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RELAŢII DIPLOMATICE ŞI
SOCIABILITĂŢI POLITICE
DIPLOMAŢIA ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ÎN
ROMA ANTICĂ. ŞCOALA DIPLOMATICĂ ROMANĂ
Cezar Avram, Roxana Radu
Abstract: Roman Royalty, Republic and Empire represented a State that had to
meet two major requirements: to drive down a large territory, with a large
number of individuals of different cultures and languages and ability to lead a
conglomeration of ethnic groups, populations and nations. Rome’s policy was
based on force, conquest and domination. Thus, Rome had rarely led
negotiations and Roman diplomacy suffered from stiffness, lack of imagination
and, according to some authors, even primitivism. Roman diplomacy was
guided by the principle “divide et impera” (divide and conquer). In this way, the
Romans managed to defeat enemy nations with superior civilization, but lacking
the spirit of political unity, such as the Etruscans and Greeks. With all
primitivism and formalism of Roman diplomacy, the Romans have left us that
“jus gentium” which is the origin of international law.
Keywords: ambassador, diplomacy, law, Roman, Senate.

Începuturile Romei aparţin legendei, care menţionează fondarea cetăţii în
anul 754 î. Chr., prin fuziunea a trei triburi de origine latină, sabelică şi etruscă.
Apariţia, ca oraş şi cetate, a Romei a fost legată de aşezarea etruscilor în Italia
centrală şi meridională şi instaurarea dinastiei venite din Etruria. Organizarea
statului roman va consacra tipurile de stat: regalitatea, republica, imperiul.
Diplomaţia greacă s-a caracterizat prin abilitate, prin ingeniozitate, nuanţare şi varietate în formele ei de manifestare1, în timp ce diplomaţia romană a
suferit de rigiditate, lipsă de imaginaţie şi, după unii autori, chiar de primitivism. Politica Romei s-a bazat pe forţă, pe cuceriri şi pe dominaţie. De aceea,
Roma nu a avut de dus tratative decât rareori, fapt ce nu a determinat perfecţionarea instrumentelor de negociere. În perioadele de conflict de care Roma nu
a dus lipsă, instrumentele diplomatice au fost în regres.
1

Vezi Cezar Avram, Roxana Radu, Şcoala diplomatică greacă, „Arhivele Olteniei”,
Serie Nouă, nr. 24/2010, Editura Academiei, Bucureşti, 2010, p. 31-50.
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Regalitatea, republica şi apoi imperiul reprezentau un stat care trebuia să facă
faţă la două cerinţe importante: de a conduce cu putere un teritoriu întins, cu un
număr mare de indivizi de diferite culturi şi limbi şi de a conduce cu elasticitate şi
abilitate un conglomerat de etnii, populaţii şi popoare.
Din cele mai vechi timpuri, în Roma exista instituţia proxeniei (jus hospitii) şi
instituţia Colegiul de feţiali (asemănător colegiului grec al amfictioniilor).
Baza morală a statului roman a reprezentat-o convingerea că împăratul şi
puterea imperială constituiau o necesitate pentru întreaga lume cunoscută în
acele timpuri. Diplomaţia a reprezentat pentru romani corespondentul politicilor
dure de pe tărâmul militar. Spre deosebire de greci, care foloseau discursurile
frumoase, romanii nu au fost decât funcţionari disciplinaţi ai metropolei, care nu
ieşeau din cuvântul Senatului, iar apoi al împăratului. În Imperiu nu a existat
activitate diplomatică abundentă deoarece forţa era pe primul plan. Cu toate
acestea, pentru prima dată, la romani întâlnim acel jus gentium ce reprezintă
originea dreptului internaţional2.
În perioada regalităţii s-au pus bazele dreptului roman care a constituit un exemplu pentru o mare parte a statelor europene. Avându-şi izvorul în obicei, dreptul roman era împărţit în fas (prescrierile zeilor) şi jus (prescrierile autorităţilor şi judecata),
principala caracteristică a sa în această perioadă constând în caracterul său religios3. În
ceea ce priveşte normele juridice referitoare la relaţiile internaţionale şi diplomatice,
acestea se regăseau în domeniul foarte cuprinzător al lui fas, alături de norme privind
căsătoria, adopţia, infracţiunile, anumite convenţii, stabilirea hotarelor.
Un exemplu sugestiv al diplomaţiei romane din epoca Republicii4 îl reprezintă conflictul dintre Roma şi Cartagina. În timpul celui de-al doilea război
punic, care a avut loc între anii 218-201 î. Chr., Hanibal şi Roma s-au întrecut atât
pe plan militar, cât şi pe planul alianţelor. Hanibal a reuşit să-l atragă de partea lui
pe Filip al V-lea al Macedoniei, care s-a legat „să fie duşmanul duşmanilor
Cartaginei”5. Cei doi au încheiat un tratat de amiciţie care era întărit cu jurăminte:
Hannibal, comandantul suprem al armatei cartagineze, fiul lui Hamilcar şi toţi
membrii consiliului suprem din Cartagina, pe de o parte, şi regele Macedoniei,
Filip, fiul lui Demetru, pe de altă parte, jură faţă de zeii părtaşi la luptă: soarele,
luna şi pământul, faţă de râuri, porturi şi ape, faţă de toate zeităţile, de a menţine în
vecii vecilor alianţa de prietenie, întărită de jurăminte şi sinceră bunăvoinţă, cu
prieteni, rude şi fraţi”6.

2

Vezi R. Bloch, J. Cousin, Rome et son destin, Armand Colin, Paris, 1960, p. 171.
N. A. Maşchin, Istoria Romei antice, Editura de Stat, Bucureşti, 1951, p. 74.
4
Vezi P. Gogeanu, Istoria statului şi dreptului, vol. I, Centrul de multiplicare al Universităţii
din Bucureşti, Bucureşti, 1970, p. 68; T. Sâmbrian, Drept roman. Principii, instituţii şi texte
celebre, Casa de Editură şi Presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1994, p. 10.
5
Mircea Maliţa, Diplomaţia. Şcoli şi instituţii, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1970, p. 81.
6
Polybius, Historiae, VII, 9, apud V. P. Potemkin (coord.), Istoria diplomaţiei, vol. I,
Editura Cartea Rusă, Bucureşti, f.a., p. 63.
3
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Prin acest tratat, cele două părţi se obligau să-şi acorde sprijin reciproc în
războiul contra romanilor: „Dacă romanii vă vor ataca pe voi sau pe noi, atunci
ne obligăm de a ne ajuta unul pe celălalt, dacă, desigur, va fi nevoie... [...] Voi,
Macedonenii, veţi fi aliaţii noştri în război, până când zeii ne vor dărui, nouă şi
vouă, victoria deplină”7.
Pentru a-l anihila pe Filip şi a-l face incapabil să-l ajute în Italia pe Hanibal,
romanii s-au aliat cu cetăţile greceşti aheene. Presiunile diplomatice ale Romei l-au
determinat pe Filip să încheie pace separată (205 î.Chr.), fapt ce l-a lipsit pe Hanibal
de un valoros aliat. Concomitent, romanii au reuşit să câştige alianţa numizilor din
Africa de Nord. În Asia Mică, unde s-a retras Hanibal şi a încercat să constituie o
nouă alianţă între Cartagina, Macedonia şi Siria, eşecul a devenit evident, din cauza
„intrigilor” Romei. Însuşi Hanibal a fost nevoit să recunoască că puterea Romei „nu
constă în forţa militară, ci în capacitatea de a-şi dezbina adversarul”8. În scopul
împiedicării lui Hanibal de a-şi realiza planul de constituire a unei alianţe tripartite
(Cartagina, Macedonia, Siria), romanii s-au servit de diplomaţie, trimiţând o solie la
regele Macedoniei. Solia condusă de tânărul Tiberius Sempronius Gracchus, tatăl
fraţilor Gracchi, a fost încununată de succes, obţinându-se ajutorul lui Filip
împotriva lui Antioh. Ca urmare, Antioh a fost învins de romani şi silit să încheie
pace. Pacea a fost precedată de îndelungate tratative diplomatice care, uneori,
„căpătau aspectul unor adevărate dispute filosofice”9. Vorbind despre soarta capricioasă a oamenilor, care trebuie să fie „cumpătaţi în fericire şi buni cu cei slabi”,
solii sirieni încheiau prin a-i întreba pe romani „cu ce sacrificii am putea noi să
ştergem greşelile regelui şi să obţinem pace şi iertare”10. Dând dovadă de cumpătare
şi milostivire, Scipione Africanul le-a răspuns că un rege nu trebuie să fie mândru şi
încăpăţânat în timpul tratativelor pentru încheierea păcii deoarece „pentru regi e mai
greu să lunece de sus până la mijloc, decât de la mijloc în jos”11. Prin tratatul de
pace (188 î. Chr.) semnat la Apamea, pe teritoriul sirian, Siria îşi pierdea
independenţa, o parte dintre oraşele sale trecând la aliaţii Romei, iar o altă parte
(oraşele din Asia Mică) la Roma. O altă clauză a tratatului prevedea extrădarea lui
Hanibal care, aflând de această înţelegere, s-a sinucis.
Succesele repurtate de armata romană pe câmpurile de luptă şi extinderea
dominaţiei politice a Romei asupra întregii peninsule italice au reprezentat şi un
triumf al diplomaţiei. Deşi în mod oficial ideologia politicii externe romane îşi avea
izvoarele în filosofia stoică care promova, cu titlu de principii, Libertas, Humanitas,
Justitia, Fides, diplomaţia romană se călăuzea după principiul „divide et impera”
(dezbină şi stăpâneşte). Acesta s-a tradus în practică prin dezbinarea aliaţilor
duşmanilor Romei, metodă prin care romanii au reuşit să învingă popoare
superioare lor ca civilizaţie, dar lipsite de spirit de unitate politică, cum au fost
etruscii şi grecii. Astfel, faţă de greci, politica romană avea două feţe: pe de o parte,
7

Apud Ibidem, p. 64.
Istoria diplomaţiei, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1962, p. 50-60.
9
V. P. Potemkin (coord.), op. cit., p. 67.
10
Apud Ibidem.
11
Ibidem.
8
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romanii se declarau apărători ai libertăţii şi independenţei cetăţilor greceşti, pe de
altă parte organizau şi susţineau partidele proromane din interiorul acestor oraşe.
Aceste partide manifestau tendinţe separatiste, încercând să organizeze răscoale şi
mişcări sociale care să slăbească astfel statul. Diplomaţia romană juca un rol
important în acest scenariu, chiar dacă acţiona din umbră, alimentând intrigile
dinastice şi urmărind aducerea pe tron a unui aliat al Romei12.
Roma a jucat şi rolul de arbitru în conflictul dintre Liga din Acheia şi cea din
Sparta, izbucnit ca urmare a refuzului Spartei de a intra în cea dintâi ligă. Sarcina
de arbitru a îndeplinit-o, în anul 147 î.Chr., ambasadorul roman L. Aurelianus
Oreste care a fost trimis de Senat cu misiunea de a-i sprijini pe spartani. Sosind la
Corint în timpul Adunării Generale a aliaţilor şi fără a ţine seama de atmosfera ce
domnea în Adunare, reprezentantul Romei a dat citire decretului Senatului prin
care erau excluse din federaţia acheiană toate oraşele „care nu sunt de acelaşi
sânge cu Acheienii: Sparta, Argos, Orchomena şi chiar Egipt”13. Stârnind indignarea participanţilor la Adunare deoarece decretul echivala cu „coborârea Ligii
din Acheia la nivelul unui stat de mâna a doua”14, rezultatul misiunii romane a
fost contrar celui scontat. Aversiunea acheienilor faţă de Roma a crescut, dând
naştere la proteste care i-au obligat pe delegaţii romani să părăsească în grabă
oraşul. Întors la Roma, Oreste a raportat Senatului „insulta” pe care o suferiseră
trimişii săi, rezultatul fiind trimiterea altei misiuni în Grecia. Căutând să contracareze efectele dezastruoase ale primei misiuni, Sextius Iulius Caesar, conducătorul celei de-a doua, a acţionat cu prudenţă, căutând să menajeze suspiciunile
acheienilor faţă de intenţiile Romei. Astfel, ocolind cu măiestrie chestiunea
insultării ambasadorilor romani, Sextius i-a sfătuit pe acheieni să nu devină
duşmanii Romei, nici a aliaţilor ei, printre care se număra şi Sparta. Reacţia
Adunării nu a fost însă nici de astă dată cea aşteptată, democraţii propunând
convocarea unei alte adunări generale peste patru luni, timp în care o delegaţie a
acheienilor urma să meargă la Roma. După plecarea acestei misiuni, reprezentanţii democraţilor au început să demaşte, prin discursuri publice, adevăratele
intenţii ale romanilor care, „după terminarea războiului, (ei) vor scăpa de
Acheieni şi de Spartani, la fel cum au făcut cu Macedonenii”15. Ca urmare, Grecia
a fost cuprinsă de o revoltă împotriva Romei, dublată de o revoluţie socială care
viza eliberarea sclavilor, anularea datoriilor etc16. Sosit în Grecia în fruntea altei
misiuni romane pentru a linişti spiritele, Cneius Papirius a luat cuvântul în faţa
unei adunări formate din meseriaşi şi foarte mulţi sclavi. Deşi stăpân pe sine şi
foarte diplomat, argumentele delegatului roman nu au fost ascultate de poporul
din Corint aflat „într-o stare de demenţă”17. Nemaiputând evita războiul, Diaios a
12

N.A. Maşchin, op. cit., p. 121.
V. P. Potemkin (coord.), op. cit., p. 72.
14
Ibidem.
15
Ibidem, p. 73.
16
Polybius, Historiae, XXIII, 9, apud Ibidem, p. 74.
17
Polybius, Historiae, XXXVIII, 8; Pausanius, Graeciae descriptio, VII, IX, apud
Ibidem, p. 74.
13
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declarat mobilizarea generală şi a încercat să obţină un cât mai mare sprijin
popular prin impozitarea bogaţilor şi eliberarea sclavilor. Războiul a secat însă
resursele populaţiei, fapt care a fost exploatat de oligarhii acheieni care îi simpatizau pe romani, considerându-i „liberatori de toate relele”18. După victoria asupra
acheienilor de la Leucopetra din anul 146 î.Chr., în acelaşi an Roma a cucerit şi
Cartagina, încheindu-se astfel cel de-al treilea război punic (149-146 î.Chr.).
Senatul19 conducea politica externă cu competenţă, fapt ce dădea stabilitate
funcţionării „organelor diplomatice”. Prin structura, funcţiile şi activitatea sa,
Senatul elabora direcţiile politicii externe romane. Astfel, Senatul era cel care
ducea tratativele, numea trimişii Romei, primea ambasadorii străini, hotăra
asupra tratatelor, decidea asupra continuării războiului sau încheierii păcii.
Proclamarea războiului şi încheierea păcii erau de competenţa Adunării poporului care sancţiona hotărârile deja luate de Senat, rareori intrând în conflict cu
hotărârile acestuia20. În caz de pericol grav extern sau intern (răscoale ale
sclavilor), Senatul putea numi un dictator sau putea pune întreaga putere la
dispoziţia magistraţilor, fără a renunţa însă la controlul asupra lor.
Caracterul formalist şi solemn al dreptului roman, însoţit de realizarea unor
gesturi rituale şi pronunţarea unor cuvinte solemne din perioada Regalităţii şi a
Republicii a reprezentat, în acelaşi timp, şi o trăsătură a diplomaţiei acelei perioade.
Ilustrative în acest sens sunt tratativele de pace desfăşurate între regele Macedoniei,
Perseu, şi legatul roman Quintus Martius Filip, proxenul său. O descriere a acestor
negocieri o întâlnim la Titus Livius, în lucrarea Ab urbe condita, care ne înfăţişează
formalităţile complicate şi procedura strictă care trebuia respectată înainte de
încheierea oricărui tratat. Întâlnirea fiind fixată să aibă loc în Tessalia, pe râul Peneia,
regele Macedoniei şi reprezentantul Romei au sosit la data stabilită însoţiţi, fiecare, de
o suită numeroasă. Sub ochii a numeroşi spectatori, cei doi şi-au disputat întâietatea la
trecerea râului, precum şi numărul de însoţitori care aveau voie să-i urmeze. În ceea
ce priveşte cine trebuia să treacă cel dintâi râul, părerile erau împărţite în două tabere:
o tabără se alia regelui, ţinându-se seama de titlul său, cealaltă solului roman, având în
vedere faima statului roman. Legatul roman a glumit, spunând că fiul trebuie să
urmeze tatălui (el se numea şi Filip, ca tatăl lui Perseu), astfel încât regele
macedonean a cedat. Problema mărimii suitei s-a rezolvat printr-un compromis:
Perseu a traversat râul împreună cu toată suita sa, aşa cum dorise, însă a lăsat
romanilor câţiva ostatici până la terminarea tratativelor. Aceste formalităţi complicate
erau menite să demonstreze că întâlnirea dintre cele două tabere nu s-a desfăşurat pe
picior de egalitate21. După ce s-au întâmpinat şi salutat ca prieteni, regele Macedoniei
18

Ibidem.
În timpul Republicii, Senatul şi-a păstrat rolul politic important. Din punct de vedere
juridic, acesta era organul cu cele mai multe competenţe, fiind implicat în toate
domeniile. Pe plan legislativ, Senatul confirma legile semnate în comiţii, iar din secolul
al III-lea î. Chr. dădea şi avizul proiectelor de lege ce urmau a fi dezbătute în comiţii.
De asemenea, Senatul întocmea bugetul şi era depozitarul tezaurului.
20
N.A. Maşchin, op. cit., p. 117.
21
V. P. Potemkin (coord.), op. cit., p. 70.
19
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şi Quintus Martius s-au aşezat pe jilţuri dinainte pregătite şi au început dialogul.
Acesta s-a desfăşurat sub forma unor întrebări acuzatoare puse de legatul roman,
„oarecum în rolul acuzatorului de stat”, şi a unor răspunsuri detaliate formulate de
Perseu. „Tu ai alungat pe Abrupolis, aliatul Romei, tu ai adăpostit pe ucigaşii lui
Architaur, tu, împotriva convenţiei, ai făcut război în Tessalia etc.”22 – erau acuzările
lansate de Quintus Martius Filip. „N-am făcut însă nimic ireparabil, ca să merit
răzbunarea voastră prin război”23 – a venit răspunsul lui Perseu. Dându-i speranţa
amăgitoare că romanii ar dori să încheie pacea, Martius i-a propus lui Perseu să
trimită o solie la Roma, iar între timp să încheie un armistiţiu, ceea ce s-a şi realizat:
„Armistiţiul era necesar pentru romani, deoarece în vremea aceea ei n-aveau încă
nimic pregătit, nici armată, nici conducător”24.
Nici în timpul Republicii şi nici al Imperiului nu au existat ambasadori
permanenţi sau reprezentanţe ale Romei, dotate cu o reşedinţă constantă, în vreo
altă ţară, prietenă sau rivală. Misiunile diplomatice se numeau legaţii (legationes),
ambasadorii – legaţi (legati), oratorii – oratores, iar purtătorii de cârje –
caduceatores. Denumirea de legaţie se pare că provine de la numele ambasadorului trimis de statul roman: legatus (trimis). În perioada Regalităţii, dreptul
trimiterii misiunilor îi aparţinea regelui, ambasadorii fiind feţiali. În timpul
Republicii, acest drept a trecut în totalitate la Senat. Senatul fixa doar normele sau
principiile în baza cărora era alcătuită misiunea diplomatică. Titus Livius ne
informează că cel care activa în numele demnităţii şi interesului poporului roman
era ambasadorul, care era ales în timpul Republicii de către preşedintele Senatului
din rândul senatorilor. Uneori, aceştia erau aleşi şi prin tragere la sorţi. Toţi
ambasadorii erau numiţi pentru o anumită misiune temporară. Durata misiunii era
direct dependentă de aşteptarea îndelungată la care erau obligaţi, de distanţele
mari şi de durata călătoriilor care puteau fi chiar de luni întregi. Istoria a
consemnat misiuni diplomatice care au durat aproape un an. Una dintre acestea
era condusă de un rege din Asia care a ajuns la Roma după o călătorie de 9 luni.
În timpul Regatului şi al Republicii, ambasadorii erau numiţi de Senat şi
primeau de la acesta împuterniciri şi instrucţiuni verbale25. Conducătorul soliei,
alcătuite de regulă din senatori, purta numele de princeps legationes, situânduse pe o treaptă ierarhică mai ridicată decât la greci. În deplasări, el era însoţit de
10-12 persoane ce formau o suită impozantă. Pe drum, el arăta un inel special de
aur drept legitimaţie care le permitea să obţină cele de trebuinţă fără plată.
Uneori, vasul pe care călătoreau era escortat de corăbii de război, Roma dorind
să sublinieze prin aceasta puterea şi prestigiul trimisului său26. După întoarcerea
la Roma, ambasadorii erau obligaţi să întocmească un raport către Senat despre

22

Ibidem.
Ibidem.
24
Titus Livius, Ab urbe condita, XLII, 43, apud Ibidem.
25
Instrucţiunile scrise nu au existat la romani, ele fiind introduse mai târziu de
diplomaţia bizantină.
26
Mircea Maliţa, op. cit., p. 83.
23
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modul în care şi-au îndeplinit misiunea (legationem referre – a face o comunicare asupra misiunii).
Rolul decisiv al instituţiei Senatului în soluţionarea problemelor externe a fost
cunoscut şi în afara hotarelor. Ambasadele străine sosite la Roma cereau, în primul
rând, audienţă Senatului, fiind îngrijorate de atitudinea pro sau contra a acestuia.
Modul în care erau primite şi tratate misiunile străine la Roma diferea, după cum
era vorba despre misiuni ale statelor aliate Romei sau misiuni ale statelor cu care
Roma nu se afla în relaţii diplomatice de prietenie. Solii trimişi de statele inamice
erau primiţi în suburbiile Romei, pe câmpul lui Marte, într-o vilă construită special
în acest scop (vila publica), unde aşteptau răspunsul Senatului la cererea de
audienţă27. Dacă Senatul refuza să-i acorde audienţa solicitată, ambasada era
„obligată să părăsească Italia într-un termen fixat de obicei la cel mult o lună”28,
nemaiputând să revină ulterior decât cu aprobare formală. Dacă răspunsul era
pozitiv, ambasadorii erau primiţi în templul Bellonei, aflat lângă vila publica.
În cazul soliilor statelor aliate sau prietene, acestea erau primite de questor
urbanus (vistiernicul de stat)29, la care erau obligate să se înregistreze pentru a avea
dreptul de a intra în cetate. Odată primit dreptul de a intra în Roma, ambasadorul
putea fi adăpostit întotdeauna într-o clădire specială (graecostatis) unde aştepta „ziua
sortită audienţei”. Aşteptarea se prelungea de multe ori chiar la 2 sau 3 ani, fapt ce
necesita multă răbdare şi insistenţă din partea soliei. În perioada aşteptării, membrii
soliei erau supuşi atât unor atenţii mari, cât şi unei supravegheri atente. În cinstea lor
se organizau serbări, se dădeau reprezentaţii de teatru şi circ şi li se ofereau daruri.
Romanii aveau obiceiul de a ridica statui la poalele Capitoliului atunci când
ambasadorii erau persoane deosebit de importante şi apreciate. La rândul lor, solii
străini aduceau daruri sau vărsau sume substanţiale în vistieria statului roman. Uneori,
cadourile erau de-a dreptul impresionante: de exemplu, Cartagina a trimis o coroană
de aur de 10 kilograme, iar Antioh, regele Siriei, vase de aur care cântăreau 200 de
kilograme30. Slujitori speciali aveau misiunea, în afară de a-i servi şi a-i supraveghea
pe ambasadorii străini, de a scrie rapoarte asupra modului lor de comportare. După
îndelunga examinare, solul era adus în audienţă la Curie, unde îşi expunea misiunea şi
răspundea la întrebări prin intermediul unui interpret. După această întrevedere se
întocmea un raport care era prezentat Senatului pentru a se convinge sau nu „de
trăinicia actului ce urma să fie încheiat”31. Urma un nou timp de aşteptare, după care
ambasadorii primiţi în audienţă erau ascultaţi fie în plenul Senatului, fie de către o
comisie senatorială care alcătuia un raport sau un proiect de răspuns, supus apoi
27

V. P. Potemkin (coord.), op. cit., p. 61.
Mircea Maliţa, op. cit., p. 81.
29
Misiunile diplomatice erau însoţite, la o distanţă respectoasă, de questor urbanus, pe
toată durata deplasării lor pe teritoriul Italiei. Acesta se asigura că ambasadorilor li se
acorda ospitalitate şi „toată atenţia cuvenită”, mai ales dacă veneau din partea unor state
deosebit de importante pentru Roma pe plan diplomatic. Vezi V. P. Potemkin (coord.),
op. cit., p. 61.
30
Ibidem.
31
Vezi Mircea Maliţa, op. cit., p. 82.
28
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dezbaterii Senatului. Dacă pe perioada aşteptării solul încălca vreo lege a Romei, era
imediat expulzat de pe întreg teritoriul statului.
Soluţionarea litigiilor, negocierea alianţelor, precum şi înmânarea ultimatumurilor erau încredinţate unor comisii-ambasade numite de Senat. În componenţa
acestora erau cooptaţi specialişti în problemele care constituiau misiunea
ambasadei. Spre exemplu, solia trimisă în anul 193 î.Chr. să trateze cu Antioh a fost
alcătuită din 3 membri care participaseră la negocierile de la Corint şi Lisimachia.
Jus gentium, alături şi de alte tradiţii, conferea o serie de imunităţi32 care
excludeau însă principiul inviolabilităţii corespondenţei33. Cicero analizează
noţiunea de jus gentium (dreptul popoarelor) în operele sale „Despre stat” şi
„Despre îndatoriri”. Dreptul popoarelor se opunea dreptului civil (jus civile),
păstrându-şi valabilitatea atât în timp de pace, cât şi în timp de război. În virtutea
acestui drept, violarea tratatelor şi misiunilor sacre (jus et sacra legationis) era
considerată o parte a dreptului internaţional. Începuturile dreptului internaţional se
regăsesc în formulele juridice ale feţialilor (jus fetiale).
În organizarea politică a Romei exista instituţia Colegiul feţialilor, o
instituţie sacerdotală cu funcţii civile. Acesta era format din 20 de membri, aleşi
pe viaţă, care aveau sarcina de a examina condiţiile în care erau încheiate tratatele, trăinicia lor, precum şi regimul de desfăşurare a războiului şi a păcii. Ei
declarau războiul şi tot ei încheiau pacea şi semnau tratatele. Activitatea feţialilor avea caracter mistic, ei întrebuinţând rituri şi cuvinte magice care erau cunoscute numai de cei iniţiaţi. Membrii Colegiului feţialilor purtau o îmbrăcăminte specială (veşminte de lână, eşarfe) şi purtau „un bulgăre de pământ sacru,
cu iarbă şi rădăcini (verbena), aşezat pe cap, luat de pe muntele Capitoliului”34.
Una dintre principalele atribuţii ale Colegiului feţialilor consta în soluţionarea
litigiilor în mod paşnic şi numai în ultimă instanţă pe calea armelor. Tratativele erau
duse de o comisie specială, alcătuită din 4 membri, în frunte cu „părintele sacru”
(pater patratus). Mergând în oraşul care încălcase tratatele sau principiile internaţionale, comisia practica o serie de rituri şi profera blesteme la adresa vinovatului.
În termen de 33 de zile de la întoarcerea sa la Roma, comisia aştepta un răspuns.
Dacă acesta nu venea, feţialii întocmeau un raport către Senat şi popor, care aveau
dreptul de a declara război. Declaraţia de război era făcută de către pater patratus,
reprezentantul Colegiului, care se deplasa la graniţă şi arunca „o lance de fier sau o
lance mânjită de sânge, cu vârful înroşit în foc”, gest care echivala cu declararea
războiului35. Cu timpul, romanii au renunţat la obositoarea deplasare36 şi au decis să
arunce lancea din înălţimea templului Bellonei37.
32

Soliile beneficiau de anumite privilegii speciale, persoana solului fiind sacrosantă.
Corespondenţa era supusă unei cercetări atente din partea romanilor, informaţiile
culese astfel fiind valorificate în luarea deciziei favorabile sau nefavorabile a Senatului.
34
V. P. Potemkin (coord.), op. cit., p. 57.
35
Titus Livius, De la fundarea Romei, Bucureşti, 1959, p. 52.
36
Vezi Mircea Maliţa, op. cit., p. 84.
37
Titus Livius, în Ad urbe condita libri, descrie războiul romanilor cu albanii, finalizat
prin duelul între cei trei fraţi Horaţiu şi cei trei fraţi Curiaţiu.
33
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La încheierea păcii, pater patratus, împreună cu pater verbenarius, ce
purta o ramură sfinţită, cultivată în grădinile Capitoliului, mergea în Senat
pentru a citi cu glas tare ambasadorilor textul tratatului, blestemând pe toţi cei
care vor îndrăzni să-l violeze, după care, pentru a pecetlui înţelegerea, tăiau un
animal de jertfă38: „Romanii nu vor călca niciodată, cei dintâi, condiţiile care
sunt săpate pe aceste table, pe care vi le-am cetit acum... Iar dacă le vor călca,
să-i trăsnească Jupiter în acelaşi fel în care lovesc acum acest animal de
sacrificiu, şi de atâtea ori mai mult cu cât zeul este mai tare decât omul”39.
Caracteristica principală a diplomaţiei romane a constituit-o fermitatea,
uneori îmbinată cu mobilitatea. Numeroase exemple atestă această trăsătură
importantă a succeselor romane. Episodul legat de regele Siriei, Antioh al IVlea (174-164 î. Chr.), care l-a primit pe trimisul roman Pompilius Lenius în
apropiere de Alexandria, ce îi aducea somaţia Senatului roman de a părăsi
Egiptul, este elocvent în acest sens. Trimisul Romei, pentru a-l impresiona pe
regele Siriei, a desenat un cerc în jurul acestuia, rostind cuvintele: „Înainte de a
ieşi din acest cerc, îmi vei da răspunsul către Senat”40. Intimidat, Antioh a cedat
şi s-a retras, iar Egiptul a intrat în sfera politică romană.
Un loc important în cadrul instituţiilor proprii diplomaţiei romane îl ocupă
ostatecii, care erau înscrişi în tratate ca un mod de garanţie a respectării lor. Îi
întâlnim în timpul războaielor punice şi în timpul războiului cu galii când Iulius
Caesar le-a cerut, drept garanţie pentru credibilitatea acestora, 600 de ostateci. De
altfel, în timpul domniei lui Iulius Caesar, când Roma a început o campanie
intensă atât în Orient, în Asia Mică şi Siria, cât şi în Occident (Galia, Germania,
Britania), diplomaţia romană a cunoscut o puternică înflorire. Paradoxul consta în
faptul că, deşi procedurile şi formalităţile se simplificaseră mult faţă de perioada
anterioară, succesul diplomaţilor romani era garantat de prevalenţa Romei asupra
adversarilor săi. Reuşita lui Caesar de a supune toate triburile din Gallia s-a datorat desăvârşitului său talent diplomatic. „Sociabil, darnic şi simplu”, atrăgându-şi
uşor simpatia oamenilor de orice naţionalitate, vârstă sau origine socială, Caesar a
convocat o conferinţă diplomatică a tuturor triburilor din Gallia, erijându-se în
„conducător şi apărător al intereselor generale ale Galliei”41. El a reuşit astfel să
fie numit ca arbitru în certurile dintre diverse triburi, manevrând cu abilitate
politica internă a Galliei în interesul statului roman şi al său personal, călăuzit de
principiul „scopul scuză mijloacele”.
O altă componentă importantă a diplomaţiei romane o reprezenta demnitatea
şi caracterul sacrosant al persoanei solilor. Încălcarea drepturilor unui ambasador, asasinarea sau ofensa adusă unui sol putea constitui pretext de război,
echivalând cu o încălcare a principiilor dreptului internaţional: „Dacă vreunul ar
pricinui daune ambasadorului ţării inamice, acest fapt trebuie considerat ca o
violare a dreptului popoarelor, deoarece ambasadorii erau consideraţi ca persoane
38

Vezi Mircea Maliţa, op. cit., p. 84.
Titus Livius, Ad urbe condita libri, I, 32, apud V. P. Potemkin (coord.), op. cit., p. 58.
40
Apud Ibidem, p. 83; vezi şi N.A. Maşchin, op. cit., p. 121-122.
41
V. P. Potemkin (coord.), op. cit., p. 76.
39
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sacre” (sancti habentur legati)42. „Civis romanus sum” era expresia care conferea
o forţă considerabilă celui ce avea dreptul să o rostească. Această concepţie
privind protecţia cetăţenilor oriunde în lumea veche a fost preluată de toate
imperiile care s-au succedat, inclusiv de cel englez care, în secolul al XIX-lea, era
stăpânul mărilor şi a unei bune părţi din uscatul locuit.
Romanii şi-au adaptat diplomaţia la propria lor istorie. După instaurarea
puterii imperiale, Senatul a fost lipsit de prerogativele sale în sfera politicii externe,
acestea (încheierea păcii, declararea războiului, numirea ambasadorilor, primirea
solilor străini etc.) fiind preluate de către împărat la ordinul căruia au avut loc
modificări importante ale instituţiilor diplomatice. Ambasadorii erau numiţi direct
de către împărat care şi-a creat, pentru activitatea diplomatică, o cancelarie specială.
Ambasadorii erau obligaţi să întocmească un raport general asupra activităţii lor pe
care trebuiau să-l prezinte numai împăratului. În ultima epocă a Imperiului s-a
modificat şi limba diplomatică, devenind „bombastică, monotonă şi neexpresivă”43.
Prudenţa şi calmul au caracterizat diplomaţia lui Augustus, care „a câştigat pe
cale paşnică mai multe victorii decât pe calea armelor”44. La începuturile Imperiului
nu se recurgea la război decât în momentul în care erau epuizate toate negocierile
privitoare la atragerea în orbita Romei a anumitor provincii, regiuni, popoare.
Suetonius, în lucrarea “Vita divi Augusti”, ne descrie amănunţit perioada lui
Augustus, scoţând în evidenţă comportamentul înţelept al împăratului. Istoricul ne
spune că omul care începe un război în mod nechibzuit se aseamănă cu pescarul
care pescuieşte cu o undiţă de aur şi nu prinde nimic45. Suetonius ne relatează şi
despre o ingenioasă soluţie aplicată de Nero, care va deveni o procedură în politica
externă a romanilor. Astfel, în lupta pentru Armenia din sec. I, pe care romanii şi-o
disputau cu parţii, Nero apelează la un compromis cu aceştia. El numeşte pe
Tiridates, fratele lui Volageses, regele parţilor, pe tronul Armeniei. Încoronarea
noului rege al Armeniei trebuia însă să fie făcută de împăratul roman, fapt ce a
diminuat însă „succesul” parţilor. Legatul lui Nero, Domitius Corbulo, a tratat cu
regele parţilor, Volageses, printr-un schimb de scrisori diplomatice, această curioasă
şi neînţeleasă de către parţi, condiţie. În fapt, romanii atrăseseră în sfera lor de
influenţă regatul armean, încheind şi războiul atât de costisitor şi sângeros cu parţii.
În ziua fixată pentru tratative, Tiridates şi Corbulo au sosit însoţiţi, fiecare, de câte
20 de călăreţi. Cei mai însemnaţi membri ai sttaului major al lui Domitius Corbulo
fuseseră trimişi în tabăra lui Tiridate ca ostatici, pentru a garanta buna-credinţă a
romanilor. În cursul discuţiilor, legatul roman l-a încredinţat pe regele Armeniei că
drumul ales, cel al păcii, era „mai drept şi mai puţin periculos”46. Tiridates s-a
declarat gata să plece la Roma pentru a preda însemnele puterii regale la picioarele
statuii lui Nero şi a le primi apoi din mâinile împăratului. Această înţelegere a fost
urmată de o paradă militară în care cele două armate s-au întrecut în strălucire, iar
42

Pomponiu, Digesta, L, VII, 17, apud Ibidem, p. 77.
V. P. Potemkin (coord.), op. cit., p. 84.
44
Ibidem, p. 78.
45
Apud Suetonius, Vita divi Augusti, Cântul XXV, Bucureşti, 1955, p. 138.
46
V. P. Potemkin (coord.), op. cit., p. 80.
43
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regele Armeniei şi-a depus coroana la picioarele statuii împăratului. Tiridates a fost
apoi nevoit să întreprindă o lungă şi obositoare călătorie prin Imperiul roman,
pentru a-şi primi coroana în cadrul unei ceremonii fastuoase, organizată în
Capitoliu, care i-a făcut o puternică impresie. Nouă luni a durat călătoria pe uscat
(religia parţilor interzicea o călătorie de lungă durată pe mare), timp în care regele
Armeniei s-a bucurat de toate onorurile, fiind însoţit de o suită enormă şi de cele
două armate, aşa cum ceruse regele parţilor. Guvernatorii provinciilor romane, prin
care trecea impresionanta suită, dădeau recepţii solemne în onoarea înaltului
oaspete, respectându-se eticheta internaţională, deşi romanii în vârstă erau de părere
că „Unui rege obişnuit cu luxul Orientului nu-i este cunoscut că la noi numai forţa
are valoare, iar nu poleiala aceasta deşartă”47. Sosind în nordul Italiei, Tiridates a
fost condus de legaţii romani la Napoli, unde se afla şi împăratul, de unde au plecat
împreună spre Roma. Ceremonialul încoronării a fost deosebit de fastuos, fiind
descris de Dio Cassius în a sa Historia Romana:
Capitala era împodobită cu ghirlande, fiind luminată seara. Străzile erau pline
de lume, unii se urcau chiar pe acoperişurile caselor, în speranţa de a vedea parada
solemnă. Pe ambele părţi se aflau aşezate armate în veşminte strălucitoare şi cu
steaguri. A doua zi dimineaţa a început, în sfârşit, însăşi ceremonia. Înconjurat de
Senat şi de garda pretorienilor în haine de culoare vie, ca pentru triumf, Neron a
apărut în Forum şi s-a aşezat într-un jilţ, pregătit special pentru acest prilej, lângă
Rostra. Spre el, printre rândurile armatei, a trecut, apropiindu-se, Tiridate; i-a arătat
prin gesturi supunere, declarându-l stăpânul universului şi urmaş al Zeului Mitra.
După aceea, Împăratul l-a declarat rege al Armeniei şi i-a pus diadema pe cap. Întrun triumf solemn, salutat ca rege, Tiridate s-a dus la Capitoliu şi a depus o coroană
de lauri pe altarul lui Jupiter. Ceremonia încoronării s-a terminat cu un spectacol în
teatrul lui Pompei. Teatrul era renovat, împodobit cu aur şi stofe scumpe. Pe lângă
aceasta, în onoarea conducătorului statului armean a fost organizată o expoziţie de
artă, s-au distribuit bani şi mâncare pentru popor şi s-a bătut o monedă specială. La
plecare i s-au oferit lui Tiridate şi suitei lui cadouri scumpe; de asemenea s-a
expediat în Armenia un număr mare de meşteri iscusiţi pentru reconstrucţia
capitalei armene, Artaxata, care capătă numele de Neronea, oraşul lui Neron48.

În sec. al III-lea d. Chr., în urma unei lovituri de stat, în Partia a venit la
putere dinastia Sasanizilor care a pus bazele noului regat al Persiei. Tratativele
purtate între perşi şi romani au fost influenţate de obiceiurile şi ceremonialul
oriental care punea mare preţ pe fast şi aparenţe. Ambasadorul roman Petru
Magister (Petru Patricius) a descris, în memoriile sale, negocierile care au
precedat încheierea tratatului dintre romani şi regele Persiei, Chosroes I (sec. al
VI-lea). La tratative au fost de faţă câte şase interpreţi din partea fiecărei misiuni,
tratatul urmând să fie redactat în două limbi, greacă şi persană. Perşii primeau
exemplarul grec, scris cu litere persane, în timp ce romanii primeau exemplarul
persan, scris cu litere greceşti. Toate dezbaterile asupra textului tratatului au fost
47
48

Ibidem, p. 81.
Dio Cassius, Historia Romana, LXIII, 2, apud Ibidem, p. 82.
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consemnate într-un document în două exemplare, un exemplar urmând să fie
păstrat în arhiva persană, iar celălalt în arhiva romană de la Constantinopole.
Ambasadorii romani au avut nevoie de mult tact pentru a tempera „caracterul
orgolios al barbarilor orientali”49 care căutau permanent să sublinieze puterea
statului persan în comparaţie cu cea a romanilor.
Împăratul Domitian a aplicat aceeaşi politică ingenioasă ca şi Nero atunci
când a pus pe capul lui Diegis, fratele lui Decebal, o coroană, cu intenţia de a
obţine prietenia lui Decebal50. Noutatea consta, de fapt, în ideea ca suveranul din
ţara vizată să fie atrasă în sfera de influenţă romană, să fie un suveran care să
recunoască originea romană a investiturii sale. Influenţa experienţei parte o
observăm şi la contactele dintre Decebal şi romani. Traian însuşi dusese lupte cu
parţii, şlefuindu-şi aptitudinile diplomatice.
În timpul Imperiului a înflorit şi aşa-zisa diplomaţie internă, respectiv diplomaţia dusă de unităţile administrativ-teritoriale ale statului roman: provincii, municipii, corporaţii etc. Corpuri politice independente, acestea beneficiau de jus
legationis, având dreptul de a trimite misiuni la Roma şi la alte organizaţii, de a
încheia tratate şi de a întreţine relaţii diplomatice. Prin intermediul misiunilor
diplomatice se menţinea legătura între Roma şi diferitele provincii, precum şi între
acestea: „Reţelele diplomatice se întindeau peste tot „cercul pământului” şi-i depăşeau cu mult limitele”51. Numărul misiunilor diplomatice trimise de subunităţile
politice era extrem de mare. Unele urmăreau scopuri practice, cum ar fi scăderea
impozitelor, acordarea creditelor pentru construirea unor edificii publice, ridicarea
statuilor şi templelor în cinstea Împăratului, construirea de băi, drumuri, şcoli etc.
De asemenea, prin intermediul misiunilor se trimiteau cereri sau plângeri împotriva
acţiunilor/ inacţiunilor autorităţilor administrative centrale şi locale. O altă categorie
de misiuni erau cele prin care se exprimau sentimente de supunere sau devotament,
se adresau felicitări şi urări la diferite aniversări sau evenimente importante. De
exemplu, o misiune greacă a sosit la Roma cu scopul de a-l felicita pe Calligula cu
ocazia urcării sale pe tron. Acelaşi gen de solie au trimis şi locuitorii oraşului
Afrodisia la împăratul Diocleţian. De asemenea, o misiune trimisă de un oraş din
Asia Mică a venit să-l felicite pe Marc Aureliu cu ocazia naşterii fiului său. Mărturii
privind acest gen de misiuni diplomatice s-au păstrat în operele lui Filon şi Dio
Chrysostomus. De exemplu, cerând mai întâi aprobarea de la autorităţile orăşeneşti,
evreii din Alexandria au trimis la Calligula o misiune cu o plângere împotriva locţiitorului roman Avilla Flaccus. Delegaţii au fost primiţi la Roma pe câmpul lui
Marte, unde împăratul a binevoit să-i primească şi să răspundă la salutul lor.
Discuţiile au fost însă purtate mai târziu în grădinile lui Mecena. Deşi dialogul
începuse sub bune auspicii, împăratul şi-a exprimat nemulţumirea că evreii negau
caracterul divin al puterii sale: „Voi sunteţi singurii care nu mă recunoaşteţi ca zeu...
De ce nu mâncaţi carne de porc?”52. Discuţia a durat mult timp, împăratul devenind
49

Menander Protector, Fragmenta historicum graecorum, IV, 218, apud Ibidem, p. 83.
Dio Cassius, LXII, II, Bucureşti, 1954.
51
V. P. Potemkin (coord.), op. cit., p. 85.
52
Apud Ibidem, p. 85.
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din ce în e mai nervos şi nemulţumit, ceea ce a dus la eşecul misiunii evreilor. O
altă misiune trimisă de locuitorii oraşului Smirna la împăratul Traian a fost încununată de succes: „Cu bunătatea lui superioară, cu clarviziunea lui, Împăratul mi-a dăruit tot ce i-am cerut. De asemenea şi altor delegaţi... În oraş a curs un val de aur”53.
În timpul Republicii şi în perioada de început a Imperiului, misiunile
diplomatice trimise de provincii, municipii sau corporaţii izolate la centru erau
destul de rare. Orice cetăţean care avea timp liber şi mijloacele materiale necesare
putea face parte dintr-o misiune diplomatică. Prin urmare, accesul la funcţia de
ambasador nu necesita nici cunoştinţe speciale, însă era nevoie de mijloace
financiare considerabile deoarece cheltuielile misiunii erau suportate de delegaţi.
Se întâmpla astfel că numai cetăţenii foarte bogaţi puteau fi ambasadori. În
fruntea misiunilor provinciale erau trimişi membrii din organele de conducere a
municipiului (Senatul oraşului) care, de regulă, se bucurau mai apoi de o carieră
strălucită, devenind senatori ai Imperiului, membri ai Senatului de la Roma.
Odată ales într-o misiune diplomatică, cetăţeanul respectiv se bucura de un mare
respect din partea concetăţenilor săi. A ajunge la Roma şi a fi primit de împărat
constituia o mare onoare, iar cei care reuşeau acest lucru erau numiţi ocrotitorii
oraşului lor, li se ridicau monumente şi statui, se organizau serbări.
În timpul lui Constantin cel Mare (sec. al IV-lea), diplomaţia imperiului roman
a fost puternic influenţată de biserică, un rol însemnat în misiunile diplomatice
revenind clericilor, episcopilor şi, mai târziu, papei54. O altă mostră de diplomaţie
romană este şi tratatul încheiat de Constantin cel Mare cu goţii, în anul 332 d.Chr.,
care era avantajos pentru ambele părţi. Astfel, goţii primeau de la romani pământ
pentru colonizare în regiunile Dunării şi bani pentru ajutorul militar acordat
imperiului. Pentru a uşura legăturile comerciale pe ambele maluri ale Dunării,
împăratul roman a construit un pod peste fluviu. În paralel, Constantin a încheiat în
secret o înţelegere asemănătoare şi cu sarmaţii care a stârnit indignarea goţilor.
Aflând de acest tratat, principele goţilor l-a obligat pe fiul său, viitorul rege
Atanaric, să jure că nu va acorda niciodată ajutor militar romanilor.
Concluzionând, putem spune că, în ciuda în ciuda rigidităţii şi formalismului diplomaţiei romane, nu putem ignora faptul că romanii ne-au lăsat acel
„ius gentium” care a stat la baza dezvoltării dreptului internaţional, termenul de
„legatus” (trimis, ambasador al statului roman) de la care provine şi denumirea
de „legaţie”, precum şi o serie întreagă de ritualuri şi proceduri care au fost
preluate ulterior, servind la perfecţionarea artei diplomatice.

53

Dio Chrysostomus, Oratio, XL, apud Ibidem, p. 85-86.
P. Orosius, Historiarum libri VII adversus paganos, V, 2, apud V. P. Potemkin (coord.),
op. cit., p. 84.
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ROMÂNIA ŞI SERBIA ÎN RAPORT CU PRIMUL
RĂZBOI MONDIAL
Mihaela BĂRBIERU∗
Larisa MIHALCEA∗∗
Abstract: On the eve of the World War I many countries and peoples of Europe
were involved in actions to eliminate foreign domination and win the national
independence or autonomy. Following the assassination in Sarajevo, Serbia
was soon placed at the center of events that led to the outbreak of the First
World War. Austria-Hungary has considered it necessary to punish the Serbs
for war and triggered a pressure on the Romanian Kingdom government to
obtain its participation in a possible war in the Balkans. Even if the Serbian
government accepted almost all demands of the Austro-Hungarian Empire, the
World War I could not be prevented, a war that would end with the birth of both
the Great Romania as the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. Their
achievement was recognized by the peace treaties of 1919-1920, important
documents for the official recognition of the new international order in Europe.
Keywords: World War I, Balkan Europe, Romania, Serbia.

