this as bearing implications on the metallurgical activity itself (mustn’t
be seen in association with a relation such as numerous casting forms = intense
metallurgical activity), but actually it seems to be connected with a behaviour
different from the custom of depositing the casting forms. In this respect, the presence
in Oltenia of some hoards made only of bronze casting forms (Pleniţa, Logreşti),
might be interpreted as the result of the circulation of some qualified workers that
came here, maybe, from the northern side of Romania. But in this situation too we
must become aware of the fact that in most of the casting forms discovered in the
studied area had been made Transylvanian type items.
Keywords: archeology, late Bronze Age-early Iron Age, metallurgical activity,
casting forms.
Resumé : Dans l’étude présent, nous ne voulons pas réaliser une statistique sur
les pièces et moules pour couler en bronze dans la région des Carpates. Mais même
dans une vue d’ensemble, il est évident que, contrairement à l’Olténie, dans l’intérieur
des Carpates, l’existence d’un grand nombre des pièces de bronze et la quantité de
métal par rapport au petit nombre des moules trouvées suggère un comportement
différent par rapport à la situation remarquée dans la région étudiée par nous. Fait
intéressant, en Transylvanie, la nécropole de Lapus est le seul endroit où on a trouvé
des moules hache a douille dans l’espace funéraire.Ce n’est pas nécessairement être
comprise comme ayant des incidences sur l’activité métallurgique lui-même (pour ne
pas être considéré comme un type de relation: de nombreux moules = intense activité
métallurgique), mais semble avoir quelque chose bientôt avec un comportement
différent de déposition des moules. C’est pourquoi, la présence en Olténie de quelques
hordes faites seulement dans des moules de coulée en bronze (Pleniţa, Logreşti), peut
être interprétée comme le résultat de la circulation de certains spécialistes de haut
∗
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Craiova. E-mail: simonalazar@ymail.com.
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niveau qui y sont arrivés, semble-t-il, du nord de la Roumanie. Mais dans cette situation
aussi nous devons prendre conscience du fait que dans la plupart des moules celtes,
découvertes dans la région étudiée, ont été réalisés des produits spécifiques de Transylvanie.
Mots clés: archéologie, fin de l’Age du Bronze- début de l’Age du Fer,
l’activité métallurgique, moules pour couler.

Nu ne-am propus să realizăm o statistică cu privire la raportul dintre piese şi
formele de turnare în spaţiul intracarpatic. La o privire de ansamblu, apare evident
că spre deosebire de Oltenia, în interiorul arcului carpatic, imensul număr de piese
de bronz şi cantitatea de metal, raportat la numărul mic de forme de turnare găsite,
ne sugerează un comportament diferit de ceea ce observăm în spaţiul studiat de noi.
Acest lucru nu trebuie înţeles neapărat ca având implicaţii asupra activităţii
metalurgice în sine (nu trebuie văzut sub forma unei relaţii de tipul: numeroase
forme de turnare = activitate metalurgică intensă), ci pare a avea legătură mai
curând cu un comportament diferit faţă de obiceiul depunerii formelor de turnare.
Este interesant că în Transilvania, necropola de la Lăpuş este singurul loc unde au
fost găsite forme de turnare depuse chiar în spaţiul funerar1.
La Pleniţa, pe Dealul Bobului, în apropierea cimitirului, s-au găsit mai multe
forme de turnat pentru diferite tipuri de celturi, lucrate din micaşist de culoare
cenuşie. Toate prezintă urme de afumare, ceea ce indică folosirea lor. Două dintre
ele reprezintă negativul unui celt cu urechiuşă, ornamentat cu trei linii orizontale
sub care se află un unghi dublu, de la care coboară vertical trei linii paralele. Alte
două au ca decor două linii orizontale sub care se află un semicerc triplu, cu
deschiderea în sus, de la care coboară trei linii paralele spre tăiş. Unul are trei
nervuri orizontale, sub care se află triunghiuri duble, încadrate de un trapez cu baza
mică în jos; altul este decorat tot cu un trapez, deasupra căruia se află o nervură
orizontală. Ultimul tipar de celt care se află la Craiova are ca ornament o arcadă
(parabolă), dispusă sub o nervură orizontală. În prezent, şapte dintre ele se află în
Muzeul din Craiova, iar unul la Muzeul Naţional de Istorie a României (acesta este
negativul unui celt-ciocan fără urechiuşă)2.
Un alt depozit a fost descoperit la Logreşti, comuna Moşteni, judeţul Gorj.
Depozitul conţine trei tipare pentru turnat celturi de tip transilvănean3. În colecţia
1
Carol Kacsó, Zur Chronologischen und Kulturellen Stellung des Hügelgräberfeldes von
Lăpuş, în: „Der Nordkarpatische Raum in der Bronzezeit”, Baia Mare, 1998, pp. 231–278.
2
M. Demetrescu, C. S. Nicolăescu Plopşor, Călăuză, Muzeul Regional al Olteniei, 1933,
p. 53; D. Berciu, APO, p. 138, fig 175; M. Petrescu Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri din România,
p. 125; B. Hänsel, Beiträge zur regionalen und chronologischen Gliederung der älteren Hallstattzeit
an den unteren Donau, Bonn, 1976, p. 42; B. Wanzek, Die Gußmodel fur Tullenbeile in sudöstlichen
Europa. UPA, 2, Bonn,1989; N. Boroffka, F. Ridiche, Descoperirea de tipare pentru turnarea
bronzului de la Pleniţa, în: „Descoperiri de bronzuri din România”, II, vol. editat de T. Soroceanu,
2005, pp. 135–137.
3
I. Andrieşescu, Dacia, II, 1925, p. 362, notă; I. Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in
Rumänien, BerRGK. 22, 1933, p. 140; D. Berciu, op. cit., p. 138; M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit.,
p. 79, pl. 96/6–8; G. Crăciunescu, Cultura Verbicioara în jumătatea estică a Olteniei, Editura MJM,
Craiova, 2004, p. 90.
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Muzeului din Târgu Jiu se află un tipar de turnat celturi, care provine de la Groşera,
comuna Aninoasa, despre care ştim că este asemănător celor de la Logreşti4.
Un tipar deosebit, al cărui decor nu l-am mai regăsit pe alte piese, a fost
descoperit întâmplător la Almăj, judeţul Dolj. Este vorba de un tipar pentru turnat
celturi-ciocan, lucrat din şist micaceu şi care are dimensiunile de 10,3 × 6,0 × 3,2
cm. şi o greutate de 399 g. Sub marginea găurii de înmănuşare se află un registru
format din două benzi, una decorată cu pătrate, cealaltă cu triunghiuri, sub care este
aplicată o bandă în zig-zag, din mijlocul căreia porneşte un motiv unghiular. Piesa
a fost datată în Br. D – Ha. A. şi se află la Muzeul Olteniei Craiova5.
La Păltiniş, comuna Cornuţel, jud. Caraş Severin, s-a descoperit un tipar de
celt de tip transilvănean, din azbest, care a fost datat în Hallstatt A-B6.
Tipare de turnat celturi au fost descoperite şi pe malul sudic al Dunării, în
Serbia, la Boljetin, şi Kostol, Kladovo. Piesa de la Boljetin făcea parte din
componenţa unui depozit format din 27 obiecte: 3 celturi, un vârf de suliţă cu tub
de înmănuşare scurt, 2 pandantive în formă de lunulă, şase ace cu gîtul ornamentat
şi capul conic, 2 ace cu cap globular, 12 brăţări cu extremităţile deschise7. La
Kostol, Kladovo, în punctul „Kurvin Grad”, pe malul Dunării, în urma unor
cercetări de suprafaţă din 1907, a fost descoperită o aşezare aparţinând
culturii Žuto Brdo, în perimetrul căreia a fost găsit şi un tipar de celt 8.
Dacă încercăm să urmărim aceste obiceiuri legate de depunerea formelor de
turnare, influenţele sesizate par să ne conducă tot spre linia Dunării Mijlocii. Din
această perspectivă, prezenţa în Oltenia a unor depozite constituite numai din
forme de turnat bronzuri (Pleniţa, Logreşti) ar putea fi interpretată ca rezultatul
circulaţiei unor meşteri itineranţi veniţi aici din zona nordică a României. Dar şi în
acest caz trebuie remarcat că
în majoritatea formelor de turnat celturi, descoperite în spaţiul de studiu, se realizau piese de
tip transilvănean. Forme de turnat pentru celturi de tip răsăritean (fără urechiuşă) nu au apărut
în aria noastră, cele mai apropiate descoperiri pentru piese de acest fel situându-se în nordestul Bulgariei (Pobit Kamăk şi Mala Gvardia, zona Varna).
4
G. Calotoiu, Metalurgia şi circulaţia obiectelor de bronz şi fier din nordul Olteniei în prima
vârstă a fierului, în: „Litua”, 8, 200, pp. 5–7.
5
C. S. Nicolăescu Plopşor, Oltenia preistorică, în: „Arhivele Olteniei”, II, 1923, pp. 295–300;
M. Demetrescu, C. S. Nicolăescu Plopşor, op. cit., p. 53; D. Berciu, APO, 138; B. Wanzek, Die
Gußmodel für Tullenbeile in sudöstlichen Europa. UPA, 2, Bonn, 1989; N. Boroffka, F. Ridiche, op.
cit., p. 135 urm.
6
P. Rogozea, Câteva descoperiri hallstattiene recente din Banat. în „Banatica”, VII, 1983,
pp. 139–150; M. Gumă, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud – vestul României, 1993, p. 256,
pl. XXIX/2.
7
E. Condurachi, D. Bošcović, Comori arheologice în regiunea Porţilor de Fier, 1978, pp. 121,
123, nr. 106–107.
8
M. Vasić, Starinar, II, 5, 1910 (1912), p. 5–9, pl. 3–6; B. Hänsel, Beiträge zur Chronologie
der mittleren Bronzezeit in Karpatenbecken, Bonn, 1968, p. 136; M. Şandor Chicideanu, Cultura
Žuto-Brdo Gârla Mare. Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului la Dunărea mijlocie şi
inferioară., 2003, p. 238.
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Ariile de răspândire a celturilor (pe criterii tipologice) ne arată destul de clar
direcţiile din care s-au exercitat influenţe asupra spaţiului studiat. Ele pot sugera,
totodată, şi zonele între care s-au dezvoltat relaţiile de schimb.
Celturile cu decor trapezoidal. O variantă de celt frecvent întâlnită este cea
cu linii în relief care pleacă de la tăiş şi se unesc într-o linie dreaptă orizontală,
sugerând un trapez, cum sunt cele obţinute din formele de turnare descoperite la
Logreşti9 (Planşa nr. 5) şi Pleniţa10 (Planşa nr. 3). Forme de turnare de acelaşi tip au
mai fost descoperite la Păltiniş11, judeţul Caraş-Severin, şi în Serbia la Boljetin
(Majdanpek)12. Celturi obţinute cu astfel de tipare găsim în mai multe locuri din
Oltenia, dar şi în zona Banatului românesc şi sârbesc. Le putem exemplifica prin
descoperirile de la Drăguţeşti13, Socu, Ostrovul Mare, Poroina, în „depozitul”
(mormânt?) de la Liubcova14, unde se găseşte asociat cu o fibulă de tip
Gemeinlebarn, depozitul II de la Pescari15 care a fost atribuit orizontului Cincu
Suseni, sau o piesă din depozitul de la Liborajdea. Mircea Petrescu Dîmboviţa
datează aceste depozite în secolul al IX-lea, Ha A 2, seria Turia-Jupalnic, iar B.
Hänsel le plasează în etapa a-III-a de depozite, respectiv Ha. A, sec. al XII-lea16.
Forma de turnare de la Păltiniş17 a fost datată în Ha. A2-B1.
Celturile cu decor în Y, V sau linii verticale paralele. Din categoria celturilor
cu decorul în linii paralele, în forma literei „V”, cunoaştem în centrul Olteniei o
singură piesă, un exemplar din depozitul de la Socu. Această variantă este însă mai
frecventă în vestul zonei: Berzasca18, Iablaniţa19, Moldova Veche II20, Caransebeş21. O
formă de turnare având un decor în forma literei „V” provine din depozitul de
forme de turnat de la Pleniţa22 (Planşa nr. 3).
9

I. Andrieşescu, Dacia, II, 1925, p. 362, notă; D. Berciu, op. cit., p. 138; M. Petrescu Dîmboviţa,
op. cit., p. 79, pl. 96/6–8.
10
M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit.
11
M. Gumă, op. cit., pl. 295/2.
12
E. Condurachi, D. Bošcović, op. cit., pp. 121, 123, nr. 106–107.
13
Al. Oancea, P. Gherghe, Depozitul de bronzuri de la Drăguţeşti, judeţul Gorj, în SCIVA 32,
1981, 2, pp. 265–269, fig. 1.
14
C. Săcărin, Depozitul de bronzuri de la Liubcova-Ţiglărie, în „Banatica”, 8, 1985, pp. 91–105;
M. Gumă, op. cit., p. 254, pl. XII.
15
C. Săcărin, în „Banatica”, 4, 1977, p. 114, pl. 2/1.
16
B. Hänsel, Beiträge zur regionalen und chronologischen Gliederung der älteren
Hallstattzeit an den unteren Donau, Bonn, 1976, p. 42.
17
M. Gumă, op. cit., pl. 295/2.
18
M. Gumă, op. cit., p. 250; M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit., p. 83, pl. 116–117.
19
M. Roska, Erdély Régészeti Repertoriuma, I, Thesaurus Antiquitatum Transsilvanicarum, I,
Praehistorica, Cluj, 1942., p. 39, nr. 103; M. Rusu, Die Verbreitung der Bronzehorte in Transilvania
von Ende der Bronzezeit bis in die mittelere Hallstattzeit, în „Dacia” NS, 7, 1963, p. 207, nr. 34;
M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit., p. 98, pl. 161/17,18.
20
M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit., p. 100, pl. 166/1–8.
21
M. Roska, op. cit., p. 118, nr. 31; M. Rusu, op. cit., p. 207, nr. 14; M. Petrescu Dîmboviţa,
op. cit., p. 87, pl. 124–126.
22
M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit., p. 125; B. Hänsel, op. cit., p. 42; B. Wanzek, Die Gußmodel
für Tüllenbeile in südöstlichen Europa. UPA, 2, Bonn,1989; N. Boroffka, F. Ridiche, op. cit., p. 135 şi urm.
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Pe de altă parte, celturile al căror decor se desfăşoară în forma literei „Y” se
regăsesc în zona de studiu, numai la Jupalnic23 şi Liborajdea24, dar sunt în schimb
prezente în cadrul tiparelor de la Pleniţa, judeţul Dolj (Planşa nr. 2).
Celturile cu arcadă. Un tip întâlnit destul de frecvent în zona analizată este
cel decorat cu o linie în relief ce pleacă din tăiş şi formează o arcadă la baza găurii
de înmănuşare. Acest tip de celt corespunde variantei C a celturilor de tip
transilvănean din clasificarea lui Mircea Rusu. Exemplare din această variantă au
fost găsite la Poroina, Halânga25, Ostrovu Mare, Turnu Severin-Castru, judeţul
Mehedinţi, Cozla, Fizeş, Petroşniţa şi Pescari în judeţul Caraş Severin, Moţăţei26,
Răcari, Pleniţa27, Cârna – „Ostrovogania”28, Plosca – „Cabana de metal”29 judeţul
Dolj, Socu30, judeţul Gorj şi Vultureşti31 judeţul Olt. La sudul Dunării, au fost
găsite astfel de celturi de la Boljetin, Florentin, Leskovo, Mesic, Urovica, Vojilovo
în Serbia şi Gorsko Kosovo, Lesura, Vărbica, în Bulgaria. Pe suprafaţa din
interiorul arcadei este prezent uneori un decor suplimentar: pe unele piese din
depozitul de la Ovča Mogila apare un motiv asemănător literei omega, pe altele un
decor în formă de frunză. Ele au fost atribuite aceluiaşi interval de timp mare,
cuprins între Br. D – Ha. A.
Trebuie arătat că la Almăj32, judeţul Dolj, întâlnim un caz particular, pentru
care nu am găsit analogii, tiparul de celt găsit aici având un decor specific. Sub
marginea găurii de înmănuşare se află un registru format din două benzi, una
decorată cu pătrate, cealaltă cu triunghiuri, sub care este aplicată o bandă în zigzag, din mijlocul căreia porneşte un motiv unghiular (Planşa nr. 4).
Celturile cu două muchii reliefate care pornesc din colţurile tăişului şi se
îndreaptă oblic, dar fără a se uni, spre bordura găurii de înmănuşare sunt de fapt
variante ale celtului de tip transilvănean, care, în clasificarea lui Mircea Rusu,
23

M. Rusu, op. cit., p. 7; W. A. v. Brunn, Mitteldeutsche Hortfunde, p. 48, 50, 292 (greşit
Orşova); M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit., p.123, pl. 291/2–15.
24
M. Gumă, I. Dragomir, Un depozit de bronzuri din prima epocă a fierului descoperit la
Liborajdea (comuna Sicheviţa, judeţul Caraş Severin), în: „Banatica”, 8, 1985, pp. 107–122.
25
D. Berciu, op. cit., p. 138, fig. 173.
26
Idem, în: „Materiale”, 1, 1953.
27
M. Petrescu Dimbovita, op. cit., 1977, p. 125.
28
M. Şandor Chicideanu, Cultura Žuto-Brdo Gârla Mare. Contribuţii la cunoaşterea epocii
bronzului la Dunărea mijlocie şi inferioară, Cluj, 2003, pp. 134–137.
29
Ibidem, p.134-137, unde se subliniază că posibilitatea atribuirii celturilor descoperite
întâmplător la Cârna – Ostrovogania şi Plosca – Cabana de metal, culturii Bistreţ – Işalniţa sau
Vârtop, mai ales că în locurile de descoperire ale acestor două piese au fost găsite şi fragmente
ceramice aparţinând culturilor amintite.
30
D. Berciu, op. cit, p. 120, pl. 284.
31
Idem, Date noi cu privire la sfârşitul culturii Verbicioara, în: SCIVA, 27, 2, 1976, pp. 171–175,
pl. 1, 2, 4.
32
C. S. Nicolăescu Plopşor, Oltenia preistorică, în: „Arhivele Olteniei”, II, 1923, pp. 295–300;
M. Demetrescu, C. S. Nicolăescu Plopşor, Călăuza Muzeului regional al Olteniei, 1933, p. 53;
D. Berciu, op. cit., p. 138; B. Wanzek, op. cit., supra.
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reprezintă variantele A şi B. Singurele forme de turnat celturi din Oltenia, care
aparţin acestui tip, sunt cele de la Logreşti 33 (Planşa nr. 5) şi poate Pleniţa (Planşa
nr. 3). Mai este de menţionat descoperirea unei forme de turnat celturi de tip
transilvănean în depozitul mixt (piese de podoabă, vârf de lance şi celturi tot de tip
transilvan) de la Boljetin, în Serbia. Dintr-o aşezare (se spune că ar fi de tip ŽutoBrdo) de la Kostol, lângă Kladovo, provine o formă de turnare pentru un celt al
cărui decor aminteşte de varianta B a tipului transilvan34.
În nordul Olteniei, un astfel de celt s-a descoperit la Copăcelu, judeţul
Vâlcea35, şi ar putea fi considerat ca o variantă locală a celtului transilvănean de tip
B2. La Râureni, judeţul Vâlcea36 sau la Socu, judeţul Gorj37 şi în zona Dunării,
găsim piese destul de apropiate de acest tip. Alte celturi similare s-au descoperit la
Iablaniţa38, judeţul Caraş Severin, la Slaşoma39, judeţul Mehedinţi, sau la
Dumbravica40, în Serbia. Un celt descoperit în depunerea nivelului al II-lea al unei
locuinţe din aşezarea cu ceramică de tip Gârla Mare de la Balej 41, rn. Mihajlovgrad
(Montana), Bulgaria, are un decor format din două muchii în relief care pornesc din
marginile tăişului şi se îndreaptă oblic spre bordura găurii de înmănuşare, fără a se
uni între ele, fiind destul de asemănător, chiar dacă nu identic, cu piesele
anterioare. Foarte probabil de acelaşi tip este piesa descoperită pe plajă, în zona
necropolei de la Bistreţ, Plosca – „Cabana de metal”42. Celturi de tip transilvănean43
au mai fost găsite pe teritoriul Olteniei la Ostrovul Mare 44, Orodel45, Cârna-Grindul
Tomii46, toate aparţinând tipului mai sus descris, cu linii veticale în relief. În sudul
33

Ibidem, p. 218.
B. Hänsel, Beiträge zur Chronologie der mittleren Bronzezeit in Karpatenbecken, Bonn,
1968, p. 136, se îndoieşte de relaţia culturală cu ceramica de tip Žuto Brdo.
35
D. Berciu, Date noi privind sfârşitul culturii Verbicioara, SCIVA, 27, 1976, 2, p. 176, fig. 5/8;
G. Crăciunescu, Mărturii ale practicării metalurgiei şi obiecte de metal în cadrul culturii Verbicioara, în:
„Drobeta”, 15, 2005, p. 70.
36
B. Hänsel, op. cit., p. 57, 60, pl. 30/1, 3, 6.
37
M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit., 1977, p. 120, fig. 284.
38
B. Milleker, Délmagyarország régiségleleteia honfoglalás elötti idökbol, I, p. 48; M. Roska,
Repertóriuma, Cluj, 1942, p. 39, nr. 103; M. Rusu, Die Verbreitung der Bronzehorte in Transilvania,
Dacia NS. 7, 1963, p. 207, nr. 34; M. Petrescu Dîmboviţa, op.cit., p. 98, pl. 161/17,18.
39
D. Berciu, op. cit., fig. 172/6; G. Crăciunescu, op. cit., p. 70.
40
D. Garašanin, Katalog Metala, Beograd, 1954, p. 54, pl. 36/3–4, 10; R. Vasić, Spätbronzezeitliche
und älterhallstattzeitliche Hortfunde im östlichen Jugoslavien, în (ed. B. Hänsel) Südosteuropa
zwischen 1600 und 1000 v. Chr., PAS, 1, 1982, p. 268.
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G. I. Georgiev, PAS, 1, 1982, p. 196; E. N. Cernyh, op.cit., fig. 40/5; M. Şandor Chicideanu,
op. cit., p. 137.
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M. Şandor Chicideanu, op.cit.
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Ibidem, p. 138, fig. 174.
46
Ibidem, p. 135.
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Banatului şi zona Caraş Severin le găsim în depozitele de bronzuri de la Fizeş47,
Pescari II48, Sicheviţa I49, Tirol50, Giurcova51, Iablaniţa52.
În ceea ce priveşte dispunerea celturilor cu decor trapezoidal, observăm
concentrarea lor în zona Olteniei, unde întâlnim şi forme de turnat de acest tip.
Acest lucru ne face să credem că ele sunt specifice zonei discutate sau chiar mai
mult, că se poate considera probabilă existenţa aici a unui centru de producţie53.
Depozitele alcătuite numai din forme de turnat (Pleniţa, Logreşti) ar putea,
aşa cum s-a mai remarcat54, să sugereze prezenţa aici a unor meşteri itineranţi,
proveniţi în cazul de faţă, cel mai probabil, din zona transilvăneană. Descoperirile
numeroase de celturi de tip transilvănean în Oltenia şi Banat ne determină să le
interpretăm ca rezultat al influenţei exercitate de activitatea metalurgică din aria
intracarpatică55.
În Oltenia au fost găsite puţine forme de turnare pentru alte tipuri de piese de
metal: un tipar fragmentar de ac la Insula Banului, Mehedinţi, o formă pentru
turnat vârfuri de săgeţi la Plosca, judeţul Dolj, şi un tipar de topor plat, la Ceplea
Broşteni, jud. Gorj.
Forma de turnare fragmentară, reprezentând un cap de ac, a fost găsită pe
Insula Banului56 (Planşa nr. 6). Pentru tipul de ac care s-ar turna în această formă
nu s-au găsit analogii directe57. Putem sugera doar că o vagă asemănare prezintă un
ac din depozitul de la Topolniţa58, depozit care conţine şi o spadă de tip Rigsee şi
este datat prin urmare în Br. D sau Ha. A.
Un tipar de turnare pentru topor plat a fost descoperit la Ceplea Plopşoru,
judeţul Gorj. Piesa a fost găsită în aşezarea săpată aici, despre care autorii
47
O. Bozu, Depozitul de bronzuri de la Fizeş, jud. Caraş Severin, în: StCom, Caransebeş, 4,
1982, pp. 137–154.
48
C. Săcărin, Trei celturi de la Pescari, jud. Caraş Severin, în „Banatica”, 4, 1977, pp. 111–115.
49
I. Uzum, Gh. Lazarovici, I. Dragomir, în Banatica, 2, 1973, p. 413; M. Petrescu Dîmboviţa,
op. cit., p. 106.
50
B. Milleker, op. cit., pp. 69–70; M. Roska, op. cit., p. 123, nr. 123; M. Rusu, op. cit., p. 208,
nr. 65; M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit., p. 114, pl. 215/3-9.
51
O. Răuţ, Revista Muzeelor, 4, 1967, pp. 44–47; R. Petrovszky, Contribuţii la repertoriul
arheologic al localităţilor judeţului Caraş Severin, din paleolitic până în secolul al V-lea î.e.n., 2, în
„Banatica”, 3, 1975, p. 374; M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit., p. 130, pl. 307/14–19.
52
M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit, p. 252.
53
Opinie exprimată şi de N. Boroffka, F. Ridiche, op. cit., p. 135 şi urm.
54
Boroffka/Ridiche, op. cit., p. 159 urm.
55
S. Lazăr, Sfîrşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului în sud-vestul României,
Editura Universitaria, 2011, pp. 87–96.
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S. Morintz, P. Roman, Un nou grup hallstattian timpuriu în sud-vestul României, în SCIV,
20, 1969, 3, pp. 393–423.
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cercetărilor afirmă că aparţine culturii Verbicioara faza a III-a şi începutul fazei
a IV-a 59.
În urma unor cercetări de suprafaţă efectuate la Plosca, comuna Bistreţ, în
punctul „Cabana de metal” , a fost descoperit un tipar pentru vârfuri de săgeată de
formă triunghiulară cu tub60. Precizăm că în aceeaşi localitate, autoarea descoperirii
menţionează şi prezenţa unui vârf de săgeată de acelaşi tip în M 16, din necropolă
Gârla Mare61.
Prezentăm mai jos lista formelor de turnare descoperite Oltenia şi zonele
învecinate, precum şi poziţionarea acestora pe hartă (Planşa nr. 1) .
Forme turnare
Celturi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Almăj, jud. Dolj. R.
Boljetin, S.
Groşerea, com. Aninoasa, jud. Gorj, R.
Kostol, Kladovo, S.
Logreşti, Moşteni, jud. Gorj, R.
Turnu Severin, Colecţia Istrati-Capşa, (necartatat, piesele provin de la
Logreşti-Gj)
7. Păltiniş, com. Cornuţel, jud. Caraş Severin, R.
8. Pleniţa, jud. Dolj, R.
Topoare plate
9. Ceplea-Plopşoru, jud. Gorj, R.
Vârfuri de săgeţi
10. Plosca, com. Bistreţ, jud. Dolj, R.
Ace

11. Insula Banului, Turnu Severin, R.

59

G. Calotoiu, M. Mărgineanu, Cercetările arheologice de epoca bronzului de la Ceplea-Plopşoru,
în: „Litua”, 11, 2006, p. 18, fig. 4/1.
60
M. Şandor Chicideanu, op. cit., p. 140.
61
Ibidem, p. 140, pl. 82/7.
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Planşa nr. 1. Harta cu formele de turnare (cifrele corespund listei din text).
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Planşa nr 2. Forme de turnare de la Pleniţa (după Boroffka, Ridiche).
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Planşa nr. 3. Forme de turnare de la Pleniţa (după Boroffka, Ridiche).
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Planşa nr. 4. Tipar de turnat celturi de la Almăj (după Boroffka, Ridiche).
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Planşa nr. 5. Forme de turnare de la Logreşti.
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Planşa nr. 6. Formă de turnare de la Insula Banului (după Morintz, Roman).

INCURSIUNI SOCIO-ECONOMICE:
CONSIDERAŢII PRIVIND STRUCTURA PROPRIETĂŢII
ÎN ROMÂNIA, ÎN PERIOADA 1864–1918
Florin NACU∗
Abstract: The present article, the result of a doctoral research, provides a brief
review of past key dates regarding the evolution of the property structure in modern
Romania. The information from the documents used help us to better understand the
importance of a peasant property that will keep its importance until quite lately and
inspired lively discussions among Romanian and foreign specialists.
Keywords: Romania, 19th Century, rural property, reforms and economic
performance.
Résumé : L’article présent, résultat d’une recherche doctorale, propose une
courte passé en revue des principales dates concernant l’évolution de la structure de la
propriété en Roumanie moderne. Les informations tirées des documents permettent de
saisir l’importance d’une propriété paysanne qui va garder son importance jusqu’à
assez tard et qui a inspiré de vives discussions parmi les spécialistes roumains et
étrangers.
Mots clés: Roumanie, XIXe siècle, propriété rurale, réformes et performances
économique.

a) Structura proprietăţii
Pentru a înţelege structura proprietăţii din România modernă şi contemporană, în
perioada propusă spre analiză, se impune o scurtă trecere a cifrelor cele mai importante.
În anul 1859, conform statisticii lui D.Pop Marţian, în Muntenia existau
146951 proprietăţi (moşii şi părţi de moşii), dintre care 58 aparţineau statului,
21 erau în proprietatea comunelor, 189 erau ale aşezămintelor publice, 558 ale
mănăstirilor închinate, 1191 ale mănăstirilor neînchinate pământene, 78874 ale
particularilor (boierilor) şi 66035 ale devălmaşilor (moşneni)1.
∗
CS III drd., Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopşor”,
Craiova.
1
Analele Statistice III, nr. 9–12, 1862, pp. 52–59.
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La aceeaşi dată, terenul agricol şi silvic al Moldovei era estimat la 2606035
fălci şi 45 prăjini (4090153 ha), conform statisticii efectuate de NegruzziMunteanu2. Această suprafaţă era înglobată în 2437 moşii, dintre care cele
moşiereşti deţineau aproximativ 1595144 fălci, reprezentând 5/9 din întregul
teritoriu al Moldovei, cele mănăstireşti – 653260 fălci, reprezentând 2/9 din
suprafaţă, iar cele răzăşeşti 357661 fălci, reprezentând 1/9 din întreg3.
Pământul cultivat, raportat la suprafaţa totală a Pricipatelor Unite, era de 41%
în anul 1860, în timp ce terenul silvic acoperea 24% din total4.
În anul 1859, moşiile mănăstireşti neînchinate din Muntenia numărau 1 191
moşii cu o suprafaţă de 837 795 ha (arături, fâneţe, păşune, vii, grădini, păduri), iar
cele închinate, 558 moşii, cu o întindere de 563 693 ha5. Prin urmare, domeniul
mănăstiresc reprezenta 27, 69% din suprafaţa rurală a Munteniei (1749 moşii în
suprafaţă 1 401 148 ha)6. În acelaşi an, mănăstirile închinate din Moldova
stăpâneau 355 680 fălci şi 36 prăjini (12,16%), iar cele neînchinate 297580 fălci
(10,17% din suprafaţă). Totalul de 653 260 de fălci şi 45 prăjini reprezenta 22,33%
din întinderea suprafeţei agrare a ţării7.
În decembrie 1863, în momentul secularizării averilor, întregul domeniu
mănăstiresc din Principatele Unite deţinea 25, 26% din suprafaţa agricolă8. După
statistica agricolă din anul 1862, proprietatea rurală cultivată în Muntenia şi
Moldova, în suprafaţă de circa 7 100 000 ha, după apartenenţă, se prezenta astfel:
aproximativ 240 000 de familii de moşneni şi răzeşi deţineau 1 200 000 ha, boierii
deţineau 3 657 000 ha, mănăstirile închinate 775 000 ha şi mănăstirile neînchinate
992 000 ha, iar statul, judeţele şi comunele deţineau 626 000 ha. Pe marile
proprietăţi ale statului lucrau aproximativ 560 000 familii de clăcaşi9.
Se explică astfel de ce structura socială rurală a avut un rol central în istoria
modernă a României. În lumea satului, evoluţia socială a fost dramatică. Deşi mulţi
ţărani au primit pământ prin reforma agrară din 1864 şi prin mai multe alte legi de
împroprietărire din anii ce au urmat, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în primii ani
ai secolului XX, toate anchetele economico-sociale consemnează situaţia
catastrofală în care trăiau locuitorii satelor. Astfel, majoritatea ţăranilor aveau
pământ puţin şi erau obligaţi să lucreze în condiţii oneroase pe moşiile marilor
2

Negruzzi-Munteanu, Dezvoltarea agriculturii în Moldova între anii 1848 şi 1864, în: „Dezvoltarea
economiei Moldovei între anii 1848–1864. Contribuţii”, Bucureşti, 1963, p.12.
3
Ibidem, p.14.
4
Paul Emanoil Barbu, Nicu Marinescu, Agricultura României în perioada 1864–1918, Craiova,
Editura Scrisul Românesc, 1996, p. 12.
5
Ibidem, p. 13.
6
Eftimie Grama, Chestiunea agrară şi chestiunea ţărănească din Muntenia şi Moldova. Cauzele
lor şi reformele necesare pentru rezolvarea lor, Bucureşti, 1921, p. 78.
7
Ibidem.
8
Constantin C. Giurescu, Suprafaţa moşiilor mănăstireşti secularizate la 1863, în: „Studii. Revistă
de Istorie”, nr. 2, 1959, pp.153–156.
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Eftimie Grama, op.cit., pp. 78–79.
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proprietari, casele construite din pământ şi nuiele erau mai numeroase decât cele
din materiale mai durabile (lemn, piatră sau cărămidă), mortalitatea infantilă era
foarte mare, nivelul de alfabetizare era unul dintre cele mai scăzute din Europa, iar
pelagra şi alcoolismul făceau ravagii10. Victor Axenciuc sintetizează sever această
situaţie:
Niciodată în istoria modernă a ţării prăpastia şi contradicţia dintre mersul spre progres
economic şi urban al oraşului şi înapoierea socială şi culturală, uneori vecină cu mizeria, a
satului nu s-au adâncit atât de mult ca în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (s.n.)11.

Potrivit majorităţii istoricilor, cauza principală a tuturor neajunsurilor era
polarizarea la nivelul proprietăţii agricole, respectiv ponderea mare a moşiilor şi
numărul mare al ţăranilor cu prea puţin pământ.
Contrastul dintre cei circa 5.000 de mari proprietari, care deţineau peste
jumătate din suprafaţa agricolă a ţării, şi cei peste 85% dintre ţărani care aveau mai
puţin de cinci hectare de pământ, este cheia raporturilor agrare din Vechiul Regat.
Deşi nu toţi ţăranii lipsiţi de pământ sau cu prea puţin pământ au intrat în relaţii
contractuale cu moşierii, se apreciază că în jur de 50–60% dintre ţărani au trebuit
să ia în arendă pământ de la marii proprietari. Raporturile de exploatare instituite
între cele două categorii sociale sunt evidenţiate şi de înrăutăţirea, pentru ţărani, a
termenilor contractelor de învoieli agricole. Din multitudinea informaţiilor ce
reflectă acest proces12, oferim doar un exemplu. Potrivit calculelor de epocă, faţă
de anul 1870 (= 100) preţul calculat în bani al arenzii unui hectar de pământ arabil
a ajuns, în 1906, la indicele 269,5, iar cel al unui hectar de păşune – chiar la 274,1,
în timp ce indicele preţului în bani al unei zile de clacă a crescut la numai 135,713.
Aceasta înseamnă că, pentru un hectar de pământ arabil, un ţăran trebuia să lucreze
în medie 20 de zile, în 1870 şi 40 de zile, în 1906; pentru un hectar de păşune el
trebuia să lucreze 15 zile, în 1870 şi aproape 31 de zile, în 1906. Dacă avem în
vedere faptul că peste 60% dintre ţărani trebuiau să arendeze mai mult de două
hectare pentru a putea asigura subzistenţa familiilor lor, atunci avem o imagine mai
clară a măsurii în care, la începutul secolului XX, ei ajunseseră să muncească în
folosul marilor proprietari.
Acest sistem social, pentru care Constantin Dobrogeanu-Gherea a folosit
termenul plastic neoiobăgie, era oneros pentru ţărani şi a devenit o mare problemă
pentru dezvoltarea în continuare a României. Răscoalele ţărăneşti, mai ales cea din
1907, au zguduit întreaga societate românească şi au arătat că această direcţie de
evoluţie nu mai putea fi susţinută multă vreme. Înainte de a examina implicaţiile
acestui blocaj asupra dezvoltării economice generale a ţării, se cuvine să examinăm
10

Victor Axenciuc, op. cit., pp. 116–121.
Ibidem, p. 117.
12
Victor Axenciuc, op. cit., pp. 260–266, 274–305.
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Ibidem, pp. 94–95.
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cauzele genezei sale. Structura socială polarizată din Agricultura României a fost
determinată de impactul Occidentului, respectiv de cererea masivă pentru cerealele
româneşti, sau de raporturile sociale locale?
Ideea unei supradeterminări a structurii sociale româneşti de către rolul de
periferie economică a Occidentului este consistentă cu unele dintre postulatele
teoriei sistemului mondial modern. Potrivit acestei teorii, raporturile sociale de la
periferie sunt deseori structurate într-un mod opresiv pentru producătorii direcţi,
care pot merge până la plantaţiile lucrate de sclavi din America sau la sistemul
celei de-a doua iobăgii din Europa Răsăriteană14.
Tentaţia legării deteriorării situaţiei ţărănimii din România secolului al XIX-lea
de constrângerile caracterului periferic faţă de Occident este, deci, relativ mare.
Daniel Chirot pare să îndrepte discuţia în această direcţie atunci când afirmă –
citându-l pe Georges Balandier – că deposedarea ţăranilor în favoarea unor mari
proprietari autohtoni sau străini, pentru a putea extrage maximum de plusprodus
agricol, este o caracteristică a economiilor coloniale, printre care clasifică şi
Vechiul Regat15. El afirmă chiar:
Schimbările care au avut loc în secolul al XIX-lea ne arată cât de mare este forţa pieţei
capitaliste. Europa Occidentală nu a exercitat niciodată un control politic direct asupra
Valahiei, aşa cum au făcut-o otomanii. Dar influenţa sa economică a fost suficient de mare
pentru a revoluţiona lumea rurală şi a crea o clasă numeroasă de cultivatori aserviţi16.

Totuşi, analiza lui Daniel Chirot este mult prea nuanţată pentru a susţine
ideea că el atribuie integral Occidentului responsabilitatea pentru modul cum a
evoluat structura socială a României moderne. Mai radical este în această privinţă
Stefan Welzk:
Calea românească a fost un caz particular pentru această regiune şi epocă (secolul al
XIX-lea, n.a.) şi, totodată, prototip al unei evoluţii pe care au parcurs-o multe ţări ale Lumii a
Treia în secolul XX. O combinaţie specială de elemente feudale şi capitaliste, tradiţionale şi
moderne, a declanşat procesul de pauperizarea, deseori concomitent cu înlăturarea
feudalismului, dar, totodată, a împiedicat impunerea unor progrese ale productivităţii şi a unei
dinamici de creştere stabilă la nivelul economiei naţionale. Odată cu pătrunderea economiei
cerealiere orientate spre export, s-a format o structură agrară, care a rămas ca atare în liniile ei
fundamentale până la sfârşitul primului război mondial. Schimbările pe care le-a cunoscut în
această perioadă au condus de fiecare dată la o accentuare evidentă a efectelor ei distructive
economic şi social17.

Alţi autori insistă însă asupra faptului că responsabilitatea centrală pentru
deteriorarea situaţiei ţărănimii a aparţinut factorilor interni din societatea românească.
14

Ibidem, pp. 16–18, 123–124.
Bogdan Murgescu, op. cit., p. 149.
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Ibidem.
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Ibidem.
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De altfel, o observaţie de bun-simţ este aceea că nu toate ţările care au fost
antrenate în exporturi masive de cereale în secolul al XIX-lea au avut o structură
socială atât de opresivă şi polarizată ca Vechiul Regat. Exemple diferite ar putea fi
nu numai ţările exportatoare de cereale din lumea extraeuropeană (Statele Unite,
Canada, Australia etc) sau din Europa Apuseană (Danemarca), ci şi ţările
balcanice, unde marea proprietate a fost eliminată în procesul constituirii statelor
naţionale, prevalând mica proprietate ţărănească. De altfel, majoritatea analiştilor
sunt de acord cu faptul că structura socială din Vechiul Regat, deosebit de
favorabilă pentru marii moşieri, reprezintă un caz care, fără a fi singular
(comparaţii valabile pot fi făcute cu Ungaria, Polonia, chiar şi Rusia), era totuşi
extrem în lumea de dinainte de Primul Război Mondial18.
Există unele deosebiri de păreri cu privire la etapizarea şi cauzele concrete
privind înrăutăţirea situaţiei ţărănimii române. Cele mai multe controverse privesc
perioada regulamentară, în contradicţie cu opiniile care puneau înrăutăţirea situaţiei
ţăranilor în legătură cu prevederile favorabile boierimii incluse în Regulamentele
Organice. Ilie Corfus a apreciat că
în Muntenia, datorită unor împrejurări specifice, dar mai ales rezistenţei clăcăşimii la muncă,
Regulamentul organic nu a putut fi aplicat până la 1848 în principalele sale obiective:
îngustarea pământului folosit de ţărani, prin distribuţia lui în loturi măsurate, şi forţarea lor de
a lucra pământul pentru proprietari19;

În acest context explicativ, momentul decisiv pentru agravarea situaţiei
ţăranilor din Muntenia a fost Aşezământul agrar edictat de Barbu Ştirbei în 1851,
care a consfinţit extinderea rezervei şi agravarea clăcii. Alţi istorici, chiar dacă nu
au contestat temeinicia cercetărilor lui Ilie Corfus, au minimalizat semnificaţia
observaţiilor acestuia. Astfel, Gheorghe Platon a evidenţiat faptul că în Moldova,
boierimea a reuşit să-şi constituie rezerve senioriale considerabile încă din secolul
al XIX-lea şi a relativizat situaţia din Muntenia, considerând că aşa-numitele
„învoieli pentru prisoase” au compensat parţial întârzierea cu care boierii au reuşit
să mărească rezervele20.
Dincolo de aceste deosebiri de păreri, este limpede că dezechilibrarea
raporturilor agrare în favoarea marilor proprietari şi în defavoarea ţăranilor
începuse deja în mod semnificativ înainte de constituirea statului modern prin
Unirea Principatelor. Această constatare ne obligă să considerăm nefondată
aprecierea deosebit de critică a lui Constantin Dobrogeanu-Gherea, care a
considerat că autorii reformei agrare din 1864 – în principal, deşi nenominalizaţi
expres, Alexandru Ioan Cuza şi Mihail Kogălniceanu – au fost de rea-credinţă prin
faptul că, în loc să opteze fie să împartă tot pământul moşieresc în loturi mari
18