În preajma izbucnirii primei mari conflagraţii mondiale numeroase naţiuni şi
popoare, îndeosebi din Europa, se aflau angajate în acţiuni complexe pentru
înlăturarea dominaţiei străine şi obţinerea dreptului la independenţă naţională,
libertate şi autonomie. În inima Europei dăinuia încă Imperiul Austro-Ungar, care
se folosea de un aparat de stat absolutist spre a menţine sub o asuprire cruntă un
mare număr de naţiuni, naţionalităţi şi popoare. Austro–Ungaria era un stat multinaţional care se sprijinea pe „o armată mergând de soldaţi, o armată şezândă de funcţionari, o armată în genunchi de popi şi o armată târâtoare de denunţători”1, după
cum aprecia A.J.A.S. Grenville în lucrarea The Major International Treaties 19141973. În societatea imperiului se împleteau marile contradicţii naţionale cu imensele
contradicţii economice şi sociale. Pe întinderea acestui conglomerat şi eterogen
imperiu existau zone cu un înalt grad de dezvoltare economică (Austria de Jos,
∗

cercetător ştiinţific III dr. în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S
Nicolăescu-Plopşor”.
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A.J.A.S. Grenville, The Major International Treaties. 1914-1973. Methuen Co Ltd,
New York, 1981 p. 47.
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Boemia, Ungaria Centrală), dar şi zone cu o slabă stare industrială, în economia
cărora agricultura ocupa un loc predominant (Bosnia, Herţegovina, Dalmaţia, părţi
din Galiţia şi Transilvania). Pretutindeni marea majoritate a populaţiei sărace
aparţinea naţiunilor asuprite, iar categoriile sociale ce stăpâneau bogăţiile aparţineau
germanilor şi ungurilor.
Formele de luptă împotriva asupririi naţionale şi sociale au îmbrăcat diverse forme, de la greve, demonstraţii şi revolte însoţite de violenţe, la dezertări
masive din armată (refuzul de a lupta pentru coroana bicefală) şi chiar la
răscoale, unele de proporţii, din armata austro-ungară2.
Primul război mondial a pornit înainte ca statele din Tripla Alianţă şi
Antanta să se coalizeze. Într-un atentat la Sarajevo, Bosnia, au fost ucişi arhiducele Frantz Ferdinand de Habsburg, moştenitorul tronului austro– ungar şi soţia
sa, ducesa de Hohenberg. Asasinatul a fost înfăptuit de un tânăr sârb în vârstă de
20 de ani, Gavrilo Princip. Prin acest eveniment Serbia s-a plasat pe prima scenă a
primei conflagraţii mondiale, deoarece actul consumat la Sarajevo a servit ca
pretext Puterilor Centrale pentru punerea în aplicare a politicilor expansioniste de
forţă şi dictat.
„Pacea nu va putea deveni o certitudine decât atunci când Serbia va dispare
din Balcani” afirma împăratul Frantz Iosif în scrisoarea din 5 iulie 1914 trimisa
împăratului Wilhelm al II-lea al Germaniei3. Austro-Ungaria considerând necesar
„un război de pedepsire al sârbilor, cei mai vechi duşmani ai noştri”, a declanşat a
serie de presiuni asupra guvernului român pentru a-i obţine nu numai acceptul, ci
şi participarea la un eventual război al Puterilor Centrale dus în Balcani. Acceptul
lui Nicola Pašić, primul ministru al Serbiei, la aproape toate cerinţele notei
ultimative Austro-Ungare nu au oprit declanşarea conflagraţiei.
Refuzul punerii în practică a tratatului cu Puterile Centrale, fapt ce a reprezentat opţiunea României de a elibera teritoriile româneşti anexate de AustroUngaria, s-a materializat iniţial prin decizia de neutralitate adoptată la 3 august
1914. Conform unor studii contemporane cu acele evenimente, România nu a
putut să aplice tratatul său de alianţă defensiva cu Tripla Alianţă deoarece:
– „Austro-Ungaria a început un război ofensiv împotriva Serbiei” considerată „aliata noastră în Balcani”;
– „se desfiinţa tratatul de la Bucureşti”, iar războiul declanşat de AustroUngaria era „un război de negaţiune a dreptului naţionalităţilor”;
– „ar fi fost un ajutor pe care îl dăm azi pentru a sugruma pe fraţii noştri şi
pentru a primejdui mâine existenţa statului român”;
– participarea noastră la acest război ar fi însemnat „renunţarea neamului la un
ideal, ce nu l-am creat, ci l-am moştenit şi pe care nu avem dreptul al distruge”4.
2

În 1918 au fost peste 446.000 de dezertări. La 1 februarie 1918 a izbucnit răscoala
marinarilor din flota staţionată în portul dalmat Catarro (Kotor). Cu toate că a fost
înăbuşită, răscoala a avut un ecou important. La 23 octombrie 1918, în portul Fiume
(Rijeka) s-au răsculat unităţile croate.
3
Le livre blue Serbe, Belgrad, 1914, doc. nr. 14, p. 21
4
Pentru neam. De ce România nu putea urma altă cale, Iaşi 1918, p. 7.
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Marile Puteri s-au aşteptat la un conflict de scurtă durată, neluând în calcul
soluţiile politice pe care le doreau la sfârşitul lui. Ambele tabere au făcut numeroase promisiuni faţă de minorităţile adversarului, nevizând însă restructurarea
Europei pe principii naţionale. Principiul naţionalităţilor a prins, însă, rădăcini
în cei 4 ani de conflict devenind o cerinţă în anii ce au urmat primei conflagraţii
mondiale.
Apelul guvernului sârb a reuşit să creeze o solidaritate în apărarea naţiunii
sârbe. Asasinare prinţului moştenitor a provocat însă, în teritoriile habsburgice,
manifestaţii de loialitate. Un număr considerabil de politicieni români, considerând ca arhiducele Frantz Ferdinand fusese favorabil cauzei românilor în
Transilvania, s-au abţinut de la acţiuni pro-sârbe. Bucureştiul s-a temut de un război care ar fi pus în pericol „achiziţiile teritoriale ale celui de-al II-lea război balcanic”5. În acelaşi timp majoritatea coaliţiei croato-sârbe din dieta de la Zagreb,
nu sprijinea acţiunile subversive. Mai mult, partidele conservatoare şi clericale
croate şi slovene se pronunţau pentru un război împotriva Serbiei ortodoxe.
Serbia, micul stat cu 4,5 milioane de locuitori, cu aliaţi neinteresaţi pentru o
apărare fermă împotriva atacurilor germane, a reuşit să ţină piept invaziei
obţinând la Cer prima victorie asupra Puterilor Centrale. Încurajată de ofensiva
ruşilor în Galiţia şi de admiraţia francezilor, sârbii au pierdut şi au recâştigat
Belgradul pe parcursul lunii decembrie 1914.
Problema unificării s-a pus de acum încolo în mod deschis, fiind legată
implicit de supravieţuirea statului sârb. Guvernul a dezbătut „viziunea Iugoslaviei”
şi „posibilitatea extinderii sale peste Bulgaria”. Stabilit la Niš, guvernul a proclamat,
în decembrie 1914, în cadrul Adunării Naţionale, acest război ca o acţiune purtată
pentru eliberarea şi unificarea tuturor sârbilor, croaţilor şi slovenilor. Astfel, prin
Declaraţia de la Niš a fost înlocuită ideea statului naţional sârb şi s-au pus bazele
unui nou concept, al unui stat mare al naţiunii iugoslave, stat format din sârbi, croaţi
şi sloveni. În mai 1915, anul intrării Italiei în război, mai multe personalităţi de
origine slavă (printre care şi Ante Trumbici şi Franco Supilo) din Austro-Ungaria,
au format, la Londra, un Comitet Iugoslav. Această instituţie a militat în anii
războiului pentru unirea slavilor sudici în jurul Serbiei şi Muntenegrului.
Înfrângerea rusă (revoluţia burgheză şi mai apoi cea bolşevică) a fost primul
eveniment care a afectat popoarele Europei şi nu previzibila prăbuşire a AustroUngariei. Dispariţia unui regim puternic în Rusia a atârnat greu, timp de douăzeci
de ani, asupra noului echilibru care avea să se instaureze. Principiile programatice
ale lui Lenin şi libertatea recunoscută popoarelor care voiau să se desprindă din
Imperiul Rus au înlesnit naşterea unor noi entităţi politice. Consecinţele retragerii
ruşilor, întâi de pe front, apoi din conflictul însuşi, au fost importante pentru un
stat beligerant ca România, care se găsea lipsit de teritoriul său şi de căile de
comunicaţie cu aliaţii săi. Lipsită de posibilităţi de aprovizionare, România s-a
văzut silită să accepte un armistiţiu (9 decembrie 1917) şi să semneze, în martie/
5

Stevan K. Pavlowitch, Istoria Balcanilor. 1804-1945, Bucureşti, Editura Polirom,
2002, p. 200.
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mai 1918, Pacea de la Buftea – Bucureşti, consfinţind astfel noul echilibru de
forţe care s-a instaurat în regiune, după Tratatul de la Brest-Litovsk (3 martie
1918) în folosul imperiilor centrale. România a ştiut să folosească condiţiile
prielnice generate de retragerea ruşilor pentru a-şi alipi, în urma unui plebiscit,
provincia românească Basarabia (27 martie 1918)6.
Înfrângerea Imperiului ţarist şi dubla revoluţie rusă au deschis perspective
Poloniei. Patrioţii polonezi au fost nevoiţi să renunţe la ajutorul dat de ţar şi să-şi
găsească alţi sprijinitori pentru aspiraţiile naţionale poloneze. Astfel, AustroUngaria, care a dus o politică liberală faţă de Galiţia poloneză a încurajat crearea
legiunilor poloneze ale generalului Pilsudski şi i-au favorizat instrucţia, aprovizionarea şi logistica în detrimentul bieloruşilor. Declaraţia guvernului provizoriu
rus despre libertatea popoarelor din împărăţie a accelerat evoluţia de emancipare.
Revoluţia din octombrie şi căderea ţarismului au avut şi efecte importante în
Balcani, unde Rusia a jucat un rol important.
Sistemul european a fost legat de existenţa Dublei Monarhii, care s-a constituit
în urma compromisului din 1867. Căderea Imperiului Austro– Ungar a făcut
posibilă rezolvarea doleanţelor naţionale a unor serii de popoare ce fuseseră
înglobate, în timp, în conservatorul regim. Sfârşitul dominaţiei habsburgilor asupra
Europei danubiene a produs o zguduire geopolitică însemnată.
Naţiunile asuprite nu mai doreau să accepte compromisul. În vara anului
1917 ardelenii Sever Bocu şi Ghiţă Pop, care se găseau în Rusia cu scopul de a
organiza unităţi de voluntari români pentru a lupta alături de aliaţi împreună cu
Tommas Gariggue Masaryk, au elaborat un plan privind convocarea unui
Congres al naţiunilor asuprite din Austro-Ungaria. Programat iniţial să se ţină la
Stockholm, Congresul şi-a desfăşurat lucrările la Kiev în prezenţa a 10.000 de
delegaţi, printre care s-au numărat şi şefii misiunilor militare aliate7.
6

Unirea Basarabiei cu România, act cu caracter democratic şi plebiscitar, a survenit pe
fondul dezmembrării Imperiului Rus, odată cu proclamarea principiului autodeterminării. În
anul 1917 s-a constituit în provincie Partidul Naţional Moldovean, ce a coordonat mişcarea
de eliberare naţională. În acelaşi an a apărut la Chişinău ziarul „Cuvânt Moldovenesc”. Cu
prilejul Congresului ostaşilor moldoveni de la Chişinău, din 25 septembrie/ 8 octombrie
1917, s-a constituit un organ reprezentativ numit Sfatul ţării. Ca for coordonator al său a fost
format Consiliul Directorilor. Acesta a anunţat autonomia Basarabiei. În condiţiile primejdiei reprezentate de pretenţiile Ucrainei de a anexa teritoriul dintre Prut şi Nistru şi
folosindu-se de prevederile Declaraţiei drepturilor popoarelor din Rusia, în decembrie 1917
s-a proclamat Republica Democratică Moldovenească. În ianuarie 1918 şi-a proclamat
independenţa Ucraina. Complet izolată, Republica Moldovenească şi-a proclamat, la rândul
său, la 4 februarie 1918, independenţa. La 27 martie/9 aprilie 1918, Sfatul ţării, care
cuprindea reprezentanţi ai tuturor naţionalităţilor (138 deputaţi) a adoptat cu majoritate de
voturi hotărârea Basarabiei de a se uni cu România.
7
Sever Bocu, luând cuvântul în numele românilor din Austro-Ungaria, a afirmat:
„Fiecare dintre noi vede limpede ţinta acestei lupte… Orice s-ar întâmpla suntem
hotărâţi a continua până la biruinţa dreptului nostru care e şi dreptul tuturor popoarelor
asuprite… Niciodată şi cu nici un chip nu mai voim să ne întoarcem în vechea noastră
robie, niciodată nu mai voim să începem din nou calvarul.”
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Împăratul Austro-Ungariei, Carol, după sângeroasele confruntări din
Dardanele, de la Verdun, de pe Somme, când devenise evidentă prelungirea
războiului, a acceptat concesii majore faţă de ideea restructurării teritoriale. El
s-a declarat de acord cu înfiinţarea unui regat predominant sud-slav, format din
Serbia, Muntenegru, Albania şi Bosnia-Herţegovina. În anul 1917 a devenit
evidentă destrămarea Austro-Ungariei, concomitent cu revoluţia rusă din
februarie, acelaşi an. Prăbuşirea ţaratului, ca şi intrarea Statelor Unite în război,
au grăbit deznodământul înlăturării celor doi împăraţi germani. Cele paisprezece
puncte ale preşedintelui Wilson de la începutul anului 1918 au încurajat
revendicările naţionaliste pe fundalul nemulţumirilor sociale. Guvernul sârb,
sub conducerea lui Pašić, nevoit să se refugieze din teritoriul naţional, a emis
Declaraţia din Corfu, în 20 iulie 1917. Conform acestui document sârbii, croaţii
şi slovenii urmau să formeze un stat unit şi independent, o monarhie constituţională condusă de un rege din familia Karagheorghevici. În mijlocul dezordinii şi haosului de la sfârşitul anului 1918 „guvernarea sârbă şi slavii sudici
habsburgi s-au apropiat din ce în ce mai mult”8.
Un moment de mare rezonanţă internaţională a fost Congresul Naţionalităţilor, care a avut loc la Roma (28 martie/9 aprilie 1918). Acest Forum s-a
constituit într-o adevărată demonstraţie a hotărârilor neclintite a naţiunilor
oprimate de a duce lupta de eliberare până la capăt, întemeind state naţionale
independente. La lucrările lui au luat parte reprezentanţii naţionalităţilor aflate
total sau parţial sub dominaţie austro-ungară (români, cehi, slovaci, croaţi, sloveni, polonezi, italieni etc.). Aici s-au adoptat, sub forma unui Acord, principiile
de bază ale acţiunii comune9. Cel mai important document adoptat de acest forum
a fost, însă, Declaraţia, care consacra în mod oficial principiul naţionalităţilor, ca
şi principiile dreptului internaţional, ca fiind singurele criterii privind crearea noii
ordini teritoriale şi politice în Europa Centrală şi de Sud-Est.
Pericolul dezlănţuirii unei furtuni naţionaliste în Europa Centrală şi de
Sud-Est a constituit o mare problemă pentru guvernanţii de la Viena şi Berlin.
Diplomaţia germană s-a străduit intens să dezbine Antanta, desprinzând de ea
Rusia, care trebuia neutralizată. Berlinul s-a folosit în această acţiune şi de
puternicul curent filo-german de la curtea ţarului Nicolae al II-lea (printre
8

R.J. Crampton, Europa răsăriteană în secolul al XX-lea … şi după, Bucureşti, Curtea
Veche, 2002, p. 39
9
Acordul cuprindea trei puncte:
1 „Fiecare dintre aceste popoare îşi proclamă dreptul de a-şi constitui statul naţional
unitar sau de a-l desăvârşi pentru a putea realiza deplina sa independenţă politică şi
economică;
2. Fiecare dintre aceste popoare, recunoaşte în monarhia austro-ungară, instrumentul dominaţiei germane şi obstacolul fundamental în realizarea aspiraţiilor sale şi drepturilor sale;
3. Congresul recunoaşte, în consecinţă necesitatea unei lupte comune contra opresorilor
comuni până când fiecare dintre aceste popoare va ţine eliberarea sa totală, unitatea sa
naţională completă şi eliberarea politică.” (Apud, Zorin Zamfir, Istoria universală
contemporană, vol. I, Editura Oscar Print Bucureşti 1999, p. 29.).
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vârfurile germanofililor ruşi s-a aflat şi aventurierul Grigori Efimovici
Rasputin). Wilhelm al II-lea a încercat, prin mijlocirea suveranilor Suediei şi
Danemarcei, să obţină ieşirea Rusiei din război printr-o pace separată. Dar, sub
presiunea cercurilor proantantiste, ţarul şi guvernul său nu au făcut acest pas şi
datorită faptului că la 5 noiembrie 1916, Puterile Centrale au proclamat
independenţa Regatului Poloniei. Acest lucru, precum şi asasinarea lui Rasputin
în decembrie 1916, de către prinţul Iusupov, a slăbit considerabil poziţiile filogermane de la Curtea Imperială Rusă. Cancelarul Reich-ului, Theobald von
Bethmann-Hollweg a adresat, în decembrie 1916, o notă preşedintelui Wilson,
cu rugămintea de a mijloci deschiderea negocierilor de pace. Luând cunoştinţă
de demersul german, Aliaţii au ripostat cu energie. Aristide Briand a apreciat că
era vorba de „un strigăt de slăbiciune şi totodată de viclenie”, iar David LloydGeorge că propunerile însemnau pentru Aliaţi „a-şi băga capul într-un laţ al
cărui capăt l-ar ţine Germania”.
Astfel de iniţiative au avut şi austro-ungarii. Carol al IV-lea de Habsburg, noul
împărat al Austro-Ungariei, simţind şubrezimea tronului pe care tocmai se urcase, a
decis să întreprindă demersurile necesare în vederea tratativelor de pace. Folosinduse de cumnatul său, Sixte de Bourbon-Parma, ofiţer în armata belgiană, el a luat
contact cu Raymond Pointcaré, preşedintele Franţei propunându-i condiţiile pe care
partea austro-ungară le-ar accepta în vederea începerii tratativelor de pace. Aliaţii au
rămas, însă, insensibili la toate propunerile venite pe acest canal.
Consiliul Naţional al slovenilor, croaţilor şi sârbilor, adevărat guvern provizoriu de facto al slavilor sudici habsburgi a devenit partener egal în conducerea
noului stat în Balcani. Grupurile reprezentative din Muntenegru, Voivodina şi
Bosnia-Herţegovina s-au alăturat Belgradului, concomitent cu rămânerea Macedoniei şi regiunii Kosovo sub autoritate sârbă. Consiliul naţional a votat pe 24
noiembrie unificarea Serbiei, alegând pe cei 28 de membrii care formau delegaţia
sârbă ce trebuia să meargă la Belgrad. Pe 1 decembrie 1918 a fost proclamat noul
stat sub denumirea de Regatul Triunic al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, condus de
prinţul regent Alexandru Karagheorghevici.
„Iugoslavismul” a fost combinaţia dintre vechiul regat sârb şi slavii sudici din
fostele teritorii habsburgice, această alianţă fiind una deloc uşoară, dar care a
supravieţuit atât celei de-a doua mari conflagraţii, cât şi totalitarismului comunist.
România, declarându-şi neutralitatea, avea să şi-o conserve şi după moartea lui
Carol, în octombrie 1914, în ciuda presiunilor atât a Antantei, cât şi a Puterilor
Centrale. În august 1916, o dată cu finalizarea condiţiilor pentru intrarea în război,
România a emis Declaraţia împotriva Austro-Ungariei justificată prin faptul că
„României nu i se satisfăcuse niciuna din cererile privind Transilvania”10.
După episodul trecerii Carpaţilor de către trupele generalului Averescu,
România a rezistat presiunii germane şi Austro-Ungare din vara anului 1917.
Contrarevoluţia bolşevică din noiembrie 1917 a obligat guvernul român să facă
pace separată cu Puterile Centrale în primăvara anului 1918. Capitularea
10

Apud Stevan K. Pavlowitch, op. cit., p. 204
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Bulgariei, apoi a Austro-Ungariei şi Germaniei au permis României să declare
ca nul tratatul din mai 1918 cu Puterile Centrale. În etape, prin plebiscit
România a reuşit în martie, noiembrie şi decembrie 1918 să-şi alipească
teritoriile istorice, finalizând astfel un ideal şi un program naţional românesc:
Statul Naţional Unitar Român.
A luat fiinţă, astfel, o Românie unită şi o Iugoslavie unită sub presiunea
evenimentelor interne şi externe, acţiuni recunoscute prin tratatele de pace
încheiate în anii 1919-1920, documente hotărâtoare în consfinţirea noii ordini
internaţionale în Europa.
La 8 ianuarie 1918, W. Wilson, deşi SUA se găseau în război de aproape un
an, adresase Congresului american un mesaj cuprinzând un adevărat program în
patrusprezece puncte privind încheierea păcii şi organizarea lumii postbelice11. Cu
toate că acesta avea şi importante limite, el conţinea şi prevederi de o mare
importanţă. Astfel, se stipulau convenţii de pace publice, încheiate deschis de către
o diplomaţie care va acţiona întotdeauna cu sinceritate în văzul tuturor. Se cerea
reducerea raţională şi substanţială a armamentelor, garanţii convenabile, precum şi
formarea unei asociaţii generale de naţiuni „… în scopul de a da garanţii mutuale
de independenţă politică şi de integritate teritorială statelor mari şi mici”. Ultimul
punct din program (al paisprezecelea) se referea la constituirea Societăţii Naţiunilor
Unite. Totodată, unele prevederi care dovedeau egoismul nord-american (suprimarea barierelor economice, stabilirea de condiţii comerciale egale, uşi deschise sau
posibilităţi egale pentru toţi), au provocat reale nemulţumiri în rândurile naţiunilor
şi popoarelor dornice să-şi hotărască singure destinele lor.

11

Cele patrusprezece puncte, fără a aborda în amplitudinea necesară cauzele care
generaseră dramatica conflagraţie, apreciau că existenţa unor naţionalităţi oprimate de
către unele mari puteri a condus la dezlănţuirea acestui pustiitor război si că atâta vreme
cât va lipsi securitatea internaţională, pacea va fi în permanenţă primejduită. În concret,
acest program cuprindea: evacuarea Belgiei, a României, Serbiei şi Muntenegrului,
restituirea Alsaciei şi Lorenei, şi eliberarea întregului teritoriu al Franţei, o reglementare
a frontierei italiene. Era prevăzută şi acordarea unei largi autonomii popoarelor şi
naţionalităţilor din Austro-Ungaria şi Imperiul Otoman, dar nu independenţa lor. Faptul
acesta a provocat un protest energic din partea reprezentanţilor acestora, care luptau
pentru deplina lor eliberare naţională. Un grup de parlamentari români aflaţi la Paris,
într-o telegramă adresată Casei Albe, l-a atenţionat cu fermitate pe preşedintele Wilson,
arătând că „O nouă garantare a autonomiei nu ar constitui decât o perpetuare a faptului
că o minoritate austro-ungară de nouăsprezece milioane domină prin forţă marea
majoritatea a celor treizeci de milioane de suflete”. (Apud, Zorin Zamfir, Istoria
universală contemporană, vol. I, Editura Oscar Print Bucureşti, 1999, p. 32).
24

ANUARUL INSTITUTULUI DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE
„C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR”

„PRIETENII DE OCAZIE” AI LUI
NICOLAE CEAUŞESCU
Petre OPRIŞ∗
Laura-Antoaneta SAVA∗∗
Abstract: In the latter years of the Cold War, Nicolae Ceausescu was recognized
abroad as a good and generous leader especially by those who had have trips and
free medical treatment in Romania over the years. These were paid by Romanian
citizens, without being aware of what it was happened with the money collected from
taxes that they had paid for. For the foreign communists and Nicolae Ceausescu’s
"friends" from the Middle East, the funds of Romanian Communist Party were a
permanent source for air traveling, holidays and free medical treatment in Romania.
Keywords: history of communist regimes, Eastern Europe, Nicolae Ceauşescu,
Georges Marchais.

La 14 august 1989, în ziarul „Scânteia” a fost publicat un interviu acordat
de Nicolae Ceauşescu unor ziarişti de la publicaţia americană „Newsweek”.
Aceştia au dorit să prezinte starea de fapt din România şi au scris despre
succesele şi, mai ales, despre eşecurile înregistrate de liderul PCR în politica
internă şi externă a ţării în anii ’80.
Propagandiştii PCR s-au străduit să prezinte primirea jurnaliştilor americani
de către Nicolae Ceauşescu drept încă o dovadă a prestigiului pe care îl avea
preşedintele României în străinătate. Evident, în publicaţia oficială a PCR,
articolele ziariştilor străini au fost editate trunchiat, evidenţiindu-se doar succesele
înregistrate de poporul român în „Epoca de Aur” – aşa cum a fost numită perioada
ceauşistă de către propagandişti PCR.
În perioada respectivă, Nicolae Ceauşescu a fost recunoscut în străinătate
drept un lider bun şi generos mai ales de cei cărora le-a oferit, de-a lungul anilor, excursii şi tratamente medicale gratuite în România. Acestea au fost plătite
de cetăţenii români, fără să li se aducă la cunoştinţă ce se întâmplă cu banii
colectaţi din taxele şi impozitele pe care le-au achitat. Pentru comuniştii străini,
precum şi pentru „prietenii” lui Nicolae Ceauşescu din Orientul Mijlociu,
fondurile C.C. al P.C.R. constituiau o sursă de finanţare permanentă a călăto-
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riilor aeriene pe care le efectuau în România, a concediilor de odihnă şi a
tratamentelor medicale gratuite de care beneficiau în fiecare an, în ţara noastră.
Acest comunism autentic – bazat pe lozinca marxistă „fiecare primeşte
mijloace de existenţă în funcţie de necesităţi” – a fost încurajat şi patronat de
Nicolae Ceauşescu. Mai mult decât atât, pentru anumiţi comunişti străini,
necesităţile au depăşit limitele ospitalităţii tradiţionale. De exemplu, la 16 iunie
1981, Virgil Cazacu, şeful Secţiei Relaţii Externe a C.C. al P.C.R., a trimis o notă
lui Nicolae Ceauşescu în care comunica faptul că Eino Leino, membru al
Secretariatului C.C. al Partidului Comunist Finlandez (P.C.F.), şi Ismo Kuivila,
secretar al Comitetului districtual Helsinki al P.C.F., urmau să sosească în concediu
de odihnă în România, împreună cu soţiile. Pentru vizita respectivă, conducerea
Partidului Comunist Finlandez a rugat Comitetul Central al PCR să achite toate
cheltuielile de transport – pe ruta Helsinki-Bucureşti-Helsinki, via Copenhaga – ale
celor patru oaspeţi din Finlanda. Nicolae Ceauşescu a aprobat cererea respectivă.1
În aceeaşi zi, preşedintele României a fost de acord ca „partea română să
suporte costul transportului internaţional pe ruta Tel-Aviv – Bucureşti şi retur”2,
efectuat cu avioane ale companiei TAROM de către doi activişti ai Partidului
Comunist din Israel. Aceştia urmau să sosească în România, în concediu de
odihnă. Evident, cheltuielile respective au fost achitate din fondurile C.C. al
P.C.R.
Trei săptămâni mai târziu, Nicolae Ceauşescu a aprobat sosirea în România a
soţiei fostului lider comunist italian Luigi Longo – Bruna Conti Longo, împreună
cu sora sa. Vizita urma să înceapă în jurul datei de 1 august 1981, iar C.C. al P.C.R.
a acoperit în întregime „cheltuielile aferente transportului internaţional cu TAROM,
precum şi cele privind tratamentul medical şi şederea în România”3.
De asemenea, Virgil Cazacu a propus la 6 iulie 1981, iar Nicolae Ceauşescu
a aprobat vizita în România, în concediu de odihnă, a doi membri ai Comisiei
Permanente a Comisiei Politice a Partidului Socialist Portughez – Almeida Santos
şi Jorge Campinos, împreună cu soţiile lor. Comitetul Central al PCR urma să
achite cheltuielile de transport doar dacă oaspeţii foloseau avioanele companiei
TAROM.4
La 11 iulie 1981, şeful Secţiei Relaţii Externe a C.C. al P.C.R. a trimis o
nouă notă lui Nicolae Ceauşescu, prin care îl anunţa faptul că o membră a
Comitetului Executiv al Partidului Comunist al Marii Britanii – Carol Downs,
împreună cu soţul său, urma să sosească la 22 iulie 1981 în România, în
concediu de odihnă. Conform hotărârii liderului PCR, Comitetul Central al PCR
trebuia să achite cheltuielile de transport în cazul în care oaspeţii utilizau
avioanele companiei TAROM.5
1

Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: A.N.I.C.), fond C.C. al P.C.R. –
Secţia Gospodăria de Partid, dosar nr. 13/1981, f. 4. Vezi Anexa nr. 1.
2
Ibidem, f. 6. Vezi Anexa nr. 2.
3
Ibidem, f. 8. Vezi Anexa nr. 3.
4
Ibidem, f. 10.
5
Ibidem, f. 12.
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Patru zile mai târziu, Virgil Cazacu l-a înştiinţat pe Nicolae Ceauşescu
despre faptul că doi activişti ai Partidului Socialist din Chile – Carlos Reyes şi
Maria Elena Carrera, urmau să efectueze un concediu de odihnă în România,
începând cu data de 15 iulie 1981. Pentru aceştia, liderul PCR a aprobat ca
transportul celor doi oaspeţi din Chile, efectuat cu avioanele companiei TAROM
pe ruta Berlin-Bucureşti şi retur, să fie achitat din fondurile C.C. al P.C.R.6
Nicolae Ceauşescu a aprobat după câteva zile o altă cerere sosită din partea
conducerii Partidului Socialist din Chile. Virgil Cazacu l-a înştiinţat la 22 iulie
1981 despre faptul că secretarul general al Partidului Socialist din Chile –
Clodomiro Almeyda, însoţit de familia sa (formată din 5 persoane), urma să
ajungă în luna august 1981 în România, pentru odihnă şi tratament medical.
Oaspeţii au avut asigurate bilete de avion la compania TAROM, pe ruta BerlinBucureşti şi retur.7
Acelaşi lucru s-a întâmplat în cazul lui Marcel Putz, membru al Comitetului
Executiv al Partidului Comunist Luxemburghez. Acesta a sosit în România pe data de
18 iulie 1981, împreună cu soţia sa, în concediu de odihnă, iar Comitetul Central al
PCR a achitat companiei TAROM cheltuielile de transport ale celor doi oaspeţi, pe
ruta Bruxelles-Bucureşti-Bruxelles.8
La 16 iulie 1981, şeful Secţiei Relaţii Externe a C.C. al P.C.R. a trimis o
notă lui Nicolae Ceauşescu, prin care îl anunţa că un grup format din 18 persoane,
în fruntea căruia se afla Simon Sanchez Montero – membru al Comitetului
Executiv al Partidului Comunist din Spania şi prim-secretar al organizaţiei
Madrid al Partidului Comunist din Spania, dorea să sosească în România pe data
de 4 august 1981, în concediu de odihnă. Şi pentru aceştia, Nicolae Ceauşescu a
aprobat achitarea tuturor cheltuielilor de transport din fondurile C.C. al P.C.R., în
cazul în care se utilizau avioanele companiei TAROM.9
Aceeaşi condiţie a fost valabilă în cazul vizitelor în România ale lui Bjarne
Mortensen – membru al Comitetului Central al Partidului Socialist Popular din
Danemarca – şi Dan Lundrup, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist din Danemarca. Aceştia trebuiau să sosească în
România împreună cu soţiile lor, pe data de 31 iulie 1981, respectiv 17 august
1981, în concediu de odihnă, iar C.C. al P.C.R. plătea toate cheltuielile de
transport.10
De asemenea, un număr de 12 difuzori ai ziarului britanic „Morning Star”
– organul de presă al Partidului Comunist din Marea Britanie, au sosit în
România pe data de 19 august 1981, în concediu de odihnă. Cheltuielile privind
transportul aerian, cazarea, asigurarea hranei pentru 15 zile şi vizitele la
obiectivele turistice din ţară au fost asigurate din fondul C.C. al P.C.R.11
6

Ibidem, f. 14.
Ibidem, f. 24.
8
Ibidem, f. 16.
9
Ibidem, f. 18.
10
Ibidem, f. 20; 22.
11
Ibidem, f. 26.
7
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Nu acelaşi lucru s-a întâmplat în cazul lui Andrea Geremicca, membru al
Comitetului Central al Partidului Comunist Italian, deputat în Parlamentul de la
Roma şi consilier al primăriei din Neapole. Acesta a sosit în România pe cont
propriu, la începutul lunii august 1981, împreună cu soţia sa. Comitetul Central
al PCR a achitat doar cheltuielile de şedere în ţară ale cuplului italian.12
La 27 iulie 1981, Ion Coman a solicitat aprobarea lui Nicolae Ceauşescu
pentru cazarea într-o casă de oaspeţi a lui David Wise, secretarul general al
Partidului Cooperatist din Marea Britanie. Acesta urma să efectueze împreună
cu soţia sa o vizită în România, în perioada 12-26 septembrie 1981. Oaspeţilor li
s-a pus la dispoziţie un autoturism „Renault-18” şi au primit permisiunea să
viziteze o serie de obiective economice în municipiile Braşov şi Constanţa,
precum şi obiective turistice de pe litoralul românesc al Mării Negre şi Valea
Prahovei.13
O zi mai târziu, Ion Coman l-a anunţat pe Nicolae Ceauşescu despre faptul
că Erwin Scharf, membru al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al
Partidului Comunist din Austria, urma să efectueze un concediu de odihnă în
România, începând din 29 august 1981, împreună cu soţia. Liderul PCR a
aprobat cazarea cuplului austriac într-o casă de oaspeţi, un autoturism a fost pus
la dispoziţia lor, iar biletele de avion urmau să fie achitate de C.C. al P.C.R. (în
cazul în care Partidul Comunist din Austria solicita acest lucru, iar oaspeţii
călătoreau cu avioanele companiei TAROM). Totodată, Nicolae Ceauşescu a
fost de acord ca „programul să fie întocmit în funcţie de dorinţa oaspetelui”14.
12

Ibidem, f. 28.
Ibidem, f. 32.
14
Ibidem, f. 30. Într-o notă trimisă la 2 iunie 1984 lui Nicolae Ceauşescu, de către Emil
Bobu şi Ion Stoian, s-a precizat astfel: „Planurile de relaţii externe ale C.C. al P.C.R.,
convenite cu partidele comuniste din 10 (zece) ţări socialiste, precum şi cu P.C. din
Austria, prevăd efectuarea, în anul 1984, a unor schimburi reciproce de activişti pentru
odihnă şi tratament medical.
Conform acestor planuri, din ţările socialiste şi Austria ar urma să vină în ţara noastră
327 persoane, şi să plece în aceste ţări 312 activişti ai P.C.R.
Activiştii P.C.R. achită la plecare suma de 84,50 lei pe zi de persoană, reprezentând
costurile care se practică la casele de odihnă din ţară.
Propunem să se micşoreze numărul de primiri în ţara noastră şi trimiteri de activişti ai
P.C.R. pentru efectuarea concediului de odihnă şi tratament medical la câte 186
persoane”. Idem, dosar nr. 1/1984, f. 15. Sublinierile în document au fost realizate cu un
creion de culoare roşie, probabil de un secretar al Cancelariei C.C. al P.C.R Pentru a
reda acest amănunt, am utilizat caracterele italice.
Nicolae Ceauşescu a fost de acord cu propunerea respectivă, sugerată probabil chiar de
el în scopul reducerii cheltuielilor valutare ale ţării şi achitării în mod anticipat a datoriei
externe a României.
Pentru a înţelege ce însemna suma de 84,50 lei pe zi pentru un activist P.C.R., comparativ cu veniturile obţinute lunar, oferim câteva date ilustrative privind sumele primite
lunar de anumiţi membri din aparatul C.C. al P.C.R., în anul 1983:
– Controlor revizor: 1738,10 lei (salariul mediu);
13
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– Profesor la Şcoala Superioară de Partid: 1946,43 lei (maxim), 1827,39 lei (mediu),
1619,06 lei (minim), clasa de salarizare XII;
– Adjunct sector, şef de serviciu, profesor şef de catedră la Şcoala Superioară de Partid:
2005,96 lei (maxim), 1976,19 lei (mediu), 1946,43 lei (minim), clasa de salarizare XIII;
– Şef sector, rector adjunct la Şcoala Superioară de Partid: 2363,10 lei (maxim),
2241,05 lei (mediu), 2125,01 lei (minim), clasa de salarizare XIV;
– Adjunct secţie, inspector, rector la Şcoala Superioară de Partid – salariu pentru funcţie de
răspundere: 2720,25 lei (categoria I), 2482,16 lei (categoria II), clasa de salarizare XV;
– Prim adjunct secţie: salariul pentru funcţie de răspundere era de 3613,11 lei (categoria
I), 3255,97 lei (categoria II), clasa de salarizare XVII;
– Şef secţie: salariul pentru funcţie de răspundere = 4684,54 lei (categoria I), 4089,30
lei (categoria II), clasa de salarizare XVIII. Idem, dosar nr. 6/1983, f. 3.
Un instructor în aparatul C.C. al P.C.R. avea, la 4 iulie 1983, salariul tarifar de 47605870 lei, iar un şef de sector primea un salariu de 6430 lei şi o indemnizaţie de conducere în valoare de 610-1310 lei (de exemplu: Ion Neacşu, instructor – 5870 lei; Ion
Sasu, instructor – 5870 lei; Stanciu Brătescu – 6430 lei + 865 lei; Constantin Iordan –
6430 lei + 595 lei; Mihai Viziru – 6430 lei + 865 lei). Ibidem, f. 5.
La 18 august 1983 au fost aprobate două numiri în aparatul de partid: Ioan Sasu (instructor
la Comitetul Central al PCR) a devenit şef sector la Cancelaria C.C. al P.C.R. (având o
retribuţie de 6430 lei şi indemnizaţia de conducere de 610 lei), iar Andrei Popescu
(inspector principal de specialitate la Ministerul Educaţiei şi Învăţământului) a devenit
instructor la Cancelaria C.C. al P.C.R. (retribuţie sa fiind de 5300 lei). Ibidem, f. 4.
Un an mai târziu, retribuţiile tarifare şi indemnizaţiile de conducere oferite în cadrul
aparatului C.C. al P.C.R. erau următoarele (începând cu 1 august 1984):
– secretar al C.C. al P.C.R.: 11200 lei (retribuţie) + 3200 lei (indemnizaţie de conducere);
– şef de secţie I: 10200 lei (retribuţie) + 3200 lei (indemnizaţie de conducere);
– şef de secţie II: 9500 lei (retribuţie) + 3200 lei (indemnizaţie de conducere);
– prim adjunct al şefului de secţie: 9000 lei + 1800 lei;
– adjunct al şefului de secţie: 7900 lei + 2000 lei;
– prim secretar al C.C. al U.T.C.: 9500 lei + 2300 lei;
– vicepreşedinte al Consiliului Naţional al F.D.U.S.: 10200 lei + 3200 lei (preşedintele
Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste era Nicolae Ceauşescu);
– preşedintele Consiliului Naţional al Societăţii de Cruce Roşie: 9000 lei + 1800 lei;
– redactorul-şef al ziarului „Scînteia”: 7900 lei + 2000 lei;
– prim adjunct al redactorului-şef al ziarului „Scînteia”: 7300 lei + 400-910 lei;
– prim-secretar al Comitetului Municipal Bucureşti al PCR: 10200 + 3200 lei;
– secretar al Comitetului Municipal Bucureşti al P.C.R.: 7250 lei + 1360 lei;
– prim-secretar al unui Comitet Judeţean ale P.C.R.: 9000 lei + 1800 lei;
– secretar al unui Comitet Judeţean ale P.C.R.: 7250 lei + 950 lei;
– rectorul Academiei „Ştefan Gheorghiu” (Dumitru Popescu): 9000 + 1800 lei;
– vicepreşedintele Consiliului Oamenilor Muncii de Naţionalitate Maghiară (Ion Vinţe):
9000 + 1800 lei;
– directorul Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice (Ion Popescu-Puţuri): 7900 +
2000 lei;
– directorul Muzeului de Istorie a Partidului (Nicolae Cioroiu): 6900 + 950 lei;
– vicepreşedintele Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie (Bela
Cseresneyes): 7900 + 2000 lei. Pentru detalii, idem, dosar nr. 8/1984, f. 3-6.
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La începutul lunii august 1981, Nicolae Ceauşescu a aprobat achitarea de
către C.C. al P.C.R. a două bilete de avion ale companiei TAROM, ce urmau să
fie utilizate pe ruta Beirut-Bucureşti şi retur de către Fakry Farhoud – membru al
Comisiei pentru Relaţii Internaţionale a Comitetului Central al Partidului
Comunist Libanez – şi de soţia sa. Cuplul respectiv sosea în România pentru
odihnă şi tratament.15
Două săptămâni mai târziu, Alberto Salom – secretar general al Partidului
Socialist din Costa Rica – şi soţia sa au primit două bilete de avion pe ruta
Havana-Bucureşti şi retur, plătite de C.C. al P.C.R. Cei doi oaspeţi au sosit în
România în concediu de odihnă.16
La 17 august 1981, Virgil Cazacu l-a informat pe Nicolae Ceauşescu despre o
solicitare venită din partea Secţiei Relaţii Externe a C.C. al Partidului Socialist
Yemenit (P.S.Y.). În aceasta s-a menţionat despre „primirea la odihnă şi tratament
medical în ţara noastră a lui Ali Saleh Abdulla, şeful Secţiei agricole în Departamentul Economic din Secretariatul C.C. al P.S.Y, şi Gamal Ali Abdulla, şef de
secţie în cadrul Comisiei Centrale pentru Control Financiar din Secretariatul C.C. al
P.S.Y.”. Nicolae Ceauşescu a aprobat primirea a celor doi oaspeţi în România, însă
fără achitarea de către C.C. al P.C.R. a biletelor de avion.17
În a doua parte a lunii octombrie 1981, preşedintele României a fost de
acord ca patru activişti ai Partidului Comunist din Spania – Maria de la Nieves
Vasquez, Jacinta Fernandez Solis, Luis Arias Garcia şi Mercedes Coello
Sanchez – să fie primiţi în România pentru un tratament medical gratuit.
Biletele de avion pe ruta Madrid-Bucureşti şi retur au fost achitate din fondurile
C.C. al P.C.R.18
După doi ani şi jumătate, la 23 februarie 1984, Miu Dobrescu a trimis o notă
lui Nicolae Ceauşescu prin care a solicitat acceptarea în vizită în România „a unei
delegaţii a U.P.A. (Uniunii Patriotice Antiimperialiste – n.n.) din Republica
Dominicană, pentru convorbiri şi odihnă, într-o perioadă ce se va conveni (...)
suportarea costului biletelor de avion pentru delegaţia U.P.A., pe ruta New-York –
Bucureşti – New-York sau Madrid – Bucureşti – Madrid, pe curse TAROM, din
fondurile C.C. al P.C.R.”19. Liderul PCR a aprobat solicitarea respectivă.
Două săptămâni mai târziu, la 6 martie 1984, şeful Secţiei Externe a C.C.
al P.C.R. l-a informat pe Nicolae Ceauşescu despre faptul că liderii Partidului
Socialist Revoluţionar Somalez doreau să trimită 15 cadre ale partidului
respectiv la tratament medical gratuit în România, în anul 1984. Un grup format
din cinci persoane fusese deja în ţara noastră „pentru tratament medical şi
odihnă, pe o perioadă de trei săptămâni, în septembrie 1983”20. Nicolae
Ceauşescu a aprobat „primirea în luna mai a.c., pe o durată de trei săptămâni, a
15

Idem, dosar nr. 13/1981, f. 37.
Ibidem, f. 39.
17
Ibidem, f. 41.
18
Ibidem, f. 50.
19
Idem, dosar nr. 3/1984, f. 4.
20
Idem, dosar nr. 1/1984, f. 7.
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unui grup de 10 cadre de partid somaleze pentru tratament medical şi odihnă,
urmând ca, în completarea numărului de locuri prevăzut în protocolul de
colaborare dintre cele două partide, alte 5 cadre să sosească în România în anul
1985”21.
La 16 mai 1984, Francisco Romero Marín – membru al Comitetului Executiv şi secretar al C.C. al Partidului Comunist din Spania – a solicitat sprijinul
autorităţilor de la Bucureşti în scopul trimiterii la tratament medical gratuit în
România a unui grup format din trei persoane: Silveiro Ruiz Daimiel – membru al
Comisiei Internaţionale a C.C. al Partidului Comunist din Spania şi secretar al
Organizaţiei foştilor combatanţi şi foştilor deţinuţi politici, soţia sa (activistă a
partidului) şi Asuncion Lopez Collado. Nicolae Ceauşescu a aprobat cererea
rspectivă şi achitarea biletelor de avion de către C.C. al P.C.R., în cazul în care
transportul acestora se efectua de compania TAROM.22
O lună mai târziu, la 18 iunie 1984, Ion Stoian i-a trimis lui Nicolae
Ceauşescu o notă referitoare la faptul că „tovarăşul Georges Marchais, secretar
general al Partidului Comunist Francez a comunicat că urmează să sosească în
România, pentru a-şi petrece concediul de odihnă, pe data de 30 iunie a.c. şi va
rămâne în ţara noastră toată luna iulie. Va fi însoţit de soţie, copii, ginere şi
nepoţi, în total 7 persoane”23.
Preşedintele României a hotărât ca oaspetele francez „să fie cazat în
Bucureşti şi în provincie la case de oaspeţi ale partidului şi să i se pună la
dispoziţie mijloacele de transport necesare. Să i se organizeze concediul la mare
şi la munte şi să i se asigure vizitarea unor obiective economice, sociale şi
culturale, conform dorinţelor pe care le va exprima.
În cazul în care se va solicita, să se suporte din fondurile C.C. al P.C.R.
costul transportului internaţional pe curse TAROM.
Ministerul de Interne să întreprindă, pe plan local, măsurile corespunzătoare pentru asigurarea securităţii oaspeţilor.
Cheltuielile ocazionate de această vizită să fie suportate din fondurile C.C.
al P.C.R.”24.
Cu alte cuvinte, un concediu de odihnă în cursul căruia liderului comunist
francez şi familiei sale i se punea totul la dispoziţie, iar nota de plată o achita
statul român, în întregime.
Un alt „prieten de ocazie” al lui Nicolae Ceauşescu ar putea fi considerat
Valter Roman, director al Editurii Politice (fosta Editură de Stat pentru
Literatură Politică, din anii ’50-’60).25 Acesta a trimis două scrisori liderului
21

Ibidem. Vezi Anexa nr. 4.
Ibidem, f. 9-11. Vezi Anexa nr. 5.
23
Ibidem, f. 21.
24
Ibidem. Vezi Anexa nr. 6.
25
Valter Roman (Ernest Neuländer) (n. 7 octombrie 1913, Oradea – d. 11 noiembrie 1983) a
fost luptător voluntar comunist în cursul războiului civil din Spania (1936-1939), apoi a lucrat
în cadrul departamentului emisiunilor în limba română de la postul de radio „Moscova” (în
timpul celui de-al doilea război mondial). A fost ofiţer politic în Divizia de voluntari români
22
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suprem al P.C.R. (prima, la 11 aprilie 1983, iar cea de-a doua, la 18 iulie 1983),
prin care a solicitat să i se aprobe deplasarea „pe linie de partid” la Karlovy
Vary (Republica Socialistă Cehoslovacă), împreună cu soţia sa, Hortensia
Roman (născută Vallejo), în lunile august sau septembrie 1983, pentru a
continua un tratament medical.
Prin utilizarea sintagmei „pe linie de partid” în scrisoarea sa din 18 iulie
1983, Valter Roman a încercat să obţină de la Nicolae Ceauşescu fonduri pentru
acoperirea în întregime a cheltuielilor ce urmau a fi făcute de directorul Editurii
Politice împreună cu soţia sa, cu prilejul deplasării lor la Karlovy Vary
(transport, cazare, masă, tratament medical). Evident, sumele necesare
proveneau dintr-un fond al Comitetului Central al P.C.R. în care ajungeau şi
banii oferiţi de statul român sub formă de subvenţie pentru forul de conducere al
unicului partid din România.26
Din preambulul scrisorii din 18 iulie 1983 rezultă faptul că Nicolae
Ceauşescu nu a aprobat în aprilie 1983 ca Valter Roman să se deplaseze în
Cehoslovacia „pe linie de partid”, motiv pentru care directorul Editurii Politice
i-a trimis liderului P.C.R. o nouă epistolă, în vara aceluiaşi an.
Într-un alt document din epocă, Silviu Curticeanu – şef al Secţiei
Cancelarie a C.C. al P.C.R. (1982-1989) – a menţionat faptul că Valter Roman a
primit în luna august 1983 aprobarea lui Nicolae Ceauşescu să plece în Franţa,
timp de trei săptămâni, pentru un tratament medical, iar solicitarea de deplasare
a sa la Karlovy Vary a fost clasată.27
Un alt exemplu, de această dată pozitiv, îl putem găsi tot în fosta arhivă a C.C.
al P.C.R. Astfel, la 3 octombrie 1985, Victor Ciobanu l-a informat pe Constantin
Dăscălescu despre faptul că prinţul saudit Sultan Bin Abdul-Aziz Al Saud, al doilea
viceprim-ministru şi ministru al apărării şi aviaţiei al Regatului Arabiei Saudite, a
solicitat deplasarea urgentă în Elveţia a academicienei prof. dr. Ana Aslan, director
general al primului institut de geriatrie din lume, pentru a efectua acestuia o
consultaţie medicală.28
„Horea, Cloşca şi Crişan” (formată pe teritoriul URSS din prizonieri români capturaţi de sovietici), general-maior în cadrul Direcţiei Superioare Politice a Armatei (sfârşitul anilor ’40),
ministru al Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1951-1953), director al Editurii de Stat pentru
Literatură Politică (1954-1983). Pentru detalii, vezi www.crimelecomunismului.ro/ro/
biografiile_ nomenklaturii/#Valter Roman (accesat: 19 aprilie 2011).
26
Cf. Petre Opriş, Bugetul partidului şi privilegiile membrilor nomenclaturii C.C. al
P.C.R. (1961-1965), în „Arhivele Totalitarismului”, Institutul Naţional pentru Studiul
Totalitarismului, anul XIV, nr. 1-2 (50-51)/2006, p. 212-226.
27
Pentru detalii, vezi Anexa nr. 7.
28
Şcoala românească de gerontologie şi geriatrie este renumită în întreaga lume datorită
descoperirilor ştiinţifice făcute de acad. prof. dr. Ana Aslan (1897-1988). Unul dintre
cele mai cunoscute produse medicale ale sale este „Gerovitalul H3”. Creat pentru a
întârzia procesul de îmbătrânire, acesta a fost prezentat pentru prima dată în anul 1957,
la cel de-al patrulea Congres Internaţional de Gerontologie, de la Verona (Italia). Pentru
detalii, vezi A.N.I.C., fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri – Consiliul de Miniştri
1956-1966, dosar nr. 182/1958, f. 1-13.
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Mesajul prinţului Sultan Bin Abdul-Aziz Al Saud (n. 1926) a fost transmis
la Bucureşti prin intermediul Ambasadei României de la Londra. Ministrul
Sănătăţii, Victor Ciobanu, a întocmit urgent o notă pentru Constantin
Dăscălescu, avizată favorabil de Ion Ursu – prim-vicepreşedinte al Consiliului
Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie, şi de Alexandrina Găinuşe – viceprimministru al Guvernului, iar Elena Ceauşescu a supervizat-o.
La rândul său, Nicolae Ceauşescu a aprobat plecarea Anei Aslan în
Elveţia, împreună cu dr. Maria Georgescu. În acelaşi timp, liderul suprem al
P.C.R. a dat dispoziţie ca prim-ministrul să îşi asume în viitor sarcina de a
aproba cereri asemănătoare, fără să mai solicite acordul său.29
*
În vara anului 1984, Secţia Gospodăria de Partid a C.C. a P.C.R. se ocupa,
printre altele, de cazarea oaspeţilor străini care vizitau România. În acest sens,
repartiţia în reşedinţele din Bucureşti şi din ţară se realiza ţinându-se cont de
funcţiile oficiale pe care aceştia le deţineau, astfel:
– şefii de stat şi de partid: în Palatul Primăverii (care avea cinci apartamente, trei garsoniere, patru camere cu un pat şi două camere cu două paturi,
plus patru camere cu două paturi pentru personalul de deservire), Palatul
Herăstrău (Bd. Kiseleff nr. 28 – două apartamente, cinci garsoniere, trei camere
cu un pat), imobilele din Bd. Primăverii (nr. 17) şi Floreasca (Lac I), vila din str.
Dante nr. 1 (două apartamente, cinci camere cu două paturi), imobilele de la
Scrovişte (vila 3), Snagov (vila 11), Sinaia (Pelişor), Predeal (vila „Izvorul” şi
cea situată pe str. Timiş nr. 8), precum şi din staţiunea Neptun (vilele
„Panseluţa” şi „Ghiocelul” – cu acces direct pe plajă);
– şefii de guverne: Casa Floreasca (A-2, Lac II), casele de oaspeţi situate pe
străzile Turgheniev (nr. 14-16) şi Ştefan Gheorghiu nr. 1 A, imobilele de la
Snagov (vila 24, care avea cinci dormitoare la etaj), Predeal (vila „Panseluţa” – cu
cinci dormitoare şi trei camere cu două paturi) şi din staţiunea Neptun (vila
„Garofiţa”, care avea acces direct pe plajă);
– alte personalităţi: vila Floreasca (Lac III), imobilele din str. Aviatori (nr.
86 şi 88), Herăstrău (nr. 13), Turgheniev (nr. 18), Ştefan Gheorghiu (nr. 1 B –
Casa mică), Hotelul „Triumf” din Bucureşti, imobilele de la Snagov (vila 29,
care avea şase dormitoare la etaj şi un dormitor la demisol), Sinaia (vilele „Casa
Cavalerilor”, „Casa nouă a grădinilor”, „Şipot” şi „Casa veche a grădinilor”),
Predeal (vila „Stejarul”, care avea cinci dormitoare, precum şi vila „Poiana”) şi
din staţiunea Neptun (vilele „Bujorul”, „Violeta” şi „Crinul” – care aveau acces
direct pe plajă – precum şi Hotelul „Neptun”).
De asemenea, existau imobile de protocol care puteau fi utilizate de oaspeţii
străini, acestea fiind situate în Bucureşti, pe străzile Armindenului, Gogol (nr. 2 şi
3) şi Bd. Kiseleff nr. 12 (14 apartamente, 11 garsoniere, 38 de camere cu un pat şi
33 de camere cu două paturi), precum şi în oraşul Buftea (14 garsoniere).30
29

Pentru detalii, vezi Anexa nr. 8.
A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Gospodăria de Partid, dosar nr. 4/1983, f. 4-6;
7-9; 13-14; 17-19.
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Anexa nr. 1
16 iunie 1981.
Nota trimisă lui Nicolae Ceauşescu de către Virgil Cazacu, şeful Secţiei Relaţii Externe
a C.C. al P.C.R., referitoare la achitarea cheltuielilor de transport pentru Eino Leino,
membru al Secretariatului C.C. al Partidului Comunist Finlandez, şi Ismo Kuivila,
secretar al Comitetului districtual Helsinki al Partidului Comunist Finlandez, care
urmau să sosească în concediu de odihnă în România, împreună cu soţiile.
C.C. al P.C.R.[Consemnări manu:] H 2487
SECŢIA RELAŢII EXTERNE 2415/17.6.1981
Arhiva Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Nr. 1514 / 7 VII 1981
[Rezoluţie:] DaCancelaria C.C. al P.C.R.
ss. Nicolae Ceauşescu Nr. 2487 18.6.1981
NOTĂ
Conform Planului de relaţii externe al C.C. al P.C.R. pe anul 1981, urmează să
sosească în ţara noastră la odihnă doi activişti ai Partidului Comunist Finlandez, împreună
cu soţiile: Eino Leino, membru al Secretariatului C.C. al P.C.F. şi Ismo Kuivila, secretar al
Comitetului districtual Helsinki al P.C.F.
La cererea Partidului Comunist Finlandez, propun ca cheltuielile de transport
internaţional, pe ruta Helsinki – Bucureşti – Helsinki, via Copenhaga, să fie suportate
din fondurile C.C. al P.C.R.
16 iunie 1981ss. Virgil Cazacu
•