Ibidem.
Ilie Corfus, op. cit., p. 61.
20
Gheorghe Platon, op. cit. pp. 178–192, 232–235.
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ţăranilor, fie să nu le dea deloc pământ, au ales să distribuie loturi relativ mici,
insuficiente pentru supravieţuirea decentă, şi au patronat, astfel, geneza sistemului
hibrid al „neoiobăgiei”, care a condus la supraexploatarea ţăranilor21. De fapt,
legiuitorii din 1864 erau convinşi că îi protejează pe ţărani de rapacitatea marilor
proprietari, iar pentru înfrângerea rezistenţei marilor proprietari, au trebuit să
forţeze sistemul politic prin lovitura de stat care a instituit regimul de autoritate
personală a domnitorului, pas care a contribuit la compromiterea şanselor lui
Alexandru Ioan Cuza de a se menţine o perioadă mai îndelungată pe tron; mai
degrabă, autorii reformei agrare din 1864 pot fi acuzaţi de o înţelegere insuficientă
a mecanismelor de funcţionare a gospodăriei ţărăneşti şi a condiţiilor necesare
pentru modernizarea semnificativă a agriculturii româneşti.
Prin reforma agrară din 1864 nu numai că s-a statuat libertatea juridică a
ţăranilor şi s-au răscumpărat obligaţiile de natură feudală ale acestora faţă de
moşieri, dar ţăranii au şi fost împroprietăriţi cu circa 2,5 milioane de hectare de
pământ22. Această măsură, pe lângă împroprietăririle mai puţin ample care au avut
loc în deceniile următoare, nu a oprit însă procesul de deteriorare a poziţiei
ţăranilor în raport cu moşierii. Moşierii au câştigat, mai întâi politic, prin
îndepărtarea lui Cuza în 1866 şi prin instituirea sistemului electoral structurat, în
colegii care aveau la bază criteriul cenzitar, au câştigat prin legile de învoieli
agricole (prima a fost adoptată în 1867), au câştigat apoi pe de o parte datorită
capacităţii lor de a controla funcţionarea statului şi a aparatului administrativ la
nivel local şi judeţean, iar pe de altă parte datorită creşterii demografice.
Rolul factorului demografic în deteriorarea situaţiei ţărănimii din România
modernă a fost considerabil. Astfel, dacă în prima fază, penuria relativă a forţei de
muncă îi favoriza pe ţărani în raporturile cu marii proprietari şi acţiona ca o frână
în calea intensificării exploatării, dublarea populaţiei rurale, în jumătate de secol,
din 1864 până la declanşarea Primului Război Mondial, a condus la diminuarea
graduală a suprafeţei medii de pământ deţinute de ţărani şi la slăbirea poziţiei
acestora în raport cu moşierii şi/sau cu arendaşii. Pe de altă parte, sporul
demografic a contribuit la profilarea cerealieră a Agriculturii româneşti, la scăderea
suprafeţei păşunilor şi a numărului de animale ce revenea unei gospodării, precum
şi la deteriorarea capacităţii ţăranilor de a-şi moderniza durabil activitatea
economică. Inechitatea socială şi caracterul exploziv al raporturilor agrare de la
începutul secolului XX sunt indubitabile. Legătura lor cu creşterea economică este
mai puţin univocă. Astfel, se cuvine observat faptul că pe marile proprietăţi
moşiereşti productivitatea muncii a fost mai ridicată decât pe loturile ţărăneşti: în
1912, pe marile exploataţii se recoltau în medie 16,1 hectolitri de grâu şi
21
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spre a fi nevoiţi să lucreze şi moşiile acestora” (C. Dobrogeanu-Gherea, op. cit., pp. 50–51).
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21,3 hectolitri de porumb boabe la hectar, în timp ce pe loturile ţărăneşti producţia
medie era de numai 14,3 hectolitri de grâu şi 17,1 hectolitri de porumb boabe la
hectar23; având însă în vedere mediocritatea acestor randamente în context mai larg
european, constatarea superiorităţii faţă de micile exploataţii ţărăneşti nu este
suficientă pentru a putea considera că marele domeniu moşieresc ar fi fost un
vector semnificativ de modernizare agricolă în Vechiul Regat. Celelalte implicaţii
economice ale preponderenţei proprietăţii moşiereşti şi ale raporturilor sociale
opresive din mediul rural au fost în mod evident defavorabile pentru dezvoltarea
economică a României.
Un element-cheie este distribuţia pe grupe de venituri a proprietarilor rurali.
Situaţia veniturilor funciare impozabile pe anul 1907 atestă faptul că circa 1,2
milioane de ţărani (95,4% dintre proprietari) realizau 40,6% din veniturile totale,
tot atât cât realizau 2.248 de mari proprietari (sub 0,2% dintre proprietari)24. Un
studiu publicat de Nicolae Xenopol, în 1909, dă cifre uşor diferite, dar o imagine
de ansamblu similară: mai mult de 1,2 milioane de ţărani (reprezentând 98,3% din
numărul total al proprietarilor) aveau venituri medii de 95 lei/an, alţi 15.200 de
proprietari mijlocii aveau venituri medii de 110 lei/an, 3.100 de moşieri aveau
venituri medii de 7.260 lei/an, iar o categorie de circa 2.200 foarte mari proprietari
aveau venituri medii de 45.400 lei/an25; aceasta înseamnă că aproximativ 0,5%
dintre proprietarii de pământ din mediul rural îşi însuşeau 54,3% dintre veniturile
realizate în agricultura românească de la începutul secolului XX. Acapararea celei
mai mari părţi a veniturilor agricole de câteva mii de familii de mari proprietari a
contribuit nu numai la mizeria socială a ţăranilor, ci şi la deteriorarea capacităţii lor
de a investi pentru modernizarea activităţii lor economice, agravând deci
fenomenele de criză din mediul rural. Pe de altă parte, concentrarea foarte mare a
veniturilor a generat o structură a cererii care a privilegiat consumul de produse de
lux, deseori importate, şi a inhibat cererea de mărfuri de larg consum, care ar fi
putut crea efecte de antrenare la nivelul întregii economii naţionale. Structura
socială din lumea rurală se dovedea astfel un factor de blocaj economico-social. Ea
împiedica nu numai modernizarea agriculturii, ci şi dezvoltarea industriei
autohtone, ceea ce explică planurile liberale din preajma începutului primului
război mondial de a realiza o nouă reformă agrară. Alan Milward şi S.B. Saul au
exprimat deosebit de tranşant rolul nociv al acestei structuri sociale:
Fără a dori să apărăm realitatea hidoasă a României rurale sau să glosăm cu privire la
inumanitatea ei, critica fundamentală a acestei societăţi singulare este nu dezagreabilitatea
(unpleasantness) ei, ci faptul că împiedica procesul de schimbare economică, care ar fi putut
aduce o anumită ameliorare26.

23

Victor Axenciuc, op. cit., pp. 108–109.
Ibidem, p. 787.
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Ibidem, p. 209.
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Ibidem, p. 453.
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În anul de referinţă 1860, suprafaţa agricolă a Munteniei era stăpânită în
proporţie de 75% de proprietari persoane fizice şi mănăstiri 27. Astfel, 868 938 de
pogoane (unpogon = 0,50 ha) de teren arabil erau deţinute în regim de proprietate
(moşii particulare, proprietăţi mănăstireşti, proprietăţi ale statului şi comunelor,
pământurile moşnenilor), în timp ce 1 705 302 de pogoane erau “pământ clăcăşesc”. În
ceea ce priveşte grădinile şi fâneţele, 418 715 ha erau deţinute de proprietari, în tim
pce 591 341 ha erau incluse în “pământ clăcăşesc”.
În Moldova, în 1860, se găseau 909 925 fălci (o falce avea 14 322 m2,
măsurând 80 de prăjini lungime şi 4 prăjini lăţime, păjina având 6,69 m). Din
acestea, rezerva boierească şi pământurile răzeşilor erau 627 380 fălci (toate
categoriile de teren), în timp ce clăcaşii beneficiau de 282 545 fălci. Până la
reforma din 1864, asistăm la o extindere a domeniului agricol, din dorinţa de a
produce tot mai multe cereale, în scopul comercializării acestora. În Moldova, în
1865, suprafaţa cultivabilă era de 1 493 394 fălci28, faţă de 876 212 fălci în 1849
(avem în vedere intrarea în graniţele Moldovei a celor trei judeţe din sudul
Basarabiei, Cahul, Ismail, Bolgrad). În Muntenia, la 1864, din totalul de
10 644 673 pogoane cât avea teritoriul ţării, terenul arabil cultivat era de
3 532 186,8 pogoane. Tot în Muntenia au apărut societăţi pentru arendări
(Societatea de agricultură şi comerţ din Olteniţa). În Moldova, s-au înfiinţat
asociaţii de arendaşi, în rândul cărora au intrat şi cămătarii, ca posesori de
importante sume de bani (Asociaţia agricolă română din Brăila).
Practic, sistemul arendării, conform legiuirilor din 1851, valabile până în
1864, avea la bază co-intersarea ţăranilor, în aşa numitul proces de “învoială”. În
Muntenia, un ţăran, prin “învoială”, primea trei pogoane pentru arat, dreptul de a
păşuna un pogon de islaz (păşunat pe spaţiul comun) pentru fiecare vită (maximum
5 pogoane) şi trei pogoane de fâneaţă pentru cinci vite (proporţia era de 1,66
pogoane/vită). Norma de muncă, în conformitate cu Regulamentul Organic (nartul)
era de 22 zile de muncă, 1/10 din producţia terenului arabil şi 1/5 din cea a fâneţelor29.
În Moldova, 90% din totalul suprafeţei mănăstireşti de 583 000 fălci (25,4%
din totalul suprafeţei moşiilor Moldovei) era arendată. În ceea ce priveşte sistemul
învoielilor, un ţăran primea 1,5 fălci de teren arabil, 40 de prăjini de fâneaţă, 40 de
prăjini pentru păşunat. Pentru vitele de muncă (maximum două perechi de cai sau
boi), ţăranii primeau 60 de prăjini de păşune şi 60 de prăjini de fâneaţă, pentru
fiecare pereche. Totodată, erau prevăzute zece prăjini pentru casă, curte, grădină30.
Astfel, dacă producţia de cereale pentru comercializare constituia principala
ramură economică, se constată un interes din ce în ce mai crescut şi pentru plantele
industriale, dar şi pentru introducerea unui inventar tehnic superior, care să crească
27
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ritmul producţiei. Este cunoscut faptul că terenul era exploatat cu inventarul
animalier şi tehnic al clăcaşilor.
După 1862, în România (denumire folosită în documentele interne ale ţării,
după 24 ianuarie 1862), se înregistra un inventar de 338 869 care, 150 510 pluguri
şi 804 maşini agricole. Practic, în fiecare Principat, o familie poseda: 1,8 animale
de muncă, 0,6 care, 0,2 pluguri, ceea ce înseamnă că un grup de cinci familii
puteau poseda 9 animale de muncă, 3 care şi 2 pluguri.
Potrivit unor estimări, înainte de secularizare, în anul 1859, valoarea
veniturilor bisericeşti, centralizate la Casa Centrală a Bisericii, reprezenta
echivalentul a 42% din veniturile centralizate la Prima Vistierie. În Moldova,
valoarea acestora era mai mică, raportat la bugetul de stat, de 10%–20% din acesta.
Veniturile cele mai consistente erau cele ale eparhiilor pe de o parte şi ale
mănăstirilor pe de altă parte.
Mănăstirile aveau în proprietate sau în administrare, în anul 1261, circa
25,26% din suprafaţa Principatelor, din care aproape jumătate (cca 11,14% şi,
respectiv, 12,16% în Muntenia şi Moldova) aparţineau mănăstirilor închinate, care
însă evitau sau refuzau să plătească impozitele reclamate de Statul român, în ciuda
unor somaţii repetate.
După anul 1861, s-a desfiinţat Casa Centrală, veniturile bisericeşti (ale eparhiilor
şi majorităţii mănăstirilor neînchinate) urmând să intre direct în bugetul statului şi
să fie administrate de Ministerul de Finanţe.
În decembrie 1863, a fost promulgată cunoscuta Lege a secularizării averilor
mănăstireşti, care prevedea că „toate averile mănăstireşti sunt şi rămân ale Statului”
şi care afecta astfel nu doar mănăstirile închinate, câte îşi păstraseră autonomia faţă
de Statul român, ci toate averile mănăstireşti rămase încă în administrarea
autonomă a Bisericii. În schimbul averilor mănăstirilor închinate, Statul oferea
patriarhiilor şi mănăstirilor cărora acestea le fuseseră închinate (în primul rând
Patriarhiilor Constantinopolului şi Ierusalimului, precum şi mănăstirilor athonite) o
răscumpărare de 80.000.000 de piaştri turceşti şi le propune să finanţeze o şcoală
laică şi un spital la Constantinopol, însă oferta a fost refuzată.
Totodată, s-a resimţit nevoia construirii de ateliere de construit şi reparat
unelte şi maşini agricole, întemeierea de şcoli pentru cei care puteau întreţine şi
folosi aceste maşini, au existat preocupări privind îmbunătăţirea performanţei
agricole, prin folosirea asolamentului trienal, a îndiguirilor, irigării grădinilor, prin
cultivarea ştiinţifică a plantelor de seră. O atenţie deosebită a fost acordată şi
patrimoniului silvic31.
Se constată un alt aspect, legat de creşterea productivităţii agricole. De multe
ori, acolo unde munca ţăranilor clăcaşi nu putea acoperi necesarul uman sau al
inventarului de animale şi unelte, se recurgea la munca salariată, permanentă sau
sezonieră (mai ales, la strânsul recoltei)32.
31
Iuliana Conovici, Adrian Secal, Organizaţii cu profil religios angajate în economia socială
în România. Raport Preliminar 2012, pp. 10–12.
32
Ibidem, pp.13–15.
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Câţiva ani mai târziu, în 1866, veniturile fostelor proprietăţi mănăstireşti se
ridicau la cca. 12 milioane de lei, reprezentând aproape un sfert din încasările
Statului român, din această sumă mai puţin de o treime fiind cheltuită pentru
finanţarea activităţilor bisericeşti. După 28 de ani, în 1892, mare parte a acestor
proprietăţi fuseseră vândute, ele mai furnizau totuşi aproape 12% din veniturile
statului, din totalul sumelor strânse doar cca 11% fiind alocate pentru biserică.
Tabelul nr. 1
Venituri ale Statului de pe urma moşiilor mănăstireşti confiscate
An
1866
1892

Venituri moşii
mănăstireşti
12.000.000 lei
22,5.000.000 lei

Proporţie din încasările
statului
24,5%
11,9%

Cheltuiţi pentru
biserici
29.20%
11,11%

Cheltuiţi
pentru şcoli
25%
54.8%

În ambele Principate, practic se urmărea rentabilizarea activităţii clăcaşilor.
Proprietarii erau interesaţi să beneficieze de activitatea acestor clăcaşi, care, astfel,
munceau proporţional rezerva boierească, asigurând cultivarea, lucrul, recoltarea
producţiei, la care se adăugau obligaţiile dijmei. Înlocuirea parţială a dijmei
propriu-zise cu obligaţia în muncă însemna o mai bună productivitate, întrucât
produsele luate de la ţărani erau proaste calitativ, deci nu puteau fi vândute.
Proprietarii au încercat instaurarea unui control efectiv asupra ţăranilor
clăcaşi, care trebuiau să anunţe în Moldova, cu şase luni înainte, orice dorinţă de a
pleca. Totodată, durata unei învoieli era de cinci ani, în Muntenia, termenul de
anunţare a intenţiei de a pleca era de un an înainte de încetarea raporturilor, cu
condiţia stingerii obligaţiilor către proprietar şi către stat.
Statisticile referitoare la structura populaţiei rurale, precum şi unele studii ale
istoricilor33 evidenţiază faptul că proprietatea moşnenească şi numărul moşnenilor
a crescut între 1855–191134. De asemenea, s-a constatat creşterea numărului acestei
categorii sociale în concordanţă cu sporirea populaţiei, cu excepţia judeţelor Ilfov,
Teleorman şi Ialomiţa, în toate judeţele Vechiului Regat, în perioada analizată. Pe
judeţe, în anul 1899, avem următorea statistică: din 435 de sate, 60 296 gospodării
din judeţul Mehedinţi, moşnenii reprezentau 28,53% din totalul gospodăriilor
(17 200 moşneni). Judeţul Gorj, la aceeaşi dată, avea 363 sate, 43 041 gospoadării
în care trăiau 24955 moşneni, adică 57,98 % din populaţia judeţului. Doljul avea
396 de sate cu 88 049 gospodării corespunzând unui număr de 11 900 moşneni,
adică 13,62%. Judeţul Vâlcea avea 483 de sate cu 47 516 gospodării, locuite de
26 144 moşneni, adică 55,02% din populaţie. Romanaţii aveau 255 de sate cu 50 117
gospoadării, locuite de 7 666 moşneni, adică 13, 62 % din populaţia judeţului35.
33