A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Gospodăria de Partid, dosar nr. 13/1981,

f. 4.
Anexa nr. 2
16 iunie 1981.
Nota trimisă lui Nicolae Ceauşescu de către Virgil Cazacu, şeful Secţiei Relaţii Externe
a C.C. al P.C.R., referitoare la achitarea cheltuielilor de transport pentru doi activişti ai
Partidului Comunist din Israel, care urmau să efectueze concediul de odihnă în
România.
C.C. al P.C.R.[Consemnări manu:] H 2486
SECŢIA RELAŢII EXTERNE 2417/17.6.1981
Arhiva Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Nr. 1513 / 7 VII 1981
[Rezoluţie:] DaCancelaria C.C. al P.C.R.
ss. Nicolae Ceauşescu Nr. 2486 18.6.1981
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NOTĂ
Ambasada R. S. România la Tel-Aviv informează că tovarăşul David Sasha
Kenin, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. din Israel, mulţumind
conducerii P.C.R. pentru cele două locuri la odihnă acordate unor reprezentanţi ai
conducerii P.C.I. a subliniat condiţiile în care acţionează partidul în Israel, greutăţile
materiale pe care le are şi a adresat rugămintea ca partea română să suporte costul
transportului internaţional pe ruta Tel-Aviv – Bucureşti şi retur.
Propunem să se răspundă pozitiv solicitării conducerii P.C. din Israel ca
transportul internaţional pentru cei doi reprezentanţi ai P.C.I., pe ruta Tev-Aviv –
Bucureşti – Tel-Aviv, cu zbor TAROM să fie suportat din fondurile C.C. al P.C.R.
16 iunie 1981ss. Virgil Cazacu
• A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Gospodăria de Partid, dosar nr. 13/1981, f. 6.
Anexa nr. 3
6 iulie 1981.
Nota trimisă lui Nicolae Ceauşescu de către Virgil Cazacu, şeful Secţiei Relaţii Externe
a C.C. al P.C.R., referitoare la achitarea cheltuielilor soţiei fostului lider comunist italian
Luigi Longo – Bruna Conti Longo, care urma să efectueze o vizită în România
împreună cu sora sa.
C.C. al P.C.R.[Consemnări manu:] H 2829
SECŢIA RELAŢII EXTERNE 2760/6.7.1981
Arhiva Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Nr. 1750 / 4 VIII 1981
[Rezoluţie:] DaCancelaria C.C. al P.C.R.
ss. Nicolae Ceauşescu Nr. 2829 9.7.1981
NOTĂ
Ambasada noastră de la Roma comunică că tovarăşa Bruna Contin Longo a rugat
să se transmită tovarăşului Nicolae Ceauşescu şi tovarăşei Elena Ceauşescu cele mai
cordiale salutări şi mulţumirile sale pentru căldura şi sentimentele cu care a fost
înconjurată în momentele grele pricinuite de pierderea tovarăşului Luigi Longo.
Totodată, Bruna Conti Longo şi-a exprimat dorinţa de a veni în România,
împreună cu sora sa, pentru tratament şi odihnă, în jurul datei de 1 august a.c.
Faţă de cele de mai sus, propunem:
– Să se aprobe venirea în ţara noastră a tovarăşei Bruna Conti Longo, împreună cu
sora sa;
– cheltuielile aferente transportului internaţional cu TAROM, precum şi cele privind
tratamentul medical şi şederea în România să fie suportate din fondurile C.C. al P.C.R.
6 iulie 1981ss. Virgil Cazacu
• A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Gospodăria de Partid, dosar nr. 13/1981, f. 8.
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Anexa nr. 4
6 martie 1984.
Nota trimisă lui Nicolae Ceauşescu de către Miu Dobrescu, şeful Secţiei Relaţii Externe
şi Cooperare Economică Internaţională a C.C. al P.C.R., referitoare la solicitarea
conducerii Partidului Socialist Revoluţionar Somalez de a trimite 15 cadre de partid în
România, pentru tratament medical şi odihnă. Nota de răspuns a Cancelariei C.C. al
P.C.R., trimisă lui Miu Dobrescu (9 martie 1984).
C.C. al P.C.R.[Consemnare manu:]
SECŢIA RELAŢII EXTERNE ŞI 886 / 7.3.1984
COOPERARE ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ
Arhiva Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Nr. 517 28 III 1984
[Rezoluţie:] DaCancelaria C.C. al P.C.R.
ss. Nicolae Ceauşescu Nr. 830 6 III 1984
NOTĂ
Conducerea Partidului Socialist Revoluţionar Somalez (PSRS) a solicitat primirea
la tratament medical în România a 15 cadre de partid (5 membri ai C.C. al P.S.R.S. sau
membri ai parlamentului şi alte 10 persoane cu munci de răspundere).
Menţionăm că în protocolul de aplicare a Acordului de cooperare între P.C.R. şi
P.S.R.S. – semnat în iulie anul trecut – pentru perioada 1983-1985 se prevede oferirea a
20 de locuri pentru odihnă şi tratament în România pentru membri ai conducerii
P.S.R.S., de-a lungul întregii perioade de valabilitate a protocolului. Un prim grup de 5
cadre ale P.S.R.S. a fost în România pentru tratament medical şi odihnă, pe o perioadă
de trei săptămâni, în septembrie 1983.
În legătură cu cele de mai sus, propun să se aprobe primirea în luna mai a.c., pe o
durată de trei săptămâni, a unui grup de 10 cadre de partid somaleze pentru tratament
medical şi odihnă, urmând ca, în completarea numărului de locuri prevăzut în protocolul
de colaborare dintre cele două partide, alte 5 cadre să sosească în România în anul
1985.
Acţiunea este prevăzută în planul de relaţii externe al P.C.R. pe anul 1984.
6 III 1984ss. Miu Dobrescu
H. 8309 martie 1984
Tovarăşului MIU DOBRESCU
Vă comunicăm că a fost aprobată propunerea Secţiei Relaţii Externe şi Cooperare
Economică Internaţională a C.C. al P.C.R., cuprinsă în nota nr. 319 din 6 III 1984, în
legătură cu primirea la tratament medical în R. S. România a unor cadre de partid
somaleze.
CANCELARIA C.C. AL P.C.R.
• A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Gospodăria de Partid, dosar nr. 1/1984, f. 6-7.
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Notă:
1. Primul document a fost ştampilat şi înregistrat la Cancelaria C.C. al P.C.R. şi
Arhiva Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., iar sublinierile au fost realizate
cu un creion de culoare roşie, probabil de către un secretar al Cancelariei C.C. al P.C.R.
Pentru a reda aceste amănunte, am utilizat caracterele italice.
Anexa nr. 5
16 mai 1984.
Scrisoarea primită la Ambasada R.S. România din Spania de la Francisco Romero Marín,
secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Spaniol, precum şi nota trimisă lui
Nicolae Ceauşescu de către Ion Stoian, şeful Secţiei Relaţii Externe şi Cooperare Economică
Internaţională a C.C. al P.C.R., referitoare la solicitarea conducerii Partidului Comunist Spaniol
de a trimite în România trei activişti de partid, pentru tratament medical. Nota de răspuns a
Cancelariei C.C. al P.C.R., trimisă lui Ion Stoian (30 mai 1984).
PARTIDUL COMUNIST DIN SPANIA[Consemnare în original:]
COMITETUL CENTRALMadrid, 16 de Mayo de 1984
Către AMBASADA R.S. ROMÂNIA LA MADRID
Dragi tovarăşi,
Comitetul Central al P.C. din Spania salută cordial Ambasada R.S. România la
Madrid şi roagă să se transmită următoarele conducerii Partidului Comunist Român:
Motivul prezentei scrisori este solicitarea pentru ca tovarăşii noştri Silveiro Ruiz
Daimiel şi soţia, precum şi Asuncion Lopez Collado, să meargă în ţara dumneavoastră
pentru a primi îngrijiri medicale. Silveiro Ruiz Daimiel este membru al Comisiei
Internaţionale a C.C. al P.C.S. şi secretar al Organizaţiei foştilor combatanţi şi foştilor
deţinuţi politici. Soţia sa este o activistă cu munci de răspundere.
Vă solicităm, de asemenea, ca transportul internaţional, dus şi întors, să fie
suportat de dumneavoastră.
Am dori, dacă acest lucru este posibil, să meargă în România cât mai repede.
Folosim acest prilej pentru a vă reînnoi salutul nostru cordial.
Francisco Romero Marín
Membru al Comitetului Executiv, Secretar al C.C. al P.C.S.
C.C. AL P.C.R. [Consemnare manu:]
SECŢIA RELAŢII EXTERNE ŞI 2096 / 29.5.1984
COOPERARE ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ
Arhiva Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Nr. 1205 12 VI 1984
[Rezoluţie:] DaCancelaria C.C. al P.C.R.
ss. Nicolae Ceauşescu Nr. 1979 28.[0]5.1984
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NOTĂ
Conducerea P.C. din Spania a solicitat primirea la tratament în ţara noastră a
tovarăşilor Silveiro Ruiz Daimiel, împreună cu soţia, şi Asuncion Lopez Collado,
activişti ai C.C. al P.C.S.
S-a solicitat, totodată, suportarea cheltuielilor de transport de către partea
română.
Având în vedere cele de mai sus, propun:
1. Să se aprobe primirea la tratament a celor trei activişti ai C.C. al P.C. din
Spania.
2. Cheltuielile de transport internaţional, numai pe liniile TAROM, să fie
suportate din fondurile C.C. al P.C.R.
28 mai 1984 ss. Ion Stoian
H. 197930 mai 1984
Tovarăşului ION STOIAN
Vă comunicăm că au fost aprobate propunerile Secţiei Relaţii Externe şi
Cooperare Economică Internaţională a C.C. al P.C.R., cuprinse în nota nr. 688 din 28
mai 1984, privind primirea în R.S. România la tratament medical a trei activişti ai P.C.
din Spania.
CANCELARIA C.C. AL P.C.R.
• A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Gospodăria de Partid, dosar nr. 1/1984,
f. 8-9; 11.
Note:
1. Al doilea document a fost ştampilat şi înregistrat la Cancelaria C.C. al P.C.R. şi
Arhiva Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., iar sublinierile au fost realizate
cu un creion de culoare roşie, probabil de către un secretar al Cancelariei C.C. al P.C.R.
Pentru a reda aceste amănunte, am utilizat caracterele italice.
2. Originalul scrisorii primite la Ambasada României din Spania se află în acelaşi
dosar cu traducerea realizată pentru Nicolae Ceauşescu la Secţia Relaţii Externe şi
Cooperare Economică Internaţională a C.C. al P.C.R. Vezi A.N.I.C., fond C.C. al
P.C.R. – Secţia Gospodăria de Partid, dosar nr. 1/1984, f. 10.
Scrisoarea originală a fost datată şi semnată de Francisco Romero Marín, în
numele Secretariatului Comitetului Central al Partidului Comunist Spaniol.
Anexa nr. 6
18 iunie 1984.
Nota trimisă lui Nicolae Ceauşescu de către Ion Stoian, şeful Secţiei Relaţii Externe şi
Cooperare Economică Internaţională a C.C. al P.C.R., referitoare la sosirea în România,
în concediu de odihnă, a lui Georges Marchais, secretar general al Partidului Comunist
Francez. Nota de răspuns a Cancelariei C.C. al P.C.R., trimisă lui Ion Stoian, Mihai
Gere, Vasile Nicolcioiu şi George Homoştean (19 iunie 1984).
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C.C. al P.C.R.[Consemnare manu:]
SECŢIA RELAŢII EXTERNE ŞI 2321 / 18.[0]6.1984
COOPERARE ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ
Arhiva Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Nr. 1410 6 VII 1984
[Rezoluţie:] DaCancelaria C.C. al P.C.R.
ss. Nicolae CeauşescuNr. 2275 19 VI 1984
NOTĂ
Tovarăşul Georges Marchais, secretar general al Partidului Comunist Francez a
comunicat că urmează să sosească în România, pentru a-şi petrece concediul de odihnă,
pe data de 30 iunie a.c. şi va rămâne în ţara noastră toată luna iulie. Va fi însoţit de
soţie, copii, ginere şi nepoţi, în total 7 persoane.
Având în vedere cele de mai sus, propun:
1. Să se transmită tovarăşului Georges Marchais acordul de a veni în România pe
data de 30 iunie a.c. pentru a-şi petrece concediul de odihnă.
2. Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român
să primească pe tovarăşul Georges Marchais.
3. La sosire, să fie întâmpinat de un membru al Comitetului Politic Executiv şi un
membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R.
4. Să fie cazat în Bucureşti şi în provincie la case de oaspeţi ale partidului şi să i se
pună la dispoziţie mijloacele de transport necesare.
5. Să i se organizeze concediul la mare şi la munte şi să i se asigure vizitarea unor
obiective economice, sociale şi culturale, conform dorinţelor pe care le va exprima.
6. În cazul că se va solicita, să se suporte din fondurile C.C. al P.C.R. costul
transportului internaţional pe curse TAROM.
7. Ministerul de Interne să întreprindă, pe plan local, măsurile corespunzătoare
pentru asigurarea securităţii oaspeţilor.
8. Cheltuielile ocazionate de această vizită să fie suportate din fondurile C.C. al
P.C.R.
18 VI 1984ss. Ion Stoian
[Consemnare manu:] 770/IS/18.[0]6.[19]84
H. 227519 iunie 1984
Tov[arăşului]. I[on]. Stoian,
Cab[inetului]. tov. N[icolae]. C[eauşescu].
Tov[arăşilor]. M[ihai]. Gere, V[asile]. Nicolcioiu,
G[eorge]. Homoştean
Vă comunicăm că au fost aprobate propunerile cuprinse în nota alăturată, privind
venirea în concediu, în Republica Socialistă România, a tovarăşului Georges Marchais,
secretar general al Partidului Comunist Francez.
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CANCELARIA C.C. AL P.C.R.
• A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Gospodăria de Partid, dosar nr. 1/1984,
f. 20-21.
Notă:
1. Primul document a fost ştampilat şi înregistrat la Cancelaria C.C. al P.C.R. şi
Arhiva Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., iar sublinierile au fost realizate
cu un creion de culoare roşie, probabil de către un secretar al Cancelariei C.C. al P.C.R.
Pentru a reda aceste amănunte, am utilizat caracterele italice.
Anexa nr. 7
18 iulie 1983.
Scrisoarea lui Valter Roman, adresată lui Nicolae Ceauşescu, prin care directorul
Editurii Politice a solicitat să i se aprobe deplasarea la Karlovy Vary (Cehoslovacia)
împreună cu soţia, în august sau septembrie 1983, pentru a continua un tratament
medical. Nota întocmită de Silviu Curticeanu, prin care s-a făcut cunoscut faptul că
Valter Roman a primit aprobarea să plece în Franţa, timp de trei săptămâni, pentru un
tratament medical, precum şi decizia de clasare a solicitării de deplasare a lui Valter
Roman la Karlovy Vary (26 august 1983).
EDITURA POLITICĂBucureşti, 18 iulie 1983
Sectorul 1, Piaţa Scînteii 1,
telefon: 17.60.10; 17.60.20[Consemnare manu:] 3144 / 21.[0]7.1983
Mult stimate tovarăşe Nicolae Ceauşescu,
Revin la scrisoarea mea din 11 aprilie a.c. pe care V-am adresat-o în legătură cu
plecarea mea şi în acest an la tratament la Karlovy Vary.
Având în vedere că în această perioadă m-am îmbolnăvit (fiind internat două
săptămâni la spital), tratamentul de la Karlovy Vary a devenit şi mai necesar.
Aşa stând lucrurile, Vă rog stăruitor să aprobaţi plecarea mea (împreună cu soţia)
fie în august, fie în septembrie, pe linie de partid, la tratament la Karlovy Vary.
Cu mulţumiri anticipate, Vă salută cu multă dragoste, al D-voastră
(ss.) Valter Roman
Arhiva Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Nr. 2483 17 X 1983[Consemnare manu:] 3144 / 26.8.1983
SCRISOARE
de la tovarăşul Valter Roman, prin care solicită aprobare pentru plecarea, la tratament,
în Cehoslovacia (Karlovy Vary).
– Prin H[otărârea nr]. 3434 din 17 august 1983, i s-a aprobat plecarea în Franţa,
pentru tratament medical, pe timp de trei săptămâni.
– Cererea privind plecarea la Karlovy Vary se clasează.
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26 VIII 1983ss. Silviu Curticeanu
• A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Gospodăria de Partid, dosar nr. 3/1983,
f. 12; 14.
Notă:
1. O copie a scrisorii lui Valter Roman a fost întocmită la 25 iulie 1983 într-un
singur exemplar, fără antetul Editurii Politice, iar caracterul şi dimensiunile literelor
sunt specifice documentelor prezentate de Silviu Curticeanu lui Nicolae Ceauşescu.
Pentru detalii, vezi A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Gospodăria de Partid, dosar
nr. 3/1983, f. 13.
Anexa nr. 8
3 octombrie 1985.
Nota trimisă lui Constantin Dăscălescu de către Victor Ciobanu, ministru al Sănătăţii,
referitoare la deplasarea de urgenţă în Elveţia a academicienei prof. dr. Ana Aslan, în
scopul efectuării unei consultaţii medicale prinţului saudit Sultan Bin Abdul-Aziz Al
Saud, al doilea viceprim-ministru şi ministru al apărării şi aviaţiei al Regatului Arabiei
Saudite. Nota trimisă lui Nicolae Ceauşescu de către prim-ministrul Guvernului R.S.
România, referitoare la deplasarea Anei Aslan în Elveţia. Nota de răspuns trimisă de
Constantin Manea de la Cancelaria C.C. al P.C.R.
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
NOTĂ
Referitor: deplasarea tovarăşei acad. prof. dr. ANA ASLAN în Elveţia
Supunem aprobării Dv. deplasarea, în interes de serviciu, pe timp de 4 zile (710.X.1985), a tovarăşei acad. prof. dr. ANA ASLAN, director general al Institutului
Naţional de Gerontologie şi Geriatrie Bucureşti.
Călătoria, în care ar urma să fie însoţită de dr. GEORGESCU MARIA, medic de
medicină generală la Sanatoriul Clinic Otopeni al I.N.G.G., are ca scop efectuarea unui
consult medical prinţului saudit Sultan Bin Abdul-Aziz [Al Saud], al doilea viceprimministru şi ministru al apărării şi aviaţiei al Regatului Arabiei Saudite.
Ambasada R.S. România la Londra, care a informat că a fost contactată în acest sens
de ambasadorul Regatului Arabiei Saudite la Londra, cu rugămintea de a se aproba această
deplasare, menţionează că rezolvarea favorabilă a acestei acţiuni este de natură să ajute la
soluţionarea unor probleme în care ambasada R.S. România apelează la Ambasada Arabiei
Saudite şi, în general la evoluţia spre stabilirea relaţiilor oficiale. Recent, acesta a sprijinit
organizarea, la Londra, a unor negocieri între conducerea autorităţilor aeronautice din
România şi Arabia Saudită, care s-au finalizat prin încheierea unei înţelegeri avantajoase,
pentru partea română.
Cheltuielile de deplasare sunt integral asigurate de pacient.
Menţionăm că, pentru deplasarea celor două specialiste române în Elveţia, au fost
obţinute avizele organelor locale de partid.
Tovarăşa academician doctor inginer Elena Ceauşescu, prim viceprim-ministru al
guvernului a fost de acord cu propunerea.
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MINISTRU,
(ss.) Victor Ciobanu
DE ACORD:AVIZ FAVORABIL:
Viceprim-ministru al guvernului Prim-vicepreşedinte al Consiliului
(ss.) Alexandrina Găinuşe Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie
(ss.) Ion Ursu
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA Cancelaria C.C. al P.C.R.
CONSILIUL DE MINIŞTRI Nr. 3375 5 X 1985
Nr. 2756 / XVII[Consemnare manu:] 3413 / 4.10.1985
COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Tovarăşului secretar general Nicolae Ceauşescu
Vă supun spre aprobare propunerea privind deplasarea în Elveţia, în perioada 710 octombrie 1985, a tovarăşei academician Ana Aslan, director general al Institutului
Naţional de Gerontologie şi Geriatrie Bucureşti, pentru acordarea unui consult medical.
ss. Constantin Dăscălescu
Arhiva Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Nr. 2119 16 X 1985
NOTĂ
Propunerea privind deplasarea în Elveţia (7-10 octombrie 1985) a tovarăşei acad. Ana
Aslan, director general al Institutului naţional de gerontologie şi geriatrie – Bucureşti, pentru
acordarea unui consult medical, a fost văzută de tovarăşul secretar general Nicolae
Ceauşescu, care a indicat:
„Să plece pentru efectuarea consultului respectiv, pe baza aprobării date de guvern, iar
în viitor, deplasarea tovarăşului Ana Aslan să se facă cu aprobarea guvernului”.
5 X 1985 / 3413ss. Constantin Manea
Din indicaţia tov. S[ilviu]. Curticeanu, tovarăşul A. Vela a comunicat verbal
tovarăşului I. Ghenoiu şi Lucian Drăguţ.
• A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Gospodăria de Partid, dosar nr.
10/1985, f. 1-4.
Notă:
1. Documentele au fost ştampilate şi înregistrate la Cancelaria C.C. al P.C.R.,
respectiv la Arhiva Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., iar sublinierile din
primele două documente şi consemnarea manu au fost făcute cu un creion de culoare
roşie, probabil de către un secretar al Cancelariei C.C. al P.C.R. Pentru a reda aceste
amănunte, am utilizat caracterele italice.
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NICOLAE CEAUŞESCU’S FALSE FRIENDS
Rezumat
În ultima parte a Războiului Rece, Nicolae Ceauşescu a fost recunoscut în
străinătate drept un lider bun şi generos mai ales de cei cărora le-a oferit, de-a lungul
anilor, excursii şi tratamente medicale gratuite în România. Acestea au fost plătite de
cetăţenii români, fără să li se aducă la cunoştinţă ce se întâmplă cu banii colectaţi din
taxele şi impozitele pe care le-au achitat.
Pentru comuniştii străini, precum şi pentru „prietenii” lui Nicolae Ceauşescu din
Orientul Mijlociu, fondurile P.C.R. constituiau o sursă de finanţare permanentă a
călătoriilor aeriene, concediilor de odihnă şi tratamentelor medicale gratuite pe care le
efectuau în România.
Abstract
In the latter years of the Cold War, Nicolae Ceausescu was recognized abroad as a
good and generous leader especially by those who had have trips and free medical
treatment in Romania over the years. These were paid by Romanian citizens, without
being aware of what it was happened with the money collected from taxes that they had
paid for.
For the foreign communists and Nicolae Ceausescu’s "friends" from the Middle
East, the funds of Romanian Communist Party were a permanent source for air
traveling, holidays and free medical treatment in Romania.
Cuvinte-cheie: Ana Aslan, Nicolae Ceauşescu, Franţa, Georges Marchais, Valter Roman,
Spania, TAROM.
Key words: Ana Aslan, Nicolae Ceauşescu, France, Georges Marchais, Valter Roman,
Spain, TAROM.
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SPAŢIUL PUBLIC ÎNTRE
DEZBATERE ŞI CONTROL:
GRUPURI INTELECTUALE, POLITICE ŞI
INSTITUŢII REPRESIVE
DINAMICA CONFERINŢELOR CRITERIONULUI♦
Constantin MIHAI∗
Abstract: This study tries to underline the specificity of Criterion’s conferences
and their importance for the Romanian intellectual history. Divided in two main
cycles: Idols and Romanian contemporary culture, these conferences proposed
to regain the prestige of the Romanian modern culture, especially by imposing a
significant intellectual experience and remaking the connections with the
European tradition. To discuss the major themes of the western culture, without
neglecting the national culture represents the Criterion’s manner to be original,
innovative and synchronised to the intellectual European circuit. Thereby, the
conferences held by Criterion during 1932-1934 are the specified forms of
cultural practices and representations of an important intellectual group whose
Europeanism is essential.
Keywords: conference, dynamic, Criterion, intellectual, idol, tradition, ideal.

Activitatea Criterionului1 în spaţiul public se manifestă pe două paliere: 1.
prin intermediul conferinţelor pe care acest grup intelectual le susţine între
1932-1933; 2. prin ceea ce numim practici sau reprezentări culturale, adică prin
implicarea tinerei generaţii interbelice patronate de Nae Ionescu la marile
♦

Acest articol este publicat graţie Programului Operaţional Sectorial de Dezvoltare a
Resurselor Umane (POSDRU), finanţat de Fondul Social European şi de către Guvernul
Român prin contractul nr. POSDRU/89/1.5/S/59758
∗
lector universitar doctor în cadrul Universităţii „Constantin Brâncoveanu”, RâmnicuVâalcea. E-mail: costimihai1977@yahoo.com
1
Criterionul a fost precedat de gruparea Forum, fondat de Ionel Jianu, la începutul
anului 1932 şi cuprindea pe: Mircea Eliade, Ionel Jianu, Mihail Polihroniade, Petru
Comarnescu, Haig Acterian, Ion I. Cantacuzino, Mihail Sebastian, Şerban Cioculescu,
Mircea Grigorescu. În luna martie a aceluiaşi an, gruparea se destramă, iar în vară,
majoritatea membrilor săi – membrii din tânăra generaţie – se organizează în Asociaţia
de Arte, Litere şi Filosofie Criterion.
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dezbateri ale perioade interbelice, acolo unde rolul elitei intelectuale era acela
de a corecta posibilele derapaje pe care diverse tipuri de autorităţi (laice şi
harismatice) le produceau. În fond, participarea la aceste dezbateri culturale şi
spirituale interbelice ale membrilor tinerei generaţii va constitui premisele
omogenizării viitorului grup intelectual al Criterionului, în perspectiva
conturării unei elite autentice care îşi va asuma împlinirea idealului cultural.
Specificitatea Criterionului constă în practica conferinţelor ca formă de
manifestare culturală în spaţiul public. Este vorba de conferinţa cu preopinenţi,
o formă aparte de comunicare orală care rezidă în dezbaterea în contradictoriu a
aceleiaşi teme de către trei sau mai mulţi participanţi. Abordarea plurală a
aceleiaşi teme provoacă o polemică de idei, în sensul acelor disputationes,
reprezentând noutatea şi originalitatea acestui tip de conferinţe. Generarea unei
polemici rafinate, erudite şi academice antrenează şi participarea publicului,
realizându-se o legătură conaturală între auditoriu şi conferenţiari. Prin aceste
conferinţe, Criterionul restaura o tradiţie intelectuală solidă, acestea constituind
marca unei culturi puternice şi sănătoase. Dezbaterile criterioniste care reuneau
diverse poziţii ideologice, instituiau o nouă direcţie în cultura română modernă
atât la nivelul problematizării, cât şi la nivelul manifestării tinerei generaţii,
putând fi considerată ca o prelungire, într-un alt orizont de aşteptare, a Junimii2.
Termenul de Criterion şi cel de symposium (simpozion), ca şi termenul de
forum au fost introduse în circuitul interbelic de Petru Comarnescu. Spiritul de
confruntare al ideilor, de expunere în contradictoriu a fost ridicat de grupul
Criterion la un nivel ştiinţific elevat. Spontaneitatea dialogică asigura
efervescenţa conferinţelor criterioniste.
1. Programul conferinţelor Criterionului şi avatarurile lor
Începând din toamna anului 1932 (octombrie), activitatea Criterionului s-a
derulat pentru public prin două cicluri: Idoli şi Cultura română actuală. Ciclul
de conferinţe consacrat Idolilor era dedicat următoarelor personalităţi: 13
2

Cf. Liviu Antonesei, Le Moment Criterion – un modèle d’action culturelle, în „Culture and
Society”, Iaşi, Editura Academiei, 1985, pp.191-192. Comparând Asociaţia Criterion cu
Junimea, Liviu Antonesei afirmă că acţiunea culturală criterionistă va constitui „începutul
celei mai fascinante aventuri spirituale din epoca interbelică, care nu poate fi comparată,
poate, decât cu activitatea Societăţii Junimea în secolul precedent. Ca şi în cazul Junimii,
membrii grupării interbelice veneau din orizonturi culturale diferite (literatură, filosofie, jurnalism, pictură, coregrafie, etc), dar, spre deosebire de Junimea, ei împărtăşeau şi convingeri
politice şi spirituale dintre cele mai diverse. Dacă Junimea fusese o direcţie, direcţia nouă în
cultura românească din veacul trecut, asociaţia interbelică a reprezentat o încercare de
sinteză a ceea ce era mai valoros în toate orientările tinerei generaţii. Criterionul nu a fost
un fragment, oricât de important al tinerei generaţii, ci expresia spiritului acelei
generaţii în cvasitotalitatea sa. Deosebit de vechea Junime, Criterionului i-au lipsit însă
timpul şi mijloacele pentru a putea accede la reformarea instituţiilor epocii”.
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octombrie, Lenin; 20 octombrie, Freud; 27 octombrie, Chaplin; 3 noiembrie,
Gide; 10 noiembrie, Mussolini; 17 noiembrie Bergson; 24 noiembrie,
Krishnamurti; 1 decembrie, Greta Garbo; 8 decembrie, Gandhi; 15 decembrie,
Paul Valéry3. Printre conferenţiarii de la aceste simpozioane, menţionăm pe:
Mircea Vulcănescu, Paul Sterian, H. H. Stahl, Constantin Floru, Dan Botta,
Haig Acterian, Sandu Tudor, Mihail Polihroniade, Alexandru-Christian Tell,
Petru Comarnescu, Mircea Eliade, Alexandru Mironescu, Mihail Sebastian,
I. Cantacuzino et alii. Aceste simpozioane erau prezidate de personalităţi ale
vieţii culturale interbelice: Simion Mehedinţi, Constantin-Rădulescu Motru, Ion
Petrovici, Mihail Manolescu, Ion Marin Sadoveanu.
Succesul acestor simpozioane a generat chiar repetarea lor. De pildă, simpozionul de la 13 octombrie dedicat lui Lenin s-a bucurat de un real succes, fiind
repetat chiar dacă a provocat şi anumite reacţii din partea autorităţii statului4.
Această conferinţă despre Lenin reluată la 18 octombrie 1932 a fost intens
urmărită de Prefectura Poliţiei capitalei, existând chiar un raport în acest sens5.
Aceste simpozioane erau bruiate şi de presa vremii, în funcţie de problematica abordată. Astfel, la simpozioanele dedicate lui Chaplin (27 octombrie) şi
Gide (3 noiembrie), presa naţionalistă a atacat programul acestor conferinţe,
acestea fiind întrerupte, pe alocuri, de prezenţa studenţilor cuzişti in sală care
protestau împotriva faptului că Asociaţia Criterion discută despre personalităţi
comuniste şi iudaice6. Dacă Mihail Sebastian fusese acuzat că un evreu discută
despre un alt evreu (Chaplin) – iniţial Mihail Sebastian dorea să discute despre un
anumit aspect al artei lui Chaplin; la acuzaţia venită din sală, el rupe foile cu care
venise la această conferinţă şi pe care îşi însemnase un plan şi anunţă că va vorbi,
în calitate de evreu, despre evreul Chaplin7 –, André Gide care vizitase Rusia
sovietică, era acuzat de comunism. Cu toate aceste interdicţii din partea autorităţii
statului şi a reacţiei mediilor ultranaţionaliste, simpozioanele Criterionului au un
impact în spaţiul public, unele (simpozionul despre Freud din 20 octombrie 1932,
la care a vorbit Paul Sterian, Mircea Vulcănescu şi Mircea Eliade) dintre ele fiind
3

Dora Mezdrea, Nae Ionescu. Biografie, vol. 3, Brăila, Muzeul Brăilei şi Editura Istros,
2003, p.390.
4
Petru Comarnescu, Jurnal 1931-1937, Iaşi, Institul European, 1994, p. 77. Petru
Comarnescu povesteşte faptul că inspectorul general al Poliţiei, Parizianu i-a declarat
textual: „Domnule Comarnescu, nu vom uita niciodată că dumneata ai adunat pe
comuniştii din Bucureşti în faţa Palatului Regal”, aluzie evidentă la auditoriul numeros
de la simpozioanele dedicate lui Lenin. Mai mult, Petru Comarnescu relatează cum
simpozionul despre Freud din 27 octombrie 1932 a fost interzis într-un mod ciudat, el
ţinându-se, totuşi, în prezenţa unui public mai restrâns, această măsură fiind luată de
Armand Călinescu, subsecretar la Interne (p. 77).
5
A. N. – D. M. B, fond Prefectura Poliţiei Capitalei, dosar 14/1932, nepaginat, în Dora
Mezdrea, op. cit., pp. 391-392.
6
Petru Comarnescu, op.cit, pp. 77-78. A se vedea şi Mircea Eliade, Memorii I,
Bucureşti, Humanitas, 1991, pp. 253-254.
7
Mircea Eliade, op.cit., p.253.
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repetate chiar de trei ori în capitală şi de mai multe ori, în provincie8. La
simpozionul din 10 noiembrie dedicat lui Gide şi condus de Mihail Ralea, au
participat: Mircea Vulcănescu, Viaţa interioară; Mihail Sebastian, Corupătorul;
Ion Cantacuzino, Idolul depăşit; Şerban Cioculescu, Gide şi generaţiile tinere; P.
Constantinescu, Gide, criticul; E. Gulian, Actul de creaţie; Al. Vianu, Moralistul9.
Acest prim ciclu dedicat personalităţilor a stârnit şi reacţii negative,
studenţii acuzând membrii Criterionului de criptocomunism, iar pe cei care
audiau ca fiind antinaţionali10 mergând până acolo încât să definească Criterionul ca asociaţia Cretinion11. Acest exerciţiu de libertate pe care Criterionul îl
propunea spaţiului public, exerciţiu bazat pe un spirit critic pronunţat, producea
un asemenea tip de reacţie, mai ales într-o cultură în care moda era en vogue şi
în care cu greu se putea accepta o discuţie intelectuală în contradictoriu.
În toamna aceluiaşi an 1932, Criterionul organizează un al doilea ciclu de
conferinţe dedicat culturii române actuale, ciclu derulat sub forma a 10 conferinţe, însoţite de lectură şi care cuprindea poezie, roman, teatru, eseu, jurnalistică,
plastică, arhitectură, filozofie, ideologie, muzică şi dans: 15 octombrie, Paul
Sterian, Poezia; 22 octombrie, Mihail Sebastian, Romanul; 29 octombrie, Haig
Acterian, Teatrul; 5 noiembrie, Al. Vianu, Critica şi eseul; 12 noiembrie, R.
Dianu, Ziaristică; 19 noiembrie, Petru Comarnescu, Plastica; 26 noiembrie, H.
Schoenberg, Arhitectura; 3 noiembrie, I. Brucăr, Filosofia; 10 decembrie, I.
Cantacuzino, Curente ideologice; 17 decembrie, C. Brăiloiu, Muzica şi dansul12.
La sfârşitul anului 1932 au loc două conferinţe: una dedicată romanului
românesc contemporan, unde participă Mircea Vulcănescu şi Mihail Sebastian,
şi alta dedicată Americii în raport cu Occidentul şi Extremul Orient, unde
Mihail Sebastian polemizează cu Petru Comarnescu. În simpozionul dedicat
romanului românesc, Mihail Sebastian critică pe Cezar Petrescu şi Ionel
Teodoreanu, apreciindu-i, în schimb, pe Camil Petrescu, Mateiu Caragiale şi
Hortensia Papadat-Bengescu. Deşi nu le considera valide din punct de vedere
artistic, Mircea Vulcănescu consideră că romanele lui Cezar Petrescu se înscriu
într-o tradiţie literară românească semnificativă. În simpozionul dedicat
Americii în raport cu Occidentul şi Extremul Orient, Petru Comarnescu care se
identifică cu homo americanus şi cu tipul de cultură produs de spaţiul american,
polemizează cordial cu Mircea Eliade care aducea în discuţie perspectiva
spiritualităţii orientale. Dimpotrivă, Mihail Sebastian critică conceptul de homo
americanus din punctul de vedere al spiritului occidental francez, lucru care îl
nemulţumeşte pe criticul de artă Petru Comarnescu13.

8

Mircea Eliade, p.252.
Dora Mezdrea, op.cit., p.392.
10
Paul Sterian, Studenţii şi Criterion, în „Cuvântul”, an VIII, nr.2716, 12 noiembrie
1932, p.1.
11
Mircea Eliade, Cretinion, în „Cuvântul”, an VIII, nr. 2729, 25 noiembrie 1932, p.1.
12
Dora Mezdrea, p.390.
13
Mircea Eliade, Memorii I, pp.255-256.
9
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La începutul anului 1933, Asociaţia de Arte, Litere şi Filosofie Criterion îşi
propune să organizeze, la Fundaţia Carol I, „un ciclu de discuţiuni publice contradictorii”, sub titlul Tendinţe, unde să se dezbată problemele actuale ale tinerei
generaţii şi ale perioadei contemporane. Organizat pe durata a trei luni (ianuarieaprilie 1933) şi aflat sub patronajul unor personalităţi ale elitei intelectuale interbelice, acest ciclu de conferinţe încerca să acopere o gamă compozită a preocupărilor
criterioniştilor, de la cultură la politică, de la ştiinţă şi artă la economie. Trebuie
amintit şi faptul că inaugurarea şi închiderea acestui ciclu se desfăşoară sub preşedinţia lui Nae Ionescu, cel care patronează, cu discreţia sa specifică, Criterionul.
Programul acestui proiectat ciclu este elocvent pentru agenda intelectuală criterionistă şi pentru rolul Asociaţiei în istoria culturală românească modernă:
Pe 25 ianuarie 1933, Directivele spirituale ale generaţiei tinere, sub preşedinţia lui Nae Ionescu, unde urmau să participe: Mircea Eliade, Autenticitatea;
Petru Manoliu, Agonia; Paul Sterian, Ortodoxia; Petru Comarnescu, Neoclasicismul; Constantin Noica, Istorismul prin resemnare;
Pe 1 februarie 1933, Directivele politice ale generaţiei tinere, sub preşedinţia lui Simion Mehedinţi, cu următoarele intervenţii: Octavian Neamţu,
Naţionalismul integral; Dr. N. Trifu, Antisemitismul; Toma Vlădescu, Corporatismul; Alexandru-Christian Tell, Reacţiunea; Mihail Polihroniade, Dictatura;
Henri H. Stahl, Autohtonismul; Richard Hillard, Democraţia individualistă;
Mircea Grigorescu, Social-democraţia; Constantin Enescu, Ţărănismul; Petre
Pandrea, Socialismul integral;
Pe 8 februarie 1933, Directivele economice imediate: soluţii monetare, sub
preşedinţia lui G. Taşcă, unde urmau să vorbească: Mircea Durma, Stabilizarea;
Constantin Pandele, Restabilizarea; Corneliu Rudescu, Dubla circulaţie;
Pe 15 februarie 1933, Directive literare, sub preşedinţia lui Eugen Lovinescu,
cu următoarele intervenţii: Ionel Jianu, Sinceritatea; Mircea Eliade, Subiectivismul;
Mihail Sebastian, Obiectivismul; Şerban Cioculescu, Tehnica literară; Petre
Pandrea, Literatura proletară; Anton Golopenţia, Literatura ţărănească; Dan
Botta, Purismul;
Pe 22 februarie 1933, Tendinţe în filosofie: Metafizică sau ştiinţă pozitivă,
sub preşedinţia lui Constantin Rădulescu-Motru, unde aveau să ia parte:
Al. Popescu, Pozitivismul scientist; Constantin Noica, Criticismul; I. Brucăr,
Empirio-criticismul; Emil Cioran, Pragmatismul; Constantin Floru, Fenomenologia; Petru Comarnescu, Neoidealismul; Mircea Vulcănescu, Neorealismul;
Mircea Eliade, Metafizica, atitudine ireductibilă; Paul Sterian, Teologia;
Pe 1 martie 1933, Tendinţe în politica externă, sub preşedinţia lui I. G.
Duca, unde urmau să participe: Eugen Titeanu, Imperialismul războinic; Petru
Comarnescu, Dezarmarea generală; Mihail Polihroniade, Pacea armată şi
sistemul alianţelor; Sebastian Şerbescu, Pactele şi securitatea; M. Antonescu,
Arbitrajul obligatoriu şi armata internaţională; R. Hillard, Societatea naţiunilor
şi federaţia mondială;
Pe 8 martie 1933, Directive culturale, sub preşedinţia lui Tudor Vianu, cu
următoarele intervenţii: Emil Cioran, Cultura individualistă; Petre Pandrea,
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Cultura de clasă; Al. Dima, Naţionalismul cultural; Petru Comarnescu, Umanismul; Mircea Eliade, Universalismul; Dan Botta, Transcedentalismul; Paul
Sterian, Cultura teologală;
Pe 15 martie 1933, Tendinţe în fizica actuală: Problema materiei, sub preşedinţia lui G. Ţiţeica, în cadrul căruia urmau să vorbească: Octav Onicescu, Mecanica statistică (Schrödinger); Sabba Ştefănescu, Mecanica simbolică (Dirac);
Sergiu Condrea, Mecanica ondulatorie (De Broglie), Mecanica indeterministă
(Heisenberg);
Pe 22 martie 1933, Tendinţe în arta contemporană, ciclu nedefinitivat;
Pe 30 martie 1933, Directive generale economice, sub preşedinţia lui
Virgil Madgearu, unde urmau să participe: G. Strat, Individualismul liberal;
Constantin Pandele, Neoliberalismul; Mircea Pienescu, Cooperaţia; G.
Vlădescu-Răcoasa, Sindicalismul; Grigore Manoilescu, Corporatismul; Mircea
Grigorescu, Socialismul de stat, Comunismul;
Pe 5 aprilie 1933, Tendinţe în politica internă: Statul românesc, sub preşedinţia lui Nae Ionescu, cu următoarele intervenţii: Mihail Polihroniade, Deficienţele
statului actual; Henri H. Stahl, Explicarea statului actual; Petre Viforeanu, Statul
burghez; Petre Pandrea, Statul proletar; Toma Vlădescu, Statul corporativ;
Constantin Enescu, Statul ţărănesc, Octavian Neamţu, Statul naţional14.
Acest ciclu de conferinţe dedicat Tendinţelor nu va mai avea loc în spaţiul
public din cauza unei cenzuri instituite de autoritatea statului împotriva Criterionului. De altfel, aventura sa în spaţiul public începuse să fie îngrădită încă de la
primele simpozioane din toamna anului 1932. Conform unei hotărâri introduse de
autorităţi, conferinţele Criterionului nu se puteau desfăşura public în absenţa obţinerii, în prealabil, a unei autorizaţii de la Comandamentul Corpului de Armată,
lucru care devenise aproape imposibil. Deşi s-au depus mai multe cereri pentru
obţinerea autorizaţiei în vederea derulării acestui ciclu de conferinţe, toate au fost
refuzate. În aceste condiţii, membrii Criterionului decid să ţină doar primul ciclu
de conferinţe, Directivele spirituale ale generaţiei tinere, sub preşedinţia lui Nae
Ionescu, întocmind prin Petru Comarnescu, în calitate de secretar al Asociaţiei, o
cerere pentru obţinerea autorizaţiei. Şi această cerere are aceeaşi soartă ca şi a
celor precedente15.
Asociaţiei Criterion i s-a mai permis doar să ţină în toamna anului 1933, la
sala Dalles, un ciclu de 8 audiţii muzicale16 precedate de conferinţe, ciclu dedicat
Marilor momente ale muzicii şi considerat mai neutru faţă de cel precedent. În
cadru acestui ciclu, muzica clasică se îmbina cu muzica bisericească, mai ales cu
cea bizantină şi gregoriană. Exceptând acest moment de apariţie în spaţiul public,
14

Manuscriptum, nr. 1-2 (102-103)/ 1996, anul XXVII, număr special Mircea
Vulcănescu, pp. 231-234.
15
Dora Mezdrea, op.cit., p. 394. Cererea formulată de Petru Comarnescu pentru obţinerea autorizaţiei acestei prime conferinţe preciza: „Conferinţa are un caracter strict
filosofic şi nu are nimic, nici direct, nici indirect cu politica” (p. 394).
16
Mircea Eliade, Epoca pre-revoluţionară, în „Cuvântul”, an IX, nr. 3040, 11 octombrie
1933, p. 1.
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Criterionului i s-a interzis orice manifestare o dată cu anul 1933, invocându-se
legea stării de asediu pentru interzicerea activităţii sale publice17. Astfel, Criterionul
îşi încheie existenţa la sfârşitul anului 193318, ca urmare a instituirii cenzurii de
către autorităţi care punea capăt, într-un mod abuziv, unei iniţiative culturale a
tinerei generaţii, iniţiativă menită să restaureze, în plan cultural şi chiar spiritual,
spaţiul românesc modern.
2. Structura şi rolul conferinţelor criterioniste
Dacă Petre Ţuţea spunea că „Nae Ionescu era cel interesant la conferinţele
Criterionului”19, Mircea Vulcănescu reprezenta cu adevărat sufletul acestui grup
intelectual20. Pe măsură ce se puneau bazele Criterionului, în urma întânirilor şi a
discuţiilor pe marginea conturării conferinţelor şi a articulării acestui grup
intelectual, discuţii care aveau loc la Mircea Eliade, apoi la Mac Constantinescu şi
Floria Capsali, Mircea Vulcănescu se profila ca fiind motorul acestei grupări a
tinerei generaţii. Când Nae Ionescu a auzit de înfiinţarea Criterionului şi de faptul
că acesta se sprijinea pe Mircea Vulcănescu, şi-a dat seama de soliditatea şi de
profunzimea acestui demers pe care l-a susţinut necondiţionat. Pentru criterionişti,
simpozionul nu lua sfârşit la Fundaţia Carol I, ci el se continua la cafeneaua
Corso, prin discuţii prelungite. Acolo se dezbatea şi maniera în care Criterionul
17

Petru Comarnescu, Jurnal 1931-1937, p81. Criticul de artă notează: „După Crăciunul
anului 1932, Criterionul nu a mai putut activa în public. Am fost consideraţi o tribună
primejdioasă, pentru că acolo se propagau şi idei de stânga – (n.n. C.M. simpozionul
dedicat lui Lenin care a fost reluat, întrucât s-a bucurat de un mare succes, precum şi
simpozioanele dedicate lui Gide şi Chaplin) –, care guvernului îi păreau, fireşte, mult
mai neconvenabile pentru el decât ideile de dreapta, lăsate în voie să se propage, fiind
adesea susţinute chiar de guvernele de la cârmă. Deci acum nu mai avem activitate
publică, ci în ianuarie şi în lunile următoare din 1933 vom ţine simpozioane doar în
cadru închis, şi anume la Academia Comercială” (pp. 80-81).
18
Conform lui Petru Comarnescu, activitatea Criterionului încetează la sfârşitul anului 1933
şi nu la începutul anului 1934, aşa cum consideră Marin Diaconu, în Mircea Vulcănescu.
Pentru o nouă spiritualitate filosofică I, Bucureşti, Editura Eminescu, 1996, p. 35:
„Experienţa trăită în cadrul grupării Criterion, grupare dizolvată la începutul anului 1934”.
19
Isabela Vasiliu-Scraba, În labirintul răsfrângerilor. Nae Ionescu prin discipolii săi,
Slobozia, Editura Star-Tipp, 2000, p. 9.
20
Constantin Noica, „Amintiri despre Mircea Vulcănescu”, în Mircea Vulcănescu. Pentru o
nouă spiritualitate filosofică I, Bucureşti, Editura Eminescu, 1996, p.6: „Nimeni nu s-a bucurat
ca Mircea Vulcănescu de Criterion, gruparea sortită să dureze numai doi ani, a generaţiei
tinere. Tot ce se făcea acolo era lucrul făcut plus Mircea Vulcănescu. Comentariul său, în
orele de cafenea, după întâlniri şi conferinţe, era de fiecare dată mai interesant decât ce se
făcuse. În fapt, era ca un nou simpozion ţinut de Mircea singur, cu vocile sale mai multe
suprapuse ca pe registrele unei orgi. Dar deşi putea fi el însuşi un simpozion, nu se grăbea să ia
parte activă la toate şi nici măcar nu se prefera. La un simpozion despre Husserl a avut
modestia să citească el filele lui Ionel Gherea, care era prea timid pentru a apărea în faţa
publicului. Dar le-a citit atât de bine, nuanţând cu atâta meşteşug gândurile rafinate ale
autorului încât a entuziasmat sala, ceea ce cu siguranţă Gherea nu ar fi reuşit”.
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trebuia să se raporteze la public, prin limbajul sau stilul folosit, în măsura în care
nu se punea doar problema captării atenţiei auditoriului, ci ridicării sale la idealul
pe care tânăra generaţie şi l-a propus21.
Modelul cultural european al Criterionului referitor la atmosfera întâlnirilor, a discuţiilor care precedau şi urmau conferinţelor publice poate fi regăsit
la nivelul cercului intelectual de la Meudon, patronat de filosoful neotomist
Jacques Maritain, un cerc de iniţiere spirituală şi culturală la care au participat,
la mijlocul anilor’20 ai secolului XX, şi Mircea Vulcănescu, Paul Sterian şi
Vasile Băncilă, aflaţi la studii doctorale la Paris. Jacques Maritain, convertit la
catolicism de Monseniorul Vladimir Gkika, în onoarea căruia publică volumul
Antimoderne (1922), constituie acest cerc de studii spirituale la Meudon, în
spiritul lui Léon Bloy, ca un mediu de sociabilitate intelectuală creştină22.
Sprijinindu-se pe o reţea de relaţii fondată în jurul său, Maritain dezvoltă în
interiorul acestui cerc o atmosferă de efervescenţă intelectuală şi spirituală; cu alte
cuvinte, este vorba de constituirea unui mediu ca un ansamblu de raporturi dinamice, intelectuale, afective şi sociale23. Dacă grupul constituit în jurul lui Léon
Bloy – modelul cercului de la Meudon – „interiorizează norme de comportament
şi organizează o sociabilitate structurată pe adeziunea la catolicism şi printr-o
practică relaţională intensă, de la literă la pelerinaj”, cercul de la Meudon „ia
forma unei comunităţi naturale a cărei legătură este socială şi spirituală; formă
21

Mircea Eliade, Memorii I, Bucureşti, Humanitas, 1991, pp. 256-257: „De obicei, Dan
Botta care participa foarte rar la simpozioane, îşi exprima succint, dar necruţător,
impresiile, nu uita niciodată să ne amintească răspunderea pe care o avem faţă de public.
Pentru el, asta însemna în primul rând datoria de a ridica publicul, nu până la noi, ci
dincolo de noi, până la idealurile noastre. Dan Botta credea că Criterion poate efectua, în
minţile celor mai inteligenţi dintre ascultători, o operaţie de anamnesis platoniciană.
Asistând la simpozioanele noastre, unde erau prezentate şi dezbătute atâtea puncte de
vedere, publicul asista, de fapt, la un nou tip de dialog socratic. Scopul pe care-l urmăream
nu era numai informaţia, ci, în primul rând trezirea auditorilor, confruntarea lor cu ideile,
şi, în cele din urmă, modificarea modului lor de a fi în lume… Dan Botta insista ca măcar
unul dintre vorbitori să nu facă nici o concesie publicului de rând, ci să utilizeze limbajul
sever al metafizicii, al ştiinţei sau al poeziei. De obicei cam aşa se întâmpla. Dar unii
dintre noi socoteau că simplul fapt de a dezbate probleme dificile era destul de curajos, că
nu trebuie să agravăm dificultatea printr-un limbaj excesiv de riguros. Dar, evident, eram
toţi de acord că fiecare vorbitor e liber să utilizeze stilul care îi convenea”.
22
Cf. Michel Trebitsch, „Avant-propos; la chapelle, le clan et le microcosme”, în
Nicolas Racine, Michel Trebitsch (dir.), Sociabilités intellectuelles. Lieux, milieux,
réseaux, Les Cahiers de l’IHTP, no.20, mars 1992, pp.11-29. A se vedea, de asemenea,
Daniel Pelletier „Sociabilité catholique et générations intellectuelles: l’exemple
Economie et Humanisme”, în Jean-François Sirinelli (dir.), Génération intellectuelle.
Khâgneux et normaliens dans l’entre-deux-guerres, Paris, PUF, 1995, pp.75-83.
23
Christophe Prochasson, Les intellectuels, le socialisme et la guerre 1900-1938, Paris,
Seuil, 1993, p.17. Pentru a completa perspectiva puţin marxizantă a lui Christophe
Prochasson, e necesară o privire în profunzime a cercului de studii de la Meudon, în
orizontul convertirii intelectualilor francezi la creştinismul catolic. În acest sens, a se vedea,
Olivier Lacombe, Le Foyer de Meudon, în Cahiers Jacques Maritain, no.4-5 novembre 1982.
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intimă de sociabilitate, în parte aleasă de membrii săi, în parte impusă de climat,
specificitatea cercului se bazează pe o relaţie de ordin spiritual neinstituţionalizată”24. Acest mediu, pe măsură ce membrii săi (filosofi, teologi, literaţi) se
încadrează în viaţa socială şi intelectuală a naţiunii, se structurează într-o reţea,
furnizând mijloacele existenţei sale intelectuale.
Preluând acest model al sociabilităţilor intelectuale creştine de la Meudon,
Criterionul încearcă să-l împlinească în spaţiul românesc interbelic printr-o pedagogie sui generis, o pedagogie care să urmărească atât resorturile culturale, cât şi
pe cele spirituale, opera sa nefiind doar o simplă operaţie de ordin intelectual, ci şi
una de prefacere profundă care să antreneze o schimbare de paradigmă la nivelul
mentalităţii colective. Mircea Vulcănescu care asistase la reuniunile de la Meudon
ale cercului lui Jacques Maritain, înţelegea rostul unui asemenea model european
pentru cultura română modernă, model translatat în dimensiunea sa răsăriteană. În
acest sens, el proiectează Criterionul ca o tribună pentru constituirea unui model
intelectual, bazat pe solidaritatea organică a grupului şi pe relaţiile de sociabilitate
ale membrilor săi, model care să aibă această formă de manifestare publică, prin
intermediul conferinţelor. Ne vom raporta în demersul nostru la reliefarea structurii unor conferinţe criterioniste semnificative, precum şi la rolul lor în orizontul
culturii române moderne.
Una dintre conferinţele semnificative ale Criterionului care s-a bucurat de
un real succes, dar care a şi stârnit reacţia autorităţii statului, instituind, ulterior,
cenzura în planul manifestării publice a acestui grup intelectual, este cea care
deschide ciclul Idoli, conferinţă consacrată lui Lenin (13 octombrie 1932,
reluată la 18 octombrie 1932). Această conferinţă ţinută sub preşedinţia lui
Constantn Rădulescu-Motru, îşi propunea să prezinte una dintre figurile mitologiei politice interbelice, Lenin, din diverse perspective şi atitudini ideologice.
Astfel, au fost expuse publicului cinci poziţii: Mircea Vulcănescu aborda teza
leninistă, Petre Viforeanu, teza burgheză, H. H. Stahl, teza social-democrată, C.
Enescu, teza ţărănească, iar Mihail Polihroniade, teza tacticii politice.
Întrucât abordarea lui Mircea Vulcănescu include şi aspectele celorlalţi
membri ai conferinţei, ne vom rezuma la analiza acesteia. Poziţia lui Mircea
Vulcănescu referitoare la ortodoxia leninistă – un întreg sistem totalitar, cu
propria sa mistică, funcţionând asemenea unei religii – se situează în perspectiva unui intelectual a cărui atitudine spirituală – filosoful nu era comunist,
având mai degrabă un contact livresc cu muncitorimea, aşa cum specifică chiar
el, simpatiile sale sociale mergând spre ţărănime – îi asigură libertatea de a fi
onest în demersul său hermeneutic, oferind o teorie validă care demontează
orice prejudecată. Maniera sa de a prezenta raportul dintre idol şi mit lămureşte
problema receptării lui Lenin la nivelul memoriei colective, fixând trăsăturile
profilului său care au marcat atâtea aspecte identitare.

24

Frédéric Gugelot, La conversion des intellectuels au catholicisme en France (18851935), Paris, CNRS, 2010, p.459.
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Potrivit teoriei lui Ricoeur, a face apel la memoria colectivă înseamnă a
împiedica instituirea uitării; iată de ce recursul la identitate este un exerciţiu
indispensabil la antrenamentul neuitării. În această perspectivă, putem discuta
raporturile dintre idol şi mit. Se ştie că orice imagine nu capătă semnificaţie decât
prin jocul analogiei cu referentul său; a marca diferenţa la nivelul imaginii
înseamnă de a o reduce la ireal tot astfel cum a supralicita consistenţa imaginii
înseamnă de a lua copia drept model sau de a reifica reprezentarea sa; cu alte cuvinte, de a produce un idol. În acest sens, idolatria reprezintă o ameninţare permanentă a experienţei religioase. Imaginea religioasă constituie, invariabil, prototipul
imaginii în general, căci aceea nu provine decât din absenţa reprezentării sale.
Astfel, imaginaţia este producerea unei reprezentări in absentia.
În sensul său propriu, „idol înseamnă chip cioplit, semn căruia te-nchini ca
unui Dumnezeu; şi în sens larg: fiinţă sau lucru îndumnezeit, adorat şi slăvit ca
atare. Iar în sens special: idee admisă fără control raţional, prejudecată (Bacon).
Rezultat al îmbinării aspiraţiilor şi temerilor omeneşti cu cerinţe de lămurire cauzală
ale spiritului logic, cu nevoia de-a fabula şi de-a concretiza în simbol, şi cu tendinţa
de împărtăşire colectivă, idolatria este un amestec de nevoi, de vis şi de
constrângeri, de supunere şi de folosire, de veneraţie şi de fabricaţie, de cunoaştere
şi de mistificare”25. În acest caz, pentru Mircea Vulcănescu, idolul Lenin se suprapune mitului său. Mitul nu este produsul arbitrar al unei semnificaţii create întâmplător, ci e rodul conştiinţei de clasă, în cazul ideologiei comuniste. Morfologia
mitului suportă numeroase variante precum cea a idolului26.
A supune idolii unui anumit context istoric la o analiză profundă, potrivit
exemplului conferinţelor Criterion, constă în decelarea fundamentelor unui mit,
în chestionarea funcţiilor sale şi, mai ales, în comprehensiunea pertinenţei sale
pentru memoria colectivă, adică în posibilitatea de a verifica validitatea construcţiei sale în orice spaţiu identitar.
Literatura consacrată lui Lenin – de la Merejkovski, Berdiaev şi Lafue,
care aparţin apologeţilor burghezi, la Zinoviev et Iaroslavski, care aparţin biografilor bolşevici – optează pentru trei modalităţi de abordare a chipului său
istoric: tipul eroului care forţează destinul, tipul omului reprezentativ şi tipul
monstrului sau al anormalului, toate aceste ipostaze fiind în strânsă legătură cu

25

Mircea Vulcănescu, Idolul Lenin, în Manuscriptum, nr.1-2(102-103) /1996, anul
XXVII, p.211.
26
Ibidem, p.213: „Pentru noi însă, cei care-l privim cu spirit critic, individul idolatrizat
păstrează funcţional oarecare importanţă. Irelevant pentru idol, fără cunoaşterea
mediului idolatru şi-a funcţiei în care este pus de mit, individul devine interesant îndată
ce ştim care-i e rolul. Practic, problema se formulează aşa: Cum a ajuns viţelul idol?”.
Mircea Vulcănescu explică raportul dintre mit şi idol, definind mitul ca „ansamblul de
păreri şi de credinţe pe care e clădit un idol în sufletul cuiva, faptul mintal prin care un
anume chip se leagă în chip simbolic-cauzal de un ansamblu de împrejurări faţă de care
stă polarizat afectiv sufletul idolatru. A vorbi despre idolul Lenin înseamnă deci a
supune analizei, sistematic şi genetic, mitul Lenin” (p.213).
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recunoaşterea, speranţa, teama sau răzbunarea mediului social pe care acest
model le reflectă27.
Primul tip, cel al eroului, în sensul personajelor lui Carlyle, este un fel de
monstru care răstoarnă cursul firesc al evenimentelor şi care subjugă puterea
umană. Impresionat de spiritul său fanatic, combativ, de rolul său în revoluţia
roşia sau de proiecţia chipului său la nivelul orizontului de aşteptare al ruşilor,
Lenin a luat locul lui Robespierre, Danton sau Cromwell. Biografii săi oficiali
au pus accentul pe dimensiunea eroului marxist, raţional, rece şi calculat care se
opune tipului romantic al eroului burghez. O altă interpretare vizează dimensiunea anormalităţii, în sensul eroilor lui Dostoïevski. Speculând contradicţia
dintre fanatismul său doctrinar şi oportunismul său tactic, alţii au accentuat
ideea unui diagnostic medical: schizofrenia care se opune geniului revoluţionar.
Împingând limitele anormalităţii mai departe, exilul rus, preocupat de proiecţia
chipului lui Lenin la nivelul propriilor suferinţe, îl identifică cu Anticristul sau
Marele Inchizitor28. Această interpretare are o conotaţie teologică, patristică, în
măsura în care exilul rus continuă gândirea Părinţilor Bisericii care asociază
figurile simbolice ale totalitarismului cu Anticristul.
Dacă aceste oglinzi strălucesc diferit, nu este de mirare, întrucât nu persoana
este cea care contează, ci perspectiva care permite ca individualitatea să se îmbine
cu tendinţele celor care idolatrizează. Forma pe care o capătă mitul lui Lenin, e
susţinută de necesitatea de mitificare a apologetului sau a detractorului. De aceea,
morfologia mitului şi a idolului comportă numeroase variante, în funcţie de
perspectiva abordată. Astfel, proletariatul rus, social-democraţia, burghezia, tărănimea şi exilul proiectează un mit diferit al lui Lenin în jurul căruia se grupează
aspecte specifice.
De pildă, proletariatul rus cultivă mitul salvator al lui Lenin, mit bazat pe
un aspect de idolatrizare, de divinizare. Este vorba de o dublă semnificaţie:
Lenin care întrupează socialismul propovăduit de Marx şi Lenin ca Mesia, adică
Lenin ca profetul revoluţiei viitoare. Primul tip aparţine proletariatului rus, în
timp ce al doilea tip e caracteristic proletariatului occidental, pentru care orice
revoluţie este obiect de aşteptare eshatologică. Adorarea lui Lenin, în viziunea
ideologiei materialiste, evită formele limbajului religios în favoarea limbajului
ştiinţific. Tonul apologetic al biografilor sovietici ai lui Lenin, caracterul dogmatico-exegetic al dezbaterilor doctrinare despre ortodoxia leninistă, psihologia
jertfei cerută voluntar unei generaţii demonstrează existenţa unei mistici autentice, cu un ritual propriu (credincioşi, preoţi şi chinuri)29.
În schimb, burghezia cultivă mitul monstruozităţii lui Lenin, trimiţând la o
dublă formă: monstrul moral, apocaliptic (Lenin-Antihrist) şi monstrul rasial,
istoric (Lenin-Barbar). Există, de asemenea, şi interpretarea mitului unui Lenin
nebun, potrivit exilului rus sau al burgheziei occidentale. Ţărănimea îl înfăţişează
27

Ibidem, p.214.
Ibidem.
29
Ibidem, p.216.
28
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pe Lenin ca un ţar care oferă pământ populaţiilor. Acesta e mitul pe care se
fundează doctrina leninistă30.
Pornind de la morfologia mitului lui Lenin şi a invariantelor sale la nivelul
chipurilor idolului, Mircea Vulcănescu explică mecanismul de funcţionare al doctrinei leniniste, văzută ca marxismul epocii imperialiste şi al revoluţiei proletare
sau, mai exact, ca teoria şi tactica revoluţiei proletare, în general, şi tactica dictaturii proletare, în particular. Altfel spus, leninismul este o teorie şi o metodă de
luptă revoluţionară, care provine din amestecul socialismului marxist cu experienţa mişcării proletare; leninismul izvorăşte, în viziunea lui Mircea Vulcănescu,
din confruntarea mişcării proletare împotriva teoriei şi tacticii oportuniste a
marxismului social-democrat. Toată această concepţie vulcănesciană despre ortodoxia leninistă avea să fie confirmată mult mai târziu, de Vladimir Bukovski31,
care vorbeşte de lupta permanentă dintre bolşevici, ca reprezentanţi ai mişcării
proletare, şi menşevici, ca reprezentanţi ai social-democraţiei, apendicele socialist
al marxismului. În pofida acestei lupte din interiorul leninismului (marxism vs.
social-democraţie), comunismul are chipul unui totalitarism total.
Lucrarea lui Alain Besançon32 despre originile intelectuale ale leninismului
este o contribuţie esenţială pentru înţelegerea acestei ideologii: leninismul este
conceput ca un maniheism care se sprijină pe principiul dualismului claselor. Un
alt studiu fundamental este cel al lui Stéphane Courtois33, care abordează atât
doctrina leninistă, cât şi originile şi producerea totalitarismului. Teoria lui Mircea
Vulcănescu despre doctrina leninistă avea să fie validată, mai târziu, de analizele
profunde ale lui Alain Besançon şi Stéphane Courtois.
Leninismul vizează aneantizarea statului burghez, instrument de exploatare
a maselor de către o minoritate şi înlocuirea lui prin statul sovietic, instrument
de conducere a minorităţilor de către mase, înlocuire realizată prin transformarea în stat a organizaţiei de luptă a muncitorimii34. Potrivit lui Mircea
Vulcănescu, leninismul nu este numai o teorie a revoluţiei, ci şi o metodă de
critică revoluţionară35, politică şi sociologică, în încercarea sa de a defini liniile
30

Ibidem, pp.216-218.
Vladimir Bukovski, Reuşeşti sau mori, Bucureşti, Humanitas, 2003.
32
Alain Besançon, Les origines intellectuelles du léninisme, Paris, Calmann-Lévy,
1977. A se vedea, de asemenea, pentru originile comunismului, Alain de Benoist, Vu de
droite. Anthologie critique des idées contemporaines, Paris, Copernic, 1978.
33
Cf. Stéphane Courtois, Communisme et totalitarisme, Paris, Perrin, 2009. Lucrarea
acestui autor francez, coordonatorul Cărţii negre a comunismului, rămâne exemplară
pentru descifrarea teoriei şi practicii comunismului.
34
Mircea Vulcănescu, op. cit., p.223: „Ideea unei epoci de tranziţie, cuprinsă între
momentul în care proletariatul a cucerit puterea într-o ţară şi momentul biruinţei lui
peste tot, născută din analiza condiţiilor revoluţionare ale capitalismului în perioada
imperialistă şi confirmată de experienţa revoluţiei ruseşti şi caracterizată prin dictatura
proletariatului, constituie ideea centrală a gândirii politice a lui Lenin”.
35
A se vedea şi Christophe Charle, La Crise des sociétés impériales. Allemagne, France,
Grande-Bretagne 1900-1940. Essai d’histoire sociale comparée, Paris, Seuil, 2001, p.213.
Istoricul francez încearcă să analizeze originile sociale ale primului război mondial, pornind de
31
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generale ale corpului său politic. Dacă teoria conţine erori, metoda are unele
calităţi. În leninism, critica constă în folosirea metodei pentru a corecta teoria.
Filosoful român distinge elementele care caracterizează rolul lui Lenin în
revoluţia proletară: 1. lupta contra oportunismului marxist prin critica lozincilor şi a înfăptuirilor sale; 2. întemeierea teoretică a luptei revoluţionare prin
analiza capitalismului, răsturnarea raportului dintre revoluţia socială şi cea
politică, definirea misiunii proletariatului, sub forma dictaturii proletare, armă
de luptă contra reacţiei burgheze până la triumful revoluţiei mondiale; 3.
organizarea strategică a mişcării muncitoreşti revoluţionare, înainte şi după
cucerirea puterii politice prin definirea rolului de avangardă al minorităţilor
conştiente; folosirea abilă a împrejurărilor şi a greşelilor adversarilor; alianţa
proletariatului cu ţărănimea; instituirea statului sovietic36.
Analiza mitului lui Lenin în contextul istoric european interbelic unde ideologia comunistă îşi făcea simţită prezenţa, este un exerciţiu critic al Criterionului, în
ideea de a repune în discuţie o întreagă mitologie politică. Este un exerciţiu care
chestionează funcţionarea unui mit camuflat într-un idol, demontând o serie de
prejudecăţi cu privire la validitatea sa. Prezentată cu obiectivitate şi cu argumentare
solidă, această analiză despre leninism demonstrează o dată în plus spiritul de
libertate al Criterionului, precum şi lipsa sa de partizanat politic.
Un alt simpozion de succes din ciclul Idolilor, care a stârnit protestele autorităţilor statului şi ale simpatizanţilor comunişti, a fost cel dedicat lui Mussolini (10
noiembrie 1932), ţinut sub preşedinţia lui Mihail Manoilescu. Acest simpozion
reunea cinci atitudini ale membrilor grupării Criterion: Mihail Polihroniade – De la
om la idol; H. H. Stahl – De la idol la om; Alexandru-Christian Tell – Creatorul; C.
Enescu – Distrugătorul; R. Hillard – Antidemocratul.
Reprezentările culturale ale Criterionului vizau pentru această conferinţă
revelarea mitologiei politice a fascismului italian, în vederea surprinderii mecanismelor de funcţionare pe care se sprijină spaţiile identitare dominate de
această formă de totalitarism, precum şi proiectarea ei la nivelul memoriei
colective. Mihail Polihroniade, cel care deschide această conferinţă, prezintă
realitatea politică a fascismului italian, precum şi figura simbolică a lui
Mussolini care întrupează această realitate. În fapt, se discută despre aspectul
idolului Mussolini. Conferenţiarul explică apariţia fascismului ca o consecinţă
la Lenin. Liderul bolşevic propune interpretarea profundă a originii războiului de la 1914 sub
forma unei întrebări retorice: exista pe terenul capitalismului un alt mijloc decât războiul pentru
a remedia disproporţia dintre dezvoltarea forţelor productive şi acumularea de capital, pe de o
parte, şi împărţirea coloniilor şi a zonelor de influenţă prin intermediul capitalului, pe de altă
parte? Christophe Charle amendează teza leninistă pentru simplul motiv că erorile politice
comise în rezolvarea crizei diplomatice din 1914 nu ţineau doar de rivalităţile dintre puteri, ci
de un soi de laxism care a permis pătrunderea autointoxicării referitoare la ideea fatalităţii
războiului, speculată şi lansată de Lenin, conform teleologiei marxiste. Lenin reia aici un topos
foarte larg răspândit în opinia conservatoare referitoare la elitele guvernante, opinie care a
cântărit mult asupra greşelilor comise în gestionarea crizei diplomatice de la 1914.
36
Ibidem, pp.224-225.
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logică a anarhiei care domnea în statul italian antebelic, datorită socialismului
dizolvant şi a neputinţei sistemice de guvernare democratică. Istoric vorbind,
Mihail Polihroniade justifică naşterea fascismului ca o triplă reacţie a generaţiei
combatante contra defetismului, a tineretului contra socialismului şi a anarhismului, în numele ordinii şi a naţionalismului37.
Cercetând etapele fascismului, de la aventura lui D’Annunzio la Fiume, trecând prin reprimarea violentă în stradă a comunismului până la cucerirea mişcării
sindicale şi distrugerea organizaţiilor masonice, momente care culminează cu cucerirea puterii şi consolidarea sa în 1926, Mihail Polihroniade se opreşte asupra implicaţiilor restabilirii ordinii şi a echilibrului social pentru constituirea Statului corporatist. În plus, autorul explică soluţia problemei romane şi a răsturnării echilibrului european într-un sens favorabil Italiei: izolarea adversarilor şi progresele
economice, prin stabilizarea lirei, activarea balanţei comerciale şi a dezvoltării
lucrărilor publice38.
Pe acest fond ideologic, Mihail Polihroniade reuşeşte să surprindă felul în care
se constituie structura idolului pornind de la om, felul în care se construieşte acest
model la nivelul memoriei, într-un spaţiu identiar, precum cel al Italiei care a cunoscut înainte socialismul, o altă mitologie politică care se sprijină pe idolul Lenin.
H. H. Stahl întreprinde o analiză sociologică a contextului italian în care fascismul se manifestă ca o tentativă a burgheziei de a se opune acţiunii de disoluţie a
statului, folosind, în acest sens, reprezentanţii adversarilor săi, printre care se
numără şi Mussolini. Potrivit lui Stahl, la nivelul vieţii sociale, realităţile economice
sunt mai pregnante decât intenţiile politice umane39. Sociologul român subliniază
neputinţa politicii mussoliniene de a face faţă realităţii, dovadă fiind eşecurile sale
în lupta contra natalităţii în mediul urban, crizele economice, precum şi efortul de
reechilibrare bugetară. Statul corporatist astfel creat se dovedeşte inutil la toate
aceste probleme. Iar în aceste condiţii, se întreabă H. H. Stahl, cum se poate
justifica, din perspectivă etică, suprimarea libertăţii, unicul bun al esenţei umane? În
acest sens, conferenţiarul vorbeşte de deplasarea accentului de la idol la om,
atrăgând atenţia asupra pericolului fascismului care atentează la libertatea umană.
Radiografia doctrinei fasciste propusă de Alexandru-Christian Tell se
raportează la criza organizării Statului în perioada interbelică. Gândirea mussoliniană despre stat constă în anihilarea contradicţiei democratice dintre individ şi
Stat, în vederea afirmării primatului statului. Această teză se sprijină pe patru
idei: ideea naţională (naţionalismul italian), ideea statului tare (dictatura
fascistă), ideea statului corporativ (organizarea poporului nu pe opinii, ci pe

37

Mircea Vulcănescu, Mussolini, în Manuscriptum, nr.1-2(102-103) /1996, anul
XXVII, p.226.
38
Ibidem.
39
Ibidem: „De aceea triumful lui Mussolini în categoriile formale ale vieţii sociale: juridice
şi politice, se loveşte de înfrângerile lui spirituale şi economice. Ca fenomen italian, politica
mussoliniană e circumscrisă de neputinţele inerente situaţiei italiene: ţară săracă, suprapopulată, dependentă economiceşte şi aflată într-un regim mixt capitalisto-agrar”.
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bresle profesionale), ideea economiei disciplinate (organizarea raporturilor între
diverşi factori de producţie)40.
În schimb, C. Enescu, în critica sa împotriva doctrinei musoliniene, apare în
ipostaza celui care deconstruieşte mitul fascist. Potrivit opiniei sale, esenţa unui stat
nu se fundează pe ideea politică, ci pe ideea socială. Din acest punct de vedere,
fascismul nu mai este o nouă formă de organizare socială, ci numai o schimbare de
regim burghez, care trece de la faza liberalistă la faza monopolistă. Autorul pune
în discuţie o triplă ecuaţie: naţionalism, dictatură şi corporatism. În timp ce corporatismul şi dictatura reprezintă două idei independente, naţionalismul poate îmbrăca
două semnificaţii: imperialismul şi o semnificaţie reală, adică de prezervare a
valorilor unui neam. În aceste condiţii, fascismul se circumscrie următoarei dileme:
dacă corporatismul e ideea esenţială, şi aceasta e compatibilă şi cu un regim de
libertate politică, prin ce se justifică dictatura? Iar dacă nu corporatismul e ideea
esenţială, ci ideea autorităţii şi a statului tare, prin ce se justifică acest stat?41
Analizând această mitologie politică, C. Enescu reuşeşte să demitizeze
mecanismul său care acţionează la nivelul memoriei: esenţa fascismului rezidă
în dictatura de partid, sprijinită pe forţă.
Ultima conferinţă a lui R. Hillard se axează pe antidemocratismul fascismului, care modelează raporturile dintre identitate şi memorie colectivă, prin
inserţia idolilor ca expresii ale figurilor simbolice ale Salvatorului. Autorul
operează o distincţie netă între fascism ca fenomen italian şi fascism ca fenomen politic universal. Fascismul ca fenomen italian se identifică în ipostaza lui
Mussolini, reprezentând linia tradiţiei politice italiene: este o mişcare specifică a
Italiei prin care un om reuşeşte să învingă circumstanţele şi să-şi afirme voinţa
de viaţă. De fapt, toate aceste trăsături: dictatură, colonialism, imperialism îşi au
sursele în tradiţia italiană: medievalitate, Renaştere şi romantism. Ca fenomen
politic, fascismul constituie o reacţie împotriva democraţiei: statul care se opune
individului, guvernul corporatist care se opune guvernului de opinie şi de partid,
dirijismul economic în defavoarea libertăţii economice. Din această perspectivă,
R. Hillard atacă generalitatea doctrinei fasciste, care, într-un moment istoric de
cumpănă pentru destinul unui neam, este în contrapunct cu ideile esenţiale ale
civilizaţiei umane42.
Cicul consacrat figurii simbolice a lui Mussolini încearcă să reconstituie
profilul idolului care marchează spaţiul identitar al anumitor ţări europene, în
perioada interbelică, deconstruind o întreagă mitologia politică. Mecanismele de
demitizare revelau modul de funcţionare al mitului Salvatorului întrupat de
Mussolini, pornind de la constituirea procesului său de metamorfoză: om – idol,
trecând prin fazele creatorului, distrugătorului şi antidemocratului.

40

Mircea Vulcănescu, op.cit., p.229: „Esenţială este, pentru Mussolini, ideea statului
tare, inerentă noţiunii de stat, opusă statului slab, democratic. Naţionalism, corporatism
şi economie disciplinată sunt numai mijloace prin care se realizează întărirea statului”.
41
Ibidem.
42
Ibidem.
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Aceste două cicluri de conferinţe organizate de Criterion în jurul celor două
mituri fondatoare ale spaţiului identitar interbelic european – Lenin şi Mussolini,
ca expresii ale mitologiei politice a totalitarismului, unul încarnând comunismul,
iar celălalt fascismul – constituie, la nivelul reprezentărilor şi practicilor culturale
ale acestui grup intelectual român, o posibilitate de a pune în discuţie un sistem
ideologic fundat pe o mitografie specifică. De fapt, analiza critică, în perspectivă
comparatistă, a acestor două figuri simbolice, printr-un proces de demitizare, este
importantă în măsura în care membrii Criterionului insistă asupra consecinţelor
majore al unui asemenea scenariu mitografic care se transformă în idolatrie, prin
anularea libertăţii umane şi a gândirii, prin atrofierea spiritului critic.
Dacă mitologia leninistă pleacă de la determinismul ştiinţific pentru a
ajunge la voluntarismul revoluţionar, mitologia mussoliniană pleacă de la
raţionalismul comunist pentru a ajunge la iraţionalism. Acestea sunt milenarisme secularizate, situate la sfârşitul istoriei. Mentalitatea milenaristă este reperabilă în ambele cazuri.
Dacă individul şi un întreg program destinat împlinirii personalităţii umane
se regăsesc în mijlocul mitologiei comuniste, naţiunea, comunitatea şi statul
definesc doctrina fascistă. Ambele doctrine se bazează pe tendinţa spre idolatrie
în detrimentul esenţei umane. În acest sens, Criterionul îşi propune să atragă
atenţia asupra implicaţiilor acestei mitizări la nivelul memoriei colective, soluţia
nefiind decât revenirea la tradiţia europeană profundă.
Un alt simpozion important al Criterionului a fost cel dedicat lui Freud, pe
20 octombrie 1932, prezidat de profesorul Ion Petrovici şi la care au participat:
Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, pentru a aminti doar vârfurile tinerei elite
intelectuale interbelice. Repetarea acestui simpozion pentru 29 octombrie 1932
a fost împiedicată de autoritatea statului, considerându-l obscur şi periculos.
Acest simpozion este important în măsura în care elita intelectuală interbelică
dezbate în spaţiul public problematica psihanalizei freudiene ca disciplină nouă
în istoria culturală românească. Despre Freud, Nae Ionescu scrisese cu câţiva
ani înainte, într-un text consacrat raportului dintre religie şi psihanaliză43.
Critica lui Nae Ionescu vizează corectarea unor erori de interpretare psihanalitică freudiană asupra religiei. În interpretarea psihanalitică a religiei, Nae
Ionescu distinge două probleme: viaţa personală a omului religios şi fenomenul
religios propriu-zis. Viaţa omului religios este frământată de o serie de reprezentări, numite vedenii, în limbaj teologic, unele fiind puse pe seama ispitirilor
diavolului. Teoria freudiană este foarte simplă: e vorba de stări de conştiinţă de
natură instinctuală care, la început, se află la nivelul subconştientului, pentru ca
ulterior, aceste reprezentări să pătrundă în viaţa conştiinţei, în stare de veghe –
acestea constituie suportul pe care se construiesc visele. Deci, în viaţa omului
religios pătrunde elementul iraţionalului, a cărui sursă rămâne necunoscută,
pornind de la nivelul inconştientului şi tulburând gândirea – potrivit teoriei
43

Nae Ionescu, Religie şi psihanaliză, în „Cuvântul”, an III, nr.607, 10 noiembrie 1926,
p.2.
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freudiene, aceste reprezentări care tulbură gândirea produc anumite afecţiuni nervoase care pot merge până la neurastenie şi isterie. Aceasta este justificarea vedeniilor, halucinaţiilor sau ispitelor pe care o propune psihanaliza44. Nae Ionescu
analizează apoi a doua problemă vizând interpretarea psihanalitică a fenomenului
religios. Bref, pornind de la conceptul de sexualitate, Freud ajunge la conceptul de
sublimare. Conform teoriei freudiene, sexualitatea poate transforma propria ei
energie în activitate spirituală45. Stabilind aceste două dimensiuni ale teoriei
freudiene – sublimarea şi erosul –, Nae Ionescu critică cu vehemenţă interpretarea psihanalitică a religiei. Deşi nu neagă existenţa fenomenului religios sau a
unei ontologii religioase, teoria freudiană este, cel mult, o psihologie a procesului
religios din om, nu o metafizică – Nae Ionescu o cataloghează drept o metodă
falsă şi analfabetă. Dacă conceptul de sublimare poate fi sugestiv, concepul de
eros devine imprecis, prin absenţa unor limite clare. Întreaga teoria freudiană este
demontată de Nae Ionescu nu numai din perspectiva interpretării fenomenului
religios, dar şi a validităţii sale ştiinţifice.
În prelungirea tezei lui Nae Ionescu despre psihanaliză, Mircea Eliade va
susţine în cadrul simpozionului dedicat lui Freud o conferinţă în care încerca să
descifreze o ultimă fază de desacralizare a monoteismului şi a profetismului
Vechiului Testament46. Teoria lui Mircea Eliade se axa pe revelarea dimensiunii
44

O teorie similară, extrem de îndoielnică din punct de vedere al argumentării, este şi
cea aparţinând lui Charles Binet-Sanglet, La folie de Jésus. Son hérédité, sa
constitution, sa psychologie, II-ème édition, Paris, 1908, teorie menţionată şi de Nae
Ionescu în textul său dedicat psihanalizei şi religiei.
45
Nae Ionescu, Religie şi psihanaliză, p.2: „Despărţită, prin comprimare, de obiectul ei
natural, sexualitatea îşi caută un alt obiect, mai adeseori abstract, asexual, care e în stare să
devieze energia de la linia ei originar sexuală şi să o îndrepte pe calea unui proces de
creare spirituală. Această transformare o numeşte Freud sublimare. De o astfel de natură
ar fi, între altele, conform psihanalizei, creaţia în ordine artistică: energie sexuală deviată.
Această concepţie a fost aplicată şi la explicarea faptului religios, care nu ar fi decât
rezultatul devierii energiei sexuale. Numai că, în faţa problemei religiei, conceptul freudist
de sexualitate s-a dovedit insuficient. Thomas Achelis – Die Religionen der Naturvölker
im Umriss (1919) –, care a încercat o interpretare psihanalitică a religiei, recunoaşte acest
fapt şi ajunge la o derivaţie metafizică a psihanalizei, şi anume la teoria lui Hans Blüher –
Die Wandervogelbewegung als erotiches Phänomen (1912) –, care înlocuieşte noţiunea
cvasi-fiziologică de sexualitate, prin aceea metafizică de eros. Două sunt, aşadar,
momentele mai însemnate în teoria psihanalitică a faptului religios: sublimarea şi erosul.
Care sunt însă semnificaţia şi valoarea acestei teorii? Să mărturisim: mediocre, nesigure şi,
din punct de vedere al disciplinei ştiinţifice, inferioare”.
46
Mircea Eliade, Memorii I, Bucureşti, Humanitas, 1991, p.252: „Certitudinea lui Freud
că găsise explicaţia unică şi globală a vieţii psihomentale şi a creativităţii umane, că
făurise cheia magică cu care putea decripta toate enigmele – de la vise şi actes manqués
la originea religiei, a moralei şi a civilizaţiei – certitudinea aceasta, spuneam, trădează
fervoarea monoteistă a geniului ebraic. După cum pasiunea cheltuită de Freud în
promovarea, impunerea şi apărarea psihanalizei contra oricărei erezii amintea de
intoleranţa şi de frenezia profeţilor Vechiului Testament. Într-un anumit fel, Freud
credea că descoperirile lui sunt menite să transforme omenirea, s-o salveze. Psihanaliza
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de desacralizare pe care o realiza psihanaliza freudiană în câmpul epistemologiei
şi a ontologiei religioase. Toată simbolistica religioasă era desubstanţiată de
interpretarea psihanalitică freudiană, prin intermediul operatorilor săi: sublim,
eros. Din acest punct de vedere, destructurarea planului religios nu putea fi
posibilă decât prin această operaţie de desacralizare produsă de psihanaliza
freudiană, în măsura în care nu se mai discuta de metafizica actului religios, ci de
o psihologie a sa. Perspectiva lui Mircea Eliade se înscrie într-un demers plural de
istoria religiilor, în care analiza psihanalizei lui Freud se subsumează hermeneuticii monoteismului şi profetismului veterotestamentar. Mai târziu, opţiunea lui
Mircea Eliade pentru psihologia abisala jungiană a arhetipurilor va corecta
această poziţie critică asupra psihanalizei.
Conferinţa lui Mircea Vulcănescu în cadru acestui simpozion din 1932, se
opreşte asupra filosofiei lui Freud, încercând să surprindă întregul său eşafodaj
teoretic. Poziţia lui Mircea Vulcănescu, în continuarea teoriei lui Nae Ionescu
despre Freud, este una integratoare, în măsura în care explorează toate
dimensiunile gândirii psihanalistului. Încă de la început, Mircea Vulcănescu
stabileşte foarte clar că Freud nu este un filosof în sensul propriu al termenului, ci
un om de ştiinţă, un important psihiatru, specializat în vindecarea nevrozelor, un
psiholog care îşi propune să clarifice faptele vieţii sufleteşti asupra cărora
lucrează şi un sociolog, în măsura în care viaţa socială îi oferă un câmp de
confirmare a ipotezelor lui psihologice, utilizând o metodă experimentală.
Interesul lui Freud pentru filosofia culturii apare o dată cu încercările sale de
interpretare psihanalitică a religiei, artei şi moralei (Dincolo de principiul plăcerii;
Sinele şi eul). În psihiatrie, originalitatea lui Freud constă în afirmarea genezei
sufleteşti a tulburărilor mentale în contrapunct cu interpretarea neurologică care le
atribuie origine organică; în psihologie, noutatea sa rezidă în aprofundarea actelor
sufleteşti semnificative prin revelarea celor trei instanţe: eul, supra-eul şi sinele;
în sociologie, Freud este cunoscut prin interpretarea sexuală a instituţiilor
ancestrale omeneşti şi chiar a societăţii, iar în istoria culturii, prin teoria sa
biologică, potrivit căreia arta, morala şi religia reprezintă funcţiuni compensatoare, satisfacţii iluzorii şi forme sublimate ale iubirii neîmplinite47.
În conferinţa sa, Mircea Vulcănescu se opreşte asupra elementelor constitutive ale teoriei freudiene, încercând să răspundă la două interogaţii majore: 1.
care este esenţa ultimă a energiilor iubirii?; 2. care e esenţa ultimă a fenomenului de autocontrol, al cenzurii, adică al acelei funcţiuni specifice omeneşti,
prin care se conturează eul şi supra-eul?
Filosofia lui Freud se construieşte pe temeiul dualist al vieţii, pe contradicţia
dintre metafizica iubirii şi metafizica morţii. Este o filosofie a vieţii, o
Lebensphilosophie, fie în sensul pesimismului lui Schopenhauer, a feno-

satisfăcea setea de absolut a geniului iudaic, credinţa că există o singură cale regală a
Spiritului şi trăda repulsia specific ebraică faţă de pluralism, politeism şi idolatrie”.
47
Mircea Vulcănescu, Pentru o nouă spiritualitate filosofică I, Bucureşti, Eminescu,
1996, pp.207-208.
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menologiei lui Hartmann, fie în sensul vitalismului lui Nietzsche, intuiţionismului
lui Bergson, a neokantianismului lui Simmel sau a filosofării lui Şestov.
Pentru a răspunde la prima interogaţie referitoare la esenţa ultimă a
energiilor iubirii, Mircea Vulcănescu analizează conceptul de iubire din
psihanaliza lui Freud. În primul rând, filosoful român descoperă ca termenul de
iubire (libido) este preluat de Freud din teoria afectivităţii, reprezentând energia
comună a tuturor tendinţelor desemnate în chip obişnuit prin cuvântul dragoste.
Deşi nucleul său este iubirea sexuală, având drept rezultat contopirea a două
fiinţe care se iubesc, ea include mai multe tipuri: iubirea de sine, de părinţi, de
copii, prietenia, iubirea de oameni. Freud extinde noţiunea de iubirea, apropiinduse de semnificaţia erosului platonician, iubirea fiind percepută ca fundamentul
vieţii sufleteşti48.
Sexualitatea la Freud nu e o însuşire biologică, ci ea este o trăsătură esenţială
a vieţii care există ab origine în substanţa fiinţei. Respingând ideea elanului vital,
a principiului evolutiv în viaţă, Freud accentuează ideea că viaţa nu e rezultatul
unui impuls lăuntric, ci rezultatul influenţei unui factor exterior rămas misterios.
Ca urmare a metamorfozelor vieţii, organismul are tendinţa de revenire la starea
anterioară. Aceste tendinţe de echilibru şi de revenire la starea anterioară se
produc în două moduri: o tendinţă împinge fiinţa vie către inerţia proceselor
lăuntrice, către osificare, către moarte; alta împinge fiinţa vie către întregul din
care s-a separat. Prin urmare, se pot decela două moduri de revenire la starea
iniţială: un mod de conservare a individului ca individ şi un mod de conservare a
vieţii sau, altfel spus, se poate vorbi de două principii: principiul de conservare a
individuaţiei, care are drept rezultat anularea oricărei tensiuni interne şi revenirea
la viaţa anorganică a firii şi principiul de conservare a vieţii, care are un dublu
rezultat: 1. reunirea în structuri noi a elementelor separate ale vieţii; 2. apariţia
în organism a unui surplus de energii, care provoacă germinarea şi fac ca viaţa
să reînceapă cu puteri noi într-o nouă fiinţă49.
Prin urmare, răspunsul la prima interogaţie (esenţa ultimă a energiilor
iubirii) este formulat foarte clar de Mircea Vulcănescu: „iubirea sexuală nu e
decât acest principiu manifestat în fiinţa omenească. Iubirea îndreptată spre
exterior”50.
48

Mircea Vulcănescu subliniază diferenţele de opinii care există între Freud şi elevii săi
referitoare la semnificaţia iubirii ca fundament al vieţii sufleteşti: „Adler substituie
iubirii voinţa de autoafirmare a eului, aşa-numita protestare masculină, exagerând
instinctele egoiste, poate sub influenţa voinţei de putere a lui Nietzsche. Un alt elev, mai
vestit, al lui Freud, Jung contestă orice caracter sexual iubirii, aşezând la temelia vieţii
sufleteşti un ansamblu nediferenţiat de instincte fundamentale. Pentru Freud, menţinerea
caracterului sexual în centrul puterilor iubirii e o idee esenţială. Fără ea, metafizica lui
devine incomprehensibilă. Căci toată dinamica vieţii se lămureşte, după Freud, prin
lupta dintre puterile iubirii şi ale morţii. Şi în planul deosebirilor de sex şade principiul
ce desparte pe unele de celelalte (iubirea de moarte)” (p.209).
49
Ibidem, p.211.
50
Ibidem.
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În privinţa celei de-a doua interogaţii (fenomenul de autocontrol, fenomenul
cenzurii), filosoful român pleacă de la principiul plăcerii statuat de Freud, o
expresie a principiului inerţiei, şi anume „a tendinţei de menţinere netulburată a
potenţialului psihic la un nivel cât mai scăzut; un principiu aflat direct în slujba
instinctelor morţii”51. Cenzura sau autocontrolul reprezintă principiul morţii,
sufletul uman nefiind decât un joc între Eros şi Polemos. Mircea Vulcănescu se
întreabă dacă instinctele ordinii şi ale morţii pot înfrâna anarhia erosului şi a
vieţii. Freud nu răspunde la această întrebare pentru simplul motiv că filosofia
vieţii este un fel de coincidentia oppositorum, anularea contradicţiei generând
moartea.
În fond, ideea centrală a conferinţei lui Mircea Vulcănescu vizează faptul
că freudismul nu e o doctrină a mântuirii – erosul nu va birui cât va fi omul viu.
Poziţia filosofului român faţă de Freud implică o receptare nuanţată52, în sensul
în care chipul psihanalistului nu e demonizat, ci reconstituit în dimensiunile sale
esenţiale, a unei metafizici care încearcă să scruteze esenţa vieţii, dincolo de
profunzimile sufletului uman.
Celelalte poziţii ale membrilor criterionişti (Paul Sterian, Alexandru
Mironescu), în cadrul acestui simpozion, mergeau pe o critică a freudismului,
mai ales raportat la înţelegerea religiei şi a moralei, poziţii argumentate din
perspectiva religioasă răsăriteană.
Prin acest simpozion dedicat lui Freud, Criterionul a reuşit să aducă în
spaţiul public problematica psihanalizei, a interpretării sale comparatistice, în
raport cu religia şi filosofia. Punerea în discuţie a freudismului a deschis, mai
târziu, drumul elitei intelectuale interbelice pentru cercetările psihanalitice şi
pentru diversele sale abordări.
O altă conferinţă semnificativă, organizată de Criterion la Academia
Comercială, la începutul anului 1933, este şi conferinţa lui Mircea Vulcănescu,
Istorismul prin resemnare în spiritualitatea tinerei generaţii. În viziunea lui
Mircea Vulcănescu, istorismul prin resemnare este „atitudinea acelora dintre
tineri, care, deşi recunosc primatul valorilor spirituale şi caracterul derivat al
preocupărilor politice; totuşi – luând act de faptul că împrejurările nu îngăduie
omului să se smulgă din mediul din care face parte, şi să-şi încerce mântuirea
singur, în universalitate –, în loc să opună acestui mediu o negare, se afundă-n el,
solidarizându-se cu împrejurările în care se dezvoltă şi, luând asupra lor păcatele
51

Ibidem: „în sublimare, eul lucrează direct împotriva erosului, chiar cu puterile
acestuia şi că sublimarea este şi ea, ca atare, în slujba puterilor de inerţie, care tind spre
restabilirea echilibrului tensional, spre moarte. Tot ce se frământă în viaţa psihică a
fiinţei vii, în cultură sau in nebunie, forme, zgomot, nu e constituit decât din risipiri ale
erosului şi ale luptei contra lui”.
52
Mircea Vulcănescu, p.212: „nu ştiu de ce, în acest văzduh problematic plin de tot felul de
reminiscenţe, mersul adeseori confuz şi zvânturatic, dar totodată sclipitor şi ascuţit al minţii,
al argumentelor lui Freud, mi-aduce-n minte nu balaurul subpământean, în care văd cei mai
mulţi chipul lui Freud, ci un desen al lui Léon Paul Fargue, în care acesta se închipuie pe
sine însuşi în văzduh, urcând spre soare, pe o schelă arcuită-n vid”.
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şi deficienţa lui, încearcă – în sfera lor modestă de acţiune – o operaţie de
îndreptare, cu conştiinţa că, procedând aşa, fac, în fond, un sacrificiu; dar, în
acelaşi timp, cu conştiinţa că orice atitudine este şi inelegantă, şi zadarnică”53.
Definirea istorismului în aceşti termeni de către Mircea Vulcănescu se opune
fie experienţei spirituale autentice, cu tendinţele sale agonice şi vitalizantnietzscheene, în care spiritul apare ca expresie a zbuciumului interior (Mircea
Eliade, Petru Manoliu, Emil Cioran), fie a idealismului sau a spiritualismului
anistoric (Botta), fiind oarecum compatibil cu spiritualitatea ortodoxă (Paul
Costin Deleanu, Stelian Mateescu, George Racoveanu, Paul Sterian, Mircea
Vulcănescu). Această resemnare de a fi în istorie, chiar dacă aceasta ar echivala
cu o posibilă ratare, nu e atitudinea specifică tinerei generaţii – istorismul prin
resemnare e întâlnit la generaţia precedentă (Iorga, Pârvan). În aceste condiţii,
Mircea Vulcănescu se întreabă pe ce anume se întemeiază acest istorism al tinerei
generaţii, o generaţie care dorea să revoluţioneze, să revizuiască totul, să înceapă
totul de la capăt pentru a trăi autentic formele ei de viaţă: pe lipsa de substanţă
spirituală (Cioran)?; pe comoditatea unei poziţii contrare duhului acestei lumi
(Paul Costin Deleanu)?; pe acceptarea fatalistă a acestui duh al lumii
(Comarnescu) sau pe iminenţa ratării – în măsura în care această tânără generaţie
pregătită să creeze autentic şi universal, abdică de la misiunea ei culturală pentru
o misiune politică măruntă,dintr-o tendinţă de automutilaţie, de jertfire inutilă – ?
(Eliade). Mircea Vulcănescu infirmă toate aceste ipoteze – tânăra generaţie nu
reiterează istoria slugii necredincioase care a îngropat talantul –, el regăsind alte
cauze care generează acest istorism al resemnării.
În primul rând, o motivaţie esenţială ţine de setea de realitate, tânăra generaţie având conştiinţa că o creaţie ruptă de mediul său specific şi neconsonantă cu
sufletul semenilor săi este o zădărnicie. Deşi Mircea Vulcănescu are dreptate
când vorbeşte de faptul că pretenţiile noastre de genialitate şi creaţie universală
sunt zadarnice cât timp nu există un mediu românesc favorabil acestor creaţii, se
înşeală asupra traiectoriei ulterioare a lui George Enescu care, în pofida absenţei
în ţară a condiţiilor obiective ale genialităţii muzicale, a atins marea performanţă,
ridicând componistica românească la nivelul muzicii europene şi fiind unul dintre
compozitorii şi interpreţii de talie universală. E vechea problemă a creaţiilor în
limba română care, cu mare greutate, pot sparge barierele naţionale pentru a se
înscrie în universal. Soluţia lui Noica rămâne mereu valabilă: înainte de a trece la
creaţii, orice generaţie trebuie, aidoma făurarului, să creeze o limbă, să producă
dicţionare, să traducă, să precizeze problemele specifice ale mediului.
Potrivit lui Mircea Vulcănescu, realitatea spirituală nu e sinonimă cu
autenticitatea. Dacă autenticitatea presupune regăsirea şi expunerea fiinţei in
nuce, realitatea spirituală implică mereu o tensiune: nu este tensiunea lui sunt, ci
a lui să fiu oare, adică a lui ceea ce trebuie să fiu, nu a lui ceea ce sunt54.
53

Mircea Vulcănescu, Istorismul prin resemnare în spiritualitatea tinerei generaţii, în
„Dreptatea”, an II, nr.8/26 martie 1933, p.2.
54
Ibidem.
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O a doua cauză a istorismului resemnării, în viziunea filosofului român,
ţine de conştiinţa răspunderii colective şi de sentimentul solidarităţii. Această
cauză anulează poziţia comodităţii, a experienţei (Eliade), a saltului în gol peste
agonie (Manoliu) sau a complacerii în propriul zbucium (Cioran) – toate aceste
atitudini îşi au justificarea în strigătul femeii păcătoase: Cred, vino-n ajutorul
necredinţei mele. Modelul mărturisit al lui Mircea Vulcănescu pentru această
poziţie este cel al fostului său dascăl de la Paris, Jacques Maritain – vae mihi si
non tomistizavero –, care şi-a asumat să rămână glosator pe marginea lui
Thomas d’Aquino, deşi avea toate datele intelectuale pentru mari construcţii ale
spiritului. Criteriul după care s-a ghidat Jacques Maritain a fost cel al adevărului, al rămânerii în adevăr, şi nu al autenticităţii. Astfel, istorismul resemnării
se apleacă cu precădere chestiunilor concrete ale culturii unui neam, nevoilor
unificării sufleteşti, ci nu autorealizărilor, a veleităţilor deşarte.
De aici, rezultă, ca o implicaţie logică imediată, o a treia cauză a istorismului resemnării, modestia. Mircea Vulcănescu subliniază faptul că tânăra generaţie formată în condiţii mai grele decât generaţia precedentă, o generaţie care
are un bun discernământ şi dă dovada seriozităţii în judecarea problemelor, nu
are pretenţia mântuirii universale, ci realizarea unei omenii care să construiască,
jertfiindu-se nu pentru sine, ci pentru binele comun55.
O ultimă sursă a istorismului resemnării rezidă în diversificarea poziţiilor, a
ruperii unităţii de idei: pentru unii, e vorba de înţelegerea datoriei în veac, a împlinirii ei modeste, pentru alţii, e o propensiune spre o politică a resemnării, în sensul evitării politicianismului. Ajungând la limitele resemnării, Mircea Vulcănescu
atrage atenţia asupra posibilelor ei pericole: pierderea în lume, ca urmare a acceptării compromisurilor şi a instalării într-un soi de acomodare (moartea spirituală);
ipocrizia generată de opţiunea individuală de a activa într-un mediu nociv, fără a
încerca să contribuie la schimbarea sa. Filosoful român concentrează sintetic
semnificaţiile istorismului resemnării: solidarizarea la plată, dar nu şi la câştig.
Istorismul resemnării56 nu constituie o abjurare de la primatul spiritualităţii, ci
asumarea împlinirii unei datorii în veac, aceea de a fi cât mai bun, nu pentru tine,
ci pentru semenii tăi.
Această conferinţă a Criterionului susţinută de Mircea Vulcănescu este majoră
pentru definirea profilului tinerei generaţii şi pentru misiunea sa în cultura română
55

Mircea Vulcănescu, p.2: „Cheia întregei atitudini a istorismului resemnării stă-n
convingerea că întărirea vieţii în comun nu-i cu putinţă decât dacă o pleiadă a celor mai
buni ai generaţiei se vor hotărî să se sacrifice, să renunţe la împlinirea lor, la
autorealizarea lor, pentru binele celor mai mulţi”.
56
Ibidem: „Istorismul resemnării nu înseamnă abdicarea de la primatul spiritualităţii şi
nu este nici un scepticism vulgar, nici o pierdere în lume, nici o falsificare a
autenticităţii trăirii interioare, ci numai o hotărâre de a-ţi face datoria în veac, de a te
supune unei discipline, dintr-un sentiment de răspundere şi dintr-o voinţă de împărtăşire
cu cei cu care eşti legat de soartă, precum şi dintr-o nevoie de mai multă realitate şi
consistenţă sufletească, de mai multă înrădăcinare decât cer fandările în absurd şi
zbuciumul steril al agoniei”.
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modernă. Această conferinţă poate fi considerată manifestul Criterionului pentru
constituirea unei elite româneşti autentice, restauratoare de sens în plan naţional şi
european: cultura văzută nu numai ca o posibilitate de performanţă intelectuală, de
paideia, ci şi ca mijloc de înomenire, precizând poziţia spaţiului românesc în
concernul universalităţii.
Printre ultimele conferinţe ale Criterionului se numără şi cea din 11
noiembrie 1933, în cadrul simpozionului consacrat Neoclasicismului, unde a
participat şi Mircea Vulcănescu57, cu textul Jean Cocteau58 şi zădărniciile virtuozităţii. Mircea Vulcănescu mai publicase un studiu despre Cocteau, Introducere la studiul unei noi stări de spirit, în anii 1926-1927, în ciclul Scrisori din
Paris, unde filosoful se ocupa de analiza poeziilor autorului francez, punctând
momentul reconvertirii sale la creştinism. Pornind de la o paralelă cu Blaise
Pascal în ceaa ce priveşte conversiunea – căderea din trufia ştiinţei –, Jean
Cocteau este prezentat ca un artist care reface drumul Damascului, poezia sa
fiind o formă de catharsis prin care fiinţa poetică se transfigurează, totul
datorându-se întâlnirii mirabile şi providenţiale cu Jacques Maritain, filosoful
neotomist de la Meudon care a reîncreştinat intelighentia franceză.
Conferinţa despre Jean Cocteau într-un ciclu dedicat neoclasicismului în
care nu apăreau numele lui Gide şi Charles Maurras, putea părea arbitrară59, în
viziunea lui Mircea Vulcănescu. În pofida faptului că Jean Cocteau era un
modernist, critic de artă şi teoretician estetic al cubismului, a cărui poezie apărea
ca un dicţionar în dezordine, filosoful român găseşte suficiente elemente în opera
autorului francez care pot justifica încluderea lui într-o discuţie despre
neoclasicism: prezenţa unor teme împrumutate artei clasice greceşti (La Danse de
Sophocle, Orphée), „preocupări de chirurgie estetică aplicată capodoperelor
dramaturgiei clasice: Oedip rege, Romeo şi Julieta, Antigona (pe care le traduce
concentrat, suprimând lungimile, cu scopul de a le acorda ritmul cu pasul febril şi
enigmatic al sensibilităţii contemporane) – vădesc, în orice caz, la Jean Cocteau,
preocupări adiacente clasicismului (măcar în sensul istoric-cultural al terme57