Dinică Ciobotea, Istoria moşnenilor (1829–1912), Editura Universitaria, Craiova, 1999;
Petre Poni, Statistica răzeşilor, Bucureşti, 1921; Henri A. Stahl, Contribuţii la studiul satelor devălmaşe
româneşti, I, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1958.
34
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În Muntenia (judeţele Olt, Argeş, Muscel, Teleorman, Dâmboviţa, Vlaşca,
Prahova, Ilfov, Buzău, Râmnicu Sărat, Ialomiţa, Brăila), procentele moşnenilor
variau între 0,04 % (Brăila) şi 43, 93% (Argeş)36. La nivel mediu se găseau judeţele
Olt (35,11%), Muscel (28,92%), Prahova (14,97%), Buzău (22,22%). Sub medie se
aflau: judeţele Ilfov (0,007%), Ialomiţa (2,43%), Vlaşca (2,96%), Teleorman
(3,84%), Râmnicu-Sărat (9,61%), Dâmboviţa (10,99%). Aşadar, statistica (la
nivelul Ţării Româneşti moşnenii erau în proporţie de 17,91% – 30,43% în Oltenia
şi 12,17% în Muntenia) este în măsură să confirme ideea că moşnenii erau mai
numeroşi în judeţele montane şi submontane, în timp ce în judeţele de câmpie,
aceştia erau şi sub 1%37. Media membrilor într-o familie de moşneni era de 4,2–4,4
membri în familie38.
În 1899, moşnenii continuau să ocupe un procent semnificativ, de 35–49%
din totalul populaţiei rurale din Oltenia şi 16,45% din cea a Munteniei. La 1912,
situaţia era deja modificată (39,90% în Oltenia, 20,97% în Muntenia)39.
În 1899, situaţia gospodăriilor din Oltenia se prezenta astfel: în Mehedinţi
(5 plăşi) – 60 296, Gorj (4 plăşi) – 43 041; Dolj (5 plăşi) – 88 049; Vâlcea (5 plăşi)
– 47 516; Romanaţi (3 plăşi) – 50 117 gospodării. Dintre acestea, moşnenii
deţineau: în Mehedinţi – 17 200 (28,53%), Gorj – 24 955 (57,98%); Dolj – 11 900
(13,62%), Vâlcea – 26 144 (55,02%), Romanaţi – 7 666 (15,30%).
În Muntenia, moşnenii deţineau gospodării astfel: în judeţul Olt (3 plăşi) –
11 884 din 33 839 (35,11%), Argeş (5 plăşi) – 20 912 din 47 604 (43,93%), Muscel
(3 plăşi) 7929 din 27 408 (28,92%), Teleorman – 2171 din 56 559 (3,84%),
Dâmboviţa (5 plăşi) – 5692 din 51 813 (10,99%), Vlaşca – (3 plăşi) – 1418 din
47 858 (2,96%), Prahova – (5 plăşi), 10 865 din 72 588 (14,97%), Ilfov (5 plăşi) –
87 din 130 111 (0,07%), Buzău (4 plăşi) 3565 din 13 176 (27,06%), Râmnicu Sărat
(4 plăşi) – 3 141 din 32 673 (9, 61%), Ialomiţa (3 plăşi) – 1041 din 42 841 (2,43%),
Brăila (2 plăşi) – 15 din 35 027 (0,04%)40.
Judeţele ţării cu cel mai ridicat grad de populaţie din categoria moşnenilor au
fost Gorj (61,19%) şi Vâlcea (57,52%). Tot aceste judeţe deţineau şi ponderea
majoritară a moşnenilor în cadrul populaţiei rurale (63,68%).
În raport cu Muntenia, unde moşnenii reprezentaul circa 12,97%, Oltenia
poate fi considerată o regiune „moşnenească”, deoarece 32,02% din locuitori se
găseau în această categorie socială41.
Conform datelor recensământului din 1912, moşnenii reprezentau 111 498
capi de familie din 279 448 capi de familie ţărani din Oltenia (39,90%). În
Muntenia, din 570 420 capi de familie ţărani, 119 606 erau moşneni (20,97%).
36
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Astfel, capii de familie moşneni reprezentau 27, 19 % din totalul populaţiei
României. Media unei familii se încadra între 4,1 şi 4, 5 membri /familie42.
În urma analizei statisticilor epocii, între 1899 şi 1912, se constată o creştere
a populaţiei moşnenilor. Astfel, în Mehedinţi, populaţia a evoluat de la 17 200 la
18 966; în Gorj, de la 24 955 la 27 198; în Dolj, de la 11 990 la 12 905; în Vâlcea,
de la 26 144 la 27 706; în Argeş, de la 20 912, la 23 003; în Muscel, de la 7929 la
9 406; în Dâmboviţa, de la 5 692 la 10 420; în Vlaşca, de la 1 418, la 2 413; în
Ilfov, de la 87 la 622; în Prahova, de la 10 865, la 16 017; în Buzău de la 11 514 la
15 567; în Ialomiţa, de la 1041, la 1660; în Râmnicu Sărat, de la 3141 de la 5 101;
în Brăila, de la 2 la 82. O scădere se înregistrează în: Romanaţi, de la 7 666, la
6 857; Olt, de la 11 884, la 11 031; Teleorman, de la 2 171, la 1 93443.
Din punct de vedere al importanţei sociale, moşnenii sunt singura clasă
socială, în afara boierimii, care a avut ierahia sa bine delimitată (în opt grupebirnici, patentari, mazili, boieri de neam, fii de boieri de neam, postelnicei, fii de
postelnicei, conform aşezământului din 1855) 44.
Moşnenii nu s-au confundat niciodată cu clăcaşii, însurăţeii, cumpărătorii de
loturi, foştii embaticari şi ostaşnicari. Desfiinţarea rangurilor boiereşti a dus la
dispariţia unei părţi a titlurilor moneneşti. La 1899, moşnenii cu proprietăţi de peste
100 ha nu mai erau consideraţi ca atare, deşi comunitatea avea dovezile unei astfel
de apartenenţe45.
Moşnenii fuseseră excluşi de la împroprietărire de reforma agrară de la 1864.
Prevederea din art. 480 al Codului Civil producea o disensiune între legislaţia ţării
şi proprietatea moşnenilor, fapt pe care conservatorii au considerat că-l pot rezolva
în 1886, când au propus ca proprietatea moşnenească şi cea creată prin reforma din
1864 să fie protejată prin legi speciale46.
În perioada 1864–1899, proprietatea moşnenească reprezenta ca procente din
totalul suprafeţei agricole a ţării, în judeţul Mehedinţi 24,83%; Gorj – 52,51%;
Dolj – 10,89%; Vâlcea – 36,33%; Romanaţi – 7,76%; Olt – 25,86%; Argeş –
25,34%; Muscel – 51,13%; Teleorman – 3,53%; Dâmboviţa – 7,97%; Vlaşca –
2,55%; Prahova – 19,56%; Ilfov – 0,14%; Buzău – 17,57%; Râmnicu Sărat –
5,26%; Ialomiţa – 2,49%; Brăila – 0,02%47.
Astfel, proprietatea moşnenească reprezenta 20,83% din totalul suprafeţei
agricole a Olteniei şi 11,48% din totalul suprafeţei agricole a Munteniei48. În
medie, un moşnean avea în proprietate, în Oltenia 5,91 ha (87 955 moşneni, cu 520
168,02 ha) şi în Muntenia (76 667moşneni, cu 603 686,62 ha) 7,87 ha. Media generală
42
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peste de 11 23 854,64 ha, ceea ce reprezintă o medie de 6,83 ha pe proprietate
moşnenească49.
Moşnenii care deţineau un lot mai mic de 5 ha (ceea ce îi plasa în categoria
agricultorilor săraci) erau 58 320, adică 35,42% din populaţia moşnenilor. Un
număr de 75 403 moşneni (din totalul de 164 665) se încadrau în categoria
mijlocaşilor, adică 45,79%50. În cadrul burgheziei săteşti, adică loturi între 10–50
ha (un total de 36 318 proprietăţi la nivel naţional – adică 8,89% din suprafaţa
agricolă a ţării) intrau 30 901 moşneni, adică 18,79%51. În perioada 1889–1896,
1163 cumpărători au achiziţionat loturi de 10 ha, iar 386 cumpărători au intrat în
posesia unor loturi de 25 ha.
Ideea de a înlătura această problemă s-a conturat odată cu Răscoala din 1888,
care a izbucnit chiar în zonele în care aşezământul reformator de la 1864 îşi
produsese efectele pe maximum-ul de suprafaţă posibil, în timp ce în satele moşneneşti
nu s-au înregistrat incidente52.
În 1910, Codul Silvic, adoptat din necesitatea de corelare a legislaţiei, de
după 1866 cu realitatea proprietăţii moşneneşti, a căutat să rezolve această
problemă socială, în sensul prevederii referitoare la „proprietatea devălmaşă”,
diferită de cea individuală, conform Codului Civil.
Pentru a avea o imagine asupra activităţii economice din localităţile ţării, am
ales câteva exemple din zona Olteniei. Astfel, în anul 1898, localitatea Bumbeşti
Jiu avea o suprafaţă de 1.800 de ha dintre care: 285 de ha teren arabil, 275 de ha de
fâneţe, 10 ha de pomet şi vii, 1 222 de ha de pădure şi izlaz, 8 ha vatra satului. S-au
obţinut 425 de ha de porumb, 55 de ha de grâu, trei ha de fasole, 600 decalitrii de
vin, 300 decalitri de rachiu, 1 000 de kg grânză, 800 de kg de lână, 10 000 de kg de
fân. În acelaşi an, în comună se găseau 3 joagăre pentru fabricat blăni, două mori,
două pive pe apa Sadului, două cârciumi; în anul 1912 – banca populară „Cipria”
(înfiinţată în anul 1902 din iniţiativa lui Gheorghe Dumitrescu-Bumbeşti), patru
mori pe apă, trei cârciumi.
În anul 1898, locuitorii din Motru deţineau 62 de pluguri, 104 care cu boi,
12 căruţe cu cai. Efectivul de animale număra 700 de bovine, 30 de cabaline, 600
de ovine, 500 de porcine, 100 de familii de albine. În acelaşi an, în comună erau
trei cârciumi, două bâlciuri anuale (unul de Sf. Ilie, al doilea de Sf. Maria-Mică;
ţineau câte 3–5 zile). În anul 1912 – două bănci populare, două obşti de arendare,
bâlciuri anuale (12 iulie, 1 septembrie), moară pe apă, cârciumă.
În anul 1898, suprafaţa comunei Novaci a fost de 7 900 de ha, dintre care:
100 ha moşia statului, 3 800 de ha ale moşnenilor, 3 000 de ha ale proprietarilor,
1 000 de ha ale împroprietăriţilor. Efectivul de animale număra 1 209 bovine,
49
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311 cabaline, 9.051 ovine, 370 caprine, 26 de asini, 645 de porcine, 92 de stupi cu
albine. Locuitorii aveau 100 de pluguri, 139 de care cu boi, 72 de căruţe cu cai. În
acelaşi an, în comună se găseau 48 de fântâni, 8 mori pe apa Gilortului, 9 pive,
12 joagăre, 5 cârciumi. În anul 1912 existau: banca populară „Gilortul”, 3 mori pe
apă, obşte de arendare, obşte pentru exploatare de păduri, 4 cârciumi. În anul 1935
existau: bancă populară, 4 bănci comerciale (două anonime pe acţiuni, una în nume
colectiv, una în comandită simplă), 14 ferăstraie, 7 mori pe apă, 4 prăvălii, 6 cârciumi.
În anul 1898, suprafaţa comunei Rovinari era de 1 037 de ha, dintre care 567
de ha teren arabil, 300 de ha pădure, 130 de ha izlaz şi vatra satului, 40 de ha
fâneţe. Locuitorii deţineau 54 de pluguri, 102 care cu boi, 17 căruţe cu cai.
Efectivul de animale număra 448 de ovine, 59 de cabaline, 334 de ovine şi caprine,
238 de porcine. În anul 1912, în comună se găseau bancă populară, cooperativă de
consum, mină de cărbuni (neexploatată), grădină de zarzavat, două cârciumi.
În anul 1898, suprafaţa comunei Tismana a fost de 995 ha. Efectivul de
animale număra 908 bovine, 290 de cabaline, 590 de porcine, 73 de caprine, 3 600
de ovine, 180 de stupi de albine. Locuitorii aveau 49 de pluguri, 50 de care cu boi,
35 căruţe cu cai; în anul 1912 – banca populară „Viitorul Săteanului”, obşte de
arendare, cooperativă de producţie (brutărie), moară pe abur, moară pe benzină,
carieră de piatră, 5 cârciumi, ocol silvic.
În anul 1912, în comuna Târgu Cărbuneşti se găseau: bancă populară, moară
pe abur, târg anual (în 9 martie şi 8 septembrie), târg săptămânal (duminica),
abator, fabrică de cherestea, gara „Cărbuneşti”, cârciuma.
În anul 1898, suprafaţa satului Ţicleni a fost de 2 600 de ha. Efectivul de
animale număra 592 de bovine, 830 de ovine, 543 de caprine, 42 de cabaline, 972
de porcine, 30 de stupi de albine. Locuitorii aveau 161 de pluguri, 171 de care cu
boi, 3 căruţe cu cai. În acelaşi an, în comună se găseau 5 mori.
Sistemul de lucru pe moşiile Domeniilor Coroanei era asemănător celui de pe
celelalte moşii. În perioada 1884–1899, sistemul de cultură aplicat de către arendaş
a fost cel extensiv, cultivându-se grâu şi porumb. Ţăranii lucrau pe baza unui
contract de învoieli agricole, sub forma dijmei, tehnica fiind rudimentară”53. Au
existat conflicte între săteni şi arendaşi, în 1899 şi 1902, rezolvate prin intervenţia
subprefectului şi prin eliminarea unor articole considerate împovărătoare54.
După 1899, când s-a trecut la exploatarea în regie, s-a trecut la munca pe
secţii agricole (7 secţii, în 1904), iar din 1906, s-a îmbunătăţit tehnica agricolă
(două pluguri cu abur, marca Fowler, 34 de semănători, 10 treierători (2 de
porumb), 10 secerători, 9 cositori, 7 maşini de tăiat sfeclă, 3 maşini de tăiat fân,
10 vânturători, 290 boi, rasa moldovenească, 8 bivoli utilizaţi la lucrări grele (arat,
desfundat), la transport şi ca forţă de tracţiune, 14 iepe şi 2 cai din rasa Mura,
folosiţi la lucrările din vie)55.
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În anul trecerii la exploatarea în regie (1900), personalul Domeniilor
Coroanei din întreaga ţară era alcătuit din 10 şefi de regie, 20 de şefi de cultură,
10 subşefi, 12 contabili, 44 de supraveghetori, 10 magazioneri, 10 mecanici,
7 lucrători, 2 agricultori, 12 grădinari, pentru sectorul agricol, 15 ajutori
silvicultori, 4 contabili şi 130 de paznici pentru păduri56.
Fiecare Regie îşi avea structurată activitatea pe două servicii: central şi
exterior. Cei din serviciul central, dar şi şefii de cultură şi silvicultorii, aveau
pregătire de specialitate, fiind absolvenţi ai unor şcoli superioare de agricultură, de
prestigiu, din România – Herăstrău57 – sau din străinătate. Subşefii de cultură erau
produsul unor şcoli de agricultură superioare sau practice. Ucenicii erau susţinuţi
de către Administraţia Domeniului Coroanei în şcoli practice din ţară sau în cele de
pe domenii.
Administraţia Domeniului Coroanei dorea îmbunătăţirea situaţiei locuitorilor
din satele aflate pe moşie, atât din punct de vedere cultural, cât şi material, prin
participarea la conferinţe şi întruniri, unde aveau posibilitatea să fie sfătuiţi şi
informaţi, prin intermediul învăţătorului şi preotului, fapt notat de către G. D.
Creangă, care afirma că „pe domeniul Coroanei (…), ţăranii sunt mai înaintaţi în
privinţa culturală”58.
Prin circulara transmisă la 12 octombrie 1901, învoitorii se obligau să
efectueze anumite lucrări în propriile gospodării: să-şi îngrădească grădina şi curtea
din jurul casei, să înfiinţeze grădini de legume, să-şi planteze în curte pomi
fructiferi, să utilizeze îngrăşămintele organice în grădină şi în locurile de cultură, să
cultive în dijmă câte 10 arii cu cânepă şi in, să folosească pentru reproducere numai
tauri de rasă. Au fost excluşi de la învoieli locuitorii recalcitranţi, vicioşi şi cei care
duceau o viaţă imorală.
În 1901, locuitorii, puteau contracta între 1–3 ha la grâu, 1–4 ha pentru
porumb, iar pentru nutreţuri suprafaţa era nelimitată, în funcţie de puterea fiecăruia
de muncă, dar şi de necesităţi. Ei au putut primi locuri de cultură pe moşie, fără să
plătească dijmă, în cazul cerealelor – grâu şi ovăz, având însă obligaţia de a lucra o
suprafaţă egală cu cea primită. În ceea ce priveşte culturile de nutreţ, pentru
suprafaţa primită în dijmă, contractanţii se obligau să cultive cu păioase o suprafaţă
egală cu cea primită sau să dea dijmă jumătate din cultura respectivă. În cazul
porumbului, dijma se lua din produse, o parte din două. În cazul în care lucrările nu
erau executate, învoitorii erau penalizaţi prin achitarea în bani a lucrărilor aferente
culturilor contractate: 24 de lei valoarea unui hectar arat şi semănat, 28 de lei un
hectar secerat şi transportat la arie, 24 de lei/ha prăşit, 8 lei un hectar răriţat, 5 lei o
zi de muncă cu boii, 24 de lei pentru un hectar de porumb, cules, transportat, tăiat
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şi cărat cocenii şi câte 0,15 lei pentru transportul unui hectolitru de boabe.
Locuitorii care nu deţineau vite trăgătoare lucrau ca şi ceilalţi, diferenţa constând în
faptul că ei trebuiau să efectueze, fără plată, 4 zile de muncă cu braţele.
În 1906, numărul locuitorilor învoiţi pe moşia Segarcea era de 1 187,
majoritatea deţinând: 2 boi, 2 cai şi un plug59. În plus, anual, pentru a putea face
faţă necesităţii stringente de braţe de muncă, vara, Regia mai angaja oameni din
localităţile învecinate, aproximativ 300–400 de muncitori. Contractele de învoială
se încheiau, de obicei, în avans, pentru anul următor. Conform documentelor din
arhivă, la 22 noiembrie 1915, au fost angajaţi, prin contract, 9 muncitori agricoli
pentru diverse munci: secerat grâu, cărat snopi etc., care au primit suma de 343 de
lei, iar la 18 decembrie, acelaşi an, 30 de muncitori din comuna Galicea Mare au
primit, conform statelor, 2 557 de lei. Toate aceste contracte aveau să se deruleze
în cursul verii anului 1916. În anul respectiv, un hectar de grâu secerat costa 20 de
lei, iar o zi de muncă cu palmele, 15 lei. Potrivit contractului, administraţia
Domeniului Segarcea le asigura muncitorilor transportul dus-întors, 50 de bani pe
zi de persoană pentru hrană sau alimente, după cum urmează: 1,200 de kg de mălai
sau pâine, 250 de ml de rachiu, carne, brânză, zarzavat, iar de două ori pe
săptămână, de post: fasole, cartofi, peşte şi zarzavat60.
După 1907, în contractele de învoieli agricole, administratorul Domeniului
Coroanei, Ion Kalinderu a prevăzut acordarea unor raţii zilnice de alimente
consistente61 şi instruirea ţăranilor să execute corect, ştiinţific, lucrările de pregătire
ale terenului agricol, cât şi pe cele de întreţinere ale culturilor.
Exproprierea terenurilor agricole, conform Decretului-lege din 14 decembrie
1918, a redus suprafaţa Domeniului Coroanei Segarcea la 4 829,73 de ha. Cu toate
acestea, culturile agricole au continuat să ocupe suprafeţe destul de întinse, într-o
proporţie aproximativ egală cu plantele furajere. Totodată, secţia Viilor a căpătat o
importanţă deosebită, constituind cea mai importantă sursă de venituri în perioada
interbelică, iar vinul a devenit emblema acestei Regii.

59

Florian Davidescu, op. cit., p. 28.
ANSJ Dolj, fond Domeniul Coroanei Segarcea, dosar nr. 2/1915, f. 56–60 (în continuare, se
va cita: S.J.A.N. Dolj).
61
Narcisa Maria Mitu, op. cit., p. 62.
60

COMPETITIVITATEA FIRMELOR ÎN MEDIUL CONCURENŢIAL
Laurenţiu RADU∗
Abstract: The economic environment is dynamic and dominated by
competition. The competitiveness of firms becomes a survival factor and a success
criterion. Sustainable competitive advantages can be achieved through innovation and
effective management strategies based on improving the products and quality of services.
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efficiency.
Résumé : L’environnement économique est dynamique et dominé par la
compétition. La compétitivité des entreprises devient un facteur de survie et un critère
de succès. Les avantages concurrentiels durables peuvent être atteints grâce à
l’innovation et aux stratégies de gestion efficaces, basées sur innovation des produits
et de la qualité des services.
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Într-o economie de piaţă în care avem de-a face cu o concurenţă acerbă,
creşterea competitivităţii devine o condiţie esenţială pentru existenţa firmelor
producătoare de bunuri sau prestatoare de servicii. Performanţa realizării obiectivelor
depinde de adaptarea permanentă a traiectoriilor prin care întreprinderea trebuie să
răspundă condiţiilor pieţei şi pretenţiilor consumatorilor prin calitate şi inovaţie.
Caracteristici generale
Perioada actuală este marcată de constrângeri bugetare şi de bariere
semnificative ale pieţelor interne şi internaţionale. Pentru a fi competitivi, ofertanţii
trebuie să se preocupe în permanenţă de satisfacerea exigenţelor consumatorului/
clientului. Acest lucru ne arată că există o puternică relaţie între calitatea
produselor şi competitivitate, care devine motorul propulsor ce contribuie la
dezvoltarea firmei în prezent şi în perspectivă.
Competitivitatea este un concept complex ce exprimă capacitatea unei firme de a
rezista în condiţii de concurenţă, prin oferirea de produse şi servicii ce îndeplinesc standarde
de calitate înalte, la preţuri competitive, atât la nivel naţional cât şi internaţional, în raport cu
posibilităţile şi performanţele altor firme.
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Evaluarea competitivităţii firmei se poate face prin analiza eficienţei
economice raportată la ceilalţi concurenţi de pe piaţă. În activitatea practică,
competitivitatea unei firme este analizată prin prisma a doi indicatori: randamentul
obţinut şi impactul produselor/serviciilor asupra pieţei.
Experienţa arată că randamentul
este privit mai degrabă ca un mijloc ce asigură profitabilitatea unei afaceri (dezvoltarea şi
atingerea obiectivelor economico-sociale stabilite) şi nu ca o finalitate a întreprinderii.

Aşadar, obiectivul de bază al întreprinderi este satisfacerea clientului şi a
societăţii în ansamblul ei, însă profitul nu trebuie neglijat întrucât el constituie un
indicator al performanţelor întreprinderii privind competitivitatea sa. El trebuie privit
ca o consecinţă a rezultatelor obţinute de întreprindere, ca o recompensă a reuşitei pe o
piaţă concurenţială.
În acelaşi timp, impactul
produselor/serviciilor unei firme asupra unei pieţe demonstrează performanţele obţinute de
întreprindere prin adaptarea produselor sau serviciilor la nevoile şi exigenţele clienţilor.

Întreprinderile urmăresc satisfacerea cerinţelor clienţilor pentru a obţine o
cotă de piaţă importantă şi profitul necesar dezvoltării activităţii. Studierea nevoilor
consumatorilor reprezintă o condiţie esenţială pentru realizarea unor produse şi
servicii de calitate, astfel că strategia bazată pe calitate determină progresul în
obţinerea competitivităţii firmei.
O firmă este competitivă atunci când reuşeşte să obţină rezultate comparabile
cu cele ale competitorilor sau mai bune decât ale acestora. Acest lucru se obţine
atunci când condiţiile de care dispune (factori de producţie, capacităţi manageriale
şi de marketing, resurse financiare, tehnice şi de creativitate etc) devin un avantaj
durabil faţă de competitor (în privinţa costului, diversităţii, calităţii şi reînnoirii
ofertei), asigurând dividente normale pentru acţionari, resurse pentru autofinanţare
şi pentru salarizarea forţei de muncă, corelată cu productivitatea. Aşadar,
competitivitatea depinde în mare măsură de condiţiile interne ale firmei, care
exprimă toate componentele şi funcţiile care o definesc.
Firma este competitivă atunci când are capacitatea de a înfrunta concurenţa prin
mărfuri şi servicii care pot satisface cerinţele clienţilor (preţ, calitate, inovaţie şi diversitate).
Competitivitatea este posibilă numai dacă firma are acest avantaj concurenţial, iar afirmarea
sa pe piaţă îşi are esenţa în furnizarea de valoare superioară pentru consumatori, dar şi în
strategiile de promovare pe care mediul concurenţial le poate favoriza sau împiedica.

Creşterea competitivităţii la nivelul firmei constituie preocupări ale
întreprinzătorului privat, fără a-i exclude şi pe cei care gestionează interesele
publice. În această logică, putem aprecia că factorul creator de competitivitate se
află la nivel micro, fiind susţinut la nivel macroeconomic de către instituţiile
abilitate şi decidenţii politici prin sprijinirea cercetării şi inovării, promovarea unor
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politici sănătoase de reducere a deficitului bugetar, o mai bună orientare a
cheltuielilor (îmbunătăţirea infrastructurii, investiţii în capitalul uman) şi
durabilitate fiscală.
Acesta este şi motivul pentru care Comisia Europeană, în Strategia de la
Lisabona, a trasat ,,întreprinderilor”, ca linii directoare, să se alăture eforturilor de
realizare a obiectivelor stabilite pentru perioada 2007–2013, aceste strategii
urmărind să imprime o anumită direcţie globalizării, astfel încât să răspundă tuturor
intereselor cetăţenilor1.
În ceea ce priveşte România, creşterea competitivităţii economice reprezintă
o prioritate şi este asumată în Planul Naţional de Dezvoltare. Cu toate eforturile
depuse, deşi a progresat substanţial în ultimii ani, există serioase decalaje de
competitivitate în raport cu statele membre ale UE. Accesul limitat la capital şi
utilizarea unor tehnologii şi echipamente cu durata de viaţă depăşită reduc drastic
productivitatea în majoritatea sectoarelor economice, fapt ce impune investiţii în
cercetare, dezvoltare şi inovare. Un alt aspect ce afectează adaptarea la standardele
impuse de UE, în ceea ce priveşte creşterea nivelului de competitivitate, îl reprezintă
scăderea puterii de cumpărare, la care se adaugă rata ridicată de somaj,
infrastructură defectuoasă şi abilităţi manageriale lipsite de eficienţă. Viziunea,
competenţa, responsabilitatea, credibilitatea, entuziasmul şi creativitatea sunt
caracteristici de leadership de care are nevoie orice companie pentru atingerea
obiectivelor stabilite, iar pentru formarea unor abilităţi şi deprinderi de a conduce,
este nevoie de educaţie, experienţe inedite, interacţiunea cu oameni şi un stadiu de
practică eficient. Un factor important în dezvoltarea economică a ţării îl constituie
investiţiile străine directe, iar atragerea lor creează un efect benefic ce asigură o
interdependenţă între procesul de producţie, repartiţie, schimb şi consum. În anul
2012, la capitolul competitivitate economică,
România a ocupat locul 78 în topul realizat de Forumul Economic Mondial pe 144 de
state, în care poziţia de lider este deţinută de Elveţia. România a scăzut cu o poziţie faţă de
anul 2011 fiind devansată de Ungaria (locul 60) şi Bulgaria (locul 62)2.

Sub aspectul gradului de absorbţie a fondurilor europene se înregistrează de
asemenea o competitivitate scăzută, România ocupând locul 53 din 59 de ţări, după
cum menţionează Raportul Competitivităţii Globale.
Structura exporturilor unei ţări este mai importantă decât ponderea lor pe
piaţa mondială.
O firmă este necompetitivă atunci când nu reuşeşte să îşi acopere costurile de
producţie. Astfel, aceasta nu poate continua să înregistreze pierderi pe termen
1

Comisia Europeană, Raport general privind activitatea Uniunii Europene 2007, Strategia de
la Lisabona: parteneriatul pentru creştere şi locuri de muncă, Bruxelles-Luxemburg, 2008, pp. 33–35,
http://europa.eu.
2
World Economic Forum – The Global Competitiveness Report 2012–2013, p. 13,
http://www3.weforum.org/docs.
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nelimitat fiind necesară suspendarea temporară a producţiei, ceea ce nu însemnă
ieşirea din afaceri, ci doar o reanaliză strategică şi căutarea de oportunităţi pe alte
pieţe neexplorate până în prezent.
Eficacitatea economică
Principalele aspecte ale aprecierii nivelului de performanţă al unei firme ce se
referă la eficienţa globală a activităţii economice sunt: eficienţa economică,
performanţa realizată/planificată, competitivitatea produselor sau excelenţa firmei.
Competitivitatea unei firme este determinată de diverşi factori care au o
influenţă decisivă asupra puterii competitive a firmei, cum ar fi: factorii de
producţie, capacităţile manageriale şi de marketing, resursele financiare, tehnice şi
de creativitate. Condiţiile interne de care dispune o firmă contribuie la capacitatea
acesteia de a obţine un avantaj în faţa competitorilor, atât în privinţa costurilor, cât
şi a diversităţii, calităţii şi reînnoirii ofertei.
Asupra creşterii competitivităţii firmei, un factor important îl reprezintă
productivitatea muncii, la care se adaugă informaţia, mediul competitiv, mediul
intern al firmei, dimensiunea sau scara întreprinderii, precum şi managementul de
ale cărui calităţi depinde atingerea obiectivelor propuse.
Competitivitatea globală a unei firme reprezintă
capacitatea economico-financiară de care dispune şi performanţa acesteia de a furniza bunuri
şi servicii pe o anumită piaţă, ţinând cont de factorii cheie implicaţi în activitatea
concurenţială. Cu alte cuvinte, competitivitatea depinde de abilitatea managerială şi buna
funcţionare a componentelor firmelor.