Mircea Vulcănescu, Chipuri spirituale. Dimensiunea românească a existenţei (2),
Bucureşti, Eminescu, 1996, p.254: „Nu ştiu dacă aţi băgat de seamă că dincolo de
alinierea celor şase teze ale noastre de la această tribună, astă-seară, se leagă între ele, în
abstract, un fel de conversaţie subtilă, pe care a încercat să o rezume poemul lui Petru
Manoliu, care ne serveşte de argument. Un Oedip dibaci şi cu mai multe capete – dacă
vreţi duhul Criterionului – încearcă să descifreze înaintea domniilor voastre o enigmă
pusă de un sfinx imaginar”.
58
Jean Cocteau (1889-1963), o personalitate complexă a culturii franceze, poet,
romancier (Les enfants terribles, 1929); dramaturg (Les Parents terribles, 1933); eseist
(Rappel à l’ordre. Lettre à Jacques Maritain, 1926); regizor (Le sang d’un poète, 1931;
La Belle et la bête, 1946; Orphée, 1950), pictor. „Copilul teribil al veacului”, Jean
Cocteau a trecut prin diverse experienţe artistice; la un moment dat s-a aflat sub
influenţa lui Jacques Maritain – de aici preocuparea lui Mircea Vulcănescu pentru Jean
Cocteau –, apropiindu-se de catolicism pentru ca apoi să se îndepărteze de neotomismul
lui Maritain.
59
Mircea Vulcănescu, Chipuri spirituale, p.45.
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nului)60. Volumul său de eseuri (Rappel à l’ordre) este un exemplu elocvent de
ceea ce înseamnă îmbinarea expresivităţii moderne cu valorile clasice, dând
măsura sistematicii neoclasicismului.
Miza conferinţei lui Mircea Vulcănescu constă în determinarea poziţiei lui
Jean Cocteau în cadrul neoclasicismului prin perspectivele novatoare aduse de
acest copil teribil al veacului XX. În contextul în care omul modern, un bun
mânuitor al tehnicii, un virtuoz al psihanalizei, este depăşit de propria creaţie –
eşecul omului autonom datorat şi lipsei unui ideal major şi a înţelegerii sale
depline în acord cu resursele de care dispune –, Jean Cocteau se manifestă ca un
făcător şi desfăcător de vrăji, care, prin forţa mărturisirilor sale, formulează
tragedia destinului creaţiei în lumea contemporană, cu o luciditate şi o acuitate
fără seamăn61 pentru generaţia interbelică.
Pentru Mircea Vulcănescu, originalitatea lui Cocteau în dezbaterea consacrată neoclasicismului rezidă tocmai în revelarea acestui echilibru dintre profunzimea tehnicităţii moderniste şi simplitatea Absolutului, a raportului dintre
tehnică şi ethos, pentru a reface unitatea spirituală a sintezei – consubstanţialitatea dintre vrajă şi luciditate. La limitele virtuozităţii, Cocteau „reuşeşte prin
prestidigitaţie să simuleze magic efectele actului creator, nu se sfieşte să sfâşie
vraja şi să demaşte impostura, simulacrul, cu un strigăt deznădăjduit, chemare
naivă a revelaţiei, a întâlnirii în celălalt, a tainei, suspin după contactul realităţii,
cu accente care amintesc de Cântarea cântărilor”62.
Într-o perspectivă comparatistă cu poetica modernă: Apollinaire şi
Mallarmé, care întrupau dimensiunea plenară a alchimiei verbului, Mircea
Vulcănescu subliniază alchimia sensibilităţii la care ajunge poezia lui Cocteau,
prin aprofundarea elementului intelectual la nivelul palierului poetic, în sensul
revenirii la esenţa neoclasicismului, a redobândirii unităţii pierdute (rien ne
compte en art, de ce qui est obtenu par une tricherie de sentiments, „L’acrobate
60

Ibidem.
Ibidem, p.47: „Inteligenţa scăpărătoare a formulărilor lui Cocteau pare uşuratică minţilor
grave şi preţioasă minţilor uşoare. Importanţa mărturisirilor lui Cocteau vine însă mai ales din
altceva, şi anume din faptul că nu există printre contemporani nici un altul mai însetat de
certitudini. Nimeni nu s-a zbătut, ca el, să afle conţinuturile spirituale pe care le implică actuala
activitate planetară a omului. Nimeni nu s-a silit, mai mult ca el, să se dezbare de vrăjile minore
izvorâte din practica tehnicilor particulare, spre a ajunge la o viziune de ansamblu a omului şi a
tuturor posibilităţilor lui, din care nimic să nu lipsească. Nimeni n-a crezut, mai candid, decât
el, în posibilitatea omului modern de a-şi reface din nou sensibilitatea şi de a regăsi, la
maturitate şi lucid, o frăgezime pe care n-o are decât copilăria. De aceea, nimeni n-a exprimat
mai clar, n-a sângerat mai mult pe toate fronturile bătăliei pentru noua spiritualitate şi n-a ieşit,
la urma urmelor, trupeşte, ca şi sufleteşte, mai frânt decât Jean Cocteau. De n-ar fi fost decât
autenticitatea acestei experienţe care ţâşneşte-n faţă – cu tot arsenalul de mistificări voite,
menite a goni de pe teren pe toţi cei insificient de tari la suflet – şi încă încercarea de clasicism
a lui Cocteau ar trebui reţinută. Când însă i se adaugă efortul continuu stăpânit de a rămâne
lucid până la urmă, ca un barometru viu al măririi şi jalei unui om şi a unei epoci, interesul
documentului ajunge de preţuit”.
62
Ibidem, p.48.
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en somme”). Echilibrul spre care tinde Jean Cocteau implică sentimentul
relativităţii valorilor şi virtuozitatea; vraja unei arte analitice şi disociative,
ambele rezultatul unui suflet dislocat de aceeaşi artă63. Reînnoirea registrului
poetic transpare la Cocteau într-un dublu sens: relativist, va alerga după absolut
fără încetare; virtuoz, se va sili să vădească tuturor zădărnicia virtuozităţii64.
Conferinţa lui Mircea Vulcănescu despre Jean Cocteau în cadrul simpozionului despre neoclasicism este o propedeutică la o istorie a sensibilităţii moderne, prin prisma unui autor exemplar a cărui operă funcţionează ca un novum
organum pentru arta contemporană – o critică a sensibilităţii pure şi constituirea
unei metode de a simţi: vrăjirea şi dezvrăjirea lumii. Valorile neoclasicismului
sunt recuperate prin opera lui Cocteau, mai ales la nivelul engramelor omului
modern care basculează între magie şi luciditate.
Prezenţa Criterionului în spaţiul public prin intermediul acestor cicluri de
conferinţe devenea din ce în ce mai pregnantă în măsura în care nu era vorba de
un simplu captatio benevolentiae, ci de crearea unei stări de spirit65 în cultura
română modernă. În ciuda interdicţiei autorităţii statului, prin instituirea
cenzurii, de a lăsa Criterionul să-şi desfăşoare decât o parte a programului de
conferinţe, simpozioanele ţinute, fie cele dedicate ciclului Idoli, fie cele
dedicate culturii române actuale, influenţa acestui grup intelectual în spaţiul
românesc devine una exemplară, prin experienţa culturală semnificativă pe care
o propunea. Respingând orice exclusivisme, pietisme facile sau retorici
găunoase, conferinţele Criterionului demonstrau o nouă manieră de a face
cultură: teme esenţiale pentru contextul istoric respectiv, într-o atmosferă a
eleganţei intelectuale, teme abordate din perspective plurale, cu o argumentare
substanţială, academică, generatoare de polemici cordiale, totul fondat pe
dimensiunea spiritului critic constructiv, ci nu disolutiv. Prin aceste conferinţe
cu preopinenţi, Criterionul readucea tradiţia intelectuală autentică a
europenităţii. A discuta marile teme ale culturii occidentale, fără a neglija
chestiunile profunde ale culturii naţionale, reprezenta maniera sui generis a
Criterionului de a fi novator, original şi sincron cu fluxul intelectual european.
Astfel, se poate vorbi de spiritul Criterionului – un fel de Ianus bifrons – în
cultura română modernă, în sensul unui duh restaurator pentru spaţiul interbelic,
un duh care încerca să refacă, prin practica conferinţelor, legătura pierdută cu
axiologia şi spiritualitatea europeană.

63

Ibidem, p. 59.
Ibidem.
65
Mircea Eliade, Memorii I, Bucureşti, Humanitas, 1991, p.254: „Ceea ce s-a numit mai
târziu spiritul Criterionului devenea mai limpede şi mai articulat cu cât ne împlineam
programul. Dar chiar de la cele dintâi simpozioane, publicul a ghicit că avea de-a face
cu o experienţă culturală semnificativă şi de mari proporţii – şi ne-a rămas credincios
până la urmă”.
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RELIGIA ŞI MORALITATEA SOVIETICĂ.
PERCEPŢII PARLAMENTARE INTERBELICE
ROMÂNEŞTI
Radu FILIPESCU∗
Abstract: The most reports about religion in the interwar U.S.S.R. belong to the
right-wing MP-ies. Romanian left was not generally interested in these issues.
The right presented the Communist state as a mechanism designed to promote
atheism and persecution of the of the Soviet Christians. Also, the Romanian
Orthodox Church's influence in the Balkans, Bessarabian churches restoration
were pragmatically considered by some MPs in close connection with religious
situation in the Soviet Union. In the same manner, the Soviet family and morality
secularization was received with suspicion by some Romanian MP-ies, who
considered it a measure in order to increase state control over citizens. The
Soviet law divorce, very lax, has sparked a wave of indignation in Parliament,
being perceived as a sign of promiscuity. However, sexual permissiveness did not
place strict Soviet society. Subsequently, hints about the lack of decent families
lives have ceased to be presented to Romanian Parliament tribune.
Keywords: soviet, religion, morality, Parliament.

În special parlamentarii români din dreapta spectrului politic au prezentat
aspectele ale religiei din U.R.S.S. Ei au folosit aversiunea faţă de religie a
autorităţilor de la Kremlin drept un leit motiv al discursurilor critice la adresa
statului vecin. Regimul bolşevic era acuzat de cultivare a ateismului ca politică
oficială. În anul 1924, deputaţi ai majorităţii naţional-liberale menţionau prezenţa
pe frontispiciul Primăriei din Moscova a celebrului citat marxist: „Religiunea este
opium pentru popor”1. Erau prezentate opiniile diverselor personalităţi bolşevice,
conform cărora Biserica ar fi fost interesată doar de aservirea religioasă a maselor
şi de menţinerea lor într-o stare de ignoranţă şi inconştienţă2.
∗

cercetător postoctoral, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Istorie, Bdul Carol I, Nr.11, Iaşi, Romania. E-mail: filrad@yahoo.co.uk.
1
Radu Filipescu, „Atitudini româneşti pro şi contra U.R.S.S. în Parlamentul României
(1919-1925)”, în Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, tom XLIII-XLIV, an
2006-2007, în continuare Atitudini româneşti pro şi contra U.R.S.S., p.502, nota 81.
2
Vespasian V.Pella prezenta aceste afirmaţii ale lui Nikolai Buharin, probabil din sursă
franceză, deoarece numele apare sub forma „Boucharin”. Era citată şi afirmaţia lui Lev
Troţki, din Terorismul şi comunismul, prin care acesta acuza creştinismul din „toate
timpurile” că a fost „un mijloc de a adormi conştiinţa masselor oprimate”. Ibidem, nota 78.
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Teoretic, Constituţia sovietică din 1918 garanta libertatea oricărui tip de
propagandă, atât religioasă cât şi „antireligioasă”3. Totuşi, deputatul naţionalliberal Vespasian V. Pella constata că propaganda ateistă nu încerca doar
educarea maselor în spirit ateist, ci şi constrângerea lor în acest sens4. Jurist de
profesie, el prezenta măsuri concrete ale legislaţiei sovietice, prin care erau
interzise atitudinile religioase exprimate în public şi predarea religiei în şcoli5.
Colegul său de partid, Ion Florescu, afirma că aproape toate bisericile din Rusia
Sovietică au fost transformate în teatre şi cinematografe, icoanele şi alte obiecte
de valoare au fost rechiziţionate, relicvele „pângărite”6. Erau constatate persecuţii
ale clerului de toate gradele7, inclusiv obligaţia de a presta munci umilitoare8,
execuţii9.
Drama Bisericii Ruse stârnea compasiune, dar provoca şi reacţii pragmatice.
Deputatul Partidului Naţional, Ioan Lupaş, cunoscut istoric, constata că reculul
Bisericii Ortodoxe Ruse provocase un vid de prestigiu în Balcani. De altfel, el şi îşi
exprima credinţa în oportunitatea Bisericii Ortodoxe Române de a recâştiga
autoritatea pierdută asupra lumii ortodoxe răsăritene10.

3

Robert Conquest, Recolta durerii, Bucureşti, Editura Humanitas, 2003, p. 214.
Se afirma că Nikolai Buharin ar fi recomandat dezrădăcinarea credinţelor religioase
din sufletul poporului „prin orice mijloc”. Atitudini româneşti pro şi contra U.R.S.S., p.
502, nota 82.
5
Erau prezentate fragmnte din recentul Codul Penal sovietic din 1 iunie 1922.
Articolele 121 şi 124 considerau predarea religiei în şcolile de stat şi particulare drept o
infracţiune. Aceleaşi articole prevedeau pedepse pentru oficierea ceremoniilor religioase
în edificii publice, pentru afişarea în public a diverselor însemne religioase, etc. Ibidem,
p. 503, nota 84. Aceste interdicţii au fost stipulate de diverse decrete încă din 1918.
Robert Conquest, op. cit., p. 215.
6
El cita aceste informaţii din „Le Temps”, numărul din 6 mai 1922. Atitudini româneşti
pro şi contra U.R.S.S..., p. 503, nota 85.
7
Se critica arestarea în repetate rânduri a Patriarhului Moscovei şi al tuturor Rusiilor şi
chiar uciderea unor episcopi şi preoţi din Rusia Sovietică. Ibidem, nota 86.
8
Deputatul L.Ghilezan declarase că în Rusia Sovietică preoţii sunt obligaţi să măture străzile. Ibidem. Umilinţele clerului sunt amintite şi în Robert Conquest, op. cit., p. 215 şi urm..
9
Vespasian V. Pella amintea de execuţia a peste 1000 de preoţi şi 28 de mitropoliţi şi
episcopi. Dezbaterile Adunării Constituante a Camerei Deputaţilor, (în continuare
DANCD), şedinţa din 16 decembrie 1924, în Monitorul Oficial (în continuare MO), nr.
47, din 28 ianuarie 1925, p. 1109. Datele respective apar în presa britanică a anului 1922.
Richard Pipes, Scurtă istorie a revoluţiei ruse, Bucureşti, Editura Humanitas, 1998, p.
309. Vezi şi Stephane Courtois s.a., Cartea Neagră a Comunismului, Bucureşti, Editura
Humanitas, 1998, p.121-122.
10
Prelatul ardelean compara situaţia anilor ’20 cu cea din a doua jumătate a secolului al
XVII-lea, când Petru cel Mare încă „nu-şi croise programul de expansiune religioasă şi
politică”. Atunci, „toate popoarele creştine din răsărit” primeau ajutor bănesc şi cărţi
bisericeşti din Ţările Române, fapt care sporea prestigiul acestora în lumea ortodoxă.
Ioan Lupaş critica guvernul că nu a înţeles oportunităţile actuale. Atitudini româneşti
pro şi contra U.R.S.S..., p. 503.
4

70

ANUARUL INSTITUTULUI DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE
„C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR”

În aceste condiţii, impresia unui deputat al dreptei din anul 1932, potrivit
căruia sovieticii „au distrus biserica”11, poate fi înţeleasă, în pofida tonului exagerat.
Existau semnale potrivit cărora simboluri venerate în spaţiul de peste Nistru –
botezul, cununia religioasă, slujba de înmormântare şi crucea de pe mormânt, erau
interzise de autorităţi12. Unele aspecte ale bisericii româneşti deveneau astfel aspecte ale unei confruntări transfrontaliere. În 1932, refacerea unei biserici într-un sat
basarabean de graniţă era percepută de deputatul naţional-ţărănist Teodor Iacobescu
drept un gest de sfidare „în faţa revoluţionarilor [sic] de pe Nistru”13.
Au existat şi parlamentari care au prezentat aspectele pozitive ale religiei din
U.R.S.S. Motivele gesturilor lor erau diverse. În februarie 1921, deputatul Partidului
Naţional, I. Cămărăşescu, anunţa existenţa la Petrograd a unui „departament al
confesiunilor pentru minorităţi”. Se dorea prezentarea atitudinii grijulii a
autorităţilor sovietice faţă de confesiunile minorităţilor naţionale în opoziţie cu cea a
guvernului14. Motivul nu era atât existenţa unei simpatii faţă de vecinul răsăritean,
cât dorinţa de a critica executivul de la Bucureşti15. La începutul anilor ’30, deputatul naţional-ţărănist Victor Eftimiu considera că „biserica există în Rusia pentru
cei care vor biserica”16. Afirmaţia făcea parte dintr-un discurs favorabil reluării
relaţiilor diplomatice româno-sovietice. Probabil deputatul cunoştea unele concesii
aparente făcute religiei de către regimul sovietic17. Oricum, astfel de afirmaţii se
făcuseră şi la „case mai mari”18.
Totuşi, existau parlamentari care acuzau de regimul sovietic de ipocrizie,
în condiţiile în care ar fi prezentat peste hotare situaţia confesiunilor religioase
11

Afirmaţia deputatului L.A.N.C. Nichifor Robu. Dezbaterile Adunării Deputaţilor, (în
continuare DAD), şedinţa din 22 noiembrie 1932, în MO, nr. 5, din 26 noiembrie 1932, p. 39.
12
Cel puţin asta afirma un transnistrean despre comunităţile rurale româneşti şi
ucrainene din R.A.S.S. Moldovenească. N.P. Smochină, Republica Moldovenească a
Sovietelor, Bucureşti, Editura Cartea Românească, f.a., p. 11.
13
Majoritatea Adunării nu a fost impresionată, considerând că toate localităţile sinistrate
datorită inundaţiilor din acea vară trebuiau ajutate în mod egal, fără preferinţe.
Constantin Argetoianu, ministrul finanţelor şi ad interim la Ministerul de Interne, afirma
că guvernul se preocupă „de toate localităţile în suferinţă”. DAD, şedinţa din 24 august
1932, în MO, nr. 16, din 29 august 1932, p. 385.
14
Atitudini româneşti pro şi contra U.R.S.S., p. 503, nota 87. Totuşi, principala funcţie a
acestui departament era de supraveghere a activităţilor diferitelor confesiuni, în strânsă
legătură cu poliţia politică. Vezi Timoty J. Colton, Union of Soviet Socialist Republics,
http://encarta.msn.com/encyclopedia_761553017/Union_of_Soviet_Socialist_Republics.html
15
Câteva luni mai târziu, I. Cămărăşescu a devenit ministru de interne în guvernul Take
Ionescu.
16
DAD, şedinţa din 22 noiembrie 1932, în MO, nr. 5, din 26 noiembrie 1932, p. 39.
17
De exemplu, în martie 1930 I.V. Stalin constata o prea mare uşurinţă în acţiunea de
demolare a clopotelor de biserici din sate. La scurt timp, Comitetul Central critica închiderea
bisericilor fără consimţământul parohiilor respective. Robert Conquest, op. cit., p.222.
18
O revistă sovietică cita afirmaţiile lui Bernard Shaw, potrivit căruia, spre deosebire de
Regatul Unit, în U.R.S.S. ar exista o reală libertate a religiei. Totuşi, acest citat este pus
sub semnul întrebării. Apud Ibidem, p. 333.
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într-un mod idilic, lipsit de adevăr. Ion Florescu prezenta asigurările făcute de
către Ghiorghi Cicerin episcopului de Genova, în timpul Conferinţei din 1922,
conform cărora toate confesiunile religioase se bucură de o completă libertate în
Rusia Sovietică19. Istoriografia a perceput discriminarea subtilă a religiei din
UR.S.S.20.
În Parlamentul României, parlamentarii ostili apropierii de U.R.S.S. au
perceput laicizarea societăţii sovietice drept un proces brutal. L. Ghilezan anunţa
în 1921 că nou-născuţii din Rusia Sovietică primesc un număr distinctiv21.
Deputatul Partidului Naţional specula că această măsură ar fi echivalat cu pierderea identităţii tradiţionale prin înlocuirea numelui de un număr22. Ipoteza lui s-a
dovedit neverosimilă, deoarece numele şi prenumele au continuat să fie utilizate
în statul vecin, pe întreaga durată a regimului comunist23. Şi alţi parlamentari au
avut poziţii similare. În 1920, iconomul P. Partenie acuzase „bolşevicii din Rusia”
că „au târât viaţa familială în noroi”24. Bănuim că se făcea referire la legea
bolşevică din 19 decembrie 1917 care a transformat divorţul într-o formalitate25 şi
a cauzat un mare număr de separări conjugale şi abandonuri parentale26. Şi în
19

Atitudini româneşti pro şi contra U.R.S.S., p. 503, nota 83. Şi cu alte ocazii
autorităţile sovietice au prezentat străinilor o imagine pozitivă a vieţii cotidiene din
U.R.S.S. Relaţiile româno-sovietice. Documente, vol. I, 1917-1934, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 1999, p. 415.
20
Constituţia din 1929 stipula libertatea credinţelor religioase dar interzicea propagarea
acestora. În schimb era permisă propaganda antireligioasă, faţă de care Biserica nu mai
putea riposta. Apud Robert Conquest, op. cit., p.217.
21
DAD, şedinţa din 10 decembrie 1921, în MO, nr. 13, din 16 decembrie 1921, p. 102.
Probabil era vorba despre un rudiment al codului numeric personal, introdus şi în
România ca element obligatoriu în actele de stare civilă în anul 1978.
22
În Adunarea Deputaţilor se prezenta Proiectul de Lege privind Organizarea
Administraţiei Locale. Politicianul respectiv critica posibilitatea ca un primar ales să
dispună de o serie de perogative, deţinute în mod normal de un funcţionar public, „de
drept”. El avertiza că orice localitate din România putea fi condusă de către un primar
„bolşevic”, în condiţiile în care Partidul Comunist Român se afla încă în legalitate.
Acesta ar fi înregistrat naşterile „numai [subl. ns.]cu un număr, ca în Rusia”. Maliţios,
L. Ghilezan avertiza că un copil dintr-o comună condusă de comunişti nu se va mai
numi „Pătru ori Ion”, ci „numărul 13 din 1922”, după model sovietic. DAD, şedinţa din
10 decembrie 1921, în MO, nr. 13, din 16 decembrie 1921, p. 102.
23
De altfel CNP-ul a fost introdus şi în alte state ale lumii, comuniste sau nu, ca element
obligatoriu de identificare în actele de stare civilă.
24
Funcţia sa bisericească a fost stipulată în Monitorul Oficial. DAD, şedinţa din 1
martie 1920, în MO, nr. 50, din 3 martie 1920, p. 849.
25
Ofiţerului Stării Civile trebuia să îi fie prezentată doar o cerere „nemotivată” şi o taxă
„relativ mică”. G.M. Sverdlov, Căsătoria şi familia în legislaţia sovietică, Editura de
Stat, 1950, p. 55-56.
26
Jacques de Launay, Istoria secretă a Cominternului, 1919-1943, Bucureşti, Editura
Venus, 1993, p. 30. Abia în 1936 Comitetul Central al U.R.S.S. decidea obligativitatea
creşterii copilului de către părinţi drept „datorie cetăţenească de răspundere” G.M.
Sverdlov, op. cit., p. 42.
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1924, în cadrul unui discurs acid la adresa doctrinei comuniste, naţional-liberalul
Vespasian V. Pella oferea citate din V. I. Lenin referitoare la familie, considerată
o instituţiune a burgheziei parazitare, o invenţiune stupidă a bisericii”27. Deşi nu
erau explicite, citatele liderului bolşevic erau prezentate de deputatul majorităţii în
contextul încurajării avortului şi libertinajului sexual28. Scopul acestor discursuri
era limpede. În 1924, naţional-liberalul Mircea Djuvara căuta să demonstreze dispreţul conducerii U.R.S.S. faţă de morală, considerată „un instrument burghez de
opresiune29. În aceeaşi lună, colegul său Vespasian Pella, prezenta exemple de
imoralitate din trecutul apropiat al regimului de la Moscova. Pe baza unor surse
străine, el descria modul rechiziţionării forţate de prostituate pentru Armata Roşie
în timpul Războiului Civil30.
Este adevărat că au existat dispute între ideologii sovietici referitoare la
posibilitatea desfiinţării căsătoriei civile. Totuşi, Cristian Racovski, oferit exemplu negativ în acest sens în Parlament, a fost unul dintre susţinătorii familiei şi
critici ai traiului în promiscuitate31. Ideile libertine, „naturaleţea sexului”32 au

27

Potrivit lui Lenin, femeia era „aliata proletariatului” din sufletul căruia trebuie distrus
„sentimentul familiei şi al căminului”. DANCD, şedinţa din 16 decembrie 1924, în MO,
nr. 47, din 28 ianuarie 1925, p. 1109.
28
„Ca să găsim în femeie o aliată cauzei noastre trebuie să o scoatem din mijlocul
familiei şi să nu mai îngăduim să sufere jugul maternităţii. Trebuie să distrugem
sentimentul egoist şi instinctiv al iubirii materne. Femeia care este stăpânită numai de
iubirea copiilor săi apare ca un animal inferior, neapt pentru a face politică”. Ibidem.
29
DANCD, şedinţa din 2 decembrie 1924, în MO, nr. 29, din 23 decembrie 1924, p.
472. Acest dispreţ este dovedit de articolul unui ziar al C.E.K.A. din Kiev. Acesta
critica vechea morală şi „umanitate” burgheză, acuzând vechea putere că a folosit-o
pentru a domina masele asuprite. Stephane Courtois s.a., op. cit., p. 100.
30
El cita o lucrare recentă scrisă de „marele socialist Kautski”. Era prezentat un mandat
eliberat de sovietul lucrătorilor din Mourzilovka tovarăşului Grigore Sareief. Acesta
primea „depline puteri […] de a rechiziţiona, după alegerea sa şi de a conduce în
interiorul cazarmei, pentru nevoile diviziei de artilerie ce se găseşte cu garnizoana la
Mourzilovka, 60 [de] femei şi fete tinere şi sănătoase care vor fi alese din clasa
burgheziei şi a speculatorilor”. DANCD, şedinţa din 16 decembrie 1924, în MO, nr. 47,
din 28 ianuarie 1925, p. 1109. Alt document, reprodus în facsimil de ziarul suedez
„Svenska Tagbladed” la 9 noiembrie 1919, oferea un mandat tovarăşului Karaseief să
„socializeze” în oraşul Ecaterinodor fetele şi femeile între 16 şi 36 de ani pe care le va
alege el. Ibidem.
31
Iconomul Partenie deplângea faptul că sunt muncitori români „care n-au auzit decât
cuvintele exaltate ale doctorului Racovski”. DAD, şedinţa din 1 martie 1920, în MO, nr.
50, din 3 martie 1920, p. 849. Într-o dezbatere socialistă antebelică, Cristian Racovski sa pronunţat ferm pentru importanţa căsătoriei în societate. Vezi Constantin-Titel
Petrescu, Socialismul în România, Bucureşti, Fundaţia Social-Democrată ConstantinTitel Petrescu, 2003.
32
Vezi Richard Pipes, op. cit., p. 303.
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fost respinse de către conducerea partidului bolşevic rus şi implicit de toate
formaţiunile politice satelit33.
În fond, o societate a sexului liber ar fi contrastat cu ideea strictă de ordine a
bolşevicilor34. V.I. Lenin era un adept al căsătoriei „civile proletare din dragoste”,
liber consimţite, pe care o opunea celor „triviale”, forţate, care ar fi fost după
opinia sa caracteristice vechiului regim35. În aceste condiţii, încă din anul 1920,
„căsătoriile ideale socialiste din Rusia” făceau parte din tacticile propagandei
socialiştilor români radicali, după cum observau parlamentarii dreptei36. Întreg
spectrul politic românesc a salutat familia drept un element vital de coeziune
socială. De altfel, expresiile parlamentarilor ostili comunismului la adresa familiei, „nucleu care alcătuieşte baza sănătoasă a oricărei societăţi”37 le întâlnim şi în
retorica comunistă românească de peste ani.
Totuşi, societatea libertină a continuat să reprezinte un subiect al campaniilor electorale din România. În anul 1922, deputaţii Partidului Ţărănesc
constatau că adversarii politici îi acuză de filocomunism. Ei respingeau acuza că
ar dori distrugerea familiei şi că ar râvni la „fetele [şi] nevestele” ţăranilor”38.
Divorţul şi căsătoria sovietică au continuat şi în anii 40 să fie percepute de
opinia publică din România drept simple formalităţi birocratice39. Abia la 8 iulie
1944 prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. decidea ca divorţul să nu poată
avea loc decât în urma unor motive întemeiate40, iar concubinajul să aibă
aceleaşi obligaţii în faţa Stării Civile ca şi căsătoria propriu-zisă41.
Putem constata că majoritatea relatărilor referitoare la religia din U.R.S.S.
aparţin dreptei politice. Stânga românească, în spiritul doctrinar, nu era interesată
în general de aceste aspecte. În schimb, membrii spectrului politic de dreapta au
prezentat permanent problemele clerului şi credincioşilor de peste Nistru,
sesizând corect mecanismul de promovare a ateismului şi de persecutare a
33

În 1920 V.I. Lenin îşi exprima public oprobiul faţă de prostituţie şi teoria „paharului
cu apă”. G.M. Sverdlov, op. cit., p. 65.
34
Richard Pipes, op. cit., p. 306.
35
G.M. Sverdlov, op. cit., p. 65.
36
Deputatul Anibal Teodorescu oferea un citat din „Socialismul”, unde un anume Negoiţă
îndemna „tinerele tovarăşe care au prieteni sau îndrăgostiţi [sic] militari” să îi atragă din
punct de vedere politic, în condiţiile în care „atunci când ambii soţi sunt socialişti, duc o
căsnicie fericită”, după exemplul sovietic. DAD, şedinţa din 7 august 1920, în MO, nr. 41,
din 15 august 1920, p. 880. res
37
DAD, şedinţa din 1 martie 1920, în MO, nr. 50, din 3 martie 1920, p. 849.
38
Era prezentat un manifest care îi acuza pe ţărănişti de simpatii bolşevice. Parlamentarii
P.Ţ. ironizau această acuză. DANCD, şedinţa din 3 aprilie 1922, în MO, nr. 14, din 22
aprilie 1922, p. 211.
39
În perioada ocupaţiei din anii 1940-1941, locuitorii Chişinăului ar fi fost impresionaţi
de uşurinţa cu care soldaţii sovietici divorţau şi se recăsătoreau succesiv, graţie
legislaţiei permisive. Vezi Virgil Gheorghiu, Reportaje de război, Făgăraş, Editura
Agaton, 2008, p. 95-96.
40
G.M. Sverdlov, op. cit., p. 56.
41
Ibidem, p. 22.
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Bisericii. În 1930 unii parlamentari au perceput o îmbunătăţire a situaţiei religiei
în U.R.S.S. datorită unei aparente bunăvoinţe a conducerii de la Kremlin faţă de
aceasta. Au existat şi aspecte pragmatice. Influenţa Bisericii Ortodoxe Române în
Balcani, refacerea unei biserici basarabene calamitate au fost considerate de unii
parlamentari în strânsă legătură cu situaţia religioasă din Uniunea Sovietică.
De asemenea, problema familiei sovietice, a moralităţii în general, a
generat discuţii interesante. Laicizarea evidenţei populaţiei a fost primită cu suspiciune de parlamentarii români, care o considerau o măsură menită să amplifice controlul statului asupra cetăţeanului. În egală măsură, legea sovietică a
divorţului, foarte laxă, a stârnit un val de indignare în Parlament, fiind percepută
drept un semn al promiscuităţii din societatea statului vecin. Legea a generat
probleme sociale, recunoscute şi de regimul bolşevic, care ulterior a modificat-o. Totuşi, libertinajul sexual nu şi-a făcut loc în stricta societate sovietică,
deşi aceasta era impresia parlamentarilor de dreapta în anii 1919-1924. Ulterior,
aluziile referitoare la lipsa unei vieţi familiale decente au încetat să mai fie
prezentate la tribuna Parlamentului.
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STRUCTURI ŞI CATEGORII SOCIALE ÎN VIZIUNEA
ŞI ACŢIUNEA „JUSTIŢIEI POPULARE”
DIN ROMÂNIA (1948–1962)♦
Cezar AVRAM∗
Abstract: Besides changing the judicial organization and introduction of popular
judges and people’s tribunals, the administration of „popular justice” in Romania
had much more consequences at both legal and social level. First of all, the
constitutional framework was developed which meant consolidation of
democrat-popular power (Constitutions of 1948 and 1952). Second, the legal
framework has been enlarged by the land legislation that was at the basis of
nationalization and collectivization. For the purpose of liquidating private
property of land, class enemy, peasantry resistance to collectivization, in the
hands of popular justice has been the repressive tool of special legislation
concerning the economic sabotage, the failure to accomplish the state plan or
the collecting plan. The verdicts were aberant in form and excesive in severity:
people who commented in a hostile way upon the achievements of the
government were sent to working camps; the peasants who wanted to withdraw
from the collective farms or those who advised the others to do such a thing
were sent to prison (according to article no. 209 from the Criminal Code).
Keywords: collectivization, property, communism, state, legislation

Contextul politic intern. Cadrul constituţional
Preluarea puterii politice, în martie 1945, a pus Partidul Comunist din
România în faţa a două variante. Prima variantă, care s-ar fi soldat cu consecinţe
negative pentru viitorul său, consta în declanşarea de la început a luptei împotriva
proprietarilor de pământ şi deţinătorilor de capital, ceea ce ar fi desconspirat principiile totalitare, lipsind PCR de aderenţi, aliaţi şi simpatizanţi, de masă de manevră.
Al doilea scenariu prevedea asigurarea proprietarilor prin promisiuni şi lozinci demagogice, precum şi prin iniţiative legislative de scurtă durată, pentru a linişti o
parte a burgheziei şi a da ţărănimii sentimentul de a se crede în siguranţă.
♦

Articolul prezent face parte din face parte din proiectul de cercetare nr. I/1, Cadru
normativ şi dinamici sociale în cadrul societăţii din sud-vesul României (1864-1948):
impactul reformelor agrare din cadrul programului de cercetare Structuri sociale, elite
şi norme în sud-vestul României (sec. XVI-XX).
∗
cercetător ştiinţific I dr., directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S.
Nicolăescu-Plopşor”.
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Comuniştii români, ca de altfel şi cei sovietici, la începuturile funcţionării statului
socialist, au ales varianta a doua, dând dovadă că învăţaseră lecţia şoptită din perioada interbelică şi strigată şi argumentată cu „pumnul în masă” de consilierii şi
liderii statului sovietic-imperialist în etapa postbelică. Liderii comunişti s-au lansat
în promisiuni, infirmând zvonurile privitoare la o posibilă colectivizare, deşi exproprierea şi socializarea pământului fusese anunţată în programul partidului adoptat la
Congresul de constituire din anul 1921, la Congresul al V-lea din decembrie 1931,
în diferite circulare, broşuri şi ziare de partid din perioada interbelică.
Un pas hotărâtor şi totodată revelator în dezvăluirea intenţiilor partidului şi
statului comunist l-a reprezentat Constituţia din anul 1948, promulgată prin
Decretul nr. 729. Actul fundamental din 14 aprilie 1948 a consacrat principiul că
întreaga putere emană de la popor şi aparţine poporului, care o exercită prin organe
reprezentative alese prin vot universal, egal, direct şi secret. Importante dispoziţii se
refereau la dreptul statului în îndrumarea şi planificarea economiei naţionale, la
existenţa micii proprietăţi şi a proprietăţii particulare, la revizuirea tuturor codurilor
şi legilor existente pentru a fi puse de acord cu prevederile Constituţiei.
Titlul II al Constituţiei anului 1948 – „Structura social-economică”, neîntâlnit
în legile fundamentale anterioare ale României, indica existenţa a trei categorii de
proprietate: proprietatea statului, proprietatea organizaţiilor cooperatiste şi proprietatea particularilor, persoane fizice sau juridice (art. 5). De asemenea, art. 6 stipula
că „bogăţiile de orice natură ale subsolului, zăcămintele miniere, pădurile, apele,
izvoarele de energie naturală, căile de comunicaţii ferate, rutiere, pe apă şi pe mare,
poşta, telegraful, telefonul şi radioul” aparţin „statului ca bunuri comune ale poporului”, precizându-se că urma a se stabili prin lege modalităţile de trecere în proprietatea statului a bunurilor mai sus-menţionate care, la data intrării în vigoare a
Constituţiei, se aflau în proprietate privată. Proprietatea privată şi dreptul de moştenire erau recunoscute şi garantate prin lege, proprietatea particulară „agonisită prin
muncă şi economisire” bucurându-se de „o protecţie specială”. Conform art. 9, „pământul aparţine celor ce-l muncesc”, iar „statul protejează proprietatea ţărănească
de muncă”, „încurajează şi sprijină cooperaţia sătească”, iar pentru ridicarea
agriculturii, „statul poate crea întreprinderi agricole, proprietatea statului”.
Ca şi constituţiile anterioare, Constituţia din anul 1948 prevedea posibilitatea efectuării de exproprieri „pentru cauză de utilitate publică pe baza unei
legi şi cu o dreaptă despăgubire stabilită de justiţie”. De asemenea, pentru a
realiza fundamentul juridic al naţionalizării principalelor mijloace de producţie,
pe cale constituţională1, se prevede că „atunci când interesul general cere,
mijloacele de producţie, băncile şi societăţile de asigurare care sunt proprietate
particulară a persoanelor fizice sau juridice, pot deveni proprietatea statului,
adică bun al poporului, în condiţiile prevăzute de lege”2 (art. 11).
O altă noutate pe care a introdus-o Constituţia de la 1948, prin art. 15, este
principiul îndrumării şi planificării economiei naţionale în vederea „dezvoltării
1

Ioan Scurtu, Ion Alexandrescu, Ion Bulei, Ion Mamina, Enciclopedia de Istorie a
României, Bucureşti, Editura Meronia, 2001, p. 24.
2
„Monitorul Oficial” (MO), nr. 87 bis din 13 aprilie 1948.
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puterii economice a ţării, asigurării bunăstării poporului şi garantării independenţei naţionale”3.
Ca urmare a acestor prevederi, la data de 11 iunie 1948 s-au naţionalizat
principalele întreprinderi industriale, miniere, bancare, de asigurări şi de
transport, la 2 iulie 1948 s-a înfiinţat Comitetul de Stat al Planificării, la 2
martie 1949 s-a expropiat şi restul de 50 ha lăsate foştilor moşieri prin reforma
agrară din 1945, „lichidându-se moşierimea din punct de vedere economic,
social şi politic”, la 3-5 martie 1949 s-a hotărât „transformarea socialistă a agriculturii”, la 20 aprilie 1950 s-a naţionalizat o mare parte a clădirilor şi
locuinţelor, iar la 20 ianuarie 1952 s-a făcut o nouă reformă monetară pentru
confiscarea ultimelor rezerve în numerar ale populaţiei4.
Constituţia din anul 1952 a consacrat consolidarea puterii democrat-populare, obiectivele lichidării totale a contradicţiei dintre caracterul socialist al
puterii de stat şi caracterul relaţiilor de producţie bazate pe proprietatea privată.
În capitolul introductiv, Constituţia proclama România „stat al oamenilor
muncii de la oraşe şi sate”. Republica Populară Română, cum se arată în continuare,
„a luat naştere ca urmare a victoriei istorice a Uniunii Sovietice asupra fascismului
german şi a eliberării României de către glorioasa Armată Sovietică, eliberare care a
dat putinţă poporului muncitor, în frunte cu clasa muncitoare condusă de Partidul
Comunist, să doboare dictatura fascistă, să nimicească puterea claselor exploatatoare şi să făurească statul de democraţie populară, care corespunde pe deplin intereselor şi năzuinţelor maselor populare din România”. Făurirea şi întărirea statului
democrat popular, „prietenia şi alianţa cu marea Uniune Sovietică” erau menite „să
asigure independenţa, suveranitatea de stat, dezvoltarea şi înflorirea Republicii
Populare Române”. Politica externă „este o politică de apărare a păcii, de prietenie
şi alianţă cu Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi cu ţările cu democraţie
populară, o politică de pace şi prietenie cu toate popoarele iubitoare de pace”. Egalitatea între minorităţile naţionale se reflectă şi în asigurarea autonomiei administrativ-teritoriale a populaţiei maghiare din raioanele secuieşti. De asemenea, se
arăta că politica statului era îndreptată spre „lichidarea exploatării omului de către
om şi construirea socialismului”.
Ca regim de stat, Constituţia proclamă regimul democraţiei populare, care
„reprezintă puterea oamenilor muncii”. Statul democrat-popular este o formă a
3

Ibidem.
Concomitent au avut loc şi o serie de alte evenimente: s-a stabilit domiciliul
obligatoriu la circa 3000 de foşti moşieri (martie 1949); s-au dizlocat şi deportat în
Bărăgan peste 2000 de familii din locurile lor de baştină (1949); s-au trimis în colonii
(lagăre) de muncă cei care la expirarea pedepsei „nu erau socotiţi de autorităţi suficient
de reeducaţi”, conform Decretului 6/6.01.1950; masive dizlocări din zona de graniţă
(1950); dizlocările din 1951 conform deciziei MAI 200/18 iunie; arestarea a 22008
chiaburi „care au primit domiciliu obligatoriu sau au fost internaţi în colonii de muncă
în special la Canalul Dunăre-Marea Neagră” (1951–1952); sancţionarea cu domiciliu
obligatoriu a 9000 de persoane în 1952 etc. A se vedea Marin Nedelea, Istoria României
în date. 1940–1995, Bucureşti, Editura Niculescu, 1997, p. 86–102.
4
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dictaturii proletariatului, exercitată de partidul clasei muncitoare, printre funcţiile
statului numărându-se funcţia de reprimare în interiorul ţării a claselor doborâte
de la putere, funcţia de apărare a ţării împotriva agresiunii externe, funcţia
economico-organizatorică şi cea cultural-educativă. Pe baza acestor noi prevederi
constituţionale a fost creat noul sistem socialist al organelor statului, iar înlocuirea
aparatului de stat existent cu unul nou s-a realizat prin modificările aduse legilor
de organizare judecătorească şi de organizare şi funcţionare a Parchetului.
Munca este proclamată „o datorie şi o chestiune de onoare pentru fiecare
cetăţean capabil de muncă”, după principiile „cine nu munceşte, nu mănâncă” şi
„de la fiecare după capacităţile sale, fiecăruia după munca sa”5. Dreptul la
muncă este garantat de către stat, în condiţiile dezvoltării sectorului socialist al
economiei naţionale.
Constituţia a statuat existenţa celor trei sectoare în economia naţională:
sectorul socialist, sectorul micii producţii de mărfuri şi sectorul particular-capitalist.
Proprietatea socialistă „are fie forma proprietăţii de stat (bun comun al
poporului), fie forma proprietăţii cooperatist-colectiviste (proprietatea gospodăriilor agricole colective sau a organizaţiilor cooperatiste)”6. Conform art. 6
alin. 3, „formaţiunea socialistă, căreia îi aparţine rolul conducător în economia
naţională a RPR, constituie baza dezvoltării ţării pe calea socialismului”. Rezultatele naţionalizărilor din anii 1948-1950, care au urmat celei din iunie 1948,
sunt consacrate prin art. 7:
Bogăţiile de orice natură ale subsolului, fabricile, uzinele şi minele, apele,
izvoarele de energie naturală, căile de comunicaţie de orice fel, transportul feroviar,
fluvial, maritim şi aerian, băncile, poşta, telegraful, telefonul, radioul, mijloacele de
tipar, cinematografia şi teatrul, gospodăriile agricole de stat, staţiunile de maşini şi
tractoare, întreprinderile comunale şi partea naţionalizată a fondului de locuinţe de
la oraşe constituie proprietatea de stat, bun comun al poporului.

Proprietatea cooperatistă era o proprietate colectivă, care cuprindea: „inventarul viu şi mort al gospodăriilor agricole colective şi al cooperativelor, producţia
realizată de ele, cât şi toate întreprinderile şi construcţiile ce le aparţin reprezintă
proprietatea obştească a gospodăriilor agricole colective şi a cooperativelor”7.
Ţăranii membri ai gospodăriilor agricole colective deţineau dreptul de a avea în
folosinţă personală un lot de pământ pe lângă casă şi în proprietate personală
gospodăria de pe acest lot, casa de locuit, animale productive, păsări, inventar
agricol mărunt în conformitate cu statutul gospodăriei agricole colective.
Mica producţie de mărfuri cuprindea „gospodăriile ţărăneşti mici şi mijlocii, care posedau proprietate particulară asupra pământului, bazată pe munca
proprie a producătorului, ca şi atelierele meseriaşilor care nu exploatează munca
altora” (art. 10).
5

Ioan Scurtu, Ion Alexandrescu, Ion Bulei, Ion Mamina, op. cit., p. 30.
Art. 6 alin. 1 din Constituţia din 1952.
7
Art. 9 al Constituţiei din 1952.
6

79

ANUARUL INSTITUTULUI DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE
„C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR”

Proprietatea privat-capitalistă cuprindea „gospodăriile chiabureşti, întreprinderile comerciale particulare, micile întreprinderi industriale nenaţionalizate, bazate
pe exploatarea muncii salariate”, statul realizând „în mod consecvent politica de
îngrădire şi eliminare a elementelor capitaliste” (art. 11).
Dreptul de proprietate personală avea ca obiect veniturile şi economiile
provenite din muncă, casa de locuit şi gospodăria auxiliară de pe lângă casă,
obiectele casnice şi de uz personal, cât şi dreptul de moştenire asupra proprietăţii personale a cetăţenilor.
Preponderenţa proprietăţii de stat avea ca scop dezvoltarea vieţii economice
a României „pe baza planului de stat al economiei naţionale, în interesul construirii socialismului”. Comerţul exterior era monopol de stat.
Suportul juridic al naţionalizării şi colectivizării
Legislaţia agrară adoptată între anii 1948-1953 a reliefat obiectivele
politicii partidului şi statului comunist:
- controlul total al statului în problemele agriculturii, prin intervenţia constantă
în dirijarea producţiei particulare, a circulaţiei şi desfacerii producţiei;
- înfăptuirea economiei „socialiste unitare”, prin aplicarea expropierii şi
comasării asupra fondului funciar în cadrul procesului de formare a sectorului de
stat şi a procesului de colectivizare;
- introducerea supercentralismului economic prin preluarea de către stat a
tuturor pârghiilor economice, în cadrul planificării riguroase şi constante a
producţiei agrare şi a desfacerii ei;
- justificarea aplicării politicii represive a statului şi asigurarea cadrului
legislativ adecvat pentru „desfăşurarea luptei de clasă”;
- putinţa de a cere legal muncitorului să depăşească toate normele, fără
remuneraţie adecvată – conform „întrecerii socialiste” – şi a pretinde producătorului
agricol să predea statului cea mai mare parte a produsului său, fără plată sau cu o
plată simbolică, în conformitate cu dictonul „ce este al tău este al tuturor”.
Colectivizarea a fost impusă prin diferite căi: constrângere economică
permanentă – cote aberante asupra produselor şi impozite în natură şi bani; preţuri derizorii plătite de către stat; represiune directă – arestări, procese publice,
internări în lagăre şi confiscări repetate; violenţă fizică – îndeosebi bătăi;
urmărirea familiilor celor ce nu voiau să intre în „colectivă”; presiune politică
sistematică şi continuă, prin zeci de mii de „propagandişti” şi prin mass-media.
În acest fel, rezistenţa materială şi morală a familiei ţărăneşti a fost an de an
slăbită şi zdruncinată până când proprietarul pământului a fost silit să semneze
că donează „de bună voie” pământul şi inventarul său.
Suportul juridic al politicii agrare din anii 1948–1953 a fost dat, în primul
rând, de o serie de acte normative (peste 200 de legi, decrete, hotărâri ale
Consiliului de Miniştri, decizii ministeriale, jurnale ale Consiliului de Miniştri,
decizii ale Comisiei de redresare economică şi stabilizare monetară, decizii ale
Confederaţiei Generale a Muncii) cu caracter organizatoric privind funcţionarea
Ministerului Agriculturii, a grupelor de întrajutorare, a tarlalizării, a asociaţiilor
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simple anuale, a TOZ-urilor8, GAC-urilor, GAS-urilor, SMT-urilor, privind rolul
sindicatelor agricole, organizaţiilor de partid, de tineret, de femei, a Sfaturilor
Populare şi a Statului în general, a cuantumului de investiţii şi dotări etc. Unele
dintre aceste acte juridice au fost de o mare importanţă, deoarece aplicarea lor a
adus modificări esenţiale în structura socială, în structura proprietăţii, în structura
producţiei, în viaţa satului românesc. O caracteristică a acestor pachete de legi şi
decrete a constat în faptul că ele au legiferat un lucru deja împlinit. Comuniştii
români au aplicat „tehnica faptului împlinit”. Multe legi şi decrete, în loc să
prefaţeze şi să creeze cadrul juridic necesar înfăptuirilor, au fost promulgate, după
câteva luni, când deja obiectul legii funcţiona.
Decretul nr. 33/22 mai 19489 prin care s-a înfiinţat Administraţia Fermelor
de Stat şi a Staţiunilor de Maşini a însemnat, de fapt, doar o schimbare de
titulatură, întrucât încă din anul 1945 au fost înfiinţate fermele de stat şi
staţiunile de închiriere a maşinilor agricole, iar prin Decretul – lege nr. 939/27
noiembrie 1946 a luat fiinţă Regia Autonomă a Exploatărilor Agricole,
Zootehnice, a Industriilor Agricole şi Maşinilor (R.E.A.Z.I.M.-ul), prin unirea
fermelor de stat cu centrele de închiriat maşini agricole10.
La 2 iulie 1948, prin Decretul nr. 119 s-a înfiinţat Comisiunea de stat a
planificării11, în scopul întocmirii „planului general al comisiei naţionale”.
Această Comisie a preluat atribuţiile Consiliului Superior al Economiei
Naţionale, ce fusese înfiinţat în 26 noiembrie 1945 sub preşedenţia lui Gh.
Gheorghiu-Dej12.
Controlul statului asupra activităţii agricole de la sate, existent încă de la
sfârşitul anului 1945, a fost astfel recunoscut, supercentralizarea economică
devenind un principiu al politicii comuniste româneşti preluat cu întregul
ambalaj de la superstatul din răsărit.
Plenara din 3-5 martie 1949 a declanşat campania de colectivizare. În
raportul său, Dej a vorbit de existenţa unor gospodării colective, care se constituiseră datorită „liberei hotărâri” a ţăranilor, dorinţei lor de a urma „exemplul
Uniunii Sovietice”13. La data ţinerii acestei plenare, coordonatele sectorului
socialist din agricultură erau deja stabilite.
Prin Decretul nr. 82/1949 au confiscate toate proprietăţile de 50 ha şi
peste, rămase în urma reformei agrare din martie 1945. Decretul era cuprins în
următoarea formulare a liderului P.M.R., tot la Plenara din 3-5 martie 1949:
„Statul a luat de curând măsuri de lichidare completă a resturilor proprietăţilor
moşiereşti”.
8