Analiza firmelor competitive scoate în evidenţă unele caracteristici comune
ale acestora, însă menţinerea trendului ascendent depinde de eficienţa acţiunilor
întreprinse şi de capacitatea de a se adapta şi a răspunde cu promptitudine oricăror
cerinţe din mediul de afaceri.
Între criteriile de performanţă care asigură un nivel ridicat de competitivitate
sunt următoarele: productivitatea muncii, costul muncii, gradul de satisfacere a
cerinţelor beneficiarilor, calitatea produselor şi serviciilor, etc. Cu cât productivitatea
este mai ridicată, cu atât va creşte şi nivelul de competitivitate, iar bunurile produse
vor avea un cost mai redus. Aşadar creşterea competitivităţii este determinată de
costuri, inovare, oprtunităţile de piaţă, precum şi de relaţiile cu furnizorii şi clienţii.
Toate aceste elemente ne permit să apreciem
competitivitatea ca fiind capacitatea economică a unei întreprinderi de a face faţă unei concurenţe
efective sau potenţiale.

Alţi factori relevanţi la nivel internaţional sunt:
¾ Rata de schimb – o depreciere masivă ar ieftini exporturile, în timp ce o
majorare (apreciere) a ratei de schimb ar scumpi produsele;
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¾ Rata de impozitare – impozitele mari majorează costul cu forţa de muncă,
diminuînd competitivitatea;
¾ Infrastructura – influenţează preţurile de transport;
¾ Inflaţia – o ţară cu o rată de inflaţie mai mică este mai competitivă.
Într-o economie de piaţă funcţională, concurenţa este factorul regulator al
competitivităţii, ce încurajează creşterea furnizării de produse şi servicii
(comparabile sau alternative) de cea mai bună calitate şi la cel mai mic preţ, sens în
care diferenţierea faţă de concurenţă se realizează prin imaginea de marcă. Aşadar,
pentru a-şi impune superioritatea în faţa concurenţilor, în vederea transformării
avantajelor calitative în rezultate economice, firma trebuie să-şi stabilească strategii
adecvate diferitelor etape şi situaţii competitive, ţinând cont de posibilităţile oferite
de piaţă, dar şi de cerinţele clienţilor.
Strategii manageriale
Strategia competitivă a firmei trebuie să se adapteze rapid la orice schimbare,
astfel că este necesară o monitorizare atentă a pieţei, menţinerea strategiei ofensive
şi de apărare a rezultatelor, adaptarea strategiei de hărţuire concurenţională bazată
pe reactivitate la orice încercări ale concurenţilor de a-i eroda poziţia de piaţă.
Strategiile se dovedesc benefice pentru întreprindere numai dacă sunt stabilite
judicios, implementate corect, urmărite consecvent şi dacă asigură menţinerea în
perspectivă a avantajelor competitive pentru firmă ce permit poziţionarea3 tot mai
bună pe piaţa specifică domeniului de activitate în care operează.
Avantajele competitive ale unei firme sunt multiple şi diverse şi pot consta în:
dimensiunea mare sau foarte mare a firmei; oferirea de produse/servicii la cele mai mici
preţuri sau la cel mai înalt nivel calitativ; dominarea unui segment specific de piaţă (o anumită
zonă geografică, un grup specific de cumpărători) sau oferirea unor valori globale cât mai
mari pentru preţul primit, aceasta reprezentând o combinaţie judicioasă şi deosebit de
atractivă pentru cumpărător prin calitate înaltă, preţ convenabil, service adecvat4.

Realităţile din mediul de afaceri competitiv au demonstrat că elementul
comun al avantajelor competitive menţionate, indiferent de strategia urmată pentru
dobândirea şi menţinerea lor, duc la crearea unui segment viabil şi suficient de
mare în atragerea clienţilor interesaţi de achiziţionarea produselor/serviciilor oferite
de firmă, deoarece sunt percepute ca având o valoare globală superioară.
Practica arată că, strategiile ofensive sunt cele prin care firmele încearcă să
aibă şi să menţină iniţiativa pe un anumit plan al competiţiei, prin atacuri frontale
(publicitate, inovaţie) sau încercuire (introducerea pe piaţă a unor produse similare
la un preţ mai mic), obligând astfel celelalte firme concurente să îşi risipească
3

Poziţionarea este imaginea de ansamblu care îi permite consumatorului să situeze pe anumite
coordonate şi să distingă produsele/serviciile unei întreprinderi de produsele/serviciile altei
întreprinderi, în mediul concurenţial naţional sau global.
4
Corneliu Russu, Management strategic, Bucureşti, Editura All Beck, 1999, p. 201.
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resursele de apărare şi să acţioneze defensiv. Mai mult, pentru a folosi cu succes o
strategie ofensivă şi pentru a-şi crea pe această bază un avantaj competitiv, firma
trebuie să dispună de o serie de capacităţi indispensabile so iniţieze de acţiuni
stategice cât mai eficiente şi diferite faţă de principalii rivali pentru areuşi
anihilarea acestora; să profite în orice moment de punctele slabe ale firmelor
concurente şi incapacitatea lor de reacţie; să aibă competenţa efectuării primei
mişcări în vederea câştigării dreptului de privilegiu în faţa concurenţilor; să poată
răspunde contraofensivei ce nu poate fi limitată cu uşurinţă de ceilalţi competitori,
creându-le dificultăţi apreciabile în încercarea de a urma o strategie similară.
Având în vedere capacităţile preponderente, agentul economic (firma) se poate
angaja într-una din următoarele strategii: atacul final asupra punctelor forte sau
slabe ale concurenţilor (vizează calitatea produselor/serviciilor, resurse scăzute şi
lipsa activităţilor promoţionale); atacul simultan pe mai multe fronturi; ofensiva de
ocolire a punctelor forte ale firmelor concurente; ofensiva de tip „guerilă” (atacarea
la momentul oportun, când adversarul întâmpină dificultăţi financiare sau nu
dispune de forţă competitivă), strategia de poziţionare ce urmăreşte atragerea
fidelităţii pentru un produs similar cu cel al concurenţei, precum şi strategia de
privilegiu dobândită prin câştigarea unor drepturi sau avantaje.
Pentru a obţine un avantaj competitiv, firma trebuie
să iniţieze o planificare strategică şi o cercetare mai amplă a pieţelor ţintă pentru identificarea
potenţialilor clienţi, dar şi să identifice concurenţa, cu avantajele şi dezavantajele ei, în aşa fel
încât să reuşească să se diferenţieze faţă de aceasta prin oferirea de valoare consumatorilor şi
menţinerea cotei de piaţă. În acest sens, raţiunea afacerilor este, desigur, aceea de a face
disponibile bunuri şi servicii de calitate, la preţuri rezonabile5, însă, totodată, preţurile mai
mari ar trebui să-şi justifice valoarea în raport cu pretenţiile consumatorilor.

Acest punct de vedere este reprezentativ pentru viziunea modernă în ceea ce
priveşte responsabilitatea firmei.
Aspectele relatate demonstrează faptul că punerea în practică a anumitor
strategii semnifică în esenţă realizarea de către firmă a avantajului competitiv, care
nu este uşor de apărat deoarece impulsionează, în general, modul în care se
desfăşoară competiţia în domeniul respectiv. În multe domenii de activitate există
firme care se impun pe o perioadă îndelungată de timp, pe pieţele naţionale şi
internaţionale. Aceste entităţi de producţie sau servicii reuşesc să aibă
competitivitate internaţională deoarece realizează un avantaj faţă de concurenţă
în cadrul căruia sunt identificate trei tipuri, după cum aprecia Porter6:
1) avantaj competitiv bazat pe costuri unitare minime pentru furnizarea de
produse sau prestarea de servicii echivalente;
2) avantaj competitiv bazat pe strategia de diferenţiere (orientată spre
unicitatea produsului) sau diversificare.
5
6

I. Popa, R. Filip, Management internaţional, Bucureşti, Editura Economică, 1999, p. 257.
Porter Michael, Competitive Advantage, Free Press, New York, 1985, p. 3.
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3) avantaj competitiv axat pe o strategie de concentrare asupra unui anumit
segment al pieţei prin vânzări în cantităţi mici acesta având ca obiectiv dominarea
unor clienţi marginali ce pot răspunde gradului de diferenţiere şi costurilor
adecvate conform pretenţiilor acestora.
Deţinerea de către o firmă a unui avantaj competitiv este un lucru foarte
important, însă menţinerea pe termen lung depinde de sursa acestuia, efortul pentru
regenerarea şi aprofundarea avantajului competitiv, calitatea mediului de afaceri,
precum şi de reducerea dependenţei faţă de împrejurările care pot oferi avantaje
competitive temporare.
Avantajul competitiv are o serie de determinanţi care se află într-o relaţie de
interdependenţă, după cum ne arată modelul lui Porter7. Este vorba de factorii de
producţie ce au la bază: investiţiile şi forţa de muncă; condiţiile de cerere a pieţei;
mediul concurenţial din industriile conexe; strategiile şi concurenţa firmelor. În paralel,
intervenţia statului poate influenţa aceşti determinanţi ai mediului concurenţial.
Din cele prezentate, putem conchide că, datorită interdependenţei dintre
componentele acestui model, numit şi ,,Diamantul lui Porter”, este foarte greu să
delimităm cauza de efect în crearea şi evoluţia avantajului competitiv. În această
situaţie, punctul de pornire îl reprezintă starea factorilor de producţie şi influenţele
pe care celelalte componente le exercită asupra lor.
Productivitatea factorilor de producţie este de fapt cauza şi expresia
competitivităţii şi avantajului competitiv. Cu toate acestea, natura şi calitatea
factorilor de producţie depind de performanţele structurilor implicate în formarea
acestor determinanţi specializaţi şi complecşi, de amploarea însuşirilor şi
rivalităţilor dintre firmele specifice fiecărui domeniu în parte, de natura relaţiilor şi
angajamentelor cu statul şi industriile din amonte şi aval, de modul în care structura
şi intensitatea cererii interne şi externe sunt implicate în deciziile privind orientarea
investiţiilor destinate creării şi modernizării factorilor de producţie8.
Corporaţiile transnaţionale şi multinaţionale. Alături de firmele mici şi
mijlocii, corporaţiile transnaţionale (CTN) au devenit cele mai mari entităţi
economice şi politice din lumea de azi. Deşi concurează la nivel global, acestea
rămân totuşi ancorate în sistemul economic al ţării lor, extrăgându-şi avantajul
competitiv cu precădere din baza naţională, însă pentru cucerirea pieţelor
internaţionale sunt nevoite să exploreze noi modalităţi de sporire a eficienţei şi să
aplice strategii globale pentru a putea face faţă adversarilor competitivi. În acest
sens, rivalitatea devine factorul principal ce motivează competitivitatea.
Conceptul de competitivitate asociat unei corporaţii transnaţionale semnifică
siguranţă, eficienţă, calitate, productivitate înaltă, adaptibilitate, reuşită, produse şi servicii de
calitate, precum şi costuri scăzute.
7

Porter Michael, ,,The Five Competitive Forces That Shape Strategy”, Harvard Business
Review, 2008, p. 79–93; http://www.asec-sldi.org/dotAsset/292822.
8
Gavrilă I., Gavrilă T., Competitivitatea şi mediul concurenţial, Promovarea şi protejarea
concurenţei în Uniunea Europeană, Bucureşti, Editura Economică, 2008, pp. 127–128.
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Transnaţionalele sunt considerate corporaţiile ce produc bunuri şi servicii în
mai mult de o ţară, iar după cum afirmă „The Economist”, firmele transnaţionale
sunt unul dintre cei mai reprezentativi factori ai progresului economic contemporan
ce „răspândesc bogăţia, munca, tehnologiile avansate şi contribuie la ridicarea
standardului de trai şi la îmbunătăţirea mediului de afaceri” 9. Termenul de
,,multinaţional” este atribuit corporaţiilor ce acţionează la nivel global prin filialele
companiei-mamă. Considerate factori importanţi în procesul de globalizare,
corporaţiile multinationale au ca obiectiv asigurarea celui mai mic cost de
producţie pentru mărfurile sale pe pieţele lumii.
Competitivitatea unei companii multinaţionale este determinată în mare
măsură de capacitatea de a înţelege şi de a se adapta cât mai corect la cerinţele
pieţei şi la mediul de afaceri global.
Aceste abordări pe de o parte şi clasificarea corporaţiilor a căror activitate
depăşeşte graniţele naţionale de pe altă parte, ne îndreptăţesc să considerăm
o corporaţie multinaţională ca fiind competitivă în condiţiile în care îşi poate adapta oferta de
producţie şi de marketing la condiţiile mediului local şi la presiunile economice (de cost)10.

În acelaşi context, tendinţa actuală de transnaţionalizare a corporaţiilor ne
determină să nu neglijăm aspectele legate de competiţie, analizate prin prisma
experienţelor acumulate şi valorificate de competitor, ca urmare a adaptabilităţii şi
inovării.
Competitivitatea poate fi apreciată şi în funcţie de alte elemente, preţul,
calitatea percepută şi intrinsecă a produselor, serviciile post-vânzare, flexibilitatea
şi elasticitatea ofertei. Dintre toate aceste elemente, cele mai importante sunt preţul
produselor şi calitatea acestora. În acelaşi timp, conform teoriei lui Porter,
avantajul competitiv poate fi obţinut: fie prin reducerea costurilor (care ar putea
determina o reducere a preţului de vânzare), fie prin diferenţierea calitativă a
produselor. În lupta pentru supremaţie pe noile pieţe, firmele trebuie să-şi scoată în
evidenţă atu-urile. Totodată, corporaţiile trebuie să-şi apere aceste avantaje,
cunoscute şi recunoscute, prin eforturi constante, menite să recunoască şi să
accepte punctele forte ale competitorilor. Acesta este un mod de a trata cu atenţie
competiţia. Direcţia unei firme este dată de strategia proprie, pe când şansele de
reuşită sunt date de avantajele competitive. În scopul creşterii competitivităţii
companiei, pentru a face faţă concurenţei şi a spori profiturile, managerul are
nevoie să fie informat cu noutăţile de pe plan mondial din domeniu, să
cunoască tendinţele de pe piaţa internaţională şi perspectivele evoluţiei acesteia,
inclusiv să deţină informaţii privind programele competitorilor globali. Modelul
managerial se poate schimba, iar managerul actual nu se mai poate limita la
activitatea strictă a firmei sale şi nici la vechea cunoaştere a mersului afacerilor în
ramura din ţara unde îşi desfăşoară activitatea.
9
***The Economist „The World’s View of Multinational”, Ianuary 2002, http://www.economist.com/
node/276872.
10
C. Bartlett, S. Ghoshal, Transnational Management, Boston: Irwin/McGraw Hill, 1995
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Competitivitatea transnaţională este realizată de companiile care depăşesc
graniţele naţionale, prin strategii manageriale complexe, realizarea de fuziuni şi
alianţe strategice, precum şi prin promovarea investiţiilor străine directe.
Transformările produse astăzi în economia mondială au atins un ritm extrem
de alert, manifestându-se la toate nivelurile organizării afacerilor, atât la nivel
macro, mezo, cât şi la cel microeconomic. O astfel de schimbare, adesea foarte
rapidă, alteori ceva mai lentă, a factorilor de mediu economic internaţional,
influenţează şi antrenează în mare măsură şi evoluţia întreprinderilor economice. În
acest sens, s-au remarcat destul de vizibil, mai ales în ultimele decenii,
transformările la care au fost supuse corporaţiile multinaţionale, din
perspectiva evolutivă şi de adaptare permanentă la mediul de afaceri în care
operează. Succesiunea fazelor şi etapelor consecutive, ce au determinat aceste
schimbări, implică un întreg proces de redimensionări şi realocări de fonduri, în scopul
menţinerii firmelor la parametri impuşi de exigenţele competitivităţii internaţionale.
Impactul internaţionalizării asupra firmelor din mediul concurenţial a făcut ca
acestea să atingă nu doar proporţii apreciabile, ci şi un înalt grad de flexibilitate,
fiind capabile să se adapteze la factorii de mediu economic care le influenţează
activitatea. Totodată, firmele urmăresc adâncirea integrării activităţilor lor,
desfăşurate prin intermediul întregii structuri complexe şi interdependente de filiale
de producţie şi comerţ. În acest context, se poate vorbi de firmele multinaţionale
sau aşa-numitele reţele de firme ce participă la reţelele internaţionale de activităţi,
prin colaborări cu alte firme, reuşind să-şi constituie propria reţea specializată cu
structură interdependentă. Pentru buna funcţionare a acestor reţele, managerii
trebuie să comunice între ei, printr-un sistem informaţional cât mai eficient, care să
permită transmiterea rapidă a datelor. Fiind rezultatul adâncirii diviziunii
internaţionale a muncii şi contribuind, totodată, la amplificarea acestui fenomen,
reţelele internaţionale de producţie la nivel de intra-firmă sau inter-firme au ajuns
în situaţia să influenţeze decisiv fluxurile productive, prin faptul că cea mai mare
parte a componentelor unui produs provine din alte ţări decât cea în care se
asamblează produsul final.
Reţelele internaţionale ale firmelor multinaţionale constituie, prin ele
însele, faze ale integrării economice tot mai complexe a activităţii acestora.
Astfel, putem distinge, în primul rând, o integrare simplă sau ,,superficială” a
activităţilor, atunci când o singură fază a procesului de fabricaţie a unui produs este
situată în străinătate. Putem vorbi şi de o integrare complexă sau ,,în
profunzime” a activităţilor unei firme, care presupune participarea mai multor
centre de producţie, localizate în diferite ţări, într-o manieră coordonată, la
producerea aceluiaşi bun. Această integrare este specifică producătorilor americani
de automobile în Europa.
Trecerea progresivă de la o integrare superficială a producţiei la una în
profunzime implică, din partea firmelor, efectuarea de investiţii directe în
străinătate, dezvoltarea de operaţiuni comerciale intra-firmă şi inter-firme, precum
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şi transfer de know-how (transfer de tehnologie şi informaţii) aferente proceselor
de producţie necesare. În faza integrării simple a producţiei, puterea de decizie
rămâne în mare măsură un atribut al societăţii-mamă, care transmite ,,ordinele”
filialelor prin intermediul canalelor ierarhice. Coordonarea activităţilor este
realizată la nivel regional, având loc delocalizarea unei singure etape de fabricaţie a
produsului. În cadrul integrării complexe, sistemul devine mai mult descentralizat,
crescând însă intensitatea şi complexitatea legăturilor între structurile firmei. De
asemenea, cresc schimburile de componente şi semifabricate între filiale, iar
fluxurile de informaţii, resursele umane şi financiare devin multidirecţionale.
Întreprinderile multinaţionale, în calitate de entităţi economice complexe şi
multidimensionale, au ajuns să funcţioneze în medii economice marcate de
profunde schimbări şi necesită o permanentă adaptabilitate. Ele sunt nevoite să-şi
evalueze periodic punctele tari şi cele slabe, adaptându-şi cât mai bine
comportamentul în mediul de afaceri unde operează, raportat la contextul
economic, politic şi cultural specific fiecărei zone.
Companiile mari şi foarte mari au tot interesul să elaboreze o profundă
analiză a mediului de afaceri şi să alcătuiască planuri riguroase şi cuprinzătoare,
necesare coordonării activităţilor lor la nivel naţional, regional sau mondial. În
acest sens, o importanţă deosebită o au strategiile alese de către corporaţiile
multinaţionale. Elaborarea unei strategii implică, înainte de toate, adoptarea unor
decizii referitoare la modul de gestionare optimă a capacităţilor de producţie, în
funcţie de condiţiile şi exigenţele mediului economic, pentru a crea un avantaj
competitiv. Dacă se iau în considerare cerinţele mediului internaţional de
desfăşurare a activităţilor corporaţiei, atunci se apelează la strategia globală, care
necesită un plan mai sistematic în ceea ce priveşte alegerea căii optime de alocare
internaţională a resurselor. Pentru succesul economic al corporaţiei multinaţionale,
se iau în calcul toate oportunităţile şi constrângerile, comportamentul şi puterea de
reacţie a concurenţei, indiferent unde s-ar manifesta ea în lume.
În ultimii ani, corporaţiile multinaţionale s-au orientat în mod constant către
elaborarea de strategii de ansamblu, care să le asigure coordonarea, conducerea şi
controlul operaţiunilor pe ,,spaţii extinse”. Considerentele care au determinat acest
fapt sunt: existenţa unor largi segmente de consumatori, grupaţi în cadrul unei pieţe
de mari dimensiuni, a căror apariţie a fost favorizată de: integrarea regională pe
aproape toate continentele lumii; reducerea barierelor tarifare şi netarifare rezultată
în urma repetatelor runde de negocieri comerciale internaţionale; progresele
înregistrate în tehnologie; mijloace de transport şi telecomunicaţii, precum şi altele.
Strategia de integrare globală poate duce la obţinerea unei flexibilităţi sporite
în configurarea operaţiunilor la nivel internaţional, dar nu permite firmei să
răspundă în cea mai bună manieră preferinţelor şi gusturilor clienţilor dintr-o
singură ţară. Din acest motiv, corporaţiile recurg la un al doilea tip strategic: caută
să-şi menţină avantajul competitiv prin strategii de adaptare la cerinţele mediului
economic naţional, specific acelei ţări. Acest tip de strategie presupune ca firma
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multinaţională să acorde o mult mai mare autonomie filialelor sale situate în
diferite ţări ale lumii, oferindu-le posibilitatea de a se adapta cât mai bine la
condiţiile pieţei locale. Viteza cu care corporaţia în ansamblu reuşeşte să răspundă
diferitelor preferinţe şi reglementări din mai multe ţări în care acţionează îi oferă
un avantaj competitiv faţă de firmele care urmăresc strategii de integrare globală a
activităţilor. În aceste condiţii, corporaţia care urmăreşte adaptarea la specificul
mediului economic naţional aplică, în majoritatea ţărilor în care deţine filiale, aşanumita strategie domestică, pentru că încearcă să acţioneze ca şi când ar fi o firmă
locală.
Avantajele competitive ale corporaţiei în raport cu concurenţa firmelor
locale sunt următoarele: 1) corporaţia multinaţională, în comparaţie cu o simplă
firmă locală, are capacitatea de a partaja riscul pierderii de resurse financiare între
diferitele sale filiale, care beneficiază de amplasamente şi medii economice
diferite; 2) ea poate să împartă costurile cercetării-dezvoltării la un număr mult mai
mare de vânzări; 3) aceasta poate să coordoneze exporturile unei anumite filiale la
nivel internaţional, deoarece posedă o experienţă mult mai bogată în ceea ce priveşte
operaţiunile internaţionale, având totodată şi structura adecvată; 4) corporaţia poate
transfera experienţa de lucru şi tehnologia acumulată în cadrul unei filiale către
altele, asigurând acumularea cunoaşterii în cadrul întregii organizaţii.
Cele mai multe corporaţii multinaţionale nu au ajuns încă la stadiul de
organizare în care să se poată afirma că sunt în întregime integrate la nivel global sau
că răspund cu maximum de operativitate cerinţelor fiecărei pieţe locale în parte. Dar
scopul urmărit de corporaţiile cu adevărat eficiente şi adaptabile este acela de a crea
un compromis între cele două tipuri de strategii descrise anterior. Corporaţiile sunt
nevoite să pună mereu în balanţă avantajele pe care le generează sporirea
flexibilităţii organizaţiei la nivel global şi adaptabilitatea la nivel zonal sau naţional.
Succesul îndeplinirii obiectivelor stabilite depinde atât de managementul
organizaţional, cât şi de alegerea potrivită a managerilor, astfel încât corporaţia să
poată răspunde eficient schimbărilor de mediu economic.
Analizând activitatea firmelor, a corporaţiilor multinaţionale, s-a putut observa
faptul că acestea, pentru a obţine avantajul competitiv, dar şi pentru a-l menţine,
folosesc cel puţin trei căi specifice strategiei globale, între care menţionăm:
minimizarea costurilor, politica de produs a firmei şi definirea scopului urmărit de firmă.
În prezent, corporaţia multinaţională, ca entitate economică, se află în
continuă mişcare în contextul procesului de internaţionalizare şi al trecerii la
utilizarea strategiilor globale, astfel că avem de-a face cu un sistem complex, în
interiorul căruia se manifestă permanent o contradicţie între flexibilitate şi
coordonarea activităţilor. Această contradicţie îşi are originea în însăşi tendinţa de
mişcare a firmei peste hotare, predominând permanenta dorinţă de extindere a
acţiunilor ei dincolo de graniţele ţării de origine. În altă ordine de idei, problema
delimitării ,,frontierelor” firmei este tot mai dificilă, pentru că diversitatea
activităţilor sale este în continuă creştere. Aşadar, evoluţia permanentă a produselor,
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a tehnicilor de producţie şi comercializare, a mediilor locale de afaceri, modifică în
permanenţă condiţiile în care firma îşi desfăşoară activităţile, strategiile şi formele
organizării sale interne.
Beneficiul adus statelor-gazdă contribuie la creşterea nivelului de trai şi a
calităţii vieţii, ceea ce se evidenţiză prin următoarele aspecte: a) contribuţia la
veniturile publice ale ţărilor-gazdă; b) colaborarea cu firmele locale (autohtone);
creşterea locurilor de muncă şi a gradului de pregătire a forţei de muncă autohtone;
d) transferul de tehnologie11.
Toate acestea demonstrează faptul că pe măsură ce companiile multinaţionale
îşi extind activitatea peste graniţele naţionale, cresc şi obligaţiile pe care şi le
asumă atât la nivelul ţărilor-mamă, cât şi la nivelul economiilor ţărilor-gazdă. În
prezent, cea mai mare parte a guvernelor naţionale deţin o putere limitată, astfel că,
pe măsură ce marile corporaţii ale lumii îşi extind operaţiile peste graniţele
naţionale şi tind către o piaţă globală, activităţile lor nu mai pot fi monitorizate şi
reglementate de către statele naţionale. Uneori, aceste companii, prin forţa politică,
economică şi socială de care dispun pot convinge guvernele locale să schimbe
regula jocului sau chiar pot impune reguli proprii12. În acest context, constatăm că
amploarea cu care se propagă fenomenul globalizării duce nu doar la diminuarea
accentuată a rolului statului-naţiune, dar şi la monopolizarea pieţelor de către
marile companii ce promovează o concurenţă tot mai agresivă căruia cu greu îi
rezistă firmele mici şi mijlocii.
Perspectiva competitivităţii durabile şi valoarea imensă a câştigurilor pe care
le pot obţine, folosind surse internaţionale şi noi furnizori, determină firmele să îşi
orienteze strategiile de marketing spre mediul virtual (Internet), care tinde să
devină o piaţă mondială accesibilă tuturor, un loc de întâlnire pentru vânzători şi
cumpărători de pretutindeni.
În concluzie, inovaţia, preţurile accesibile şi serviciile mai rapide pot stabili
diferenţa când vine vorba de atragerea clienţilor şi obţinerea profitului, iar creşterea
competitivităţii deschide orizontul progresului şi al căutării permanente de
modalităţi pentru obţinerea succesului în afaceri.