TOZ-urile (preluate de la sovietici, ca şi titulatura) sunt întovărăşiri care nu se desfac
după fiecare campanie agricolă, ci se dezvoltă treptat spre gospodăria agricolă colectivă.
9
MO nr. 117 din 22 mai 1948.
10
880 de ferme agricole şi staţiuni de maşini şi peste 250 de alte exploatări diverse.
11
MO nr. 150 din 2 iulie 1948.
12
Ibidem, nr. 271 din 26 noiembrie 1945 şi Ibidem nr. 272 din 27 noiembrie 1945.
13
Gh. Gheorghiu-Dej, Articole şi cuvântări, decembrie 1959–mai 1961, Bucureşti,
Editura Politică, 1959, p. 311.
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La data de 5-6 iulie 1949, Comisia Agrară a C.C. al PMR a stabilit primul
statut model al GAC14, iar Decretul nr. 319 din 1 august acelaşi an15 a legiferat
înfiinţarea gospodăriilor colective. Conform Decretului nr. 319/1949, GAC-urile
s-au înfiinţat la propunerea Ministerului Agriculturii, care a inclus şi o avizare cu
caracter agrotehnic. Alegerea locului şi data înfiinţării s-au datorat însă raţiunilor
politice, aşa cum o dovedesc instrucţiunile trimise prin reţeaua Direcţiei Generale
a Securităţii Poporului, care fixau baremurile pentru obţinerea avizului din partea
Comitetului Central.
La 24 iulie 1949 s-au inaugurat primele gospodării agricole colective, asocieri de tip colhoz care se bucurau de facilităţi şi privilegii, pentru a demonstra
„superioritatea agriculturii socialiste”. De la acea dată, timp de peste un deceniu
a fost declanşată o metodică şi susţinută campanie de colectivizare, formă
mascată de confiscare a pământului ce se afla în proprietatea ţărănimii. Acţiunea
a constituit un război împotriva majorităţii societăţii formate din proprietari
agricoli mici şi mijlocii, o calamitate ce s-a desfăşurat în etape şi pe multiple
planuri. În baza luptei de clasă, dogma călăuzitoare a partidului unic, în prima
fază a colectivizării, ţărănimea săracă a fost instigată împotriva aceleia mai
înstărite (chiaburii şi mijlocaşii), după ce iniţial fusese direcţionată contra marii
proprietăţi. Satul a devenit aria predilectă a luptei de clasă din care evadarea
către necunoscutul oraş era o „binefacere”. Asupra locuitorilor mai înstăriţi şi
productivi au fost impuse cote exagerate, iar apoi, din cauza neputinţei de a le
îndeplini, confiscări de bunuri, persecuţii asupra membrilor familiei fără discernământ, arestări şi închisori. Majoritatea ţărănimii mijlocii a devenit, astfel,
obiectul unor solicitudini speciale. Mijloacele persuasiv demagogice au fost
combinate cu şantaj, presiuni şi arestări. 24 de ore din 24, satele au fost supuse
campaniei de „lămurire” de către zeci şi sute de mii de activişti recrutaţi şi
îndoctrinaţi dintre muncitorii din fabrici, ţărani „devotaţi” şi intelectuali „încrezători” şi „docili”. Acţiunea de dezmoştenire violentă a ţărănimii a fost prezentată sub forma trucată a renunţării benevole la patrimoniul agricol, inclusiv cel
primit prin reforma din martie 1945, iniţiată de PCR.
Prin H.C.M. nr. 99/1952 s-a stabilit statutul model al întovărăşirilor agricole
de ţărani de tip TOZ, deci forma legală de funcţionare a acestor asociaţii simple
cooperatiste. Din anul 1947 până în 1952, hotărârile partidului au ţinut loc de legi,
întovărăşirile funcţionând în afara cadrului legal.
Din grupa normativelor organizatorice au făcut parte şi legile, decretele,
H.C.M.-urile, deciziile ministeriale privitoare la constituirea bazei tehnicomateriale a structurilor colectiviste. Baza tehnică-materială a fost promisă cu
mult zgomot prin toate canalele propagandistice. Dar între promisiune şi
realitate a fost o mare diferenţă.
În etapa 1949-1953, au lipsit utilajele agricole, au lipsit sediile, în general a
lipsit baza materială. Această deficienţă s-a reflectat negativ asupra producţiei, în
14

Alianţa clasei muncitoare cu ţărănimea muncitoare în România, Bucureşti, Editura
Politică, 1962, p. 439; Statutul model al gospodăriilor agricole colective, 1949.
15
BO nr. 51 din 1 august 1949.
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primul rând. Extensia sectorului socialist a beneficiat însă, de câteva condiţii
favorabile. În primul rând, baza materială (pământul) pentru organizarea gospodăriilor agricole colective a fost asigurată prin „donaţii” de pământ făcute prin
constrângere, inclusiv ameninţarea cu eliminarea din şcoală a copiilor celor ce nu
s-ar supune prevederilor Decretului nr. 308 din 1 februarie 1953. În al doilea rând,
distrugerea gospodăriilor individuale a fost realizată prin fixarea impozitului
agricol şi a cotelor la niveluri extrem de dure. Constrângerile exercitate de organele administrative erau dublate de preţurile simbolice plătite de stat (preţuri ce
echivalau cu o confiscare). În caz de neîndeplinire a impozitului şi cotelor, urma
condamnarea celui „datornic”, însoţită, nu o dată, de confiscarea averii.
La 27 iulie 1951 s-a stabilit cadrul legal pentru confiscarea bunurilor persoanelor deportate sau arestate, fără moştenitori sau fără stăpân, precum şi a unor
bunuri care nu mai foloseau instituţiilor bugetare, prin Decretul nr. 11116. S-a
trecut, astfel, la confiscarea bunurilor părăsite de familiile celor deportaţi sau
arestaţi în cursul colectivizării, „bunuri de orice fel părăsite timp de un an de zile
de către titularii lor”, bunuri fără stăpân, precum şi cele considerate abandonate
prin efectul unor legi sau decrete. Instrucţiunile (Decizia nr. 6491/1951)17 care au
însoţit acest decret încadrau în bunuri confiscate şi pe acelea care erau prevăzute
de art. 16 al Decretului nr. 1983/1949, pe acelea prevăzute de art. 18 din Decretul
nr. 125/1948 (abrogat prin Decretul nr. 33/1952) etc., pe acelea provenite din
succesiune fără moştenitori conform art. 5 alin. 2 din Legea nr. 6/1949 şi Decretul
nr. 88/1951 (art. 1 alin c). Decizia nr. 6491/1951, mergând în detaliu, fixa obligaţiile deţinătorilor de bunuri, modul de valorificare şi repartizare a bunurilor confiscate, competenţa comisiilor de evaluare şi repartizare, modul de evaluare, competenţa şi obligaţiile organelor financiare, sancţiunile etc. Reglementarea situaţiei
juridice a unor terenuri trecute în proprietatea statului pe baza Decretului nr.
111/1951 s-a făcut târziu, prin Decretul nr. 1/195718.
Decretul nr. 111/1951 a creat o nouă categorie, cea a „absenteiştilor”.
Terenul confiscat acestora între anii 1951–1953 s-a ridicat la suprafaţa de 25.506
ha teren agricol, din care 6.016 ha în 1951, 10.175 ha în 1952, 9.315 ha în 1953.
Legile privitoare la proprietatea colectivistă au continuat şi după aprilie
1962, când procesul de distrugere a individualităţii a fost oficial etichetat ca
terminat.
Scopul urmărit în toată etapa colectivizării a fost axat pe controlul asupra
resurselor din mediul rural, centralizarea puterii în satele ţării, dezbinarea, exploatarea resurselor colectivizate şi naţionalizate, crearea unui segment de conducători
total supuşi regimului comunist, crearea proprietăţii socialiste. Toate acestea au
determinat distrugerea proprietăţii particulare şi, implicit, o nouă structură şi o
masivă depopulare a unor zone întregi.
Justiţia populară şi „legislaţia violenţei”
16

Ibidem, nr. 81 din 27 iulie 1951.
Ibidem, nr. 101 din 8 octombrie 1951.
18
Ibidem, nr. 2 din 16 ianuarie 1957.
17
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Comuniştii români, inspirându-se din „activitatea revoluţionară” a
regimului sovietic, au folosit „zelul” preşedinţilor şi secretarilor de sfat popular,
al secretarilor de organizaţii de bază, al colectorilor, al activiştilor P.M.R., al
miliţiei şi securităţii, împotriva „recalcitranţilor şi rebelilor” din lumea satului.
Acţiunea acestora ar fi avut o eficienţă sporadică, ar fi fost condamnată, dacă nu
ar fi existat protecţia legii. Zecile şi sutele de legi, H.C.M-uri, decrete, dispoziţii
au dat „legitimitate” agresiunilor fizice şi morale, descinderilor şi confiscărilor,
tuturor brutalităţilor, au conferit torţionarilor solidaritate în comiterea abuzurilor, titlul de apărători ai ordinii sociale, iar mai târziu absolvirea de vină.
Legile regimului au constituit suportul violenţei, iar justiţia populară, până în
iunie 1952, şi apoi „tribunalul popular” având într-o mână legile speciale, iar în
cealaltă mână învăţăturile partidului, au fost complice la sângeroasa represiune
asupra ţărănimii. Bazată pe lupta de clasă, „justiţia populară”, o adevărată
„legislaţie a violenţei”, împreună cu impozitele şi cotele, a constituit unul din
instrumentele cele mai eficiente pentru a înfrânge definitiv rezistenţa ţărănimii şi
a o convinge să intre în colhoz.
Potrivit Constituţiei din anul 1948, instanţele judecătoreşti erau: judecătoriile
populare, tribunalele, curţile de apel şi Curtea Supremă. De asemenea, prin lege se
puteau înfiinţa instanţe speciale pentru anumite ramuri de activitate. Parchetul avea
rolul de a veghea „la pedepsirea crimelor împotriva ordinii şi libertăţii democratice, a
intereselor economice, a independenţei naţionale şi a suveranităţii statului român”19.
Cu excepţia Curţii Supreme, la toate celelalte instanţe, la judecată participau şi
asesori populari, afară de cazurile când legea dispunea altfel. Prin introducerea
instituţiei asesorului popular „cumpăna dreptăţii trece în mâinile poporului muncitor”
pentru că „pe scaunul judecătoresc vor sta împreună cu un judecător de meserie şi doi
judecători populari”, „ieşiţi din mijlocul poporului” şi „apropiaţi de nevoile”20 lui.
Asesorul popular nu avea obligaţia „să cunoască toate amănuntele codurilor şi
textelor de legi sau să se piardă în mulţimea textelor juridice”, „nu trebuie să se sperie
de ştiinţa de carte a judecătorului de meserie” deoarece acesta din urmă „ştie multă
carte” însă „judecătorul popular aduce cu el spiritul de dreptate”21.
Deşi în mod formal asesorii populari şi judecătorii de profesie aveau
aceleaşi puteri în înfăptuirea actului de justiţie, atunci când între ei apăreau
dezacorduri, „hotărârea se va aşeza aşa cum a fost părerea judecătorului popular”22 pentru că „vechea justiţie de clasă a supravieţuit şi după 23 august
1944”23. Astfel, chiar dacă cei care „au sabotat interesele poporului” fuseseră
excluşi din rândurile magistraţilor, chiar dacă cei rămaşi în rândurile acestei
profesii trebuiau să fie buni cunoscători ai politicii marxist-leniniste şi ai poli-

19

Art. 96 al Constituţiei din 1948.
Drepturile şi îndatoririle asesorului popular, Bucureşti, Tipografia Universul, 1948,
p. 4.
21
Ibidem, p. 12.
22
Ibidem, p. 6.
23
Despre asesorii populari, 1949, Editura Partidului Muncitoresc Român, p. 10.
20
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ticii partidului24 şi să combată toate reminiscenţele trecutului pre-socialist25,
rolul judecătorilor de profesie a fost practic anihilat de cel al asesorilor populari,
adevăraţi „judecători sociali” care trebuiau să ţină cont de conştiinţa de clasă26.
Legile de organizare judiciară din anul 1952 au suprimat curţile de apel,
justiţia fiind înfăptuită de către „Tribunalul Suprem al RPR, tribunalele
regionale şi tribunalele populare, precum şi de către instanţele judecătoreşti
speciale, înfiinţate prin lege”27. Tribunalele aveau sarcina de a apăra „regimul
de democraţie populară şi cuceririle poporului muncitor”, de a asigura „legalitatea populară, proprietatea obştească şi drepturile cetăţenilor”28. Tribunalul
Suprem era ales de MAN pe termen de 5 ani, sistemul numirii judecătorilor
fiind înlocuit de acela al alegerii lor. La judecarea proceselor participau, la toate
instanţele, asesorii populari, cu excepţia cazurilor în care legea dispunea altfel.
Controlul „maselor” asupra înfăptuirii actului de judecată a crescut prin obligarea preşedinţilor de instanţă de a prezenta „dări de seamă” în faţa consiliilor
populare judeţene. Prin instituirea tribunalelor poporului, „poporul” este cel
abilitat să aplice sancţiunile, în locul puterii judecătoreşti.
Presa subordonată partidului a sprijinit, fără rezervă, toate abuzurile
comise în spiritul şi litera legislaţiei socialiste. Ba mai mult, presa a anticipat
condamnările pe care instanţele de judecată – tribunalele militare sau „tribunale
ale poporului” – urmau să le pronunţe.
În vederea lichidării proprietăţii particulare a pământului şi a duşmanului
de clasă din satul românesc, a rezistenţei ţărănimii faţă de colectivizare, în mâna
justiţiei populare s-a aflat instrumentul represiv reprezentat de legislaţia specială
privitoare la nerespectarea planului de stat, neîndeplinirea predării cotelor,
achiziţiilor şi colectărilor, sabotajul economic. Marele beneficiar al acestei
legislaţii speciale a fost sectorul socialist, iar victima, producătorul particular în
general şi „chiaburul” în special.
În 15 ianuarie 194929 a apărut Legea nr. 16/1949 privind sancţionarea unor
crime care „primejduiesc securitatea statului şi propăşirea economiei naţionale”
care pedepsea cu moartea „darea de foc sau distrugerea în orice mod a
produselor industriale, agricole sau a pădurilor”.
Decretul nr. 183/194930 a constituit instrumentul preferat al justiţiei populare
în lupta împotriva producătorilor particulari. El a venit după D.M. 547 din 6 apri24

Adrian Dumitriu, Drumul acendent al justiţiei în ultimul pătrar de veac şi sarcinile ce
decurg pentru organele justiţiei din documentele Congresului al X-lea al PCR, în
„Revista română de drept”, vol. 9/1969, p. 9.
25
Robert Charvin, Les Etats socialistes européens, Paris, Dalloz, 1985, p. 192.
26
Ramona Coman, Ipostaze ale comunismului românesc. Despre crearea şi funcţiile
instituţiei judiciare, în Ruxandra Ivan (coord.), „Transformarea socialistă”. Politici ale
regimului comunist între ideologie şi administraţie, Iaşi, Editura Polirom, 2009, p. 39.
27
Art. 64 al Constituţiei din 1952.
28
Art. 65 al Constituţiei din 1952.
29
MO nr. 12 din 15 ianuarie 1949.
30
BO nr. 25 din 30 aprilie 1949.
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lie31, care instituise regimul supravegherii muncilor agricole. Decretul 183/1949 a
deplasat perimetrul infracţional din zona desfacerii şi a consumului în aceea a
producţiei. Nerespectarea Planului de Stat a constituit de acum încolo o acţiune
duşmănoasă împotriva regimului comunist. În art. 1 se specifica: „Pentru a asigura
dezvoltarea economiei naţionale în sectorul de stat, cooperatist sau particular,
precum şi executarea Planului de Stat şi buna gospodărire a bunurilor statului se vor
pedepsi faptele care urmăresc sau care pot avea ca urmare stânjenirea eforturilor
oamenilor muncii pentru construirea economiei socialiste în Republica Populară
Română”. Conform decretului, „nerespectarea deciziilor luate de Consiliul de
Miniştri, ministere, de organele locale ale puterii de stat, cu privire la executarea
Planului de Stat (art. 2 lit. a) se pedepsea cu închisoarea corecţională de la 1 la 12
ani şi amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei. Nu se acorda suspendarea pedepsei,
iar tentativa se pedepsea ca şi infracţiunea consumată. De asemenea, „dosirea,
distrugerea ori denaturarea produselor sau mărfurilor” se pedepsea cu muncă silnică
de la 5 la 15 ani şi amendă de la 50.000 lei la 200.000 lei (art. 2 lit. d).
Nepredarea de cote sau neachitarea impozitului agricol se pedepseau,
conform Decretului nr. 1983/1949, cu închisoarea corecţională de la 2 la 12 ani
şi cu predarea integrală a cotelor şi impozitului.
Cu toate că Decretul nr. 183/1949 a limitat măsura confiscării la „bunurile
care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea unei infracţiuni
prevăzute în decretul de faţă” (art. 12), măsura de confiscare a averii va fi luată,
în numeroase cazuri, prin referire la Decretul nr. 312 promulgat la 27 iulie
194932. Decretul nr. 312/1949 a prevăzut ca, pe lângă acţiunile incluse în Decretul nr. 183/1949, să fie confiscată averea inculpatului dovedit vinovat. Decretele
nr. 183/1949 şi 131/1952, cu completările ulterioare, formulate şi cu intenţia de
a proteja sistemul opresiv al cotelor, au plasat autorităţile locale şi împuterniciţii
cu colectarea într-o poziţie de forţă faţă de producătorul agricol. Având la
dispoziţie cadrul general de colectare şi impozitare, beneficiind de un amplu şi
complex inventar de sancţiuni, reprezentanţii administraţiei locale, cu sprijinul
activiştilor de partid, al organelor de miliţie şi securitate şi al organelor de
justiţie ce au fost înarmaţi cu un variat repertoriu legislativ represiv, vor supune
ţărănimea la constrângeri economice excesive. Ţăranul, pentru a scăpa de
„dreapta justiţie a poporului”, trebuia să se înscrie în GAC, abandonându-şi
pământul, uneltele şi animalele sau să-şi părăsească întregul avut şi să fugă spre
oraş, pentru a se încadra în industrie, comerţ, pază, CFR etc.
Decretul nr. 183/1949 a însemnat agravarea drastică a Decretului nr.
351/1945, fiind instrumentul principal de presiune al regimului asupra ţărănimii
între anii 1945-1953. Proprietarului de pământ intrat sub incidenţa Decretului
nr. 183/1949 şi 312/1949, după ce lua drumul temniţei, canalului sau unei alte
colonii de muncă, îi erau confiscate locuinţa şi pământul, care intrau în posesia

31
32

Ibidem, nr. 16 din 27 iulie 1949.
Ibidem.
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autorităţilor locale, iar apoi, odată cu înfiinţarea structurilor colectiviste, erau
distribuite acestora.
Prin Decretul nr. 405/20 octombrie 194933 s-a procedat la identificarea
bunurilor supuse confiscării în baza diferitelor dispoziţii legale, inclusiv ale
Decretului nr. 312/1949, iar prin D.M. nr. 122225 din 8 decembrie 194934 s-a
stabilit procedura de depozitare şi repartizare a mărfurilor confiscate în baza
Decretului nr. 183/1949.
În 14 februarie 1950 a apărut Decretul nr. 33/1950 care a adus modificări
Decretului nr. 183/1949, incluzând şi procedura confiscării averii inculpatului
vinovat. Pe lângă clarificările asupra procedurii de confiscare, Decretul nr.
33/1950 a înăsprit regimul pedepselor.
Prin Decretul nr. 199/1950 pentru sancţionarea unor crime care „primejduiesc
securitatea statului şi propăşirea economiei naţionale”35 se pedepseau cu moartea,
pe lângă „uneltirile împotriva securităţii interne şi externe sau actele de teroare” (art.
1), şi „distrugerea sau deteriorarea prin orice mijloace a clădirilor, maşinilor,
instalaţiilor de orice fel” (art. 3 lit. a), „darea de foc sau distrugerea în orice mod a
produselor industriale, agricole sau a pădurilor” (art. 3 lit.c). Acest decret a fost
abrogat prin Decretul nr. 202/1953, care a fost mult mai dur şi represiv.
Sustragerea şi nepredarea cotelor de către ţărani devenind un fenomen de
masă, prevederile Decretului nr. 183/1949 şi a Decretului nr. 33/1950 nu au fost
suficiente. Astfel a fost promulgat Decretul nr. 131/195236 din 18 iunie care a
înăsprit sancţiunile. Neachitarea obligaţiilor trecute în somaţie a dat dreptul la
ridicarea datornicilor pe cale administrativă, anchetarea lor şi chiar detenţia, fără
vreo încuviinţare specială sau prealabilă din partea organelor judecătoreşti (art.
2). Aşa se explică de ce în anii 1952–1955 au existat mulţi deţinuţi din satele
ţării, nejudecaţi, fără proces.
Tot pe linia înăspririi represiunii şi constrângerii pe cale juridică se înscrie
şi Decretul nr. 202/195337, care a abrogat Decretul nr. 183/1949 şi Decretul nr.
199/1950. Păstrând sancţiunile din decretele abrogate, Decretul nr. 202/1953 a
introdus sancţiuni noi, precum şi sancţiunile preluate din Decretul nr. 111/1951
şi Decretul nr. 405/1949. Conform art. 4, în toate „infracţiunile pedepsite prin
decret, instanţele vor pronunţa şi confiscarea totală a averii condamnaţilor”.
Instigatorii, complicii, favorizatorii şi tăinuitorii „se sancţionează cu pedepsele
prevăzute în decret pentru autori” (art. 5). Actele de pregătire şi tentativă se
pedepseau ca şi infracţiunile consumate, iar nedenunţarea unei infracţiuni ce se
încadra în decret se pedepsea cu temniţă grea de la 3 la 10 ani (art. 6). Dacă
instanţa constata că existau circumstanţe atenuante, în locul pedepsei cu
moartea se aplica „munca silnică pe viaţă sau pe timp nemărginit” (art. 7).

33

Ibidem, nr, 67 din 20 octombrie 1949.
Ibidem, nr. 73 din 8 decembrie 1949.
35
Ibidem, nr. 68 din 12 august 1950.
36
BO. nr. 30 din 18 iunie 1952.
37
Ibidem, nr. 15 din 14 mai 1953.
34
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Faptele ce intrau sub incidenţa Decretului nr. 202/1953 se judecau de către
tribunalele militare (art. 9).
Între anii 1957–1959, Partidul Comunist a accentuat actele de reprimare,
aplicând articolul 209 din Codul Penal. Acesta a transformat instanţele de
judecată în mecanisme de eliminare a ultimelor insule de opoziţie în lumea
satului românesc. După modelul stalinist, începând cu anul 1957, vânătoarea de
opozanţi a găsit în articolul 209 Cod penal argumentul politic al represiunii.
Proprietarii de pământ, care au manifestat ezitări faţă de intrarea în gospodăriile
agricole colective sau care au dorit să scape de „binefacerile” colhozului, au fost
trimişi în faţa tribunalelor militare, de unde au luat drumul închisorilor pentru
lungi termene de detenţie, mulţi dintre ei chiar murind în închisori. Sub eticheta
de „uneltire contra ordinei sociale” au fost aşezate, conform legii, până şi
simplele gesturi de dezaprobare, măruntele observaţii făcute la necaz, ieşirile
maliţioase sau simple vorbe adresate vecinului într-un moment de derută ori
chiar unele anecdote cu tâlc politic.
Furtul, confiscarea sau expropierea proprietăţii au avut suportul necesar
asigurat de „legislaţia revoluţionară”. Termenul preponderent în practica
judiciară a fost „agitaţie împotriva ordinii sociale”, pentru care tribunalele au
dat, conform art. 209, pct. 2, lit. a, pedepse între 3 şi 10 ani38. De regulă,
completul de judecată a hotărât şi confiscarea averii, considerând aproape orice
atitudine ostilă gospodăriei agricole colective ca fiind de o gravitate deosebită39.
Legislaţia anilor 1959-1962 a susţinut şi a impulsionat „ascuţişul luptei de
clasă, iar atâta timp cât clasele exploatatoare n-au fost complet lichidate, lupta de
clasă este lege a dezvoltării societăţii noastre”40. Apelul la politica de lichidare a
fost reînnoit de fiecare dată, chiar şi după 30 martie 1959, dată la care a apărut
Decretul nr. 115/1959 privitor la lichidarea rămăşiţelor oricăror forme de
„exploatare a omului de către om” în agricultură.
Pe fondul destinderii în politica agrară est-europeană, art. 209 din Codul
penal a fost revalorificat. Începând cu anul 1957, proprietarii de pământ au
răspuns penal „nu pentru nerespectarea planului de cultură sau a termenelor de
recoltare şi predare a cotelor, ci datorită inaderenţei lor la modelul colectivist,
un delict de opinie explicit sau, în cele mai multe cazuri, doar bănuit”41.
Impactul acestei modificări a fost serios şi cu efecte de durată în satul românesc.
Obedienţa faţă de implantul ideologic şi economic a constituit criteriul după
care s-au făcut promovările şi s-a asigurat „liniştea” familiei. Act de
38

Celebrul cărturar craiovean I.D. Sârbu a făcut ani grei de puşcărie pentru „omisiune
de denunţ”, adică a refuzat să-l denunţe pe cel care făcuse un banc politic (I. D. Sârbu,
Jurnalul unui jurnalist fără jurnal, vol. 1-2, Craiova, „Scrisul Românesc”, 1991).
39
Roske Octavian, Accente în strategia colectivizării. Articolul 209 Cod penal, în
„Arhivele Totalitarismului”, an II (1994), nr. 1-2, p. 277–278.
40
Gh. Gheorghiu-Dej, Articole şi cuvântări, decembrie 1959–mai 1961, Bucureşti,
Editura Politică, 1959, p.30.
41
Octavian Roske, Accente în strategia colectivizării. Articolul 209 Cod Penal, în
„Arhivele Totalitarismului”, an II (1994), nr. 1-2, p. 278.
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nesupunere, de răzvrătire faţă de ordinea socială, faţă de regimul totalitar
comunist a fost până şi contestarea verbală a sistemului colhoznic. Simpla
colportare de zvonuri, discuţiile întâmplătoare cu notă de negare a valorilor
„agriculturii socialiste”, lecturile sau observaţiile adresate preşedintelui de sfat
popular, de CAP sau secretarului BOB, instructorului PMR raional, inspectorului financiar etc. au fost considerate crime împotriva partidului şi statului.
Corpul judecătoresc şi cel de cercetare penală au folosit cu duritate abstractizarea termenilor şi inflaţia sensurilor ideologice. În aceşti ani, termenul
preponderent utilizat în practica instanţelor judecătoreşti a fost „negaţia împotriva ordinii sociale”, pentru care tribunalele au dat, conform articolului 209,
pct. 2, lit. a, pedepse între 3 şi 10 ani. În majoritatea cazurilor, urmărindu-se şi
sporirea patrimoniului unităţilor colectiviste şi de stat, instanţele au hotărât
confiscarea averii, invocând „deosebita gravitate a faptelor”. Acceptarea sau
refuzul modelului stalinist de „agricultură socialistă” a constituit etalonul şi
dimensiunea după care au fost clasificate faptele. Interpretarea exclusiv politică a
fost ridicată la rang de principiu în noua morală ce prin forţă se dorea instaurată.
La 17 februarie 1958 a fost adoptat şi Decretul nr. 89/1958 care, în art. 1,
arăta că „persoanele care, prin faptele sau manifestările lor, primejduiesc sau
încearcă să primejduiască ordinea în stat” vor fi internate în „locuri de muncă”,
pentru ca mai apoi, HCM nr. 282/1958 să prevadă durata internării în coloniile
de muncă între 2 şi 6 ani42.
Un statut aparte, pe tot parcursul colectivizării, au avut cei care au făcut,
până în 1947, politică liberală, ţărănistă sau legionară. Ei au fost în permanenţă
sub observaţie, iar atunci când au fost bănuiţi sau când au avut loc evenimente
ostile instituţiilor şi unităţilor comuniste, au fost făcuţi vinovaţi fără să se mai
facă o cercetare prealabilă.
Frica puterii de mişcările populare a dus în toţi anii etapei 1949–1962 la
construirea unei reţele de putere cât mai puţin permeabile pentru delicte, precum
şi la principiul unei pedepse sistematice, menite să provoace teamă şi supunere.
Tehnic, funcţia represiunii continue a fost asumată de securitate, de sistemul
penitenciar, de corpul magistraţilor aservit regimului şi obligatoriu înregimentat
partidului, puternic susţinută şi „acoperită” de legislaţia comunistă.
Evoluţia legislaţiei penale nu a cunoscut nici un moment de „clemenţă”
pentru proprietatea individuală, pentru ţăranul care a încercat să-şi apere
proprietatea. Ea a antrenat o mutaţie în forţă a principiilor şi practicilor politicojuridice, reuşind să preia integral legislaţia stalinistă care îşi dovedise brutalitatea
şi forţa de constrângere între anii '20 şi '3043.
Spirala actelor de reprimare a fost, în toţi anii 1948–1962, o dovadă a faptului că „Justiţia Populară” era vigilentă cu cei ce nu doreau „binele şi fericirea
ţărănimii, elita clasei muncitoare în făurirea societăţii socialiste”.
42

Vezi Dosarul colectivizării agriculturii în România, 1949–1962, Parlamentul
României, Camera Deputaţilor, Bucureşti, 1992, p. 49.
43
Pentru detalii, a se vedea Robert Conquest, Recolta durerii. Colectivizarea sovietică
şi teroarea prin foamete, Bucureşti, Editura Humanitas, 2003.
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ELITE POLITICE ŞI ECONOMICE
ÎN ROMANIA
MARI DREGĂTORI DIN NEAMUL
BOIERILOR PÂRŞCOVEANU♦
Ileana CIOAREC∗
Abstract: In this article the author presents the dignities held by the boyars
Pârşcoveanu over time. Some members of the boyar families continued to
participate in the life of the country after 1620. They have met numerous
officials as vornic, paharnic, postelnic, ban, same district of Romanaţi. All these
officials they fulfill in the political and social, for nobles accounted Pârşcoveanu
not just a means of enrichment, but gave them a certain prestige and authority
in society in relation with the general population.
Keywords: boyar, high-dignities, social classes, pretender

Rolul claselor sociale a constituit şi constituie o preocupare constantă a
istoriografiei româneşti datorită importanţei deosebite pe care influenţa aspectelor privind naşterea, evoluţia, relaţiile şi interacţiunile; locul şi rolul în societate,
precum şi dispariţia acestora a determinat-o la nivelul întregului proces istoric,
derulat într-un spaţiu şi orizont temporal, bine determinate. Este firească atenţia
acordată categoriilor conducătoare în societate, cele care au avut un rol determinant în evoluţia istorică a diferitelor popoare sau naţiuni. În cazul românilor
clasa conducătoare a fost încă din perioada întemeierii statelor feudale, boierimea, care şi-a exercitat rolul conducător timp de aproape şapte secole, până la
desfiinţarea sa instituţională. Clasa dominantă se deosebea de marea masă a
populaţiei, nu numai prin stăpânirea pământului şi dregătoriilor, ci şi printr-un
întreg sistem de privilegii, care în acelaşi timp slujeau unele din interesele ei
esenţiale şi fixau o limită de democraţie precisă între cele două secţiuni fundamentale ale societăţii medievale: privilegiaţi şi neprivilegiaţi. Boierimea era aşadar clasa stăpânilor de moşii exploatate cu mâna de lucru a ţăranilor dependenţi,

♦

Articolul face parte din cadrul proiectului Structuri sociale romanesti 1596-1831, parte
componentă a temei de plan Structuri sociale, norme si elite in sud/vestul Romaniei.
∗
cercetător ştiinţific III doctor în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane
„C.S.Nicolăescu-Plopşor”.
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înzestrată cu statut de privilegii şi care, deţinând monopolul dregătoriilor,
domina viaţa de stat1.
În cazul nostru, un interes deosebit îl vom arăta studiului evoluţiei boierimii din Oltenia, componentă reprezentativă a întregii boierimi româneşti. Stăpânirea moşiei era factorul primordial care determina situaţia boierului în viata
socială şi în stat. Pământul, ţăranii dependenţi şi robii stăpâniţi nu alcătuiesc
doar baza economică a poziţiei lor sociale, ci le deschide şi calea spre afirmarea
politică, spre dregătorii.
Marile familii boiereşti oltene, foarte vechi, care au contribuit la dezvoltarea
societăţii româneşti şi au jucat un important rol în istoria ţării au fost: Argetoianu,
Băleanu, Bengescu, Brăiloiu, Fărcăşanu, Glogoveanu, Otetelişeanu, Poienaru,
Obedeanu, Pârşcoveanu etc.2. Aceştia alcătuiau categoria marilor boieri sau boieri
de gradul întâi, şi erau un grup restrâns de latifundiari şi mari dregători, foarte
puternic sudat prin legături de rudenie, cu o evidentă tendinţă de închidere: „noi
cei care ne aparţinem familiilor de treapta întâia suntem cea mai mare parte
înrudiţi prin sânge şi căsătorii şi abia dacă mai putem să ne căsătorim între noi”3.
Un rol important l-a jucat încă de la începutul atestării lor, la începutul
secolului al XVII-lea, familia boierească, Pârşcoveanu. Primul personaj al acestui
neam boieresc este Trufanda postelnic. Despre originea acestuia s-au emis mai
multe ipoteze. Unii specialişti consideră că acesta ar fi fost grec şi ar fi venit în ţară
în timpul celei de a patra domnii a lui Radu Mihnea (august 1620 – august 1623).
Alţii insistă asupra originii române a acestuia, susţinând că aflându-se la Ţarigrad,
Trufanda Pârşcoveanu s-a întors cu Radu Mihnea, la Bucureşti, atunci când acesta a
obţinut tronul Ţării Româneşti la Constantinopol. P. V. Năsturel infirmă toate
opiniile exprimate de ceilalţi specialişti susţinând că Trufanda se afla deja în ţară
înainte de anul 1620. Acest boier a ocupat succesiv dregătoriile de mare postelnic şi
mare vistier sub trei domni consecutiv: Radu Mihnea, Alexandru Coconul şi
Alexandru Iliaş. În ianuarie 1621 se afla în divanul lui Radu Mihnea deţinând
funcţia de mare postelnic iar în 1625 era mare vistier. Va păstra această funcţie şi în
timpul domniilor lui Alexandru Coconul şi Alexandru Iliaş4.
Iordache, fiul lui Trufanda a ocupat şi el numeroase dregătorii. În timpul
domniei lui Matei Basarab, apare în documente cu funcţia de postelnic (8 martie
16455, 4 iunie 16486), pe care a deţinut-o şi sub domnitorii Constantin Şerban (20
ianuarie 1653, 8 ianuarie 16547) şi Mihnea al III-lea (22 aprilie – 12 iunie 16588, 3
1

Şerban Papacostea, Oltenia sub stăpânire austriacă (1718-1739), Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 1998, p. 147.
2
Ibidem, p. 162.
3
Nicolae Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, vol. IV, Bucureşti,
1904, p. 490.
4
P. V. Năsturel, op. cit., p. 28.
5
Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova.
Secolele XIV-XVII, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1971, p. 226.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
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martie 16609). A mai ocupat dregătoriile de mare clucer (29 mai 165610, 15
februarie 166211) şi mare stolnic (9 februarie – 2 decembrie 166512, 27 ianuarie
166713, 27 decembrie 167114.
Primii doi fii ai lui Iordache, Matei şi Papa sunt menţionaţi de documentele de la sfârşitul secolului al XVII-lea cu titlul de postelnic.
Cel de-al treilea fiu, Preda a ocupat funcţiile de spătar (20 februarie 1680,
19 ianuarie 1682, 2 octombrie 1686, 22 iunie 1694-27 septembrie 169415), mare
clucer de arie (12 ianuarie-2 noiembrie 169916) şi mare medelnicer (31 mai
170017-13 mai 170118).
El a fost trimis de Constantin Brâncoveanu (vărul său) să oprească din drum
solia trimisă Şerban Cantacuzino la Viena în anul 1688 pentru a stabili noi relaţii
cu Frederico Veterani, comandantul trupelor austriece19. Fuseseră trimişi Iordache
Cantacuzino mare spătar, Şerban Cantacuzino mare căpitan, Şerban Vlădescu
mare comis şi Constantin Bălăceanu agă20.
Fiul său Ştefan I, prin care se continuă familia Pârşcovenilor a fost şi el
mare dregător, figurând ca postelnic la 20 mai 1715.
În anul 1716 a izbucnit un nou război între Austria şi Imperiul Otoman,
desfăşurat în cea mai mare parte pe teritoriul Ţării Româneşti. În acelaşi an,
Ştefan I Pârşcoveanu împreună cu alţi boieri olteni, profitând de declanşarea
acestui război, în care vedeau o modalitate de înlăturare a domnitorului fanariot ce
urmărea desfiinţarea armatei ţării, s-au răsculat. Pentru a avea mai mulţi sorţi de
izbândă ei au apelat la comandantul trupelor austriece Eugeniu de Savoia. Acesta
le-a trimis în ajutor 200 de soldaţi. Cu aceşti soldaţi şi cu trupele pe care le aveau,
boierii au învins oastea lui Nicolae Mavrocordat la Bengeşti, în Gorj, în anul
1716. Domnitorul sperând să împiedice extinderea mişcării boierilor a arestat pe
câţiva dintre conducătorii lor. În loc să pună capăt acestei stări de revoltă Nicolae
Mavrocordat mai mult a amplificat-o deoarece boierii au reuşit să câştige din ce în
ce mai mulţi susţinători. Ei au reuşit la 14 noiembrie 1716, să-l aresteze pe
domnitor şi să-l predea autorităţilor habsburgice21. Războiul ruso-austro-turc s-a
8

Ibidem.
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
15
Ibidem, p. 226-227.
16
Ibidem, p. 227.
17
Ibidem,
18
Theodora Rădulescu, Sfatul domnesc şi alţi mari dregători ai Ţării Româneşti din secolul
al XVIII-lea¸ în „Revista Arhivelor”, anul XLIX, vol. XXXIV, 1972, nr. 3, p. 460.
19
Constantin Basarab Brâncoveanu, Craiova, Editura Universitaria, 2004, p. 248.
20
Ibidem, p. 249.
21
Constantin V. Obedeanu, Petrache Obedeanu, în „Arhivele Olteniei”, anul VI, 1927,
nr. 29-30, p. 41-46.
9
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încheiat în anul 1718 prin pacea de la Passarowitz (21 iulie 1718), când Oltenia a
trecut de sub stăpânirea otomană sub cea habsburgică. Noii ocupanţi au încredinţat, prin decret imperial, administraţia provinciei unui organ central Administraţia cu sediul la Craiova, format din patru consilieri puşi sub autoritatea unui
ban sau preşedinte, care dirija şi supraveghea întregul proces fiscal, de la întocmirea catagrafiilor la repartiţia şi încasarea dărilor impuse populaţiei. Activitatea
acestui organ administrativ era controlată de un comandant austriac cu sediul la
Sibiu devenit director suprem al Olteniei (Principatus Valachiae Supremus
Director). În primii ani ai stăpânirii banul şi cei 4 consilieri erau numiţi din
rândurile marilor boieri pământeni. După 1722 banul şi mai apoi unul dintre
consilieri erau de origine germană. Printre cei patru consilieri care au făcut parte
din acest organ administrativ în perioada 1732-1737 s-a numărat şi Ştefan
Pârşcoveanu22. În august 1732 comitele Wallis, trimis să inspecteze administraţia,
a propus să fie înlocuit Ştefan Pârşcoveanu şi Ion Băleanu. Propunerea a fost
respinsă de către Curtea de la Viena, primul continuând să rămână în această
funcţie până în 1737.
Pentru serviciul pe care îl prestau banul şi consilierii primeau un salariu
care varia de la 1000 florini (consilierii) la 6000 florini (banul)23. În calitatea de
consilier al Administraţiei, la 16 noiembrie 1732, Ştefan Pârşcoveanu, alături de
ceilalţi colegi ai săi H. Baron Dietrich (preşedinte), I W Vogt, G. Vlasto şi
Matei Glogoveanu, au făcut cunoscut egumenului mănăstiri Bistriţa că Vales,
cel care a fost desemnat de austrieci să conducă Oltenia, a hotărât ca acest lăcaş
de cult să aibă un număr de zece familii „venite dinspre părţile tătăreşti” care să
fie scutite de toate dările timp de trei ani iar în următorii trei ani să plătească
decât 5 florinţi24.
Tot acest Ştefan Pârşcoveanu a deţinut şi funcţia de ispravnic25 al judeţului
Romanaţi, în anul 1719, alături de Istrate Urdăreanu, Matei Fărcăşanul,
Dumitraşcu Bârsanii, Matei Rusănescu26.
22

Şerban Papacostea, op. cit., p. 253.
Ibidem, p. 262.
24
Documente privind relaţiile agrare în secolul al XVIII-lea, vol. I. Ţara Românească
(comitet de redacţie Vasile Mihordea, Şerban Papacostea, Florin Constantiniu),
Bucureşti, Editura Academiei Române, 1961, p.335-336.
25
În legătură cu originile şi competenţele instituţiei isprăvniciei opiniile istoricilor sunt
împărţite. La început aceasta exercita autoritatea de judecător, pe baza unei hotărâri a
Domniei sau a Divanului. Alteori era reprezentată de însuşi cuvântul domnului. În
calitate de judecător putea pedepsi cu amendă pe cei vinovaţi de certuri soldate cu
bătaie, furturi mici, delicte de desfrâu, de fapte ruşinoase şi de ocări. Banii proveniţi din
amendă trebuiau înaintaţi tezaurului imperial contra unei chitanţe eliberată şi semnată
de oamenii însărcinaţi cu strângerea lor.
În condiţiile reorganizării administrative şi social-juridice a Ţării Româneşti, la
jumătatea veacului al XVIII-lea, importanţa dregătoriei creşte în detrimentul atribuţiilor
judeţului şi a celor 12 pârgari. În ultimul pătrar al veacului, autorităţii ispravnicului îi
era subordonată întreaga viaţă economică a oraşului. Aceasta era o situaţie privilegiată
care permitea efectuarea a numeroase abuzuri.
23
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Ştefan II Pârşcoveanu27, la 24 martie 1753, atunci când socrul său
Constantin Obedeanu l-a numit epitrop al averii sale, Ştefan Pârşcoveanu deţinea
deja dregătoria de vel medelnicer28. A deţinut această dregătorie doar o lună de zile
deoarece în perioada aprilie-decembrie 1753 el semnează în documente cu titlul de
vel şetrar29. Cu titlul de vel medelnicer apare şi în perioada ianuarie-februarie
176030, pentru ca la 23 aprilie acelaşi an să avanseze la dregătoria de clucer. În mai
1762 apare biv vel stolnic, iar în perioada 1765-22 ianuarie 1766 ca biv vel
paharnic31. În perioada 1770-1774 Ştefan Pârşcoveanu vel vistier32 a fost membru
în Divanul Craiovei alături de Stan Jianu şi serdarul Barbu Ştirbei33. La 14 mai
1774 este confirmat de către feld-mareşalul rus Potemkin cu titlul de mare ban34.
Înainte ca Poarta otomană să fi ratificat tratatul de la Kuciuk Kainardji
(1774), boierimea munteană a încercat încă o dată să-şi impună propriile cereri
pe care le susţinuse şi în anii războiului. Acestea mergeau de la autonomie,
politică comercială proprie, teritoriu naţional intangibil în limitele „vechi” până
la domnitori pământeni numiţi de mare boierimea şi nu de puterea suzerană. În
acest sens ei au trimis o delegaţie compusă din doi boieri Cocorescu şi
Dumitrache Cantacuzino, înlocuit cu Ştefan Jianu, ca să propună sultanului să
investească ca domn al Ţării Româneşti pe vornicul Ştefan Pârşcoveanu35.

26

Şerban Papacostea, op. cit., p. 154; Theodora Rădulescu, op. cit., p. 306.
P. V. Năsturel, Neamul boierilor Pârşcoveni, în „Literatura şi arta română. Idei.
Simţire. Formă”, anul IX, 25 septembrie-25 octombrie 1905, p. 567-568.
28
Theodora Rădulescu, Sfatul domnesc şi alţi mari dregători ai Ţării Româneşti din
secolul al XVIII-lea, în „Revista arhivelor”, anul XLIX, vol. XXXIV, nr. 3, 1972, p. 462.
29
Ibidem, p. 458.
30
Ibidem, p. 462.
31
P. V. Năsturel, op. cit., p. 258-571., Theodora Rădulescu, op. cit., p. 312.
32
Ibidem, p. 299.
33
Paul Emanoil Barbu, Haiducul Iancu Jianu. Adevăr şi legendă, Bucureşti, Casa de
Editură şi Librărie „Nicolae Bălcescu”, 1998, p. 17.
34
Nicolae Iorga, Istoria relaţiilor române. Antologie, ediţie îngrijită şi note de Florin
Rotaru, Traducere de Anca Verjinschi, Bucureşti, Editura Semne, 1995, p. 221
35
Leonid Boicu, Principatele Române în raporturile politice internaţionale (Secolul al
XVIII-lea), Iaşi, Editura Junimea, 1986, p. 209; Veniamin Ciobanu, Statutul juridic al
Principatelor Române în viziune europeană (sec. al XVIII-lea), Iaşi, Editura Universităţii
„Al. I. Cuza”, 1999, p. 84; Gheorghe Brătianu, Sfatul domnesc şi Adunarea Stărilor în Principatele Române, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1995, p. 200; Dionisie Fotino, Istoria
generală a Daciei sau a Transilvaniei, Ţării Munteneşti şi a Moldovei, Traducere din
greceşte de George Sion, Bucureşti, 2008, p. 313; Constantin C. Giurescu, Istoria românilor,
vol. III; partea I De la moartea lui Mihai Viteazul până la sfârşitul epocii fanariote (16011821), Ediţie îngrijită de Dinu C. Giurescu, Bucureşti, Editura All Educaţional, 2003, p. 212;
Istoria Românilor, vol. VI Europa clasică şi Europa luminilor (1711-1821), coordonatori
Paul Cernovodeanu, Nicolae Edroiu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002, p. 477; Andrei
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Anterior unii dintre boieri susţinuseră fie pe Manolache Rosetti36 fie pe Grigore
al III-lea Ghica37. Însă odată ajunşi la Constantinopol cei doi boieri au fost
nevoiţi să constate că Poarta numise deja ca domn pe Alexandru Ipsilanti.
Numirea celui din urmă se datora, potrivit afirmaţiilor lui Dionisie Eclesiarhul
pungilor cu bani plătite de greci la Ţarigrad „la vizir şi la rigeale”38.
Noul domn numit, Alexandru Ipsilanti, în încercarea de a-şi atrage marea
boierime munteană de partea sa, nu s-a răzbunat pe fostul său contracandidat, ci
chiar i-a acordat acestuia numeroase dregătorii: mare logofăt al Ţării de Sus (15
februarie 1775-6 februarie 1776) şi al Ţării de Jos (21 septembrie 1777-29
septembrie 1777; 26 mai 1781-10 decembrie 1781)39. Spre sfârşitul aceluiaşi an
primeşte dregătoria de mare vornic al celor două ţări40. Ştefan Pârşcoveanu a
mai primit de la Alexandru Ipsilanti şi moşia Slătioara, din părţile Oltului41.
Acest personaj a îndeplinit numeroase dregătorii şi după înlocuirea ca domn
a lui Alexandru Ipsilanti: vel vornic al Ţării de Sus (12 iunie 1786-12 aprilie
1787; 30 noiembrie 1789; 19 iulie 1790 – ianuarie 1791). În preajma izbucnirii
unui nou război ruso-austro-turc (1788-1792) şi în timpul desfăşurării acestuia
Ştefan Pârşcoveanu a fost de nenumărate ori membru în Divanul Craiovei42. În
timpul ocupării Olteniei de către austrieci (1789-1791) trupele străine staţionate
aici au acţionat pentru obţinerea unor venituri importante de la populaţia locală
care să le permită continuarea operaţiilor militare antiotomane. În acest sens ei au
încredinţat administraţia regiunii unui divan format din mari boieri, toţi cu vederi
prohabsburgice, printre care s-a numărat şi Ştefan Pârşcoveanu43.
Toate aceste dregătorii şi funcţii pe care le-au îndeplinit în viaţa politică şi
socială, au reprezentat pentru boierii Pârşcoveni nu numai un mijloc de
înavuţire, ci le-a conferit şi un anumit prestigiu şi autoritate în societate în
raporturile cu marea masă a populaţiei.