11

Ionuţ Pandelică, Companii Transnaţionale, Bucureşti, Editura Economică, 2007, pp. 57–60.
Susan C. Schneider, Jean-Louis Barsoux, Managing Across Cultures, Financial Times, London,
Prentice Hall, 1997, p. 254.
12

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE
Stéphane Courtois, Comunism şi totalitarism, Iaşi, Polirom, 2011, 280 p.
Ce vor istoricii de la trecut? Unii, precum Ralph Pendrel, tânărul istoric portretizat de Henry
James în neterminatul său roman The Sense of the Past, visează la imposibil: „Căuta evenimente
inimaginabile, mici reverberaţii ale adevărului pentru care lentilele obişnuite ale istoriei nu erau destul
de fine, oricât de prezentă ar fi fost atingerea muzei. Căuta certitudini acolo unde documentele erau
insuficiente sau lipseau cu desăvârşire”.
Această permanentă contradicţie cu Clio era menită a nu-l satisface defel pe protagonistul lui
Henry James. El trebuia să descifreze trecutul şi să resusciteze „pulsul istoric pierdut” al unei lumi
uitate, prin recuperarea căreia – credea el – va renaşte ceea ce numim homo historicus. Pentru el,
hiatus-ul dintre azi şi ieri dispare atunci când călătoreşte înapoi în timp, relaţia mai degrabă prudentă
cu trecutul devenindu-i familiară, iar „întunecatul trecut” al celor morţi i se descrie, dintr-o dată, în
termenii unei contemporaneităţi vii.
Nimic altceva din „chestiunea comunistă”, conchidea Martin Malia, nu a uimit mai mult decât
însăşi ieşirea sa din istorie. Cu această ocazie fără precedent, una dintre cele două superputeri ale
lumii se ştersese pe sine de pe faţa pământului, îşi renegase numele, simbolurile sacre precum şi
propriile instituţii de bază. Mai mult decât atât, fostul partid comunist al U.R.S.S., cu un bazin de 19
milioane de membri, fusese, fără cea mai mică urmă de rezistenţă, dizolvat printr-un simplu decret.
Prin urmare, în cea de-a doua jumătate a anului 1991, puterea care bântuise Europa se
prăbuşea precum un turn de cuburi, iar imensa şi (într-un fel) confortabila iluzie hrănită de
gorbacioviana perestroikă lua sfârşit nu printr-o înnoire a sistemului, ci prin desfiinţarea sa. Acest
lucru ne-a oferit, în sfârşit, explicaţia a două chestiuni esenţiale în cercetarea istoriei comunismului şi
nu numai: comunismul nu poate fi reformat şi nici nu i se poate confecţiona o faţă umană; el nu poate
fi decât dezamorsat şi înlocuit.
Printre resturile aruncate de această explozie căutăm încă răspunsul pentru cealaltă mare
dilemă, de data aceasta, postcomunistă: spre ce ne va îndrepta această ieşire din comunism? Privind,
iar alţii chiar trăind, euforia care a învăluit momentul căderii zidului Berlinului (1989), precum şi
telegrafica reeditare a acestui episod din Rusia anului 1991, răspunsul era clar: tranziţia către
democraţie şi către economia de piaţă şi triumful universal al valorilor occidentale, lucru adesea
definit ca „sfârşit al istoriei”.
Este şi necunoscuta lui Stéphane Courtois, specialist larg recunoscut în istoria comunismului
care, în bine închegat său volum Comunism şi totalitarism, recurge la o binevenită aglutinare a tuturor
racilelor istoriei comunismului, determinat fiind de efectele pe care perioada cuprinsă între 1917 şi
1989 le-a avut – şi le are încă – asupra memoriei istorice. Sejururile repetate, începând cu anul 1992,
în arhivele moscovite, dublate de cercetările şi reflecţiile proprii asupra comunismului în general şi,
pentru volumul de faţă, a celui sovietic în particular, i-au desenat autorului nişa prin care să
descâlcească problema ideii de totalitarism prin pătrunderea conexiunilor comunismului bolşevic ca
moment central al istoriei secolului XX. Inciziile aproape chirurgicale pe care le-a efectuat de-a
lungul carierei asupra unor episoade dintre cele mai diverse ale istoriei comunismului sunt asamblate
într-un tot unitar bine închegat ce răspunde, totodată, canoanelor academice, dar şi unei – cum spune
autorul însuşi – „vulgarizări în sensul pedagogic al termenului”.
Anuarul Inst. de Cercet. Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, vol. XIV, 2013, p. 279–288
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Compoziţia volumului restrânge parcursul evolutiv de zece ani al gândirii istorice a lui
Stéphane Courtois. Cartea debutează evident, cronologic cu „Lenin, inventatorul totalitarismului” în
ale cărui acţiuni teoretice şi decizionale se regăsesc toate motivaţiile totalitare ale momentului 1917,
laolaltă cu efectele sale binecunoscute. Cultul personalităţii acestuia a creat un precedent şi un model
pentru flamboaiantul cult al succesorului său, Stalin, sub conducerea căruia, în U.R.S.S. teroarea şi
ritualul politic s-au manifestat simultan, chestiune care face obiectul celei de-a doua părţi a
volumului, „Stalin sau victoria totalitarismului”. În cea de-a treia parte a cărţii, istoricul francez
continuă analiza naturii teroriste a regimului stalinist, lucru pe care îl aprofundează, atacând secvenţe
„tari” ale acestui cumplit capitol al istoriei comunismului: momentul Marii Terori din 1937–1938,
dirijat de „călăul fidel al lui Stalin: comisarul poporului Nikolai Ejov”, apoi chestiunea receptării
meritoriului demers intitulat Cartea neagră a comunismului, dublată de problema echivalării
nazism/comunism, plus o înfricoşătoare evaluare în chip personal a Gulag-ului. Pe scurt, este vorba
despre crimele generale ale comunismului. Ultima parte a volumului este caracterizată de binomul
istorie-memorie, susţinut de exemplificări la firul ierbii care „deşi contribuie la perpetuarea durerii
victimelor regimurilor comuniste – în Europa Centrală şi de Est, în fosta U.R.S.S., în China, în
Cambodgia etc. – şi le reactivează acestora memoria tragică, răneşte, în schimb, profund, memoria
glorioasă a comunismului”. Pentru că „aceasta este încă vie în Europa Occidentală, unde comunismul
nu a fost niciodată la putere şi unde imaginea lui este asociată cu episoadele de recunoştinţă în
memoria colectivă, ca Frontul Popular, antifascismul sau Rezistenţa – în special în Franţa şi Italia”.
În ceea ce priveşte România, istoria, la braţ cu memoria crimelor comuniste, se transformă
într-un dezvrăjit locus iste la Sighet, acolo unde, în 1993, Ana Blandiana şi Romulus Rusan fondau
Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei, Stéphane Courtois fiind consilier ştiinţific al
Fundaţiei Academia Civică, cea care patronează acest edificiu, şi rector al şcolii de vară organizată
aici. Fiind direct interesaţi de palierul românesc al istoriei comunismului, vom găsi în volumul
Comunism şi totalitarism scurte, dar decisive consideraţii asupra unuia dintre cele mai spinoase
parcursuri (dacă nu chiar cel mai atroce, exemplul Fenomenului Piteşti fiind unic în statele aflate în
orizontul sovietic) criminale ale totalitarismului comunist.
Alături de opoziţia argumentat-critică la adresa isteriei intelectuale europene a „negaţionismului” în
chestiunea crimelor comunismului, paginile despre „onoarea pierdută” a stângii europene în relaţia sa
cu comunismul sovietic şi cu propaganda acestuia îşi găsesc un stabil şi util loc în acest volum,
binevenite puncte de plecare pentru viitoarele cercetări istorice, politice, sociologice etc.
Ultimul capitol al acestui volum vorbeşte despre „manipularea istoriei” ca perpetuare a unei
cutume sovietice. Şi cum altfel s-ar fi putut monta acest angrenaj decât prin minciună. Tradiţia
minciunii a înregistrat avataruri multiple la poporul rus, mărturii celebre dând seamă, pe rând, asupra
acestui fapt. Amintim aici numai două ultracelebre contribuţii în acest sens: Scrisori din Rusia. 1839
ale Marchizului de Custine şi Călătorie de la Petersburg la Moscova a lui A. N. Radişcev. Cum însă
minciuna este cu precădere un mobil al regimurilor totalitare care distorsionează istoria după
înfăţişarea propriilor lor ideologii, din momentul dobândirii puterii, acestea „îşi arogă monopolul
exprimării publice a gândirii” cu ajutorul incisivelor aparate de cenzură bazate pe teroare. Astfel, în
raport cu adevărul istoric, aceste regimuri pot impune lejer versiunea lor istorică, oricât de
elucubrantă ar fi ea.
Stéphane Courtois nu uită să amintească şi de „onoarea regăsită a istoricilor ruşi”, revitalizată,
prin intensitatea acţiunilor lor, de militanţii Memorial-ului, o asociaţie de respiraţie naţională,
organizată şi condusă după principii democratice. Vocea acestei asociaţii este şi astăzi unul dintre
principalii artizani ai recuperării memoriei istorice şi de rezistenţă în faţa politicilor de amnezie şi
amnistie a crimelor acestui sistem grav eşuat.
„Întoarcerea la Europa” şi la o societate „normală” a fost marele obiectiv al popoarelor din
Europa centrală şi al celor slave din fosta U.R.S.S., iar poate cea mai vie efuziune simbolică a acestei
aspiraţii a fost revenirea Leningradului la vechiul şi consacratul nume de Sankt Petersburg, acea
„fereastră către Europa”, construită de primul „occidentalizant” rus, Petru cel Mare. Această tranziţie,
oricât de dureroasă şi de anevoioasă ar fi pe alocuri, este inevitabilă, chiar şi în cazul unor state
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autoritariste sau populiste, cu atât mai mult cu cât dezvoltarea economică a acestui spaţiu geografic se
amplifică, cele două jumătăţi ale continentului european construindu-şi, treptat, un destin comun.

Silviu-Gabriel LOHON
Academia Română
Institutul de Cercetări Socio-Umane
„C.S. Nicolăescu-Plopşor”

Lidia Trăuşan-Matu, De la leac la reţetă. Medicalizarea societăţii româneşti în
veacul al XIX-lea (1831–1869), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti,
2011, 446 p.
Lucrarea intitulată De la leac la reţetă. Medicalizarea societăţii româneşti în veacul al XIX-lea
(1831–1869) se înscrie, prin tema abordată, pe linia tematicii fundamentale privind modernizarea
societăţii româneşti în intervalul cuprins între 1831–1869. Este vorba despre un aspect esenţial al
acestei perioade, al evoluţiei spiritului modernizator medical românesc pe de o parte, şi al instituirii
unor structuri cu caracter medical-administrativ pe de alta, structuri menite să cerceteze starea sanitară
a populaţiei, să prevină şi să combată boli epidemice. Importanţa subiectului ales este dublată de
semnificaţia lui majoră, nu numai sub raportul interesului istoriografic ci, într-un sens cu mult mai
larg chiar, pentru actualitatea chestiunii în zilele noastre, cultura medicală fiind şi astăzi un subiect de
maxim interes.
Se porneşte, în acest demers, de la stadiul actual al bibliografiei şi cunoaşterii problemei, cu
intenţia declarată de a întreprinde o abordare de ansamblu, de a concepe o lucrare de istorie a
mentalităţilor, un studiu asupra realităţilor medicale, dar, în egală măsură, şi asupra ideilor,
comportamentelor şi imaginarului medical.
Organizarea lucrării în patru capitole demonstrează abilitatea autoarei de a realiza o delimitare
clară a etapelor de bază pe care le-au înregistrat, în timp, gândirea şi practica de natură medicală românească.
În primul capitol al lucrării, Primul modernism medical românesc: cadru şi preocupări, se
realizează o introducere în problematica subiectului. Autoarea îşi începe demersul ştiinţific cu
definirea a două concepte: modernizare şi modernism, şi realizează un scurt istoric al cercetărilor în
domeniu, subliniind rolul învăţământului medical în dinamizarea vieţii medicale şi extinderea
asistenţei medicale la nivel naţional, prin instituirea unui corp medical autohton reprezentativ.
Totodată, autoarea trece în revistă principalele societăţi şi asociaţii profesionale medicale, care au
înlesnit formarea şi instruirea în domeniu, a unui grup profesional omogen cu care membrii lui se
puteau identifica. Lidia Trăuşan Matu aruncă o privire asupra profesiei de medic şi a moaşelor
empirice din spaţiul celor două Principate Române, şi observă faptul că evoluţia spiritului medical
românesc a urmat o tendinţă firească şi tot mai fermă, reuşind, în cadrul acestui capitol, să-i pună în
evidenţă resursele şi să-i identifice metamorfozele. De asemenea, acordă o atenţie specială analizei
unor reglementări medicale prevăzute în Regulamentele Organice – primele legi fundamentale de
organizare a Principatelor Române. Prin aceste acte constituţionale, în fiecare Principat a fost creat
„Comitetul permanent al carantinelor”, care se afla sub autoritatea superioară a Ministerului din
Lăuntru şi era format din: „mai marele inspector” al carantinelor şi protomedicul ţării. Acesta
îndeplinea următoarele atribuţii: supraveghea starea de sănătate din Principat; supraveghea şi controla
personalul medical care activa în ţară; revizuia sau adopta proiectul de amenajare şi funcţionare a
carantinelor şi urmărea punerea în practică a măsurilor inserate în diverse regulamente; elabora
„planul de carantină” din interiorul ţării, care trebuia aplicat atunci când ciuma sau o altă boală
epidemică gravă apărea într-un oraş sau regiune. Au fost create departamentele medicale – cinci în
Moldova şi şase în Muntenia.
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În capitolul al II-lea, Sănătatea şi boala. O analiză a teoriilor medicale în cultura românească
(intervalul 1831–1869), autoarea observă că, în intervalul 1831–1869, medicina românească, pe
fondul intensificării acţiunii de modernizare, a depus eforturi evidente de sincronizare cu medicina
occidentală. În ideea recuperării decalajului existent, medicii din Principate au adoptat teorii şi
practici medicale din Occident. În consecinţă, în Principate, organicitatea evoluţiei era înlocuită cu
„mecanicitatea” modernizării forţate. Asistăm la o interpretare electivă a medicinii, fiind susţinută
ideea că o medicină de succes este fundamentată pe toate teoriile şi metodele de vindecare ale
timpului. În consecinţă, modernizarea medicală a Principatelor Române nu a avut o motivaţie
ştiinţifică, ci una de natură cultural-politică.
În capitolul al III-lea, Boli şi tratamente. O analiză a remediilor şi practicilor terapeutice în
cultura românească a veacului al XIX-lea (1831–1869), autoarea remarcă faptul că în medicina
românească, în intervalul studiat, era întâlnit frecvent conceptul de boală „constituţională” sau
fiziologică, susţinut de concepţia umorală tradiţională, care se caracteriza prin: împrăştierea
neregulată şi imprevizibilă a bolii; responsabilitatea morală personală; strategiile de stopare a bolii
presupuneau eforturi personale. Medicina urmărea vindecarea bolnavului, restabilirea cât mai rapidă a
sănătăţii sau îndepărtarea şi anihilarea bolii în totalitatea ei. Medicii înţelegeau boala ca un proces
natural, în care avea loc o luptă între organismul uman şi mediul înconjurător. Prin urmare, medicul,
pentru a trata o boală, depista mai întâi cauza care se ascundea în spatele simptomelor celor mai
vizibile. Apoi, investigaţia era extinsă la un nivel şi mai profund, până la depistarea cauzelor primare.
Astfel, etiologia bolii constituia baza fiecărui tratament. Diagnosticul nu se limita numai la simptome,
ci se afla într-o strânsă relaţie cu anatomia.
Capitolul al IV-lea, Sănătatea publică. O analiză a medicalizării spaţiului urban în
Principatele Române (1831–1869), debutează cu lămurirea unei chestiuni terminologice: a
medicaliza. Acest termen desemnează mecanismul prin care statul asigura condiţiile de menţinere a
sănătăţii populaţiei. Aşadar, nu este vorba doar de a suprima boala acolo unde ea apare, ci de a o
preveni, adică statul, ca ansamblu instituţional şi ca modalitate calculată de intervenţie, urma să
adopte anumite tipuri de intervenţie care se refereau la: condiţiile şi modurile de viaţă; habitat; mediu;
alimentaţie; observarea şi studierea morbidităţii; igienă. Totodată, autoarea analizează modul în care
s-a medicalizat oraşul în spaţiul Principatelor Române: instituirea unei autorităţi medicale, care urma
să adopte măsuri referitoare la un oraş/cartier/instituţie; apariţia unui câmp de intervenţie al
medicinei, distinct de boală; introducerea unui aparat de medicalizare colectivă – spitalul;
introducerea unui mecanism de administraţie şi control medical – poliţia medicală.
Un epilog, scurte biografii medicale şi, o bibliografie selectivă completează această lucrare
care oferă cititorilor o perspectivă bine închegată asupra a ceea ce au fost, într-o primă fază a
modernizării societăţii româneşti, gândirea şi formulările medicale. De asemenea, relevă aspecte
legate de contactul imediat cu realităţile istorice pe care le-au generat, motivat şi susţinut.