36

V. A. Urechia, Istoria româniloru. Cursu făcut la Facultatea de litere din Bucureşti,
seria de volume pentru 1774-1786, tom I, Bucureşti, 1891, p. 21.
37
Nicolae Isar, Istoria modernă a României (1774-1848), partea I 1774/1784-1848,
Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2001, p. 22.
38
Dionisie Eclesiarhul, Hronograf (1764-1815), Transcriere după original, indice şi glosar
de Dumitru Bălaşa. Studiu introductiv de Dumitru Bălaşa şi Nicolae Stoicescu. Note şi
comentarii de Nicolae Stoicescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1987, p. 36-37.
39
Theodora Rădulescu, op. cit., p. 129-130.
40
Ibidem, p. 121-122.
41
Nicolae Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, vol. VIII Scrisori
de boieri şi negustori olteni şi munteni către Casa de Negoţ sibiană Hagi Pop publicate
cu Note genealogice asupra mai multor familii, Bucureştim 1906, p. LXIII.
42
Theodora Rădulescu, op. cit., p. 121.
43
Mihai Popescu, Contribuţia Olteniei la răsboiul ruso-austro-turc dintre anii 17871792, în „Arhivele Olteniei”, anul IX, 1930, nr. 51-52, p. 306-309; Virgil Joiţa, Unele
aspecte privind stăpânirea austriacă în Oltenia (1787-1791), în „Analele Universităţii
din Craiova”, Seria Istorie, Geografie, Filologie, anul I, 1972, p. 63; Nicolae Iorga,
Studii şi documente cu privire la istoria românilor, vol. VIII, Bucureşti, 1906, p. 107.
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BANCHERI DE ODINIOARĂ AI CRAIOVEI.
FAMILIA POPP♦
Georgeta GHIONEA∗
Abstract: This article proposes a short incursion in the history of the “Fratii Popp”
Bank from Craiova, during the period 1924-1941. In order to establish the place of
this society in the national bank and credit system became necessary to study a
great number of archive documents that preserved the most numerous and
significant papers, useful for our theme. The initiative of the founding belonged to N.
T. Popp and the founding act of the society was signed by 34 persons from Dolj
County. Following the social structure of the founding members we have noticed
the presence of some well-known persons in the financial world, the great
landlords, the traders and the politicians from those times. Among these, the next
ones distinguished themselves: N. N. Popp, C. N. Popp, V. N. Popp, M. N. Popp,
Paul Vâlnef, C. Dumitrescu-Negrea. The same names we would find among the
shareholders from other banks founded in Oltenia during 1908-1920.
Keywords: Romania, national bank system, Dolj County, “Fratii Popp” Bank

În istoriografia românească, de după anul 1990, s-au observat preocupări de a
reconstitui aspecte din viaţa şi activitatea unor profesionişti, care şi-au pus amprenta
asupra domeniului în care şi-au desfăşurat activitatea. Prin demersul nostru am
încercat să refacem, atât cât ne-a fost cu putinţă, istoria unei vechi familii din
Oltenia, familia Popp, care i-a dat Craiovei importanţi negustori, bancheri, avocaţi
şi politicieni, la finele secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.
Reconstituirea celor mai importante momente – datele privind activitatea
comercială şi bancară sau aspectele referitoare la viaţa personală şi ascensiunea
politică a membrilor – s-a făcut pe baza documentelor păstrate în arhive şi, mai
puţin, pe cea a mărturiilor scrise, motiv pentru care, este posibil ca parte din
materialul realizat să conţină neconcordanţe de nuanţă istorică.
Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, N. T. Popp44 (n. 1848, Craiova
– m. 17 august 1920) s-a bucurat de o situaţie materială bună. Bunăstarea
♦

Articolul de faţă face parte din proiectul de cercetare nr. I/3 – Funcţionarii bancari în Oltenia:
apariţia şi dezvoltarea unei noi elite (1880-1948), din cadrul programului Structuri sociale, elite
şi norme în sud-vestul României (sec. XVI-XX).
∗
Cercetător ştiinţific III, dr. Georgeta Ghionea, Institutul de Cercetări socio-Umane „C. S.
Nicolăescu-Plopşor”, Craiova.
44
N. T. Popp, de religie ortodoxă, născut în Craiova, în suburbia Sf. Gheorghe Vechi, str. Frăţiei.
Împreună cu Maria N. Popp, bancherul a avut 7 copii: Nicu, Mihai, Constantin, Victor, Lucreţia,
Marioara şi Hortenţia.
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acestuia i s-a datorat practicării comerţului cu cereale, încă din anul 1866 el
fiind menţionat în rândul comercianţilor locali45. Prin activităţile sale
comerciale a întreţinut relaţii de afaceri cu diferite persoane, aşa încât a putut
adăuga la operaţiunile specifice oricărui negustor şi mici servicii de plăţi,
încasări, mijlociri băneşti etc. Cum împrumutul de bani cu dobândă a constituit,
întotdeauna, o sursă sigură de câştig, din anul 1870, N. T. Popp practică şi
negoţul cu bani, dovadă stând documentele de arhivă de la sfârşitul secolului al
XIX-lea, în care îl întâlnim numai cu denumirea de bancher46.
În calitate de bancher, N. T. Popp a împrumutat atât oameni modeşti, cât şi
pe cei cu o stare materială bună, contra unei dobânzi de 20-24% pe lună47.
Riscul de a rămâne cu o sumă neachitată la scadenţa împrumutului era foarte
mare, acesta fiind pretextul pentru perceperea unor dobânzi ridicate, dar şi
pentru asigurarea capitalului prin ipoteci sau gajuri bine chibzuite. Din viaţa lui
N. T. Popp nu au lipsit nici momentele dificile. Nu de puţine ori a avut procese
cu datornicii mărunţi, cum a fost conflictul cu Dincă Scheleru, din comuna
Bălteni, judeţul Gorj, pentru plata unei datorii de 300 de lei48.
Trăind în Craiova, N. T. Popp s-a implicat în evenimentele politice, economice şi financiare, specifice perioadei de după Unirea din anul 1859, mărturie
fiind lucrările pe care le-a publicat cu diferite ocazii49. A fost deputat liberal al
Colegiului I Dolj (1888, 1907)50 şi preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie
din Craiova – în mai multe rânduri. S-a remarcat prin interesul pe care l-a
manifestat pentru problema agricultorilor din Oltenia, deseori fiind numit în
comisiile ce se ocupau de agricultură. A acumulat, într-un timp destul de scurt,
cunoştinţele comerciale şi de credit, necesare pentru a-şi conduce afacerile
profitabil – în anul 1914 devenea acţionar principal la Banca Slatina51, în anul
1918 era acţionar şi membru al Băncii Craiova52 – deschizând, ulterior, epoca
Băncii N. T. Popp.
Om econom, N. T. Popp a dispus de o avere impresionantă. Astfel, din
testamentul încheiat în februarie 1919 aflăm că era proprietarul următoarelor
moşii: Constantineşti din judeţul Olt, Padea, Lăcriţa, Ostroveni, Sălcuţa, Teiu din
45

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Dolj, fond Banca Fraţii Popp, dos. 162/1932, f. 30
(în continuare se va cita: S. J. A. N. Dolj).
46
Idem, fond Jean Porubski, pachet VII, dos. 12/1951, f. 128.
47
Idem, fond Banca Fraţii Popp, dos. 506/1892, f. 4.
48
Idem, fond Tribunalul Judeţului Dolj, dos. 123/1888, f. 1-8.
49
N. T. Popp, O mică dare de seamă, Craiova, 1899; idem, Chestiuni economice şi financiare
privitoare la Banca Naţională şi Banca Agricolă, Craiova, 1901; idem, Câteva din cuvântările
rostite în Camera Deputaţilor. Legislaţia 1901-1904, Craiova, 1905; idem, Chestiuni economice
şi financiare, Craiova, 1908; idem, Scrisoare deschisă D-lui I. I. C. Brătianu. Preşedintele
Consiliului de Miniştri şi Ministru de Răsboiu, 1914.
50
Ana-Maria Rădulescu, Conservatorii din judeţul Dolj între 1899-1922, Craiova, Editura Aius,
2005, p. 66.
51
D. Şandru, Creditul agricol în România (1918-1944), Bucureşti, Editura Academiei Române,
1985, p. 18.
52
Copie după procesul verbal nr. 6 din 10 octombrie 1918, în Gazeta Craiovei, nr. 81, anul
XLVII/1919, p. 3.
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judeţul Dolj şi Socoleşti din judeţul Mehedinţi53. O adevărată avere a lăsat N. T.
Popp şi în scopuri caritabile54. Astfel, fiii săi trebuiau să se preocupe de:
construirea unui local nou, în care să funcţioneze Şcoala Superioară de Comerţ,
aceasta urmând să poarte numele „Soţii Nicolae şi Maria Popp”, întreţinerea a
două paturi la spitalul de alienaţi, înfiinţat de către Epitropia M. Dudu,
construirea unei biserici, care urma să-i deservească pe locuitorii satelor Orăşani
şi Ostroveni55, iar un milion de lei urma să fie donat pentru Societatea Basarab56.
Totodată, prin testamentul său, N. T. Popp a lăsat „efecte publice, creanţe
privilegiate, hipoteci, acţiuni, cambii şi debite în conturi corente” – o avere care
se ridica la peste trei milioane de lei – pentru înfiinţarea Casei de Comerţ Banca
N. T. Popp Succesori57. Societatea înfiinţată avea scopul de a continua vechea
firmă N. T. Popp, făcând toate operaţiunile de bancă, „de a organiza cumpărări
de cereale şi de a da concurs agriculturei şi industriei naţionale, contribuind la
refacerea economiei”58. La baza societăţii au stat legăturile de familie, care au
asigurat continuitatea afacerilor şi a numelui. Astfel, din primul consiliu de
administraţie al societăţii au făcut parte trei din cei patru fii ai lui N. T. Popp:
Nicu, Constantin şi Victor N. Popp59. Prin pregătirea intelectuală, posibilităţile
economice, aspiraţiile sociale şi politice, aceştia au aparţinut categoriei elitei
financiare şi intelectuale, şi au reuşit să-i dea familiei strălucire şi prosperitate.
Pentru a avea o imagine completă asupra fiilor lui N. T. Popp, am urmărit şi
câteva aspecte din sfera particulară şi cea politică a vieţii lor.
Nicu N. Popp, figură importantă a bancherilor locali, şi-a luat licenţa în
ştiinţe economice la reputatul Institut Superieur du Commerce din Anvers, ulterior absolvind Şcoala de Ştiinţe Politice din Paris. La revenirea în ţară, cele trei
mari vocaţii ale lui N. N. Popp, economică, politică şi publicistică, se vor împleti continuu. Astfel, s-a remarcat ca preşedinte în primul consiliu de administraţie al Băncii Comerţului din Craiova60, în anul 1899 era numit membru în
comisia financiară a oraşului, iar în anul 1910 îl întâlnim, ca membru, în
53

Prin testamentul lui N. T. Popp, moşiile au fost distribuite astfel: N. N. Popp a primit moşia
Padea; M. N. Popp moşia Lăcriţa şi jumătate din moşia Ostroveni; C. N. Popp a intrat în posesia
moşiei Sălcuţa; V. N. Popp a primit jumătate din moşia Ostroveni; fiica sa, Marioara, căsătorită
Berlescu, a primit moşia Adâncata; Elena, căsătorită Kiriţescu, a devenit posesoarea moşiilor Teiu
şi Socoleşti; Lucreţia, căsătorită Coculescu, a primit moşia Constantineşti; Hortenţia, căsătorită J.
Vuccino, a primit partea de moşie în numerar, fiind căsătorită cu un cetăţean străin (S. J. A. N.
Dolj, Succesiunea N. T. Popp, Testamentul Olograf, dos. 125/1922, f. 7).
54
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NICOLAE T. POPP, iar pe revers anul morţii, 17 august 1920 (I. G. Probota, Medalistica noastră
în 1921, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, anul XVI, nr. 40/octombrie-decembrie
1921, Bucureşti, 1922, p. 124 (în continuare se va cita: BSNR).
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S.J.A.N. Dolj, Succesiunea N. T. Popp, Testamentul Olograf, dos. 125/1922, f. 1.
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Judeţului Dolj, dos. 285/1911, f. 1.
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comisia pentru studierea reformei agrare. Alături de fratele său, C. N. Popp, şi
împreună cu alţi negustori şi bancheri locali, N. N. Popp a pus bazele Băncii
Craiova, în anul 190761. Odată cu înfiinţarea Băncii N. T. Popp s-a implicat
activ în activităţile bancare, îndeplinind succesiv funcţiile de director şi
preşedinte al societăţii62. Încă din tinereţe a fost atras de ideile conservatoare.
Astfel, în anul 1899, acesta devine membru al Partidului Conservator, iar la 29
mai 1899 este ales deputat al colegiului III. Pentru o scurtă perioadă de timp a
fost membru al Partidului Poporului, îndeplinind funcţia de vicepreşedinte al
acestuia (1926). În intervalul 17 noiembrie 1891-15 iulie 1892 a fost director al
ziarului Economistul Român, ziar politic, economic, financiar, agricol şi literar,
iar din anul 1908 este proprietar şi director al ziarului Doljiul63.
Constantin N. Popp s-a născut în anul 1877, în Craiova64. Doctor în drept,
acesta a îndeplinit importante funcţii politice, printre care cea de prefect al
judeţului Dolj (1914-1915)65 şi primar al Craiovei (1919).
Din iniţiativa lui C. N. Popp a fost fondată, în anul 1907, societatea
cooperativă de credit, Banca Craiova66, cu durată nelimitată şi un capital social
de 500.000 de lei67. Instituţia a funcţionat, cu această formă juridică, până în
anul 1914, când adunarea generală extraordinară a decis transformarea băncii în
societate anonimă pe acţiuni68. La capitalul noii societăţi, suma de 200.000 de
lei a fost subscrisă de către Banca Craiovei – societatea cooperativă – restul de
300.000 de lei fiind acoperiţi de către ceilalţi acţionari69. Cu această ocazie a
fost prezentat şi un nou consiliu de administraţie, compus din: C. N. Popp
(preşedinte şi director), D. Băncioiu (vicepreşedinte), C. Ionescu-Vasiliu, Iulian
Vrăbiescu, I. T. Isvoranu, N. V. Demetrescu (membri), G. Cezianu, Paul
Vâlnef, I. I. Şimniceanu (cenzori)70.
În perioada 1914-1915, banca a activat numai câteva luni, iar între anii
1916-1918, în sediul societăţii nu s-au desfăşurat niciun fel de operaţiuni
bancare. După Primul Război Mondial, banca şi-a îndreptat atenţia în special
spre agricultură, acordând cele mai mici dobânzi de pe piaţă şi cu termenele
cele mai lungi71. Creditele s-au îndreptat spre cei care au achiziţionat pământ,
pentru construirea de mori ţărăneşti, şi a favorizat elementele întreprinzătoare.
Progresul înregistrat de societate i-a determinat pe acţionari să mărească
61
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63
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64
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65
C. N. Popp, prefect al judeţului Dolj, Expunerea situaţiunei judeţului Dolj pe anul 1914,
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octombrie 1914, Craiova, 1915.
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capitalul social. Astfel, în anul 1920 acesta a fost majorat de la valoarea de
500.000 de lei, la 1.490.000 de lei, în 1921 la 1.633.000, în anul 1924 la 2
milioane de lei72, iar în anul 1926 la 10 milioane de lei.
Având portofoliul în majoritate agricol, Banca Craiovei s-a resimţit în
perioada de criză economică (1929-1933). În cursul anului 1931, societatea a înregistrat pierderi mari din cauza scăderilor mari la bursă a rentei de împroprietărire, a
acţiunilor petrolifere şi industriale, din care banca avea un stoc important. În imposibilitate de a-şi reface capitalul, conform legii din 1935, Consiliul Superior Bancar
a decis, în anul 1939, lichidarea societăţii sau fuzionarea acesteia cu o altă instituţie
bancară73. Până la finele anului 1939, societatea a fuzionat cu Banca Fraţii Popp.
Victor N. Popp, avocat, numismat şi colecţionar de artă, s-a născut la 17
decembrie 188574, în oraşul Craiova, unde a şi urmat cursurile elementare şi
liceul. Între anii 1904-1909 a studiat dreptul la Paris, iar la revenirea în ţară, în
anul 1910, a ocupat funcţia de avocat în Baroul Ilfov (1910-1927), ulterior în
Baroul Dolj. În paralel cu activitatea de avocat, Victor N. Popp a fost membru
fondator al Băncii Creditul Oltean din Craiova75 şi membru fondator al
Societăţii Numismatice Române, societate în cadrul căreia a îndeplinit funcţiile
de casier şi contabil, între anii 1915-1916 şi în intervalul 1919-192176. Intelectual pasionat, Victor N. Popp a colaborat la Revue de Sciens et Legislations
Financiare de Paris şi la Buletinul Societăţii Numismatice Române77.
Mihai N. Popp (n. 1871, Craiova – m. 4 noiembrie 1951), mare proprietar.
În ceea ce priveşte starea civilă a acestuia, am aflat că a fost căsătorit cu Maria
Marocneanu, cu care a avut trei copii: Lilette, Radu şi Traian78. Deşi a debutat
în politică ca membru al Partidului Liberal, în anul 1908 a intrat în rândurile
Partidului Conservator-Democrat, în 1911 devine membru al Partidului
Conservator, iar în decembrie 1918 a pus bazele Partidului Democrat. În
activitatea politică a îndeplinit funcţia de consilier judeţean, între anii 19011905, reprezentant conservator al colegiului II de Cameră (ales la 18 februarie
1911 şi 10 noiembrie 1912) şi a fost membru în Comisia de Petiţiuni a Adunării
Deputaţilor79. M. N. Popp a ştiut să aprecieze importanţa culturală pe care o
avea existenţa unor şcoli sau activitatea unor societăţi ştiinţifice. Astfel, a
72
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militat pentru răspândirea educaţiei la sate, susţinând construirea şi repararea
şcolilor din mediul rural; în anul 1909, a iniţiat şi finanţat proiectul de ridicare a
unei statui dedicate domnitorului Al. I. Cuza, la Craiova.
Fiii lui N. T. Popp i s-au alăturat de timpuriu tatălui lor, iar după moartea
acestuia au preluat afacerile. Acţionari principali ai Băncii Fraţii Popp, aceştia
au înlesnit adunarea capitalului social, subscriind ei înşişi la un număr important
de acţiuni, dar şi îndemnând pe clienţii lor să subscrie (Anexa 2).
Banca N. T. Popp şi-a început activitatea la 12 martie 1924, cu un capital
social de 8.200.000 de lei şi o durată nelimitată80. Sediul băncii a fost în imobilul din str. Kogălniceanu, nr. 1, imobil care valora, la data începerii activităţii,
2 milioane de lei81.
Sistemul de organizare şi funcţionare al Băncii Fraţii Popp a fost reglementat, în liniile sale esenţiale, prin statutul de funcţionare al acesteia. Structura
organelor de conducere şi de administrare a instituţiei a cuprins adunarea generală
a acţionarilor, consiliul de administraţie şi consiliul de cenzori, la care s-a adăugat
corpul funcţionarilor, care nu era inclus între organele de conducere, dar care a
avut un rol însemnat în desfăşurarea operaţiunilor financiare. Urmărind procesele
verbale ale adunărilor generale şi ale consiliilor de administraţie, am observat, dea lungul timpului, cu mici excepţii, aceleaşi persoane. Printre aceştia s-au
remarcat următorii: N. N. Popp, C. N. Popp, V. N. Popp, M. N. Popp, Radu N.
Popp avocat, D. Băncioiu, I. T. Isvoranu82, N. Nicolaescu avocat, C. Dumitrescu
Negrea83, Aurel S. Delcescu, Paul Vâlnef84, C. Ionescu85.
Încrederea băncii a fost dată şi de natura şi calitatea angajaţilor săi. Astfel,
Banca Fraţii Popp a căutat să atragă şi să lucreze cu oameni care aveau pregătire
de specialitate, şi care erau familiarizaţi cu problemele de tehnică bancară.
Dumitru Gh. Naum, Anghel P. Siropol, Ştefan Bobe, V. Hortopan, funcţionari ai
Băncii Craiova, sunt preluaţi, din anul 1924, şi de Banca Fraţii Popp. Reglementarea activităţii şi a atribuţiilor funcţionarilor s-a realizat prin regulamente speciale, adaptate şi modificate, după necesităţi, de către adunările generale ale
societăţii. Angajarea în serviciu se făcea de către societate cu respectarea tuturor
dispoziţiilor legale în vigoare. Cererea de angajare era însoţită de următoarele
documente: actul de naştere, certificatul de studii, livretul militar, actele de stare
civilă pentru persoanele căsătorite, adeverinţă cu timpul servit în alte întreprinderi
şi fotografii pentru legitimaţii86. Funcţionarii primeau retribuţia financiară lunară,
80

S. J. A. N. Dolj, fond Banca Fraţii Popp, dos. 299/1924, f. 1.
Ibidem.
82
Iancu T. Isvoranu, născut în 1863, licenţiat în drept, mare proprietar, deputat, membru fondator
al Băncii Astra, Sucursala Craiova, în S.J.A.N. Dolj, fond Camera de Comerţ şi de Industrie
Craiova, dos. 144/1931, f. 1.
83
C. Dumitrescu-Negrea, născut în 1883, licenţiat în drept, membru fondator al Băncii Craiova şi
al Băncii Creditul Oltean, în S. J. A. N. Dolj, fond Banca Fraţii Popp, dos. 242/1947, f. 133.
84
Paul Vâlnef, născut în 1886, licenţiat în drept, membru fondator al Băncii Craiova şi al Băncii
Creditul Oltean în S. J. A. N. Dolj, fond Banca Fraţii Popp, dos. 242/1947, f. 133.
85
Ibidem, dos. 195/1934, f. 26-27.
86
Ibidem, dos. 242/1947, f. 105.
81
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beneficiau de concediu de odihnă şi medical, orele suplimentare plătite, ajutor de
familie, rând de haine şi încălţăminte, lemne de foc etc.
Activitatea băncii s-a axat pe următoarele operaţiuni financiare: primea bani
în păstrare; realiza împrumuturi pe gajuri de cereale, mărfuri, efecte publice şi
poliţe; realiza plăţi în ţară la bănci şi la particulari; făcea plăţi în străinătate;
desfăşura schimb de tot felul de monede, participa la înfiinţarea unor întreprinderi
comerciale şi industriale87 etc. Principala formă de creditare, activată de bancă,
atât pentru mediul urban, cât şi pentru mediul rural, a fost împrumutul ipotecar.
Ipotecile constau în pământ, case, vii, păduri şi diverse plantaţii. Solicitantul
trebuia să prezinte băncii o serie de acte doveditoare, din care să rezulte că este
proprietarul imobilului şi să nu aibă obligaţii la alte instituţii de credit. În ceea ce
priveşte evoluţia acestor conturi, observăm că: în anul 1927 însumau 920.840 de
lei, iar la 1929 se ridicau la valoarea de 1.378.618 de lei88.
Încă din primul an de funcţionare, Banca N. T. Popp a creditat anumite
întreprinderi industriale şi financiare, obţinând beneficii din întrebuinţarea capitalului ei, în aceste direcţii. Nevoia de afiliaţie a fost dictată chiar de operaţiunile
băncii, care nu s-au limitat numai la perimetrul oraşului Craiova sau al judeţului
Dolj. Astfel, în nume colectiv sau individual membrii societari au participat cu capital la importante societăţi comerciale, industriale, culturale şi financiare, dintre
care amintim: Banca Drăgoeşti (devenită Banca Drăgăşani în august 1920)89,
Banca Uniunii Agricole, Comerciale şi Industriale Slatina, Banca Slatina90, Banca
Franco-Română91, Banca Agricolă92, Societatea de Navigaţie România93 etc.
Urmărind evoluţia mijloacelor proprii de exploatare (capital social şi
fonduri de rezervă), de la înfiinţare şi până la declanşarea crizei economice, se
observă o uşoară creştere a acestora. Dacă la 1925 fondul de rezervă însuma
781.490 de lei, în preajma declanşării crizei economice acesta se ridica la
valoarea de 1.258.358 de lei94. La numai un an de existenţă, capitalul social al
băncii a fost majorat de la 8.200.000 de lei la 12 milioane de lei (la 1925)95. Pe
fondul retragerii depozitelor la termen, în anul 1929 capitalul era de 9.280.000
lei96, iar până la finele anului 1931 s-a înjumătăţit. În imposibilitate de a-şi
recupera creditele de la debitori, dar nevoită să facă faţă cererilor de retragere a
depozitelor, Banca Fraţii Popp a solicitat mai multe împrumuturi la Banca
Naţională a României Sucursala Craiova, gajând cu imobilul băncii97. La 31
decembrie 1937, situaţia bilanţieră a societăţii se prezenta astfel: 12.000.000 de
87

Ibidem, dos. 299/1924, f. 3.
Ibidem, dos. 132/1924, f. 29.
89
Ibidem,dos. 123/1921, f. 66.
90
Ibidem, f. 37.
91
Ibidem, f. 65.
92
Ibidem, 107.
93
Ibidem, f. 129.
94
Ibidem, dos. 132/1924, f. 29.
95
Ibidem, f. 14.
96
Ibidem, dos. 160/1932, f. 40.
97
Ibidem, f. 67.
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lei valoare capital social, depuneri spre fructificare – 120.000 de lei, creditori
din ţară la termen – 277.678 de lei98.
În urma deciziei consiliului de administraţie, din 23 iunie 1939, Banca
Fraţii Popp a fuzionat, până la finele anului, cu Banca Craiovei99 (lichidator al
Băncii Craiova a fost numit I. Răduţ casier la Banca Naţională a României
Sucursala Craiova100). După fuziune denumirea băncii a rămas Banca Fraţii
Popp. Capitalul social s-a majorat, prin fuziune, la cifra de 11.267.000 de lei,
din care contribuţia Băncii Fraţii Popp a fost de 6.496.000 de lei, iar aportul
Băncii Craiovei de 4.771.000 de lei (capital etnic românesc 4.715.000 de lei;
evreiesc 25.000 de lei; francez 6.000 de lei; german 23.000 de lei; sârb 2.000 de
lei101). Consiliul de administraţie, rezultat în urma fuziunii, a fost format din: C.
N. Popp, I. T. Isvoranu, C. Dumitrescu-Negrea, Victor N. Popp, Al. Stanovici şi
Paul Vâlnef. Cenzori: Elie I. Săndoiu, I. Basa şi Eftimie Pănoiu102. De la data
fuzionării, instituţia şi-a desfăşurat activitatea în sediul din str. Kogălniceanu,
nr. 1, unde au funcţionat birourile N. T. Popp103. La 22 noiembrie 1941, Banca
Fraţii Popp a intrat în lichidare, lichidator fiind numit Eftimie Pănoiu104. La acea
dată, pe lângă imobilul din str. Kogălniceanu, nr. 1, banca dispunea de un
imobil în Corabia, compus din teren de 2.232 mp, pe care se afla o magazie105,
şi de un imobil în strada Gherceşti Noi, nr. 13106.
Negustori, comercianţi, proprietari, avocaţi, bancheri, membrii familiei
Popp s-au afirmat ca o prezenţă semnificativă în dinamica socială, economică şi
politică a oraşului Craiova. Cunoaşterea pieţei, abilitatea de a întrebuinţa
creditul şi arta de a face să circule rapid capitalul au fost doar câteva dintre
calităţile care i-au impus în rândul elitei locale şi le-a asigurat o poziţie specială
în cadrul activităţilor economice şi financiare ale oraşului.

98

Ibidem, dos. 225/1937, f. 4.
Ibidem, dos. 295/1937, f. 6.
100
Idem, fond Camera de Comerţ şi de Industrie Craiova, dos. 18/1931, f. 220.
101
Ibidem, f. 97.
102
Idem, fond Banca Fraţii Popp, dos. 228/1939, f. 9.
103
Idem, fond Camera de Comerţ şi de Industrie Craiova, dos. 30/1931, f. 10.
104
Idem, fond Banca Fraţii Popp, dos. 237/1943, f. 3.
105
Ibidem, dos. 123/1921, f. 8.
106
Ibidem, dos. 237/1943, f. 4.
99
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Anexa 1
Lista persoanelor care au activat, până la 1941, în
Banca Fraţii Popp din Craiova107
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Numele şi prenumele
C. Mihăilescu /expert contabil
Anghel P. Siropol
V. Hortopan
Ioan N. Stănculescu/expert contabil
Radu Popp
Dumitru Gh. Naum/expert contabil
Dumitru I. Ştefănescu
Ştefan Bobe/expert contabil
Elena Lupşa
Vasile Stroescu
Ioan C. Stan

Funcţia în cadrul
unităţii
contabil şef
contabil
casier
procurist
avocat
procurist
funcţionar
contabil
cameristă
camerier
camerier

Anul
încadrării
1925
1925
1938
1938
1924
1930
1938
1940

Anexa 2
Situaţia acţionarilor la 31 decembrie 1937 108
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nume şi prenume

Localitatea

Banca Craiovei
Craiova
Fl. Băncioiu
Daneţ
Moştenitor D. Băncioiu
Craiova
I. I. Ciocîlteu
Galiciuica
C. Dumitrescu Negrea
Craiova
Ştefan Dumitrescu
Rasnic
A. S. Delcescu
Craiova
N. I. Florescu
Cornu
D. I. Florescu
Cornu
N. I. Filipescu
Poiana Mare
C. P. Hristescu
Craiova
I. T. Isvoranu
Craiova
C. Ionescu
Craiova
I. C. Mitrică
Pleniţa
N. Mangă
Pleniţa
N. Nicolăescu
Craiova
N. N. Popp
Craiova
M. N. Popp
Craiova

Nr.
Acţiunilor
deţinute
10
4
10
2
19
12
16
8
10
1
10
6
3
1
20
6
418
418

Valoarea
acţiunilor

Nr. de
voturi

50.000 lei
20.000 lei
50.000 lei
10.000 lei
95.000 lei
60.000 lei
80.000 lei
40.000 lei
50.000 lei
5.000 lei
50.000 lei
30.000 lei
15.000 lei
5.000 lei
100.000 lei
30.000 lei
2.090.000 lei
2.090.000 lei

2
1
2
1
3
2
3
1
1
1
2
1
1
1
4
1
32
32

107
Idem, fond Casa Asigurărilor Sociale, dos. 410/1945, f. 1-2; Idem, fond Banca Fraţii Popp,
dos. 236/1942, f. 445-449.
108
Ibidem, dos. 225/1937, f. 50.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

C. N. Popp
V. N. Popp
G. D. Pencioiu
Gh. Popescu
I. D. Popa
Pr. M. I. Popescu
C. Popescu
Pr. I. Florescu
I. N. Stănculescu
Th. Şerbănescu
St. Ştefănescu
C. N. Ştefan
Pr. C. Stănică
I. S. Tacoi
T. Trană
P. Vâlnef

Craiova
Craiova
Craiova
Orodel
Sălcuţa
Padea
Ciubega
Carpen
Craiova
Craiova
Măleşti
Giubega
Orodel
Pleniţa
Galiciuica
Craiova

105

420
418
2
6
1
1
4
3
1
1
2
1
10
1
5
6

2.100.000 lei
2.090.000 lei
10.000 lei
30.000 lei
5.000 lei
5.000 lei
20.000 lei
15.000 lei
5.000 lei
5.000 lei
10.000 lei
5.000 lei
50.000 lei
5.000 lei
25.000 lei
30.000 lei

32
32
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

DIMENSIUNEA AFECTIVĂ A POLITICULUI:
PROPAGANDĂ ŞI CULTUL LIDERULUI
MISIUNEA PROPAGANDISTICĂ A GĂRZII
NAŢIONALE A FRONTULUI RENAŞTERII
NAŢIONALE ÎN JUDEŢUL VÂLCEA (1939-1940) ♦
Diana-Mihaela PĂUNOIU∗
Abstract: Our study is focused on the analyze of the partial role of National
Guard of the National Renaissance Front, one of the institutions created during
the carlist regime with the purpose to contribute, through its activity, on
changing the mentality of the population to be in line with the ideology of the
new regime. To the newly set up organism have been given, through starting
legislation, multiple and complex tasks, one of them referring to propaganda
activity in favour of the authority monarchy of King Carol II. Our study aims to
respond the question: if a new organism succeed, in a well defined region
(Vâlcea County), in a relatively short period (January 1939 – September 1940),
to mobilize in a real way and fulfil successfully the most difficult task from the
multiple roles that was given by its creators.
Keywords: propaganda, institutions, National Guard of the National Renaissance
Front, Vâlcea County, King Carol II.

Monarhia autoritară a regelui Carol al II-lea, instituită, într-un context
intern şi internaţional instabil109, în cursul nopţii de 10 spre 11 februarie 1938, a
♦

Studiul reprezintă parte din proiectul de cercetare intitulat „Propaganda instituţionalizată în timpul regelui Carol al II-lea: Ţinutul Olt (1938-1940)”, inclus în programul
de cercetare intitulat „Propagandă şi ritual în România (1866-1989)”, coordonatori
program: cercet. şt. III dr. Nicolae Mihai, cercet. şt. dr. Diana-Mihaela Păunoiu, cercet.
şt. III drd. Silviu-Gabriel Lohon, derulat în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane
„C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova, în perioada 2012-2014
∗
Cercetător ştiinţific dr., Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S.
Nicolăescu-Plopşor” Craiova. Email: dianamihaelapaunoiu@yahoo.com
109
A.J.P. Taylor, Originile celui de-al doilea război mondial, traducere şi note de
Lucian Leuştean, Postfaţă de I. Ciupercă, Iaşi, Editura Polirom, 1999, p. 43-122;
Cristophe Midan, Carol al II-lea şi teroarea istoriei 1930-1940, versiune în limba
română de Daniela Codruţa Midan, Bucureşti, Editura Militară, 2008, p. 18; Keith
Hitchins, România 1866-1947, traducere din engleză de George G. Potra şi Delia
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adus schimbări semnificative atât la nivelul instituţiilor statului, cât şi la nivelul
societăţii. „Noul regim”/regimul carlist, punând capăt democraţiei tradiţionale,
se declara, de la început, soluţia „salvatoare” pentru România acelor vremuri.
Regimul democratic pluripartidist era denunţat ca fiind ancronic şi falimentar,
în timp ce „noul regim” era promovat ca unul în timpul căruia vor fi rezolvate
toate vechile probleme ale statului şi societăţii româneşti110.
Ideologia carlistă introducea în circuitul social principii noi, toate decurgând dintr-unul esenţial – cel al solidarismului social, considerat ca fiind soluţia
cea mai bună pentru îndepărtarea disfuncţionalităţilor societăţii româneşti din
perioada anterioară regimului de autoritate monarhică. Protagoniştii carlişti
propagau, prin orice mijloace, necesitatea schimbării mentalităţii populaţiei şi
asimilarea din convingere a soluţiei „propuse” pentru redresarea naţională. De
asemenea, cu scopul de „a integra aceste principii, în conştiinţa cetăţenilor”, de
a efectua „opera de educare a maselor”, au fost create/ reorganizate „servicii
publice”/ instituţii, precum: Straja Ţării, pentru educarea tineretului, Fundaţia
culturală „Principele Carol”, Serviciul Social şi căminele culturale, pentru
„ridicarea şi civilizarea satelor”, Frontul Renaşterii Naţionale/ F.R.N. (cu formaţiunea sa anexă, Garda Naţională), „pentru a ajuta la transformarea socială
proclamată prin constituţiune”111 şi altele.
Studiul nostru analizează rolul unui asemenea „serviciu public”, cum era
denumit în epocă, respectiv Garda Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale, în
cadrul judeţului Vâlcea. Organismului nou înfiinţat i-au fost atribuite, prin
legislaţia de constituire, sarcini multiple şi complexe, una dintre acestea referindu-se la activitatea de propagandă în favoarea noului regim. Limitarea spaţială autoimpusă îşi găseşte explicaţia în faptul că o analiză detaliată a realităţilor dintr-o unitate teritorial-administrativă poate fi elocventă pentru a răspunde
la întrebarea la care ne-am propus să răspundem, dacă un organism nou a reuşit,
într-o perioadă relativ scurtă, să se coaguleze, în mod real, şi să-şi îndeplinească
cu succes unul din rolurile pentru care a fost înfiinţat.
Potrivit decretului-lege din 16 decembrie 1938, Frontul Renaşterii Naţionale
era înfiinţat ca „unică organizaţie politică în stat”, având scopul de a „mobiliza conştiinţa naţională în vederea întreprinderii unei acţiuni solidare şi unitare româneşti
de apărare şi propăşire a Patriei şi de consolidare a Statului”112. De asemenea,
articolul 32 din „Regulamentul legii pentru înfiinţarea «Frontului Renaşterii
Răzdolescu, Bucureşti, Humanitas, 1996, p. 446; Sorin Alexandrescu, Paradoxul
român, Bucureşti, Editura Univers, 1998, p. 99-100.
110
Istoria românilor, vol. VIII, România întregită (1918-1940), coordonator: Ioan
Scurtu, secretar: Petre Otu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 391-396, 400;
Armand Călinescu, Însemnări politice. 1916-1939, ediţie îngrijită şi prefaţă de dr. Al.
Gh. Savu, Bucureşti, Editura Humanitas, 1990, p. 369-370.
111
Paul Negulescu, Principiile fundamentale ale Constituţiunei din 27 februarie 1938,
Bucureşti, Atelierele Zanet Corlăteanu, 1938, p. 36-37.
112
„Monitorul Oficial” (în continuare MO), partea I, anul CVI, nr. 293, 16 decemvrie
1938, p. 5972.
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Naţionale»”, de la 5 ianuarie 1939, stipula înfiinţarea, ca formaţiuni auxiliare ale
F.R.N., unor unităţi de gardă naţională113. Acestea urmau să funcţioneze pe baza
unui regulament special, care a fost elaborat ulterior şi publicat în „Monitorul
Oficial” în aprilie 1939.
Potrivit articolului II din „Regulamentul special pentru organizarea şi
funcţionarea Gărzii Naţionale114, aceasta avea următoarele atribuţii:
a) Să propage în toate straturile sociale doctrina politică a Frontului şi anume:
înălţarea Patriei prin întărirea ideii naţionale şi a solidarităţii fiilor săi, întărirea
familiei ca celulă socială, crearea unei vieţi spirituale prin dezvoltarea credinţei
creştine şi a culturii autohtone, propăşirea materială, prin obligativitatea şi cinstirea
muncii, precum şi spiritul de jertfă pentru Tron şi Ţară (subl. n.); b) Să informeze
organele Frontului asupra stării de spirit din Ţară şi a problemelor de interes
obştesc; c) Să servească ca organ de ordine al Frontului cu prilejul manifestaţiunilor
de orice fel ale organizaţiunilor acestuia; d) Să coopereze cu organizaţiunile
existente, în vederea unei temeinice pregătiri a populaţiunii pentru apărarea pasivă
împotriva atacurilor aeriene; e) Să colaboreze cu organele Străjii Ţării şi ale
Serviciului Social sau orice alte instituţiuni de Stat, ori de câte ori acţiunea sa are un
obiect identic sau asemănător cu cel urmărit, în general sau într’o anumită
împrejurare, de către acestea; f) Să coopereze în timp de războiu, prin membrii săi
rămaşi nemobilizaţi, cu organele militare, pentru menţinerea siguranţei şi liniştei
publice115.

În privinţa membrilor, Regulamentul preciza că „înrolările”/ înscrierile în
Gardă erau facultative, iniţial, cu titlu provizoriu şi deveneau definitive după minim
un an, timp în care candidaţii la calitatea de membru erau „supuşi la diferite probe
educative şi de încercare a devotamentului şi înţelegerii lor pentru rosturile Gărzii”
(articolul 15)116. Pe lângă condiţiile incluse în regulament117 sau exprimate în corespondenţa confidenţială dintre autorităţi118, candidaţii la calitatea de membru al
Gărzii Naţionale trebuiau să îndeplinească şi următoarele cerinţe:
113

„Buletinul Oficial al Ţinutului Olt”, anul II, nr. 1-4, 1 ianuarie – 1 februarie 1939, p. 3.
„Monitorul Oficial”, partea I, anul CVII, nr. 95, 25 aprilie 1939, p. 2580-2582.
115
Ibidem, p. 2580.
116
Ibidem.
117
Potrivit articolului 16 din „Regulamentul special pentru organizarea şi funcţionarea
Gărzii Naţionale”: „Candidaţii pentru calitatea de membru al Gărzii vor trebui să
îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie membrii ai Frontului; b) să fie valizi; c) să
aibă cel puţin vârsta de 23 şi cel mult vârsta de 50 ani; d) să ştie a scrie şi a citi
româneşte; e) să fi avut întotdeauna o bună purtare în societate”, ibidem.
118
În corespondenţa dintre autorităţile centrale şi cele locale mai apar următoarele
condiţii de admitere: să fie, pe cât posibil, absolvenţi de curs primar, să fi satisfăcut
serviciul militar, fără să fi fost dezertori sau nesupuşi la concentrare, să nu fi fost
îndepărtaţi din funcţiuni civile şi de stat, comună şi judeţ, să nu fi suferit condamnări
penale infamante, să nu fi practicat sau să practice camăta, să nu fie faliţi, la acestea
adăugându-se încă două nefăcute publice şi anume: să nu fi activat în fostele partide
politice extremiste şi să fie de origine creştină, Serviciul judeţean Vâlcea al Arhivelor
114
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[...] să fie buni gospodari, harnici şi chibzuiţi în toate acţiunile lor, respectuoşi
faţă de legi şi autorităţi, buni români, cinstiţi în relaţiile cu semenii lor, buni tată de
familie, să nu fie vicioşi, să frecventeze biserica, să fie oameni potoliţi, dar hotărâţi,
să fie oameni cu iniţiativă, de sacrificiu şi să se supună în totalitate regulamentului,
ordinelor şi dispoziţiilor referitoare la activitatea F.R.N şi a Gărzii Naţionale119.

Toate criteriile de selecţie trebuiau respectate atunci când se făceau recrutările. Condiţiile de admitere confidenţiale trebuiau să fie comunicate numai
oral120. Din cele menţionate anterior, se poate consta faptul că se urmărea ca
potenţialii membrii ai Gărzii Naţionale a F.R.N. să fie doar persoane care să
ofere modele sociale pentru restul populaţiei şi să câştige încrederea publicului
larg în formaţiunea carlistă.
Partidul unic era promovat, de către susţinătorii regimului autoritar al regelui
Carol al II-lea, ca fiind un „simbol al unirii noastre [al] tuturora într-o exprimare
unică a solidarităţii naţionale”, în timp ce Garda Naţională era considerată „un
organ de ordine, a cărui funcţiune permanentă să asigure acţiunea de prefacere
morală, în numele căreia a fost creat noul regim constituţional (subl. n.)”121.
Propaganda Gărzilor trebuia să aibă ca rezultat final acceptarea de către populaţie
şi solidarizarea acesteia cu regimul autoritar al regelui Carol al II-lea:
Noua ordine constituţională, [...] are nevoie, pentru a fi înţeleasă şi sincer
împărtăşită până în cele mai îndepărtate colţuri ale ţării, de un instrument [Garda
Naţională] care să pună în mişcare şi să împlinească această acţiune de integrare
completă a noilor principii de viaţă politică, în convingerea fiecăruia dintre noi
(subl. n.)122.

Comandamentele centrale şi locale ale Gărzii Naţionale au fost constituite
înainte ca Regulamentul pentru funcţionarea noului organism să fie publicat.
Astfel, la 11 februarie 1939, regele Carol al II-lea îl numeşte, printr-un decret
regal, comandant al Gărzilor Naţionale ale F.R.N. pe generalul de brigadă în
rezerva Cavaleriei Petre G. Georgescu123. La 24 aprilie 1939, tot printr-un decret
regal, a fost numit şef al Statului Major al Comandamentului central colonelul de
rezervă Gheorghe Popovici. Prin acelaşi decret regal au fost făcute numirile şi
pentru comandamentele Gărzilor din ţinuturi şi judeţe. În funcţia de comandant al
Gărzi Naţionale din Ţinutul Olt a fost numit colonelul în rezervă Alexandru
Viişoreanu. La conducerea Gărzilor Naţionale din judeţele care aparţineau
Ţinutului Olt au fost numiţi următorii comandanţi: colonelul în rezervă Dumitru
Naţionale (în continuare, se va cita: S.J.A.N., Vâlcea), fond Garda Naţională a Frontului
Renaşterii Naţionale judeţul Vâlcea, dosar nr. 1/1939-1940, f. 25.
119
Ibidem.
120
Ibidem, f. 44.
121
Ibidem, f. 93.
122
Ibidem.
123
Petre Ţurlea, Partidul unui rege: Frontul Renaşterii Naţionale, Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 2006, p. 73.
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Tomescu (judeţul Dolj), colonelul în rezervă Haralamb Bădescu (judeţul Gorj);
colonelul în rezervă Anghel Ciuciu (judeţul Mehedinţi); colonelul în rezervă
Hristea Enăchescu (judeţul Olt); colonelul în rezervă Pavel Florescu (judeţul
Romanaţi); colonelul în rezervă Gheorghe Bălăceanu (judeţul Vâlcea)124.
La 1 mai 1939, Comandatul Gărzii Naţionale F.R.N. trimitea un ordin circular
comandanţilor de ţinuturi şi judeţe, referitor la programul general de instrucţie care
trebuia utilizat în anul respectiv. Se aprecia că aplicarea integrală a acestuia nu era
posibilă şi va suferi întârzieri, întrucât constituirea unităţilor de gardă era la început.
Dar, pentru că pregătirea membrilor, care trebuiau admişi treptat, nu putea fi amânată până la terminarea operaţiunilor de recrutare şi încadrare, autorităţile locale
erau îndrumate cum să procedeze în această privinţă. Astfel, în fiecare capitală de
judeţ, după ce se constituia cel puţin o grupă, membrii acesteia trebuiau adunaţi o
dată sau de două ori pe săptămână la ore bine alese pentru a nu fi sustraşi de la
ocupaţiile lor obişnuite. La aceste adunări, comandanţii de ţinut sau judeţ trebuiau
să ţină conferinţe prin care să-i iniţieze pe viitorii membrii definitivi în privinţa
doctrinei şi scopurilor F.R.N. şi ale Gărzii Naţionale, precum şi asupra atribuţiilor
pe care urmau să le aibă de îndeplinit ca membri ai Gărzii. Materialul de bază
utilizat pentru aceste conferinţe trebuia să fie: Legea şi Regulamentul pentru
înfiinţarea F.R.N., Regulamentul special pentru organizarea şi funcţionarea Gărzii
Naţionale, Constituţia „Regele Carol al II-lea”, broşura F.R.N. intitulată „Regele şi
Naţiunea – Muncă şi Credinţă”. Conţinutul conferinţelor comandanţilor de judeţe
trebuia trimis, cu cel puţin două săptămâni înainte de a fi citit în faţa membrilor
Gărzii, spre aprobare comandantului de ţinut, iar cele ţinute de cei din urmă
comandantului Gărzii Naţionale, Petre G. Georgescu125.
Subiectele care urmau a fi dezvoltate la aceste conferinţe trebuiau să se
refere la următoarele chestiuni:
– Înfiinţarea, organizarea şi scopurile F.R.N.
– Patria şi înălţarea ei.
– Dinastia noastră şi marile înfăptuiri a[le] celor trei Regi: Carol I, Ferdinand I şi
Carol al II-lea.
– Despre Garda Naţională şi atribuţiunile ei.
– Uniforma F.R.N. şi [cea a] G[ărzii] N[aţionale] şi portul ei.
– Compunerea echipei de Gardă Naţională şi atribuţiunile membrilor ce o compun.
– Scurt istoric al războiului pentru întregirea neamului.
– Dezvoltarea principiilor de bază din Constituţia Regele Carol II-lea126.

Comandanţii de judeţe sau de ţinuturi puteau să găsească şi alte subiecte cu
caracter instructiv, civic şi educativ pe care să le prezinte la conferinţele respective,
dar după o prealabile aprobare a comandantului Găzilor. De asemenea, la aceste
124

„Monitorul Oficial”, partea I, anul CVII, nr. 95, 25 aprilie 1939, p. 2582-2583.
S.J.A.N., Vâlcea, fond Garda Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale judeţul
Vâlcea, dosar nr. 1/1939-1940, f. 35.
126
Ibidem, f. 36.
125
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conferinţe putea să asiste orice membru al F.R.N., chiar dacă nu era şi membru al
Gărzii. Acolo unde existau cămine culturale sau atenee populare conferinţele trebuiau
ţinute în acord cu acele instituţii127.
Pe de altă parte, membrii unităţilor de Gardă trebuiau să execute una sau
două şedinţe pe lună de instrucţie, de ordine şi defilare. Frecventarea regulată de
către membrii a şedinţelor de conferinţă şi de instrucţie nu era obligatorie, dar
ea constituia un indiciu „asupra sentimentelor şi convingerilor ce fiecare din
membrii împărtăşesc asupra F.R.N. şi Gărzii”128. De aceea trebuia ţinută o
evidenţă cu prezenţa fiecăruia la aceste şedinţe.
La 12 mai 1939, Serviciul Propagandei de pe lângă Comandamentul
central al Gărzii Naţionale trimitea o adresă către comandanţii din judeţe, prin
care le comunica faptul că activitatea de început a acestora trebuia axată, în
primul rând, pe organizarea formaţiunilor de gardă şi doar, secundar, pe un
program de lucru cu acestea. Organizarea trebuia să se facă în strânsă legătură
cu „o cât mai activă şi mai vastă propagandă (subl.n.) în îndoitul scop: 1) de a
face cunoscut existenţa Gărzii Naţionale şi 2) [de] a câştiga aderenţi”129.
Era imperios necesar ca populaţia să fie lămurită asupra „rosturilor”
viitoare ale Gărzii, deoarece activitatea ei nu era străină de interesele locale. De
aceea se cerea, pentru început, realizarea „unei legături de curtoazie” cu exponenţii vieţii sociale, culturale, economice, industriale etc., după care să urmeze o
convocare a acestora pentru a li se expune în linii generale scopul Gărzii
Naţionale, mijloacele de acţiune şi ceea ce se aştepta din partea factorilor de
decizie locali. În felul acesta, cei din urmă ar fi devenit, la rândul lor, „elemente
de propagandă utilă”130.
De asemenea, presa putea fi folosită, „fără obligaţiuni” din partea Gărzii şi
respectând „restricţiunile ce-i sunt impuse prin legile în vigoare”, pentru a se
populariza în rândul populaţiei scopurile Gărzii. În acest sens, se considera util
ca, periodic, să fie inserate în presă diverse articole: „O notiţă dată din când în
când în legătură cu activitatea Gărzii [Naţionale], un scurt articol, scris cu multă
însufleţire de o personalitate proeminentă, o laudă scrisă cu fond serios şi
concret, venită pentru Garda Naţională din partea cuiva şi publicată, pentru
cunoştinţa tuturor sunt acţiuni lămuritoare şi convingătoare”131.
Conferinţele, organizate în scop propagandistic, trebuiau să fie de scurtă
durată şi foarte bine pregătite, iar conţinutul lor trebuia trecut „prin[tr-o]
prealabilă cenzură pentru a evita situaţii, create din cine ştie ce idee sau cuvânt
scăpat ce ar putea da naştere la interpretări greşite”132. Discursul şi ţinuta
conferenţiarilor trebuia fie în măsură să facă auditorul să înţeleagă şi chiar să-l
convingă de rolul Gărzii în viaţa socială.
127

Ibidem.
Ibidem, f. 36-37.
129
Ibidem, f. 38.
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Ibidem.
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Ibidem, f. 38-39.
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Ibidem, f. 39.
128

111

ANUARUL INSTITUTULUI DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE
„C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR”

O a treia posibilitate de propagandă era cea a marşurilor în uniformă.
Serviciul propagandei recomanda ca programul de lucru să se desfăşoare
duminica dimineaţa după următorul scenariu: adunarea formaţiunilor în curtea
unei şcoli; de acolo, în coloană, să se meargă la biserică (pe rând, la fiecare lăcaş
de cult din localitate sau sector) şi după citirea Evangheliei să se continue marşul
trecând prin centrul oraşului, la ora când populaţia era la plimbare. A doua şedinţă
putea fi organizată în după amiaza duminicii următoare: un marş până la un punct
dinainte stabilit în apropierea oraşului, unde se puteau organiza concursuri
sportive, de sărituri în lungime şi înălţime, sau aruncări cu grenada (orice corp de
trupă putea împrumuta, la cerere, grenade de exerciţiu) etc. Atât la dus, cât şi la
întoarcere, formaţiunea trebuia să cânte. Într-o altă săptămână, după amiaza sau
seara, se putea organiza o şezătoare cu „program atrăgător: un scurt cuvânt
introductiv, muzică instrumentală, cor, declamări, snoave, lecturi amuzante,
ascultarea programului de radio, dacă puteţi procura, prin bunăvoinţa cuiva un
aparat etc.”. De asemenea, în oraşele care erau recunoscute ca centre muzicale, se
aştepta ca, sub egida comandanţilor de Gardă, să se organizeze orchestre, fanfare
şi coruri şi „mai mult acestea prin activitatea lor să joace un rol de permanentă
propagandă (subl.n.) când vom trece la organizările rurale”133.
Se punea accent pe faptul că programul activităţii formaţiunilor de Gardă
Naţională trebuia să aibă, pentru început, un caracter strict de propagandă, ulterior
trebuind a fi completat progresiv cu „cunoştinţe profesionale”. Garda Naţională
trebuia popularizată în aşa măsură încât să fie ridicată la „înălţimea către care să tindă
aspiraţiile tuturor”134. Programul pe care aveau să-l stabilească comandanţii de judeţe
trebuia trimis, cu două săptămâni înainte de a fi pus în practică, comandamentului
central şi celui ţinutal.
Aşadar, direcţiile de acţiune pe care trebuiau să se axeze comandanţii
Gărzilor Naţionale din judeţe erau organizarea unităţilor de gardă şi activitatea
de propagandă, obiective care, la data respectivă, trebuiau îndeplinite doar la
nivelul oraşelor.
În ceea ce priveşte organizarea Gărzii în judeţul Vâlcea, la 5 mai 1939 era dată
ziarelor spre publicare o încunoştinţare prin care publicul larg era anunţat că, prin
numirea colonelului în rezervă Gheorghe Bălăceanu în funcţia de comandant a luat
fiinţă Comandamentul Gărzii Naţionale a Frontului Renaşterii Naţionale din judeţul
Vâlcea. Înscrierile în Gardă începeau imediat ce s-ar fi găsit un local unde să fie
instalat biroul, întrucât Prefectura nu pusese la dispoziţia Gărzii judeţului Vâlcea
nici o încăpere din imobilul său135.
Din „Darea de seamă asupra activităţii Comandamentului Gărzii Naţionale
din judeţul Vâlcea în săptămâna de la 7 la 13 mai 1939”, trimisă Comandamentului Ţinutului Olt şi celui din Bucureşti, reiese că Prefectura judeţului Vâlcea nu
pusese la dispoziţia Gărzii Naţionale nici birou şi nici secretar, aşa cum ar fi
trebuit potrivit instrucţiunilor date de către autorităţile centrale. În consecinţă,
133

Ibidem, f. 39-40.
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colonelul Gheorghe Bălăceanu găsise o soluţie provizorie, în privinţa secretarului,
prin colaborarea cu căpitanul în rezervă Berbescu Eutropiu, care, până la data de 1
aprilie 1939, fusese şeful Biroului de Recrutare şi şeful Biroului de Apărare
Pasivă şi Protecţia Populaţiei Civile din Cercul de Recrutare Vâlcea, „un ofiţer
eminent, cunoscător al treburilor de cancelarie şi care îndeplineşte toate condiţiile
de pregătire intelectuală şi morală”136. Colonelul Bălăceanu îşi anunţa superiorii
că, în contextul în care s-ar fi creat un post de ajutor al comandantului, intenţiona
să-l numească pe căpitanul Berbescu, care acceptase ca funcţia de secretar al
Gărzii să o îndeplinească în mod gratuit.
De asemenea, colonelul Bălăceanu includea, în darea de seamă menţionată
mai sus, câteva constatări, pe care le considerăm importante. Acestea sunt
elocvente, arătând cât de puţină adeziune reală găsise noua formaţiune politică
în rândul populaţiei vâlcene:
Ideologia şi ţelurile organizaţiei «Frontului Renaşterii Naţionale» nu sunt
cunoscute de nici 20% din populaţia urbană şi nici de 5% de populaţia rurală. În
fiecare comună anumiţi indivizi – foarte mulţi – întreţin o stare de spirit dăunătoare,
lăsând să se acrediteze convingerea că totul este provizoriu137.