Loredana-Maria ILIN-GROZOIU
Academia Română
Institutul de Cercetări Socio-Umane
„C.S.Nicolăescu-Plopşor”

Mihai Petre, Toponimie urbană hunedoreană, Timişoara, Editura Universităţii
de Vest, 2012, 294 p.
Având convingerea fermă că denumirile localităţilor urbane au fost pe nedrept marginalizate în
lingvistica românească, dl. prof. Mihai Petre demonstrează, prin intermediul lucrării de faţă, că
urbanonimele (în special cele vechi şi motivate) pot fi extrem de valoroase pentru istoria limbii.
Domnia sa face această demonstraţie pe baza numelor de oraşe şi a microtoponimelor specifice
acestora – uliţe, străzi, cartiere, târguri, pieţe, căi de comunicaţie, proprietăţi publice şi particulare,
edificii diverse etc. – din Hunedoara, judeţ nu întâmplător ales, ci ca urmare (pe lângă filiaţia
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hunedoreană a autorului) a condiţiilor speciale pe care le întruneşte zona respectivă: cel mai ridicat
grad de urbanizare (75%) la nivelul întregii ţări, oraşe dispuse pe două ape (Jiu, Mureş), în două ţări
(a Moţilor, Haţeg), condiţii economice şi sociale deosebite (subsolul şi bogăţiile sale), suprapunerile
de grupuri etnice, influenţa Imperiului Habsburgic şi, apoi, a celui Austro-Ungar etc.
Materialul analizat, obţinut atât din documente de arhivă, cât şi din anchete pe teren, este
abordat dihotomic: Epoca Veche / Epoca Modernă, pe mai multe paliere: istoric, geografic,
administrativ şi, nu în ultimul rând, lingvistic.
Prima parte a cărţii, Toponimie urbană. Aspecte generale (p. 15-67), ne familiarizează cu o
serie de probleme care ţin de teoria urbanonimică. Autorul fragmentează această parte în trei capitole,
pentru o mai bună organizare şi sistematizare a informaţiei. În primul dintre ele, accentul se pune pe
statutul toponimiei, respectiv pe importanţa sa pentru lingvistică, relaţia cu celelalte ştiinţe, lucrări de
profil apărute la noi şi în străinătate. Sunt evidenţiate Metodele (anchete directe, studiu arhivistic),
problemele (identificarea unor informatori de calitate, pe de o parte; identificarea, clasificarea şi
interpretarea materialului în funcţie de geneză şi dimensiune, pe de altă parte) şi domeniul de
cercetare al urbanonimiei (obiectele existente în oraş şi în imediata vecinătate a acestuia – străzi,
uliţe, bulevarde, mahalale, cartiere, pieţe, târguri, poteci, terenuri agricole etc., pentru care există şi o
terminologie proprie).
Capitolul al doilea restrânge cercetarea asupra unor aspecte particulare ale toponimiei urbane,
autorul mărturisind aici că a optat pentru studierea diacronică a materialului arhivistic utilizat, pentru
a înţelege mecanismul de constituire şi evoluţie, formală şi semantică, a urbanonimelor.
Relaţiile interdisciplinare fac obiectul celui de-al treilea capitol. Istoricul (atunci când apelează
la memoria numelor de locuri în lipsa altor documente), geograful (al cărui obiect de studiu îl
constituie configuraţia topografică, hidronimia, flora şi fauna unei zone etc.), etnograful (care poate
cerceta cultura materială şi spirituală, cu tradiţii şi obiceiuri specific urbane), sociologul (care poate
înţelege modul de constituire şi evoluţie a societăţii urbane), toţi aceştia nu pot ignora informaţia pe
care numele de localităţi şi microtoponimele urbane le-o oferă.
În primul capitol (Formarea zonelor urbane) al celei de-a doua părţi, Epoca Veche (pp. 69–26),
autorul trece la prezentarea toponimelor urbane hunedorene, specifice, ca mod de formare, acestei perioade.
Astfel, Deva, Haţeg, Hunedoara şi Orăştie ilustrează tipul oraşului care s-a dezvoltat în jurul unui
castel sau unei cetăţi, iar Brad, Geoagiu, Lupeni, Petrila, Petroşani, Vulcan şi Uricani – în jurul unui târg.
Capitolul al doilea, Microtoponimele urbane, cuprinde analiza detaliată, ca structură şi
evoluţie, a căilor de comunicaţie (uliţe, poduri, drumuri etc.), a mahalalelor, târgurilor, terenurilor
agricole, spaţiilor libere, precum şi a tuturor edificiilor publice sau particulare (biserici, castele, şcoli,
băi, cârciumi, birturi, fântâni, mori, hanuri, prăvălii etc.), întâlnite în oraşele menţionate.
Epoca Modernă (pp. 127–248), cea de-a treia parte a cărţii, urmăreşte, în primul său capitol,
evoluţia zonelor urbane, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dată de la care se poate
vorbi despre existenţa unor oraşe hunedorene propriu-zise, dezvoltate sub influenţa spiritului
occidental. Au loc acum schimbări în nomenclatura utilizată (uliţa devine stradă, hanul devine hotel
etc.), concomitent cu modernizarea edilitar-gospodărească şi instituţională a localităţilor. Autorul
observă şi analizează schimbările unei bune părţi a denumirilor locale, în funcţie de momentele
importante care au marcat existenţa oraşelor: încheierea Primului Război Mondial şi Unirea de la
1 Decembrie 1918; urmează epoca 1918–1945, care cuprinde şi schimbarea administraţiei maghiare
cu cea românească; perioada 1945–1989, cu înlocuirea regimului politic, sovietizarea (în prima parte
a intervalului), industrializarea forţată; iar în final avem istoria din 1989 şi până în prezent.
Dacă primul capitol face obiectul cercetării evoluţiei vechilor centre urbane, capitolul al doilea
se referă la oraşele care nu au cunoscut Epoca Veche, nici măcar ca simple aşezări rurale: Aninoasa,
Călan, Simeria. Ele au avut statut de colonii, rezultat al industrializării excesive a epocii, care a
deplasat forţa de muncă dintr-o zonă în alta.
În mod simetric, ultimul capitol al celei de-a treia părţi (Microtoponime urbane) reia analiza
denumirilor obiectelor înregistrate pe teritoriul localităţilor, urmărind modificările petrecute în
structura şi evoluţia unora, dispariţia ori apariţia – pe criterii noi (onorific, comemorativ, educativ) – a
altora. Dacă în Epoca Veche, oamenii cunoşteau foarte bine locurile, nomenclatura toponimică fiindu-
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le familiară şi, din această cauză, motivată, în Epoca Modernă, „nomenclatura toponimică este o
anexă obligatorie a vieţii orăşeanului, fiind un fenomen urban”, constată autorul (p. 31). Motivaţia se
pierde, iar denumirea unui loc poate fi schimbată, de mai multe ori chiar, cu uşurinţă. Sunt preferate
acum numele din istorie (veche – Decebal, Împăratul Traian, medievală – Ştefan cel Mare, Mihai
Viteazul, modernă – Tudor Vladimirescu, Nicolae Bălcescu), corpuri de armată (Vânători, Grăniceri),
muzică (G. Enescu), literatură (Mihai Eminescu), tehnică (Aurel Vlaicu) şi realizări tehnice (Strada
Gării, Strada Uzinei Electrice), date istorice (7 Noiembrie), floră (Strada Florilor, Salcâmilor etc.),
faună (Strada Cucului), hidronime (Strada Mureşului), oronime (Strada Munţii Retezat), anotimpuri
(Primăvara, Toamna), noţiuni abstracte (Strada Păcii, Strada Egalităţii) etc.
În ultima parte a lucrării, Lingvistica (pp. 249–275), cele trei capitole sunt dedicate
următoarelor probleme: 1. Aspecte semantice ale urbanonimelor hunedorene (în care analiza se face
la nivel lexical – cuvinte şi sensuri vechi, modele de formare prin compunere, denumiri derivate sau
nederivate, apelative specifice unor arii dialectale etc. la nivel gramatical, unde au fost observate
anumite particularităţi – este utilizat în denumiri genitivul cu prepoziţie, forme vechi de plural, sunt
selectate în special adjectivele, adverbele şi construcţiile cu prepoziţii); 2. Aspecte tipologice
(urbanonimele pot fi, ca structură: a. simple – substantive comune: Lunca, adjective substantivizate:
Strâmbele; b. derivate cu serie întreagă de sufixe: -ean/-eni, -on’u/-on’, -aru/-ari, -easa, -easca,
-et etc.; c. compuse – multe dintre acestea sunt formate dintr-un termen generic şi un determinant:
Lunca Jiului, Valea Dâljii etc.), 3. Aspecte stilistice ale urbanonimelor hunedorene (numele
metaforice, combinaţie între cadrul geografic şi sentimente, fiind des întâlnite: Uliţa Oarbă, Uliţa
Frumoasă, La Pierde Tren etc.)
Putem observa astfel că autorul cărţii a reuşit pe deplin să-şi atingă scopul propus, acela de a
realiza „un studiu diacronic al numelor de locuri din toate municipiile şi oraşele hunedorene, având ca
obiectiv principal evidenţierea relaţiei lor cu realitatea istorică, geografică şi socială, care le motiva
existenţa, modul de formare şi evoluţia zonelor urbane”.
Lucrarea de faţă poate constitui astfel un model pentru cei care doresc să abordeze cercetarea
acestui segment din toponimia noastră.

Iustina BURCI
Academia Română
Institutul de Cercetări Socio-Umane
„C.S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova

Călin Hentea, Enciclopedia propagandei româneşti, 1848–2009; istorie, persuasiune
şi manipulare politică, Bucureşti, Editura Adevărul Holding, 2012, 742 pag.
Enciclopedia propagandei româneşti, 1848–2009; istorie, persuasiune şi manipularea politico
... reprezintă un instrument de lucru util pentru cei care vor să aprofundeze mecanismul propagandei
politice în diverse perioade istorice, intervalul propus de autori fiind mai mult decât generos în acest sens.
Volumul este structurat în şase capitole, intitulate sugestiv: „Concepte”, Evenimente, „Instituţii”,
„Personalităţi”, „Arte şi media”, „O cronologie a propagandei şi cenzurii româneşti”, precedate de un
„Cuvânt înainte” şi încheiate cu o bibliografie. În total însumează un număr de 742 de pagini.
Primul capitol, intitulat „Concepte”, supune analizei 33 de concepte specifice sau aflate într-o
legătură conexă cu propaganda, dintre care menţionăm: autocenzura, cenzura, brandul de ţară,
comunismul, cultul personalităţii, demagogia, dezinformarea, educaţia, dictatorul, imnul naţional sau
de stat, mitul, naţionalismul, omul nou, persuasiunea, propaganda, propaganda democratică,
propaganda totalitară etc. Fiecare concept este analizat după o „schemă” generală care cuprinde:
definiţii, istoric şi conexiuni propagandistice, oferind cititorului o serie de detalii privind apariţia şi
evoluţia conceptului pe parcursul perioadei consacrate de către autor.
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Dedicarea unui întreg capitol pentru analizarea principalelor concepte referitoare la
propagandă reprezintă un demers mai mult decât binevenit, în contextul în care, din nefericire, în
istoriografia românească conceptualizarea unui domeniu nu a reprezentat o prioritate pentru
specialişti ori a reprezentat o preocupare secundară.
În cel de-al doilea capitol, sunt luate în discuţie 17 evenimente istorice importante (Revoluţia
de la 1848, Unirea Principatelor Române de la 1859, Războiul de independenţă din 1877–1878,
Răscoalele ţărăneşti din 1888 şi 1907, Mişcarea memorandistă 1892–1894, Războaiele dintre 1913 şi
1919, Marea Unire de la 1918, Cel De-al Doilea Război Mondial, Ziua internaţională a femeii
8 martie, Ziua internaţională a celor ce muncesc 1 Mai, Ziua Naţională 23 August, Ziua Armatei
2 octombrie, Ziua Armatei 25 Octombrie, Ziua Revoluţiei bolşevice 7 noiembrie, Ziua naţională
1 Decembrie, Ziua Republicii Populare Române 30 decembrie, Revoluţia din Decembrie 1989 şi
Fenomenul Piaţa Universităţii 1989), care au fost utilizate, de-a lungul vremii, în scopuri propagandistice.
Acestor evenimente le sunt adăugate cinci subcapitole: „Propaganda militară, 1916–1989”,
„Perioada comunistă, 1944–1989”, „Propaganda politică, 1990–2007”, „Propaganda în Republica
Moldova, 1989–2009” şi „Mediatizarea participărilor armatei române la misiuni internaţionale”.
Instituţiile şi personalităţile cu rol major în activităţile de propagandă întregesc tabloul
Enciclopediei..., oferind cititorului informaţii mai mult sau mai puţin studiate în istoriografia
românească. În atenţia autorului stau 15 instituţii sau structuri instituţionalizate (Cultul Eroilor,
Fundaţiile Culturale Regale, Legiunea Arhanghelului Mihail – Garda de Fier, Ministerul Propagandei
Naţionale, Ministerul Artelor şi Informaţiilor, Secţia de Propagandă şi Agitaţie/Cultură a C.C. al
P.C.R., Uniunea Tineretului Comunist, ARLUS – Asociaţia română pentru strângerea legăturilor cu
Uniunea Sovietică, 1944–1964, Consiliul Politic Superior al Armatei, Consiliul Culturii şi Educaţiei
Socialiste, Festivalul Naţional „Cântarea României”, Cenaclul „Flacăra”, Securitatea, Agerpres 1949–
1990 şi Centrul de operaţii psihologice, 1969 – prezent) şi 13 personalităţi (Ion Antonescu, Mihai
Antonescu, Carol al II-lea, Elena şi Nicolae Ceauşescu, Iosif Chişinevschi, Gheorghe Gheorghiu-Dej,
Mihai Milca, Sergiu Nicolaescu, Paul Niculescu-Mizil, Constantin Panţu, Dumitru Popescu zis
„Dumnezeu” şi Leonte Răutu).
Capitolul al cincelea, cu titlul „Arte şi media”, reliefează imaginea de ansamblu a volumului.
Afişul, folclorul urban, arhitectura, cartea, caricatura, cinematografia, filmul, literatura, presa, muzica,
pictura, teatrul, radio, televiziune, toponimia, costumul, uniforma etc. sunt instrumente care, în mod
tradiţional, sunt asociate cu mecanismul propagandei şi care, din nefericire, încă mai sunt considerate
de către unii specialişti români, în mod eronat, ca fiind singurele elemente prin care s-a făcut
propagandă politică de-a lungul timpului.
„O cronologie a propagandei şi cenzurii româneşti”, depăşind limitele temporale anunţate de
titlul cărţii, conţine, după cum afirmă autorul, „evenimente suscceptibile de a fi calificate drept
propagandă într-un anumit context politic şi militar, începând din Antichitate şi până în 2009”
(p. 684). Acest ultim capitol, deşi nu este exhaustiv, poate fi considerat ca o „istorie în date”,
sintetizând reperele importante ale propagandei şi cenzurii româneşti.
Volumul scris de domnul Călin Hentea oferă cititorului informaţii preţioase pentru înţelegerea
activităţilor de propagandă politică, dar şi pentru desluşirea complexului mecanism propagandistic,
pus în mişcare prin acţiunea cumulată a instituţiilor statului, a numeroşi „actori” publici şi simboluri.
Analizarea conceptelor domeniului studiat constituie unul dintre meritele deosebite al
autorului. De asemenea, includerea în analiză a unor evenimente şi instituţii, mai puţin cunoscute
publicului român pentru rolul propagandistic pe care l-au jucat de-a lungul vremii, este mai mult decât
binevenită.
Dincolo de calităţile deosebite ale cărţii, care pot fi „imputate” exclusiv autorului, trebuie
semnalat, totuşi, un aspect nefericit, constatat pe parcursul lecturării/studierii lucrării domnului
Hentea: neatenţia editorului (ca sa nu o denumim într-un mod grosier) care a dus la lipsa de
cursivitate a volumului şi care îl poate enerva pe cititor. Este vorba, cel puţin în exemplarul studiat de
noi, de legarea „defectuoasă” a cărţii: informaţia de la pagina 128 (capitolul I) se opreşte brusc,
deoarece volumul continuă cu pagina 145 (capitolul II), apoi după pagina 160 urmează pagina 129
mergând până la 144, după care urmează pagina 161.
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Chiar şi simpla încercare de semnalare a erorilor de tipărire-legare este derutantă. Cu atât mai
mult este derutant şi enervant atunci când şirul ideilor este întrerupt în timpul lecturării. Ori, având în
vedere preţul ridicat cu care a apărut pe piaţă, asemenea greşeli nu se pot justifica în nici un fel.
Făcând abstracţie de „amalgamarea” paginilor menţionate, considerăm că valoarea lucrării
domnului Hentea rămâne la cote ridicate. Apariţia cărţii este binevenită din mai multe puncte de
vedere. În primul rând, merită atenţia specialiştilor în domeniu, dar şi a celor mai puţin „avizaţi”,
deoarece poate fi considerată, un „manual de (auto)apărare”, întrucât iniţierea în „secretele”
propagandei face mai facilă recunoaşterea mecanismelor/instrumentelor de propagandă (indiferent de
natura sa) din diverse perioade, permiţând o altfel de înţelegere/interpretare a evenimentelor istorice.
În al doilea rând, „asimilarea” informaţiei permite cititorului să evite manipularea sa, prin
intermediul diferitelor canale de informare în masă, de către diferite grupuri socio-politice şi să-şi
formeze o părere proprie despre evenimente sau fenomene, trecute sau prezente.
Pe de altă parte, lucrarea oferă celor interesaţi numeroase puncte de plecare pentru analizarea,
în detaliu, a diferitelor aspecte ale propagandei politice.
În lumina celor expuse, considerăm că Enciclopedia propagandei româneşti, 1848-2009;
istorie, persuasiune şi manipulare politică, semnată de domnul Călin Hentea, poate fi considerată un
instrument de lucru important şi o contribuţie ştiinţifică valoroasă.

Diana-Mihaela PĂUNOIU
Academia Română
Institutul de Cercetări Socio-Umane
„C.S. Nicolăescu-Plopşor”

Diana-Mihaela Păunoiu, Rezidenţa regală a Ţinutului Olt (1938–1940), Bucureşti,
Editura Academiei Române, 2012, 348 p.
Cartea doamnei prof. univ. Diana-Mihaela Păunoiu, cercetător ştiinţific dr. în cadrul
Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române,
sugestiv intitulată „Rezidenţa regală a Ţinutului Olt”, are la bază teza sa de doctorat, realizată, după
îndelungi şi temeinice studii, sub îndrumarea domnului Prof. univ. dr. Corneliu Mihail Lungu.
Lucrarea mai sus menţionată este fundamentată pe o documentaţie extrem de solidă, în cea mai
mare parte inedită, iar subiectul abordat de tânăra cercetătoare se înscrie în tendinţa orientării cercetării
înspre istoria locală. În contextul în care, astăzi, se vorbeşte în mod imperativ despre regionalizarea
României, „Rezidenţa regală a Ţinutului Olt” se relevă ca o lectură utilă, ofertantă şi actuală.
Volumul realizat de doamna Păunoiu conţine şapte capitole, structurate în mai multe
subcapitole, precedate de un „Studiu introductiv”, care evidenţiază importanţa temei. În total, numără
348 de pagini. Deci, o întindere destul de mare, care dovedeşte, o dată în plus, temeinicia demersului
istoriografic iniţiat de doamna cercetător.
Subiectul este tratat la modul plenar, după cum ne indică şi titlurile capitolelor, respectiv:
„Viziunea regimului carlist asupra statului şi societăţii româneşti” (capitolul I), „Reforma
administrativă din 1938: apariţia ţinuturilor şi a rezidenţelor regale” (capitolul II), „Organizarea
administrativ-teritorială a Ţinutului Olt” (capitolul III), „Administraţia Ţinutului Olt în contextul
partidului unic (1938–1940)” (capitolul IV), „Drepturi şi obligaţii, rigori şi restricţii specifice
funcţionarilor publici (1938–1940)” (capitolul V), „Aspecte socio-politice din timpul regimului carlist
în Ţinutul Olt” (capitolul VI) şi „Prăbuşirea regimului carlist: desfiinţarea rezidenţelor regale şi a
ţinuturilor” (capitolul VII).
Autoarea tratează cu mult tact aspectele „arzătoare”, specifice domeniului studiat, reuşind,
totodată, să evidenţieze nuanţe cu care, din păcate, universul istoriografic românesc nu s-a obişnuit.
De pildă, doamna Păunoiu nu cataloghează explicit regimul carlist drept un regim totalitar, ceea ce a
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şi fost, dar, în economia volumului, un cititor atent şi avizat poate remarca abordări pe cât de corecte,
pe atât de curajoase. Mulţi istorici români se mai raportează la regimul carlist cu nepotrivita denumire
de „regim autoritar”.
În realitate, un regim în care puterea este concentrată în mâinile regelui, în care se practică un
deşănţat cult al personalităţii, în care există un partid unic, în care forţa militară este preeminentă, iar
statul dispune de cetăţeni după bunul său plac, este, fără doar şi poate, un regim dictatorial. Reliefarea
la modul subtil a acestei realităţi este unul dintre marile merite ale volumului semnat de doamna
Diana-Mihaela Păunoiu.
În lumina celor mai sus arătate, salut cu deosebită căldură apariţia unui volum de istorie
autentică. „Rezidenţa regală a Ţinutului Olt” este una dintre acele lecturi, care, la final, îţi lasă
senzaţia că nu ai înţeles tot ceea ce era de înţeles, iar o nouă lectură este pe cât de necesară, pe atât de
plăcută şi folositoare. Temeinicia lucrului bine făcut obligă la două sau trei lecturări. După cum ne
indică şi autoarea: „...regimul carlist a fost un experiment din care s-au născut numeroase precedente
periculoase pentru generaţiile posterioare” (p. 269).

Florin Gh. GHEŢĂU

Mihai Popa, Filosofia istoriei la Gheorghe Brătianu. Devenire şi sinteză istorică,
Bucureşti, Editura Academiei, 2012, 299 p.
Gheorghe Brătianu a făcut subiectul unor cercetări diverse după 1989, puse în valoare de către
diferite instituţii (amintim doar colocviul aniversar din 1998, organizat de Academia Română) sau de
specialişti care au putut consulta arhiva CNSAS (Cristian Vasile, Claudiu Secaşiu şi, în special, Aurel
Pentelescu, Liviu Ţăranu). Interesul istoricilor s-a îndreptat, firesc, până la urmă, spre recuperarea
acelor aspecte biografice mai puţin cunoscute (ultimii şase ani, perioada domiciliului sau cei ai detenţiei
comuniste, sfârşitul său la închisoarea de la Sighet). Aparţinând unei familii cu un renume sonor în
istoria modernă a României, personalitate ştiinţifică, apreciată şi recunoscută la nivel naţional şi
internaţional, iniţiator al unui partid politic de centru-dreapta încă insuficient studiat, el nu putea fi decât
una dintre ţintele perfecte ale regimului comunist, imediat după instalarea acestuia la putere.
Cu excepţia lui Radu Mârza, puţini au revenit asupra cercetării operei sale. Departe de a fi
comparată cantitativ cu cea a fostului său profesor, N. Iorga, ea este însă superioară calitativ şi dă
măsura poate celei mai bune generaţii de istorici români: orientată european, atentă la demersul
comparativ şi la exerciţiul critic autentic, analitică şi sintetică deopotrivă.
Cartea lui Mihai Popa este o provocare pentru istorici şi nu numai pentru că îi invită să
privească altfel studiile şi puţinele lucrări publicate ale regretatului istoric, ca dovezi inclusiv ale
existenţei unei anumite viziuni mai largi asupra istoriei, a unei filosofii a ei. Sigur că nu putem vorbi
de o concepţie bine structurată à la Raymond Aron, dar suntem dincolo de o simplă „nelinişte
metodologică” aşa cum o înţelegea Henri-Irénée Marrou care-l face pe istoric să se interogheze
permanent asupra raţionamentelor sale, asupra limitelor cunoşterii istorice, ale sensului istoriei. Mihai
Popa este conştient de toate aceste lucruri.
Autorul are dreptate când afirmă că discursul istoricului român străluceşte prin viziune unitară
şi coerenţă logică. Şi că, afirmă el, ar trebui să ne întrebăm dacă acesta nu prezintă toate elementele
unei sinteze metaistorice. Evident, am putea crede că Mihai Popa are în minte, în mod special, sinteza
istoricului român dedicată Mării Negre care, pentru cunoscători, trimite imediat la o lucrare similară
a unui alt mare istoric francez, Fernand Braudel, consacrată Mediteranei, ambele traduse la Editura
Meridiane, înainte de 1990. Dar ea nu este decât materializarea unor reflecţii succesive şi de durată.
Ele au ca punct de plecare perioada studiilor doctorale la Sorbona şi o derulare constantă ulterioară,
culminând cu o comunicare din 1934 despre sfârşitul Antichităţii şi triumful Orientului, foarte bine
primită, precum şi cu participarea sa, în 1938, la Congresul internaţional de ştiinţe istorice de la
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Zurich. Aici istoricul român avea să propună un proiect internaţional despre Une nouvelle histoire de
l’Europe au Moyen Age care a stârnit entuziasmul şi interesul unor mari istorici ai perioadei: Henri
Grégoire, René Grousset sau Arnoldo Momigliano.
Fără a avea pretenţia unei demonstraţii absolute, Mihai Popa crede că există suficiente indicii,
precum ideile şi conceptele metodologice vehiculate în cele mai importante lucrări ale istoricului
român: La Mer Noire. Des origines à la conquête ottomane, Origines et formation de l’unité
roumaine sau Sfatul domnesc şi Adunarea Stărilor în Principatele Române, pentru a încerca o
incursiune, pornind de la „două concepte fundamentale: devenire şi sinteză istorică”.
Contextul perioadei este bine surprins, iar Mihai Popa recunoaşte corect problemele care îi
afectau inclusiv pe istorici după terminarea primei conflagraţii mondiale. Responsabilitatea faţă de
trecut, interesul faţă de generaţiile viitoare, rezultat posibil şi al participării directe la război,
necesitatea regândirii conceptelor şi metodologiilor istoriei au influenţat modul în care istoricii
români au reluat cercetările asupra trecutului. Abandonarea unui model istorist sau istoricizant era
consecinţa firească a acestui proces în care perspectiva largă, sintetizatoare, deschisă comunicării cu
alte discipline înrudite (geografia, economia, sociologia, filosofia), ofereau posibilitatea unei abordări
mai profunde, a înţelegerii fenomenelor de circulaţie, difuzare, schimb, influenţă, evoluţie, integrarea
localului/naţionalului în internaţional, împingerii cunoaşterii istorice la un nivel superior. Cercetările
începute de Gheorghe Brătianu asupra comerţului genovez şi veneţian pe malul stâng al Mării Negre,
discutarea mutării centrelor comerciale din Mediterana spre Marea Neagră şi invers, urmărirea
evoluţiei în durata lungă a acestui proces precum şi a consecinţelor sale politice, economice, sociale,
culturale din, Antichitate până spre perioada contemporană, demonstrează un interes constant şi
convingerea că studierea unor fenomene istorice nu se poate face decât în raport cu un spaţiu bine
determinat şi o durată lungă, pentru a putea evidenţia mecanismele reale care explică permanenţele,
dar şi schimbările. Perspectiva integratoare era deja lansată de Nicolae Iorga şi foşii săi elevi şi-o
asumau ca principiu metodologic. Prin urmare, era firesc ca Gheorghe Brătianu să trateze istoria
medievală naţională în raport cu cea central-europeană sau a Orientului Apropiat.
Demonstraţia pe care Mihai Popa ne-o propune este în egală măsură atentă la rigorile
disciplinei, la evaluarea peisajului epistemologic în perioada studiată, la observarea modelelor
culturale sau a raporturilor culturale între Orient şi Occident, între naţional şi universal, la
„dimensiunea istorică a existenţei româneşti” (unde Gheorghe Brătianu este pus alături de Mircea
Vulcănescu şi Vasile Băncilă).
Reprezentant de seamă al noii şcoli critice, cu un discurs tehnic, bine articulat, cu o logică
precisă, dar cu o naraţiune istorică circumscrisă temelor mari, depăşind universul local sau naţional,
Gheorghe Brătianu este autorul unei opere care „capătă grandoarea unui edificiu armonios în sens
clasic”. O întoarcere la opera sa, o relecturare a textelor istoricului român, poate prilejui încă surprize
plăcute, dincolo de recunoaşterea calităţilor unui demers istoric profesionist, valabile şi astăzi. Este şi
invitaţia pe care ne-o adresează Mihai Popa prin intermediul acestui volum.

Nicolae MIHAI
Academia Română
Institutul de Cercetări Socio-Umane
„C.S. Nicolăescu-Plopşor”
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Caiete de antropologie istorică, anul X, ianuarie-decembrie 2011, supliment
„Disciplinarea socială şi modernitatea”, Cluj-Napoca, Editura Accent,
577 p.
Suplimentul „Disciplinarea socială şi modernitatea” reuneşte majoritatea textelor prezentate în
cadrul colocviului cu aceeasi tematică, organizat de membrii seminarului de Antropologie Istorică al
Universităţii „Babeş-Bolyai”, la Cluj-Napoca, în mai 2010, şi aduce în atenţia istoricilor români un
concept care merită mai multă atenţie în încercările de definire a tot ceea ce înseamnă stat modern,
înţeles poate în termeni foucauldieni ca presiune şi control al puterii centrale, fără a ingnora însă
nuanţe importante date de funcţionarea raporturilor normă-practică, propagandă-rezistenţă.
Registrul tematic îmbrăţişat de cele 38 de contribuţii este unul extrem de variat, indicând
posibilitatea explorării unor subiecte care s-au bucurat de o prea puţină şi nemeritată atenţie. Nouă
secţiuni consistente în care disciplinarea socială este pusă în discuţie în raport cu modernitatea, cu
medicalizarea societăţii româneşti din diferite regiuni, cu loisir-ul, cu formele de manipulare,
constrângere ideologică sau rezistenţă în perioada comunistă, cu universul cotidian al elitelor
intelectuale, cu spaţiul identitar balcanic sau perspectivele postcomuniste.
Cum trebuie gândită disciplinarea socială? Ca o civilizare a moravurilor, pe linia sociologului
german Norbert Elias, ca un monopol al suveranului sau statului modern asupra violenţei, aşa cum
propune Michel Foucault, ca o educare (a se citi culturalizare) a maselor, asumată de instituţii ca
Biserica şi Şcoala? În fapt, toate sunt integrate unui proces mai lung, care cuprinde în ultimele patru
secole Europa Occidentală, Centrală şi de Răsărit, afectează societăţile şi comunităţile locale, supuse
unei presiuni normative, în primul rând, dar care vizează şi practicile legate de viaţă şi moarte,
comportare în societate, acces ierarhic şi definire identitară. Textul introductiv al profesorului Toader
Nicoară punctează toate aceste aspecte şi propune un posibil cadru reflexiv pe marginea subiectului
(Disciplinarea socială şi modernitatea. Lecturi posibile). Dar acest cadru normativ nu poate funcţiona
fără o asumare interioară a lor. În absenţa unei discipline a sinelui este greu să înţelegem corect
disciplinarea elitelor nobiliare din Ungaria şi Transilvania în secolele XVI–XVII (Ildiko Horn).
Eficacitatea procesului constă, în fapt, nu atât în presiunea exercitată mai mult sau mai puţin constant
de către stat sau suveran, cât în însuşirea interioară a lor, de unde importanţa educaţiei, indiferent că
vorbim de elitele aristocratice maghiare sau româneşti, de ţăranii români sau de studenţi.
Regulamentele care apar, tot mai numearoase la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui
următor, în rândul a numeroase categorii profesionale, demonstrează interiorizarea unei afirmări în
spaţiul public, asumarea unui model comportamental şi identitar în acord cu cerinţele societăţii, dar şi
un exces de normativitate care vizează să pună ordine până în cele mai mici detalii, inclusiv în medii
în curs de formare precum cel studenţesc (Mihai Teodor Nicoară).
Eficacitatea acestor instituţii în civilizarea/disciplinarea socială este însă pusă sub semnul
întrebării. Închisoarea poate fi locul de ispăşire sau, din contră, unul dintre spaţiile exemplare ale
eşecului ei (Adina Nicoleta Gavrilă), armata apare la un nivel oficial ca factor de disciplinare şi
Anuarul Inst. de Cercet. Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, vol. XIV, 2013, p. 289–292

290

Revista revistelor

educare a ţăranilor-cetăţeni, cu rezultate pozitive, cu norme bine puse la punct (cazul regimentelor
grănicereşti, studiat de Dana Maria Rus), dar, totodată, soldaţii pot fi factor perturbator pentru
comunităţile locale, rurale sau urbane (nerespectarea legislaţiei maritale şi modificarea
comportamentelor aferente, Emilia Adina Gale), inclusiv ca dezertori, vagabonzi, tâlhari, aşa cum
demonstrează Barbu Ştefănescu pentru nord-vestul Transilvaniei în secolul al XVIII-lea. Armata este
deopotrivă un spaţiu de experimentare traumatică în timp de război care pune faţă în faţă
sensibilitatea umană, dezvoltarea tehnologică şi reacţiile societăţii, în încercarea de explicare,
recuperare şi control a unor astfel de experienţe pentru foştii combatanţi ai Primului Război Mondial
(Gheorghe Negustor).
Diferenţa maximă între normă şi practică poate fi uşor sesizată în cazurile de control al unor
forme ritualizate de violenţă, precum duelul, după cum constată Dan Dumitru Iacob, analizând
legislaţia secolului al XIX-lea. Din ce în ce mai severă, inclusiv în spaţiul românesc, aceasta nu poate
descuraja o practică, deja în plin apogeu la finele secolului al XIX-lea şi frecventă nu doar în rândul
membrilor vechii aristocraţii boiereşti, ci şi al noilor elite (militari, avocaţi, jurnalişti), aflate în plin
proces de definire identitară, de statut şi prestigiu social (a se vedea recenta contribuţie a lui Mihai
Chiper, prima cercetare exhaustivă dedicată subiectului).
Poate că una dintre cele mai relevante dimensiuni ale procesului de disciplinare socială este
cel legat de medicalizare şi igienizare. Educarea medicală a unei populaţii majoritar rurale, cu un
indice crescut al mortalităţii, sensibilă la puseurile epidemice, este evaluată pornind de la studii de caz
consacrate nord-vestului transilvănean al primei jumătăţi a secolului al XIX-lea (Florin Ioan Chiş),
politicilor igieniste din Vechiul Regat (Ligia Livadă-Cadeschi) sau confruntării dintre ţăranul român
şi discursul medical (Constantin Bărbulescu).
Practicile alimentare şi arta culinară din principatul Ţării Româneşti (Marin Sâmbrian-Toma),
cele legate de dezvoltarea loisir-ului în mediul studenţesc românec de la Viena sau Budapesta (Cornel
Sigmirean) sau în relaţie cu sportul (Denisa Elena Petrehuş), sociablităţile muzicale (Andra Armean)
sau rolul ideologic al cinematografului (Tudor Roşu), elitele universitare şi însemnele prestigiului
social (Lucian Nastasă) aduc în atenţia noastră procesele care definesc o nouă cultură a corpului,
estetizarea sa, noi formule de sociabilitate şi definire identitară.
Violenţa, devenită monopol de stat, poate fi uşor şi abuziv întoarsă contra indivizilor. Dacă o
cultură a supravegherii şi a excluderii indezirabililor poate fi uşor sesizată şi în Vechiul Regat
(Laurenţiu Vlad), apogeul ei este atins în timpul regimului comunist, când experimentele carcerale
inaugurate reprezintă un trist şi notabil exemplu al terorii dezlănţuite contra propriului cetăţean (Ilona
Diana Drancă). Ii putem adăuga existenţa cenuşie a cetăţenilor, uniformizată şi „mecanizată”,
demonstraţie clară a exceselor unei disciplinări pusă în serviciul ideologicului şi care conduce la o
presiune psihologică, greu suportabilă (Ioana Manta-Cosma), dificil de ascuns sub formele festive
care susţin mitologizărea puterii (Ludmila Cojocari, Virgiliu Bârlădeanu).
Nu putem insista suficient asupra acestor contribuţii şi a perspectivelor pe care le oferă în
conturarea unui câmp de cercetare ce merită, cu siguranţă, o mai mare atenţie. Rezultate ale unor
cercetări doctorale, postdoctorale sau personale, atente la materialul documentar inedit din arhivele
româneşti şi la contribuţiile metodologice străine din rândul disciplinelor socio-umaniste, textele
reunite în prezentul volum încearcă să ne convingă în legătură cu necesitatea unei noi lecturi a
experienţelor istorice şi a sesizării mai fine a mecanismelor profunde care ne-au marcat trecutul.

Nicolae MIHAI
Academia Română
Institutul de Cercetări Socio-Umane
„C.S. Nicolăescu-Plopşor”
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Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n° 117, 2013/1, « Historicités du 20e siècle.
Coexistence et concurrence des temps » , Paris, Presses de Sciences Po,
288 pages.
Un număr extrem de interesant al revistei franceze de istorie Vingtième Siècle. Revue
d’histoire, nr. 117/2013, 1, respectiv, « Historicités du 20e siècle. Coexistence et concurrence des
temps » , apărut sub coordonarea a doi tineri istorici francezi, Ludivine Bantigny şi Quentin
Deluermoz, este consacrat unei reflecţii sistematice pe marginea subiectului istoricităţilor, secolului
XX. Termenul se bucură deja de atenţie în spaţiul istoriografic francez, dacă ar fi să ne referim doar la
contribuţiile lui François Dosse dar, mai ales, ale lui François Hartog, a cărui carte, Regimes
d’historicités (din păcate, încă netradusă la noi), este deja un solid reper bibliografic. În viziunea
editorilor, istoricitatea este văzută sub forma diferitelor modalităţi de raportare la timp, în momente şi
locuri precise. Avem în faţă un consistent dosar tematic, în care articolele de pură reflecţie teoretică se
adaugă studiilor de caz asupra diferitelor spaţii geografice (Europa, Asia, Africa), figuri emblematice
(Carl Schmitt sau Walter Bejamin, Jean-Luc Godard) sau momente precise (Primul Război Mondial,
crizele financiare, construcţia europeană, structuralismul). Potrivit editorilor, conceptul este înţeles
drept „capacitatea actorilor sociali de a înscrie prezentul lor într-o istorie, de a-l plasa într-un timp, nu
neutru, dar semnificant”.
Quentin Deluermoz invită, de la început, la o atentă conturare a conceptului într-un spaţiu
european în care semantica este diferită (historicity este mult mai rar utilizat în istoriografie britanică,
în timp ce Geschichtlichkeit rămâne, conform majorităţii utilizărilor ei, legată „de simpla idee de
« caracter istoric » a unui obiect”), iar reflecţiile istoriografice sunt ancorate încă spaţiilor naţionale,
în ciuda circulaţiei ideilor. Refuzând să fie dedicat studiului utilizărilor politice ale trecutului sau unui
examen al temporalităţilor, numărul prezent are amibiţia de a propune cercetarea istoricităţii ca
„manieră în care trecutul, prezentul şi viitorul se articulează într-o societate dată, capacitatea pe care o
au actorii sociali de a înscrie prezentul lor într-o istorie, pe scurt, pentru a relua exprimarea cea mai
simplă, modurile de raportare la timp” (p. 4). Pe de altă parte, ne atrage atenţia co-editorul francez,
articolele incluse nu vor să privilegieze departajările între social şi cultural sau material şi mental şi
material, atrăgând atenţia că nu poţi adopta o privire secvenţială care uită că raportul cultural cu
timpul, de exemplu, este înscris marcat de rutinele acţiunii politice sau de dispozitivele instituţionale,
tehnice. După cum nici reproducerea unei opoziţii între individual şi colectiv nu serveşte la nimic,
atâta timp cât se uită că o experienţă istorică a timpului marchează „formarea subiectivităţilor
individuale”, dar că este, în egală măsură, modelată de către acestea.
Pornind de la un fragment din Les Choses : une histoire des années soixante al scriitorului
francez Georges Perec, Ludivine Bantigny propune o genealogie a conceptului (Historicités du 20e
siècle. Quelques jalons sur une notion), continuând reflecţiile introductive ale colegului său. Istorici
ca François Hartog, Jacques Revel, Reinhard Koselleck sau antropologi ca Marshal Sahlins, Marcel
Detienne sunt invocaţi într-o dezbatere în care se încearcă delimitarea frontierelor unui concept care a
provocat vii dezbateri. Autoarea evită suprapuneri între „istoricitate” şi „temporalitate” considerând
că timpul trăit, în dimensiunea sa individuală sau socială, este inclus în primul concept. Departe de a
fi redus la consistenţa evenimenţială a unei culturi (Claude-Lévi Strauss) sau la „raportul general pe
care oameni îl întreţin cu trecutul sau viitorul” (Claude Lefort), istoricitatea presupune o conştiinţă
dinamică în raport cu trecutul şi viitorul, fasonată de prezent, provocată de acesta, chiar dacă vocaţia
sa „canibală” a fost exagerată.
Tensiunea dintre „aşteptare” şi „experienţă” a lui Koselleck, teoria cunoaşterii a lui Walter
Benjamin sau „prezenteismul” lui Hartog, înţeles ca hegemonie a prezentului în raport cu celelalte
două instanţe temporale, sunt introduse în dezbatere în raport cu timpul trăit.
Dar conceptul de istoricitate îşi are propriile avantaje, înţelese şi mai bine atunci când
subiectul este discutat în raport cu evenimenţialitatea sau cu contemporaneitatea. Istoricul poate
detecta perioade care declanşează sau includ un eveniment, indiferent că vorbim de revoluţii,
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războaie, genocide, dar ele nu au acelaşi grad de istoricitate, durată sau putere de influenţă în epoca
lor. Acest fapt este vizibil când ne raportăm la crononime, acele expresii lexicale care se referă la
evenimente-reper pentru a defini perioade ce-şi găsesc în ele punctul de plecare, dar le depăşesc prin
dezvoltarea unei durate specifice (de tipul „perioada postbelică”, „postdecembristă” et alia).
Tranşeea a presupus un nou raport cu timpul. Primul Război Mondial, printr-o suită de
experienţe, unele în premieră, a obligat soldaţii la noi experimentări ale condiţiei lor umane în faţa
unor ofensive care n-au fost doar tehnice, dezumanizante, dar şi greu suportabile şi care au presupus
soluţii inedite. Explozia corespondenţei, diferită de practicile epistolare ale romantismului, memoriile,
jurnalele, notiţele bibliografice, relatările din presă, care au ca reper fixarea acestui eveniment în
memoria colectivă, demonstrează, la un anumit nivel, puternica ancorare a războiului ca experienţă
temporală. Însăşi brutalitatea lui este cea care grăbeşte tratarea ei ca o criză temporală (sfârşit de
regim începutul altuia). Toate acestea presupun anumite microregimuri de istoricitate, specifice
perioadei războiului asupra cărora atrage atenţia Nicolas Beaupré, într-o încercare de a redeschide
discuţiile pe marginea unui subiect încă fertil (La guerre comme expérience du temps et le temps
comme expérience de guerre. Hypothèses pour une histoire du rapport au temps des soldats français
de la grande guerre).
Dar nu numai Primul Război Mondial îşi are propria istoricitate. Crizele financiare sau
experimentele totalitare demonstrează atât existenţa unui tip de raport cu timpul moştenit, regăsit într-o
serie de habitudini, de maniere de a trăi cotidianul, puse, paradoxal, cel mai bine în evidenţă, în cazuri
de provocări extreme, cât şi politizarea raportului între prezent, trecut şi viitor. Este ceea ce ne arată
Robert Boyer, analizând crizele financiare (Les crises financières comme conflit de temporalités) sau
Johann Chapoutot, abordând „istoricitatea nazistă” (L’historicité nazie. Temps de la nature et abolition
de l’histoire).
Cei interesaţi de subiectul modernităţii vor aprecia discuţia cu profesorul Christophe Charle,
unul dintre specialiştii europeni ai istoriei elitelor intelectuale. Pornind de la ultima sa carte,
Discordance des temps. Une brève histoire de la modernité, Paris, Armand Collin, 2011, reputatul
istoric dezvoltă un dialog cu Ludivine Batigny asupra perioadei 1830–1930, caracterizate, în viziunea
sa, şi de generalizarea unei „discordanţe a timpurilor”, respectiv a unei trăiri diferenţiate de către
actorii sociali, care, aparţinând poate aceleiaşi generaţii, nu se regăsesc deloc, în acelaşi moment, în
viziunile lor asupra epocii, a valorilor dominante care o structurează, a progresului sau decadenţei
care o marchează.
Este vorba, aşadar, de un număr consistent al revistei franceze Vingtième Siècle. Revue
d’histoire, cu importante contribuţii şi studii de caz (13), construite în jurul unei teme provocatoare,
inclusiv pe marginea prezenteismului sau a istoricităţii istoricilor (François Hartog, Conclusions), şi
care aduc în prim-plan un plus de inteligibilitate pentru demersul istoricului.
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