De aceea, comandantul Gărzii Naţionale din judeţul Vâlcea considera că,
pentru a remedia această situaţie, trebuia ca, înainte de a începe organizarea efectivă
a unităţilor de gardă, să se efectueze o „campanie de lămurire a maselor”138.
În ceea ce priveşte localul necesar pentru desfăşurarea activităţii, colonelul
Gheorghe Bălăceanu a găsit, ca şi în cazul secretarului, o soluţie tot provizorie.
Astfel, începând cu data de 17 mai 1939, biroul Comandamentului Gărzii Naţionale din judeţul Vâlcea a fost instalat temporar într-o casă particulară din oraşul
Râmnicu Vâlcea, situată pe strada Traian, la numărul 138, casă care era proprietatea căpitanului în rezervă Eutropiu Berbescu. Sala unde se instalase biroul,
fusese pusă la dispoziţie gratuit de către proprietarul acesteia139.
Rezolvând temporar problema sediului, la 18 mai este tipărit şi răspândit în
rândul populaţiei un anunţ prin care aceasta era înştiinţată în legătură cu organizarea Gărzii. Pentru început, Garda Naţională a judeţului Vâlcea, ca anexă a
Frontului Renaşterii Naţionale, lua înfiinţă prin organizarea unităţilor în oraşul
de reşedinţă al judeţului. În oraşele nereşedinţă şi în comunele rurale organizarea urma să se facă ulterior. Pentru oraşul Râmnicu Vâlcea înscrierile celor
care îndeplineau condiţiile de admitere în Gardă se primeau zilnic la sediul
temporar. În oraşele nereşedinţă înscrierile provizorii urmau să se facă la sediul
poliţiei locale, iar în comunele rurale la primării, respectându-se aceleaşi
condiţii de admitere. Reprezentanţii poliţiei şi primăriilor trebuiau să întoc-

136
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mească tabele nominale în dublu exemplar, unul dintre acestea trebuind a fi
înaintat Comandamentului judeţean al Gărzii Naţionale până la 20 iunie140.
Potrivit instrucţiunilor Serviciului Organizării de pe lângă Comandamentul
general al Gărzii Naţionale din data de 16 mai, întrunirile organizate de unităţile
locale ale Gărzii se puteau desfăşura în sălile de clasă ale şcolilor de toate categoriile, care depindeau de Ministerul Educaţiei Naţionale. Programul Gărzii
trebuia să se desfăşoare în afara orelor de curs, şezători, producţii şcolare etc.141.
În darea de seamă întocmită pentru săptămâna 21-27 mai 1939, colonelul
Bălăceanu raporta Comandamentului Gărzii Naţionale ale Ţinutului Olt şcolile
din oraş care urmau a fi folosite de către formaţiunile Gărzii din Râmnicu
Vâlcea. Acestea erau următoarele: Şcoala primară de băieţi „Tache Ionescu”
(patru săli), Şcoala de fete „Temelie” (două săli), Şcoala mixtă „I.G. Duca”, nr.
2 (patru săli), Şcoala mixtă „I.G. Duca”, nr. 1 (patru săli), Şcoala mixtă „I.G.
Duca”, nr. 3 (două săli)142.
Până la data de 27 mai, se înscriseseră în formaţiunile urbane ale Gărzii un
număr de nouă militari trecuţi în rezervă (un căpitan, un locotenent, trei plutonieri
majori, doi sergenţi, doi caporali), precum şi 14 civili la dispoziţie143 (cinci
intelectuali, doi meseriaşi, un comerciant, şase liber-profesionişti)144.
În luna mai, comandantul Gheorghe Bălăceanu contactase pe conducătorii
diferitelor întreprinderi particulare din oraşul Râmnicu Vâlcea în vederea unei
convocări al cărui obiectiv trebuia să fie popularizarea scopurilor Gărzii Naţionale
şi câştigarea de noi aderenţi. Dar se considera că „o întâlnire lămuritoare” nu va
putea avea loc decât după terminarea alegerilor parlamentare, apreciindu-se că „nu
este prudent a o fixa pentru că ar da loc la bănuiala că s-ar face în vederea propagandei în favoarea anumitor persoane considerate ca agreate ale regimului”145.
În luna iunie, efectivele formaţiunilor urbane din judeţul Râmnicu Vâlcea
crescuseră prin înscrierea de noi membrii: 39 la dispoziţie (15 intelectuali, 16
meseriaşi, doi comercianţi, şase liber profesionişti) şi 58 de completare, toţi
intelectuali146.
În privinţa propagandei, comandantul Gărzii Naţionale din judeţul Vâlcea
organizase câteva convocări de popularizare a noii formaţiuni carliste. La 9 iunie
1939, a avut loc, în sala de recepţii a Prefecturii judeţului Vâlcea, o convocare a
tuturor şefilor de autorităţi şi conducătorilor de întreprinderi particulare. Acestora
le-a fost făcută o expunere asupra rolului şi atribuţiilor Gărzii Naţionale,
140

Ibidem, f. nenumerotată [Publicaţie a Frontului Renaşterii Naţionale, Garda
Naţională din judeţul Vâlcea, nr. 27 din 18 mai 1939].
141
Ibidem, dosar 1/1939-1940, f. 41.
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Ibidem, dosar nr. 2/1939-1940, f. 15.
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Membrii Gărzii Naţionale puteau fi de două feluri: „la dispoziţie”, având activitate
permanentă şi „de completare”, desfăşurând o activitate doar când erau solicitaţi de
către autorităţi.
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adresându-li-se, totodată, şi un apel de a stărui fiecare în raza sa de activitate
pentru a determina pe subalterni să consimtă a se înscrie în Garda Naţională. La
11 iunie, a avut loc aderarea membrilor înscrişi în Garda Naţională până la aceea
dată, când li s-au arătat rolul şi atribuţiile gărzilor naţionale, precum şi interesul de
a se recruta cât mai mulţi membri. Între 12 şi 13 iunie, colonelul Gheorghe
Bălăceanu programase de comun acord cu directorii şcolilor primare din două
cartiere ale oraşului Râmnicu Vâlcea încă două convocări, dar
Aceste convocări nu s-au putut ţine, din cauză că spiritele erau prea agitate în
legătură cu desfiinţarea Episcopiei Râmnicului147 şi când s’ar fi putut întâmpla ca
dintr-o adunare făcută în scop de propagandă pentru Garda Naţională să se transforme într’una de protestare contra desfiinţării Episcopiei148.

La 24 iunie a avut loc în sala de şedinţe a Tribunalului Vâlcea, Secţia 1,
aderarea tuturor funcţionarilor judecătoreşti, şi acestora expunându-li-se rolul şi
atribuţiilor Gărzii Naţionale. De asemenea, în prima jumătate a lunii iulie
programase o convocare a tuturor preşedinţilor diferitelor categorii de bresle,
inclusiv a funcţionarilor diverselor întreprinderi comerciale, obiectivul fiind
obţinerea a cât mai mulţi aderenţi149.
147

La 7 noiembrie 1939 a fost dat decretul regal prin care se înfiinţa „Mitropolia Ortodoxă
Română a Olteniei, Râmnicului şi Severinului”, cu reşedinţa în Craiova. Aceasta cuprindea:
Arhiepiscopia Craiova, înfiinţată la aceeaşi dată, care avea în subordine cinci judeţe (Dolj,
Gorj, Mehedinţi, Romanaţi şi Vâlcea) şi Episcopia Argeşului, cu judeţele Olt şi Argeş.
Arhiepiscopul Craiovei era, în acelaşi timp, şi mitropolitul Olteniei, Râmnicului şi
Severinului. Biserica domnească „Sfântul Dumitru” din Craiova, ctitorie a lui Matei
Basarab, era declarată catedrală episcopală. Decretul regal desfiinţa Episcopia Râmnicului şi
Noului Severin, tot ceea ce-i aparţinea acesteia trecând în patrimoniul Arhiepiscopiei
Craiovei („Renaşterea”, număr festiv, an XIX, nr. 1, ianuarie 1940, p. 13-15; vezi şi DianaMihaela Păunoiu, Nifon Criveanu – primul mitropolit al Olteniei, Râmnicului şi Severinului,
în „Mehedinţi, istorie, cultură şi spiritualitate”, volum îngrijit de Pr. drd Iulian Nedelcu,
Drobeta Turnu Severin, Editura Didahia Severin, 2010, p. 249-250).
148
S.J.A.N., Vâlcea, fond Garda Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale judeţul
Vâlcea, dosar nr. 2/1939-1940, f. 24. Desfiinţarea Episcopiei Râmnicului şi Noului
Severin produsese nemulţumiri în rândul locuitorilor oraşului şi judeţului Vâlcea. Aceştia
înaintaseră un memoriu rezidentului regal al Ţinutului Olt, prin care solicitau ca, din
considerente de ordin istoric, moral, material, cultural şi economic, sediul preconizatei
Mitropolii să fie în oraşul Râmnicu-Vâlcea sau, în cazul în care acest sediu ar fi fost la
Craiova, să nu „ni se desfiinţeze Episcopia de Vâlcea prin trecerea ei în altă parte, ci să
dăinuiască de a[i]ci înainte tot ca Episcopie, dar sufragană a Episcopiei Craiova, având şi
administraţia ei proprie cu întindere peste două judeţe ale Olteniei: Vâlcea şi Gorjul sau
mai preferabil Vâlcea şi Romanaţiul [...]”. La 23 iunie 1939, rezidentul regal a înaintat,
fără succes, însă, o adresă ministrului Cultelor şi Artelor, prin care îi aducea la cunoştinţă
memoriul vâlcenilor (S.J.A.N., Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul
Administrativ, Administraţia Centrală, dosar nr. 104/1939, f. 4).
149
S.J.A.N., Vâlcea, fond Garda Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale judeţul
Vâlcea, dosar nr. 2/1939-1940, f. 24.
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În ceea ce priveşte sediul Gărzii Naţionale din judeţul Vâlcea, colonelul
Bălăceanu a făcut numeroase demersuri oficiale, dar şi neoficiale, pe lângă
prefectul judeţului Vâlcea pentru a pune la dispoziţie Gărzii o cameră şi un
secretar, chestiunea având să se rezolve doar după insistenţe repetate: „În urma
stăruinţelor depuse şi a ordinului dat de Ţinutul Olt, cu mare greutate Prefectura
Vâlcea a binevoit să-mi dea o cameră în localul Serviciului de Drumuri judeţean, pe data de 23 Iunie a.c. Nu a dat [Gărzii] şi secretar”150.
În cursul lunii iulie, potrivit „Dării de seamă asupra activităţii Gărzii Naţionale din judeţul Vâlcea” (înaintată Comandamentului General al Gărzii Naţionale
de la Bucureşti şi celui de la nivelul Ţinutului Olt la data de 31 iulie), în scopul
câştigării de noi aderenţi se organizaseră următoarele întruniri: la 26 iulie au fost
convocaţi funcţionarii, meseriaşii şi lucrătorii de la fabricile de Tăbăcărie „Oprea
Simian&Fii”, „Mitică Simian” şi „Constantin Hanciu&Fii”; în aceeaşi zi, patronii
croitori şi ceaprazarii din oraşul Râmnicu Vâlcea, cărora li s-au dat şi instrucţiuni
asupra modului de confecţionare a uniformelor Frontului Renaşterii Naţionale şi
cele ale Gărzii Naţionale; la 28 iulie, în sala Sfatului Negustoresc, funcţionarii
particulari, iar la 30 iulie meseriaşii din toate breslele. Rezultatul acestor întruniri
s-a concretizat prin înscrierea de noi membrii în luna iulie: 54 de persoane, din
care 25 la dispoziţie şi 29 de completare151. De asemenea, în ziua de 30 iulie s-au
organizat un pluton format din 45 membri, o grupă din 15 membri şi o echipă din
6 membri, în total 66 de membri, toţi la dispoziţie (vezi, Anexa).
În ceea ce priveşte instrucţia şi educaţia/ propaganda, Garda Naţională a
judeţului Vâlcea parcursese următorul program:
a) Duminică 2 Iulie orele 9 – 10,30: Descrierea şi portul uniformelor Frontului
Renaşterii Naţionale şi Gărzii Naţionale. Scurt exerciţiu de defilare. b) Duminică 9
Iulie orele 9 – 10,30: Citirea Conferinţei: „Rolul Gărzilor Naţionale” primită de la
Comandament. – Comentarea ei. – Scurt exerciţiu de defilare. c) Duminică 16 Iulie
orele 9 – 12 şi 14 – 19: Participarea la meetingul de aviaţie organizat de Societatea
ARPA, când a participat D[omnu]l General Paul Teodorescu, Ministru Aerului şi
Marinei, D[omnu]l Rezident Regal al Ţinutului Olt şi toate oficialităţile din judeţ.
d) Duminică 23 Iulie orele 9 – 10,30: Citirea conferinţei ţinută la Radio în ziua de
22 Iulie a.c. de D[omnu]l General P. Georgescu, comandantul Gărzii Naţionale a
Frontului Renaşterii Naţionale. e) Duminică 30 Iulie orele 10 – 11,30: organizarea
unităţilor [...]152.

Potrivit adresei, trimisă la 14 iulie de Serviciul Organizării de pe lângă
Comandamentul central al Gărzii Naţionale din Bucureşti către Comandamentul
Gărzii Naţionale a judeţului Vâlcea, secretarul Gărzii trebuia să îndeplinească şi
funcţia de înlocuitor al comandantului de judeţ. Se recomanda ca alegerea să se
oprească asupra „unei persoane care prin autoritatea, devotamentul şi puterea sa
150

Ibidem.
Ibidem, f. 58-59.
152
Ibidem, f. 59.
151
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de muncă să fie şi un înlocuitor al dumneavoastră”. Acesta trebuia să fie capabil
să preia o parte din sarcinile comandantului de judeţ, mai ales în contextul în
care trebuia începută organizarea unităţilor de gardă în mediul rural. În acest
context, „înlocuitorul trebu[i]eşte din timp pregătit şi pus la punct în toate
tainele activităţii D[umnea]v[oastră]”. Deoarece pentru moment nu se i se putea
acorda o indemnizaţie bănească, comandantul judeţean trebuia să obţină
concursul înlocuitorul „apelând la sentimentele şi spiritul său de sacrificiu”. De
asemenea, în ierarhia locală acesta trebuia să fie comandantul tuturor
formaţiunilor de Gardă Naţională din oraş. Se recomanda ca înlocuitorul să fie
ales din rândul unor tineri intelectuali idealişti (profesor, medic, avocat, inginer
etc.) şi să fie format în cel mai scurt timp posibil153.
Colonelul Gheorghe Bălăceanu, mulţumit de colaborarea pe care o avusese
cu secretarul Eutropiu Berbescu, l-a propus ca înlocuitor al său la formaţiunile
orăşeneşti din judeţul Vâlcea, precum şi pentru funcţia de comandant al unităţii
de Gardă Naţională din oraşul de reşedinţă. Râmnicu Vâlcea154.
La 20 iulie 1939, Direcţia Administraţiei de Stat de pe lângă Ministerul se
Interne trimitea rezidenţilor regali şi prefecţilor o adresă prin care le reamintea
importanţa Gărzii Naţionale şi le cerea concursul pentru înfiinţarea şi funcţionarea
unităţilor de gardă „până în cel mai îndepărtat sat”. În contextul în care din luna
august trebuia începută organizarea formaţiunilor de Gardă în mediul urban:
Organele administrative vor stimula înscrierile în Gărzi şi vor înlesni alegerea
unor elemente cu o ţinută morală cât mai aleasă, contribuind la cunoaşterea
antecedentelor şi activităţii trecute a acelor care vor să se înscrie în aceste unităţi. În
fine, vor contribui la organizarea lor şi vor înlesni procurarea mijloacelor de
instalare şi funcţionare155.

La 31 iulie, Serviciul organizării de pe lângă Comandamentul central al
Gărzii Naţionale de la Bucureşti trimitea „Instrucţiuni pentru organizarea
formaţiunilor de Gardă Naţională în sate, reşedinţa comunelor rurale, reşedinţa
plaselor (plăşilor – n.n.) şi în comunele urbane nereşedinţă”. Din consideraţii de
ordin superior se impunea ca această organizare să se înceapă imediat.
Operaţiunea organizării unităţilor de Gardă în comunele reşedinţă de plasă
trebuia să se termine până la data de 10 septembrie 1939. Formaţiunile de Gardă
trebuiau să fie de două categorii: de pace şi pentru caz de mobilizare, organizate
separat unele de altele. De asemenea, în fiecare categorie urmau să existe două
feluri de membri: la dispoziţie şi de completare156.
La rândul său, la 4 august, comandantul Gărzii Naţionale din judeţul
Vâlcea trimitea o adresă prefecturii judeţului Vâlcea prin care îi solicita
prefectului sprijinul material şi moral menţionat în ordinul Ministerului de
153

Ibidem, dosar nr. 1/1939-1940, f. 80.
Ibidem, f. 81.
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Ibidem, f. 126.
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Ibidem, f. 148-149.
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Interne din 20 iulie. Totodată, îi aducea la cunoştinţă faptul că lucrările se
găseau în faza pregătitoare „a culegerii informaţiunilor asupra persoanelor din
care s’ar putea alege comandanţii diferitelor unităţi”157. Organizarea pe teren
trebuia să înceapă mai întâi prin numirea şi instalarea comandanţilor Gărzii
Naţionale de plăşi, iar ulterior urmând înfiinţarea unităţilor de gardă la
comunele reşedinţă de plasă, comunele urbane nereşedinţă, întinzându-se treptat
în satele tuturor comunelor din judeţ158.
La 8 august 1939, prefectul judeţului Vâlcea, I. Niţă, îi aducea la cunoştiinţă
colonelului Gheorghe Bălăceanu că dăduse ordin autorităţilor judeţene şi comunale din fiecare plasă (pretori, primari, jandarmi etc.) să acorde sprijin operaţiunii
de organizare a unităţilor de Gardă Naţională159.
În acest context, au fost instalaţi comandanţii Gărzii Naţionale în fiecare plasă
a judeţului Vâlcea după cum urmează: la 15 august 1939 au fost instalaţi
comandanţii de Gardă în plăşile Râmnic şi Cozia, instalarea făcându-se în oraşul de
reşedinţă Râmnicu Vâlcea, la 20 august a fost instalat comandantul plăşii Drăgăşani
(oraş de reşedinţă – Drăgăşani), la 27 august, comandanţii plăşilor Horezu (oraş de
reşedinţă – Horezu) şi Olteţul (oraş de reşedinţă – Grădiştea), iar la 3 septembrie,
comandanţii plăşilor Cerna (oraş de reşedinţă – Lădeşti) şi Bălceşti (oraş de
reşedinţă – Bălceşti)160.
La 5 august 1939, Serviciul Propagandei de pe lângă Comandamentul
central al Gărzii Naţionale trimitea o adresă Gărzii Naţionale din ţinuturi şi
judeţe referitoare la colaborarea cu celelalte instituţii ale statului. În acest sens,
se recomanda constituirea unui comitet consultativ pe lângă fiecare Gardă
Naţională de judeţ, care să fie alcătuit din membri ai gărzii specializaţi în chestiuni de ordin social, politic, economic, cultural, religios, probleme care intrau
în ansamblul programului Gărzii Naţionale. Trebuia să se solicite colaborarea
următorilor „exponenţi ai vieţii publice”: protoereului judeţului pentru problemele religioase, revizorului şcolar pentru problemele culturale rurale, directorul
şcolii de învăţământ din localitate tot pentru probleme culturale, subinspectorul
Pregătirii Premilitare, primarul capitalei judeţului sau un delegat al său,
prefectul judeţului sau un delegat al său, un avocat de prestigiu, oferit personal
sau ca delegat al Baroului, medicul primar şi cel veterinar al judeţului, preşedintele Camerei de Muncă şi cel al Camerei de Comerţ şi înlocuitorul comandantului Gărzii Naţionale161.
Rolul comitetului consultativ era următorul: să studieze propunerile care i s-ar
fi făcut în legătură cu activitatea Gărzilor Naţionale şi să-şi dea avizul asupra lor; să
facă propuneri în legătură cu mijloacele cele mai practice în vederea anumitor
realizări locale de interes obştesc; să ajute efectiv la punerea în aplicare a hotărârilor
luate. Acest comitet se întrunea, sub preşedinţia Comandantului Gărzii Naţionale, în
157

Ibidem, dosar 2/1939-1940, f. 73.
Ibidem.
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Ibidem, f. 84-84v.
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Ibidem, f. 78.
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mod obligatoriu, o dată pe lună şi de câte ori ar fi fost necesar. Hotărârile lui erau
valabile indiferent de membrii prezenţi la adunări, dar acestea nu deveneau
obligatorii pentru comandantul de judeţ al Gărzii Naţionale162.
Problemele care puteau fi supuse comitetului consultativ erau următoarele:
înfiinţarea de coruri, fanfare, orchestre; organizarea de excursii, serbări,
reprezentaţii teatrale; înfiinţarea unor poligoane de tragere; mijloace practice de
combaterea sectelor religioase; organizarea unui ciclu de conferinţe instructive,
asistenţa celor nevoiaşi etc. La întrunirile comitetului nu trebuia să se discute
măsurile luate de autorităţi în cadrul atribuţiunilor lor legale163.
La 4 noiembrie 1939, Comandamentul Gărzii Naţionale din judeţul Vâlcea
aducea la cunoştiinţă Serviciului Propagandei de pe lângă Comandamentul
central al Gărzii Naţionale că şedinţa de constituire a comitetului consultativ,
preconizată pentru luna august, nu se putuse ţine din cauza absenţei din localitate a persoanelor vizate. De aceea, abia în luna noiembrie respectivul comitet
fusese înfiinţat. Acesta era format din 13 membrii (lipsea directorul Serviciului
Social deoarece acest serviciu fusese desfiinţat): preotul Al. Harinescu-Paşoi,
protoereul judeţului, I. Udriştoiu, inspectorul şcolar (revizorul şcolar), preotul
Gr. Rădoescu, directorul Liceului de băieţi, profesorul Nicolae Popescu, comandantul Legiunii de străjeri, maiorul Popescu Iosif, comandantul Pregătirii Premilitare, D. Ogrezeanu, primarul oraşului Râmnicu Vâlcea, locotenent-colonel
Anton Teodorescu, prefectul judeţului Vâlcea, Dan Procopiu, decanul Baroului
de avocaţi, dr. Amedeu Florentin, medicul primar al judeţului Vâlcea, Mitică
Simian, preşedintele Camerei de Comerţ, dr. N. Sava, medicul veterinar al
judeţului, Nicolae Rodeanu, preşedintele Camerei de Muncă şi maiorul în
retragere Ion Mihăescu164, înlocuitorul Comandantului Gărzii Naţionale din
judeţul Vâlcea165.
Din dările de seamă ale Comandamentului Gărzii Naţionale din judeţul
Vâlcea rezultă că se efectuase organizarea unităţilor de gardă în întreg teritoriu
judeţului166.
În ceea ce priveşte recrutarea membrilor, la 25 noiembrie 1939, Serviciul
Organizării de pe lângă Comandamentul central al Gărzii Naţionale trimitea o
adresă formaţiunilor de Gardă din ţinuturi şi judeţe prin care le aducea la cunoştinţă că la sfârşitul lunii octombrie efectivele gărzii la nivelul ţării numărau
162

Ibidem, f. 242.
Ibidem.
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La 30 septembrie 1939, căpitanul în rezervă Eutropiu Berbescu demisionase din
funcţiile de secretar al Gărzii Naţionale din judeţul Vâlcea, ajutor al Comandantului
Gărzii Naţionale şi Comandant al formaţiunilor de Gardă din oraşul Râmnicu Vâlcea.
La 1 octombrie, în locul său, fusese numit maiorul în retragere Ioan Mihăescu care avea
61 de ani, iar în funcţia de ajutor de secretar plutonierul major în rezervă Ionescu P.
Ioan. Primul era plătit cu un salariu de 2.000 de lei pe lună, iar cel de-al doilea cu 1.000
de lei pe lună (ibidem, dosar nr. 4/1939-1940, f. 110).
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Ibidem, dosar nr. 1/1939-1940, f. 243.
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Ibidem, dosar nr. 7/1939-1940, f. 18, 26.
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264.979 de membrii, „o sumă la care nu nădăjduiam să ajungem”. Cu toate
acestea, se considera că:
În ceea ce priveşte admiterea de noi membrii, este cazul să ne oprim pentru un
popas. Un popas pe care să-l folosim pentru a verifica minuţios, atent, cu multă
prudenţă şi cu deosebit tact pe acei primiţi în familia noastră. O cernere din care să
rămână numai ceia ce realmente poate folosi şi cinsti instituţia167.

Aşadar, pentru moment erau sistate înscrierile în Garda Naţională, ele
trebuind să fie reluate ulterior.
La 7 noiembrie 1939, Comandamentul Gărzii Naţionale a Frontului
Renaşterii Naţionale din Ţinutul Olt, trimitea colonelului Gheorghe Bălăceanu
„Instrucţiuni pentru executarea programului de instrucţie pe anul 1939-1940”,
care fuseseră întocmite în urma convocării din 31 octombrie a comandanţilor de
judeţe la reşedinţa Gărzii Naţionale a Ţinutului Olt. Potrivit acestor instrucţiuni,
programele şedinţelor formaţiunilor Gărzii trebuiau să aibă, în mod predominant,
un caracter cultural, educativ, artistic, scopul fiind evitarea plictiselii şi stârnirea
interesului membrilor pentru a veni la şedinţe din plăcere. Instrucţia cu caracter
militar trebuia să fie extrem de puţină şi să nu fie făcută în mod special, ci
„strecurată pe nesimţite”. Întrucât chestiunea armelor care trebuiau date Gărzilor
nu era încă tranşată, programul de instrucţie şi educaţie nu cuprindea, deocamdată, subiecte care implicau armament. Se impunea ca, din iarna anului 19391940 să se înceapă cu hotărâre o activitate intensă cu scopul următor:
A ne strânge rândurile din ce în ce mai mult. A face o vie propagandă pentru
F[rontul] R[enaşterii] N[aţionale]. A continua captarea de noi aderenţi pentru
F.R.N. şi pentru Garda Naţională. Odată acest scop atins, la Primăvară Garda
Naţională se va prezenta ca o organizaţiune auxiliară a F.R.N. cu o coeziune mult
mai mare şi mult mai aptă şi pentru alte noi misiuni eventuale168.

La 19 decembrie 1939, Serviciul Instrucţiei şi Educaţiei de pe lângă Comandamentul central al Gărzii Naţionale, trimitea Comandamentelor Gărzii Naţionale a
ţinuturilor o circulară prin care îi înştiinţa pe cei din urmă că trebuia să ia măsuri
pentru ca în programul general de pregătire a membrilor Gărzii pe anul 1940 să fie
incluse şi aplicate următoarele chestiuni:
– Educaţie morală-socială; – Educaţie cetăţenească (respectul autorităţii în
stat, respectul legilor, regulamentelor, ordonanţelor şi curajul responsabilităţii
civice); – Educaţie naţională şi patriotică; – Educaţie gospodărească – higienă;
– Propagarea în toate straturile sociale a doctrinei politice a Frontului
Renaşterii Naţionale, printr-o acţiune intensă, perseverentă, cinstită, animată de cele
mai înalte sentimente patriotice şi dinastice, aceasta numai şi numai pentru înălţarea
Patriei şi stăvilirea curentelor subversive, inspirate şi puse la cale de către duşmanii
167
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de moarte din afară ai Ţării, şi de cei rătăciţi dinăuntru, curente atât de dăunătoare
bunei desvoltări şi întăriri a Ţării;
– Întărirea puterii naţionale şi a solidarităţii cetăţenilor; Întărirea credinţei
creştine; – Obligativitatea şi cinstirea muncii; – Dezvoltarea în cel mai înalt grad al
spiritului de devotament, abnegaţie şi jertfă pentru «Rege şi Ţară».
În concluzie – crearea unei noi vieţi spirituale 169.

În ceea ce priveşte acţiunea de teren, colaborând cu toate autorităţile statului,
în anul 1940 membrii Gărzii Naţionale aveau de îndeplinit, în ordinea priorităţilor, următoarele activităţi: reparări de poduri şi podeţe (în locurile în care era
nevoie şi unde era posibil), reparări şi împrejmuiri de şcoli şi biserici, ridicări de
cruci (troiţe), construcţii de fântâni, îndiguiri pentru preîntâmpinarea inundaţiilor
provocate de ploi şi de topirea zăpezii, asistenţă socială pentru familiile nevoiaşe
ale concentraţilor, curăţirea zăpezii de pe drumurile înzăpezite în sate, dezăpezirea
caselor bătrânilor neputincioşi şi fără ajutor, curăţirea, îngrijirea şi împrejmuirea
cimitirelor satelor, formând şi contribuind cultul pentru cei morţi170. Acţiunea de
teren, axată pe fapte practice, a membrilor Gărzii reprezenta tot o modalitate de
propagandă. Prin puterea exemplului personal, aceştia trebuiau să facă vizibil, în
teritoriu, principiul solidarismului social.
Potrivit instrucţiunilor pentru executarea programului pe anul 1940, date
de Comandamentul central al Gărzii Naţionale a F.R.N., fiecare comandant
local trebuia „să-şi aprindă în suflet o mare pasiune misionară”171, în timp ce
fiecare membru al Gărzii trebuia să fie format după un anume tipar:
Membrul Gărzii trebuie să fie un erou al intransigenţei morale (subl.n). Lui i
se cere un devotament total, un elan ireductibil. Izvoarele care alimentează aceste
nobile însuşiri morale sunt: Credinţa în D[umne]zeu, în Rege şi în neamul său.
Iată omul tip care ne trebuieşte şi [pe] care [trebuie] să-l formăm.
Fiecare să avizeze la mijloacele ce stau la îndemână, ca să realizeze aceşti
oameni, să facă apel la tainicele puteri ale sufletului, ale minţii Dvs şi ale voinţei
Dvs, pentru aducerea la îndeplinire a formării nucleului de Gardă172.

Pentru punerea în aplicare a programului pe anul 1940 se recomanda
folosirea metodei persuasiunii, fiind exclusă folosirea constrângerii, „căutând ca
fiecare din d[umnea]v[oastră], prin îndemn şi sfaturi, să convingeţi pe cetăţeni,
că tot ce se face, se face spre binele şi folosul obştesc, iar ca rezultat general,
ridicarea Ţării”173.
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Ibidem, f. 90.
Ibidem.
171
S.J.A.N., Olt, fond Garda Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale judeţul Olt,
dosar nr. 27/1940, f. 32v.
172
Ibidem, f. 32.
173
S.J.A.N., Vâlcea, fond Garda Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale judeţul
Vâlcea, dosar nr. 7/1939-1940, f. 90-91.
170
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Autorităţile carliste au fost conştiente, de la început, de faptul că activitatea
Gărzii, a cărei misiune era „de esenţă idealistă”174, nu avea să fie una uşoară,
precum şi de faptul că era nevoie de o perioadă de timp îndelungată pentru a se
produce sedimentarea unităţilor noului organism şi educarea membrilor în sensul
urmărit. Semnificativ, în acest sens, este următorul fragment din conferinţa
radiofonică, ţinută, la 14 iunie 1939, de către generalul Petre G. Georgescu:
[...] evident vom avea de străbătut un drum lung, greu şi obositor. Acţiunea
noastră este operă de timp şi pretinde răbdare, chibzuială şi un înalt simţ patriotic.
Tactul şi moderaţia trebuie să însoţească fiecare pas al nostru, orice măsură
pripită şi dăunătoare luând proporţii exagerate în ochii lumii, care veghează atent
mişcarea noastră. Mentalitatea nu se schimbă de la o zi la alta175.

Documentele utilizate în analiza efectuată ne permit susţinerea a câtorva
concluzii. Astfel, se poate afirma că Garda Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale s-a aflat, în perioada cuprinsă între înfiinţarea sa şi sfârşitul regimului de autoritate monarhică, într-o perioadă incipientă de organizare, de educare şi de formare
a membrilor, în care elementul principal a fost propaganda principiilor care au stat
la constituirea unui asemenea organism, identificabile cu cele ale regimului carlist.
Această fază incipientă a permis realizarea parţială/ într-o proporţie greu de
cuantificat a obiectivelor transmise în teritoriu de către autorităţile centrale.
Motivele din cauza cărora considerăm că misiunea Gărzii Naţionale a
Frontului Renaşterii Naţionale nu a fost îndeplinită la cote maxime, în cadrul
judeţului Vâlcea, sunt diverse.
Pe de o parte, organizarea, aşa cum relevă documentele analizate mai sus,
a fost gândită pe parcursul a mai multe etape (mai întâi în mediu urban, apoi în
cel rural), scoţând la suprafaţă „defecţiuni” între diverse autorităţi, transformând
procesul într-unul destul de dificil.
Pe de altă parte, pregătirea membrilor Gărzii presupunea o perioadă de
timp semnificativă pentru a se obţine rezultatul final dorit de autorităţi şi anume:
fiecare membru să fie conştient de misiunea sa, să fie pătruns, în mod autentic,
de spiritul de sacrificiu şi de „misionarismul” menţionat în documentele vremii
cu scopul de a fi capabil să transmită, în rândul publicului larg, mesajele dorite
de protagonişii carlişti. Ori, este greu de crezut că, în contextul în care regimul
carlist a supravieţuit pentru o perioadă relativ scurtă de timp, obiectivul
principal (schimbarea mentalităţii membrilor Gărzii şi a restului populaţiei) a
fost îndeplinit în mod real. În ultimă instanţă se poate aprecia că, perioada de
conturare şi funcţionare a Gărzii Naţionale a F.R.N. a fost una de definire, de
clarificare şi de promovare a misiunii şi a obiectivelor sale.

174
175

Ibidem, dosar. nr. 1/1938-1940, f. 63.
Ibidem, f. 64.
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ANEXA
Situaţia referitoare la comandanţii de unităţi organizate în oraşul Râmnicu Vâlcea,
înaintată, la 31 iulie 1939, Comandantului Gărzii Naţionale a Ţinutului Olt de către
Comandantul Gărzii Naţionale a judeţului Vâlcea.
GARDA NAŢIONALĂ A FRONTULUI RENAŞTERII NAŢIONALE
JUDEŢUL VÂLCEA
ORDINEA DE BĂTA[I]E
A COMANDANŢILOR DE UNITĂŢI ORGANIZATE PÂNĂ LA ECHIPĂ
INCLUSIV
Unităţile Numele Comandantului
organizate
1 Pluton a Comandant: Budişteanu Ion
3 grupe
Grupa I-a:
Comand. Grupă: Zbârnea
Mihai
Comand. Echipă I: Cotoarbă
I.
Comand. Echipă 2: Purece P.
Grupa II-a
Comand. Grupă: Mihalcea
N.N.
Comand Echipă I: Voinea N.
Comand. Echipă 2: Georgescu
Sp.
Grupa III-a
Comand. Grupă: Cârstea Al.
– // – Echipa I: Ştefănescu I.
– // – Echipa 2-a: Eftimie Ion
1 Grupă

1 Echipă

Gradul sau funcţiunea La ce circumscripţie a ora- Obs
civilă
şului corespunde unitatea .
Plutonier Major
Pensionar militar
pensionar
Tribunal
Sergent ajutor Gefă
Tribunal
Sergent

– // –

Sergent

– // –

Sergent

– // –

Sergent
Sergent Lt. rezervă

– // –
Serviciul Tehnic Judeţean

Sergent
– // –
Plutonier Major
Rezervă
Încheetor: Iorgulescu Andrei
Plutonier rezervă
Comand. Grupă: Drăgălan N.
Sub. Lt. invalizi
– // – Echipa 1: Rodeanu N.
Sergent
– // – Echipa 2: Badea Marin – // –
Comand. Echipă: Ilie Nicolae – // –

Primărie
– // –
Pensionar
Împiegat Portărei
Pensionar
Meseriaşi
– // –
– // –

Comandantul Gărzii Naţionale din Judeţul Vâlcea
/ss/ Colonel, Gheorghe Bălăceanu
Serviciul Judeţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale,
fond Garda Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale judeţul Vâlcea
dosar nr. 2/1939-1940, f. 62.
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MITHRADATES: THE MAKINGS
OF THE PERFECT FOE♦
Cristian GHIŢĂ∗
Abstract: The present paper aims to trace the manner in which both
Mithradates VI Eupator and his arch-enemies, the Romans, used propaganda
means to project a particular image in the eyes of their contemporaries and of
posterity. Literary sources will be compared with one another and with other
sources, such as inscriptions and numismatic evidence, in order to trace the
flow of ideas from one author to another and from one age to another.
Keywords: Mithradates VI Eupator, dynastic myth, reception of propaganda

In a lengthy interview with Luca Canali in which different parallels were
established between Imperial Rome and modern America, Italian journalist
Edoardo Vigna produced this gem of a question: “Was Mithradates more like
Osama or like Saddam?”1 Besides providing numerous moments of involuntary
humour, this discussion illustrates the general human need to cast today’s
enemies into the mould of mythic villains. Sometimes, this model is explicit –
as was the case with Mithradates in this interview – but at other times the
archetype is only hinted at. This mental process, of creating and deploying
myths in everyday life has two probable causes.
One is the universally-felt drive to economise on one’s efforts. It is always
easier to fall back on a myth and to use it in order to make sense of a given
event in reality because myths are generally clear and unambiguous, whereas
reality has numerous uncertainties and nuances that make it hard to navigate.
Thus, the clear contours of an archetype are superimposed on the blurred
outlines of a real event, placing it squarely inside a pre-determined class and
making any assessment and decision regarding it an easy thing to do.
The other possible cause is what one might call the apotropaic role of the myth:
it is hoped that if the mythical narrative took a certain course, then the real event with
which it is being associated will unfold along the same general lines. In the case of
♦

The author’s research was funded through the University of Bucharest’s postdoctoral
programme in the Humanities and Social Sciences, which is co-financed by the
European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human Resources
Development 2007-2013 (POSDRU/89/1.5/S/62259).
∗
postdoctoral researcher at the University of Bucharest.
1
Edoardo Vigna, “Ma l’impero Americano è come quello Romano?”, Sette (Corriere
della Sera), n. 13 (2003), pp. 33–43.
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our interview, which was published in March 2003, one can almost feel how the
journalist, by associating Osama with Mithradates, is almost trying to force upon the
former the fate of the latter – the perfect foe, one that might fight hard and might be
wily enough to fight his way out of a tight corner in the short run, but one who will
be, eventually, defeated.
In the present paper I will attempt to trace the story of Mithradates in
Antiquity and follow its twists and turns, until the moment when, in the Late
Imperial Age, he is included in De viris illustribus, the literary gallery displaying
famous Roman heroes – one of the very few foreigners to be given the honour, in
the select company of Pyrrhus, Hannibal, Antiochus III or Cleopatra. All of them
had doubtlessly earned their place by being “perfect foes”, each in his or her own
right. Cicero even placed him well above all the other enemies Rome had faced:
“And if one were to ponder what Mithridates could do, what he did and what sort of
a man he was, it would come as no surprise that this king would be placed above all
others with whom the Roman people has waged war”2.
This is, therefore, in many ways, a paper about propaganda, for the object is not
to discover Mithradates, that man made of flesh and bone, but Mithradates the myth,
Mithradates the prop, Mithradates the tool deployed by others to meet their own ends.
These ends cover a wide spectrum, from brutally political to amusingly literary, but
we must acknowledge that every author, when referring to him, selected that
information which best suited his purpose. Understanding that bias will be an
important part of this undertaking.
So who are the men behind the Mithradates myth? The first and probably most
important was Mithridates himself, who deployed a whole array of propaganda tools
to project and enhance his prestige, from the choice of portraiture on his coins to
public displays of his royal person on different stately occasions and even going to
such lengths as being the star, director and producer of a theatrical show, which
involved complicated special effects, like having the goddess Victory (or, rather, a
marble statue depicting the divine figure) descend from the heavens and place a
golden wreath upon his head3.
Then, acting to a good degree in tandem with the King, the members of the
Court or his more distant sympathisers also contributed to his prestige, by
setting up inscriptions praising him or erecting monuments glorifying him, all
the while making a statement about their own importance, which came as a
corollary of their intimacy with him4.
On the contrary, his Greek and Roman enemies did their best to tarnish his
image, though their lines of attack differed depending on the context – from
2

“Atqui si diligenter quid Mithridates potuerit et quid effecerit et qui vir fuerit
consideraris, omnibus quibuscum populus Romanus bellum gessit hunc regem nimirum
antepones.” Cicero, Pro Murena, 31.
3
Plutarch, Sulla, 11.
4
Patric-Alexander Kreuz, „Monuments for the King: Royal Presence in the LateHellenistic World of Mithridates VI”, in Jakob Munk Højte, Mithridates VI and the
Pontic Kingdom, Aarhus University Press 2009.
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depicting him as a cowardly whelp to painting him in the guise of a modern
Xerxes, a monument of hybris and cruelty.
As the political relevance of Mithradates dissipated with time, his memory
was appropriated for literary games, and this is the ground of choice for people
who never let the truth get in the way of a good story. It is to some extent
frustrating that we are usually not able to determine whether one particular story
we find in a later document originates in a source contemporary with the king or
not, but we can be sure that at least in some cases the myth-making process did
not die with him.
In the rest of this paper, I will try to analyse several of the labels applied to
Mithradates, and see how they consolidated over time and to whose benefit. I
prefer this approach, because simply taking a chronological approach and listing
ancient authors and their opinions about the Pontic king seemed rather less
fruitful. I will follow two pairs of antithetic binomes, because I hope this will
illuminate better the fact that, although our sources come almost invariably from
the side of the victors, the propaganda war was by no means one-sided.
The first pair of epithets that will be discussed below is ‘generous’ / ‘cruel’.
This pair of opposites serves as a template for other epithets applied to the Pontic
king: “pious and impious”, “courageous and cowardly” etc. All of these features
and several others then combine to define yet another antithesis, and one which
seems to have been the crux of the matter for a very long time: ‘Hellenophile
king’/ ‘Barbarian despot’.
We hear that Mithradates was a generous man, both to individuals and to
communities. Thus, we find in Athenaeus’ Deipnosophistai the following story:
“Nikolaos the peripatetic philosopher, says that Mithradates, the Pontic king, had
created competitions of eating and drinking, whose prize was a talent of silver. He
won both of them, yet he offered the prize to the competitor who came second after
himself, namely Kalamodrys of Cyzicus”5. We also hear from Plutarch’s Life of
Pompey of the great riches bestowed by Mithradates upon the father of Stratonike,
one of his concubines: “he saw inside <his house> tables full of silver and golden
beakers, a host of servants, eunuchs and young slaves who were bringing him
garments of the richest kind, and in front of his door a horse caparisoned exactly
like those ridden by the king’s Friends”6. A similar story is told by Strabon, in the
10th book of his Geographika, when he narrates the history of his family, brought
back from exile and endowed with many gifts by Eupator himself. The king’s
generosity was not limited to individuals – whole cities enjoyed his favour. Thus, he
5

Νικ λαος δ΄
περιπατητικ ς […] Μιθριδ την φησ τ ν Ποντικ ν βασιλ α
προθ ντα γ να πολυφαγ ας κα πολυποσ ας ( ν δ τ
θλον τ λαντον
ργυρ ου) μφ τερα νικ σαι. το μ ντοι θλου κστ ναι τ μετ΄ α τ ν
θλητ . Athenaeus, Deipnosophistai, 10.9.
κριθ ντι Καλαμ δρυι τ Κυζικην
6
[…] ε δεν νδον κπωμ των μ ν ργυρ ν κα χρυσ ν τραπ ζας
χλον δ
θεραπε ας πολ ν
ε νο χους δ
κα
πα δας
μ τια τ ν πολυτελ ν
προσφ ροντας α τ
κα πρ τ ς θ ρας ππον στ τα κεκοσμημ νον σπερ
ο τ ν φ λων το βασιλ ως. Plutarch, Pompeius, 36.4.
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honours and embellishes the cities of Sinope and Amisos, and grants one hundred
talents to the city of Apameia, badly damaged by an earthquake7. Also, the
inhabitants of Arykandis put their hopes in him to clear them of debts8, but we do
not know whether Eupator actually met their fairly insolent demands.
That a king should do his best to advertise himself as generous is hardly
surprising. Euergetism was, in that age when the political supremacy of kings came
as a matter of fact, an essential component of the perpetual minuet in which
monarchs and subjects were engaged. Thus, we can be fairly certain which was the
ultimate source of the information that has reached us through Strabo, Plutarch or
Athenaeus, but what could motivate these authors to include it in their works?
It has been argued9 that Strabo is consistently trying to emphasize the
importance of the contribution brought by Asia Minor to the world in terms of
culture, attempting in a way to demonstrate it is by no means a periphery of the
Greco-Roman world. So, in the process of mentioning Eupator’s contribution, he is
in fact emphasizing the urban amenities that those cities were boasting at the time.
Plutarch, for one, seems to be very much interested in debasing Stratonike, the
king’s concubine, by depicting her as having been purchased from her inept father,
and emphasizing thus that unions between a Greek woman and a barbarian are
morally repulsive, a tune he would also play when commenting on the fate of
Monime, another Greek woman married to Mithradates and who is forced by her
husband to commit suicide in order to avoid capture by the Romans. As for
Athenaeus, he seems to be interested in preserving the memory of the Hellenistic
Age, which is often surrounded with the pink haze of the Belle Époque, sometimes
excessive, sometimes decadent, but all the more charming for that.
It was in the power of a king to deliver both gifts and misery, and we are
informed that Mithradates was no exception. He punished, and punished harshly
anyone whom he saw as an enemy. According to Memnon, he started by killing his
mother and brother: “Mithridates was thirsty for blood even as a child. He acquired
the power at the age of thirteen, and not long afterwards he forcefully imprisoned
his mother, with whom he had shared the throne according to the wishes of his
father, and after a while killed her. He also murdered his brother”10. He then
proceeded to murder his nephew and eventually had his own wives executed11.
Appian, an Alexandrian scholar, who dedicated a book to the wars waged by the
Romans against Mithradates, apparently takes delight in painting Eupator’s portrait
7

Sinope: Strabon, Geographika, 12.3.11; Amisos: Strabon, Geographika, 12.3.14;
Apameia: Strabon, Geographika, 12.8.18.
8
Athenaeus, Deipnosophistai, 12.35.
9
P. Desideri, „Strabone e la cultura asiana”, in A. M. Biraschi & G. Salmeri (edd.),
Strabone e l’Asia Minore, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000.
10
Φονικ τατος δ
κ παιδ ς
Μιθριδ της ν· τ ν γ ρ ρχ ν τρισκαιδεκα της
παραλαβ ν μετ΄ ο πολ τ ν μητ ρα κοινων ν α τ παρ το πατρ ς τ ς
βασιλε ας καταλειφθε σαν δεσμωτηρ
κατασχ ν β
κα χρ ν
ξην λωσε·
κα τ ν δελφ ν π κτεινε. Memnon, History of Heraclea, 30.
11
Nephew: Memnon, History, 22.1; wives: Memnon, History, 30.1.
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in the harshest tones possible. His Mithradates is persistently cruel: he executes
Aquilius by pouring molten gold down his throat; murders the Galatian tetrarchs
and uses exotic tortures to punish deserters.12
But the cruelty was by no means limited to his own household or subjects. In
an act of supreme vengeance, he is said to have instigated the murder of all the
Roman citizens residing in Asia at the time, a true act of genocide that came to be
known by the name given to it by Th. Reinach, the “Ephesian Vespers”. Memnon
puts the death toll at 80,000 souls; Plutarch, at 150,000; other authors insist that
all Italians in Asia perished. Cicero deplores the event in thundering rhetoric
while urging bolder action against Eupator by granting Pompey full command in
the war against him:
you must wipe off that stain upon the name of the Roman people, created
during the last war against Mithridates, which is still deeply seated and has been
allowed to grow far too old, namely that he who made sure that all Roman citizens,
across the whole of Asia and in the midst of all those cities by one message and one
sign only were killed and butchered not only has not so far received the punishment
fit for his crime, but continues to reign and has been doing so for the past twenty
three years since that day13.

If one is to apply the “cui prodest” principle, it is simple to find out who did
their best to propagate the story of the massacre: the Romans themselves. Let me go
back to one of the points I had made in the introduction – I am not interested here in
the confirming or denying the reality of the Ephesian Vespers, or of Mithradates’
involvement in it, I am merely interested in seeing how the story of the Ephesian
Vespers was propagated and picked up by the sources. So, who gained the most by
preserving the memory of this event? The Romans. Let us go back to the early
stages of the First Mithradatic War. Mithradates, though formally an ally of Rome,
was being attacked by his Bithynian neighbour, at the transparent instigation of the
Roman officials in Asia. Careful to preserve appearances, Mithradates sent envoys
to demand the aid of Rome or at least its neutrality. When the reply came that Rome
did not want the Bithynian king to come to any harm, the charade was exposed and
Mithradates was free to claim the high moral ground, posing as the victim of
Roman arrogance and high-handedness. The terrible massacre – well, it must have
been terrible, even if the figures we possess are inflated – allowed Rome to reclaim
moral superiority and declare credibly that they were the victims, who were,
consequently, waging a just war. We see this very clearly in Cicero who, twentyodd years after the event, still uses it to justify renewed aggression against the
Pontic king. Plutarch, who relies heavily on Sulla’s memoirs, was certainly
12

Appian, Mithridateios, 21; Appian, Mithridateios, 46; Appian, Mithridateios, 97.
delenda vobis est illa macula Mithridatico bello superiore concepta quae penitus iam
insedit ac nimis inveteravit in populi Romani nomine, quod is qui uno die tota in Asia tot in
civitatibus uno nuntio atque una significatione omnis civis Romanos necandos
trucidandosque curavit, non modo adhuc poenam nullam suo dignam scelere suscepit sed
ab illo tempore annum iam tertium et vicesimum regnat. Cicero, Pro Lege Manilia, 7.
13
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influenced by the latter’s presentation of motives. Appian made it the goal of his
academic life to present as favourably as possible the wars of Rome, which he
apparently sees as justified means to spread civilisation. He must have been
particularly interested in excusing the Mithradatic wars, for, as he states in the
introduction to the Mithridatika: “for these reasons I think it fitting that this war is
called ‘the great one’, that the victory achieved at it end was named ‘the great’ and
that the man who concluded the military operations is known until this very day in
his own language as ‘Pompey the Great’”14. And he continues: “because of the
great number of nations they subjected or brought back under their rule, the length
of time it lasted – no less than forty years – and the strength and endurance of
Mithradates, who opposed the Romans with all his strength in every way he could.”
As for Memnon of Heraclea, his motivation is somewhat different. Even
though we cannot determine with precision when it was that Memnon lived, the
fact that his work ends with a portrait of his fellow citizen Brithagoras, who
spent the last twelve years of his life courting Caesar and following him
everywhere in the hope of securing freedom for his city may indicate that this
was still a hot political issue. What we can determine with certainty is that he
has a very precise agenda – excusing the conduct of his native city during the
Mitradatic Wars. It therefore serves his purpose to make his fellow citizens
appear as moths caught in the net of an infernal arachnid, one so cruel and so
immensely powerful that they could do nothing to resist.
There is one very interesting fragment in which Mithradates’ cruelty
combines with generosity to create a very interesting story. It is to be found in one
of Plutarch’s minor works, in “The virtues of women”. The scene is set with the
description of the way in which Mithradates is haughty towards the Galatian
tetrarchs, who decide to murder him. Having found out about this plot, the king
condemns them all to death, and denies them proper burial. In the last moment, he
remembers a young man, whom he manages to save at the last moment, just as
the executioner was preparing to carry out his duty. The story then continues thus:
But Eporedorix was executed and his corpse was thrown aside and left
unburied, and none of his friends dared come near him. But a woman from
Pergamum, who had known the Galatian while he was still alive, took the risk of
burying him and performing funerary rites. The guards saw her and brought her
before the king. It is said that Mithridates was moved by the sight of her, as she was
very young and seemed incapable of doing harm, and all the more so as he found
out that the cause of her action was love. So he allowed her to leave, taking the
corpse with her for burial, as well as garments and ornaments for this purpose.”15
14

δι΄ μοι κα μ λιστα δοκο σι τ νδε τ ν π λεμον γε σθαι μ γαν κα τ ν
π΄ α τ ν κην μεγ λην ν κην καλε ν κα τ ν στρατηγ σαντα Πομπ ιον
Μ γαν τ
δ
φων μ χρι ν ν πονομ ζειν. Appian, Mithridateios, 582.
15
δ΄ πορηδ ριξ κατακοπε ς ταφος ξεβ βλητο κα τ ν φ λων ο δε ς
τ λμησε προσελθε ν· γ ναιον δ Περγαμην ν γνωσμ νον φ΄ ρας ζ ν [τι]
τ Γαλ τ παρεκινδ νευσε θ ψαι κα περιστε λαι τ ν νεκρ ν· σθοντο δ΄ ο
φ λακες κα συλλαβ ντες ν γαγον πρ ς τ ν βασιλ α. λ γεται μ ν ο ν τι κα
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This story immediately reminds one of the famous plot of ‘Antigone’. So
how does Plutarch’s Mithradates compare to Sophocles’ Creon?
They are both tyrants, and arrogant ones at that. They are both wronged by
someone (Mithradates by Eporedorix, Creon by Polyneikes) and take disproportionate measures, by extending their vengeance upon a corpse, thus committing
an act of hybris. A young girl intervenes and ignores the terrestrial law in
obedience to a higher law (love, in the case of the Pergamenian girl, respect for
the divine laws in the case of Antigone). Both girls are apprehended by the guards
and presented before the king. Here, however, the two characters diverge. While
Creon foolishly insists that his law must be obeyed to the bitter end and condemns
Antigone to a painful death, Mithradates instantly empathises with the unnamed
girl and decides to rescind his previous order. While in Sophocles’ play Haemon,
Creon’s son who is in love with Antigone, commits suicide, in Plutarch’s story he
is replaced by the altogether more fortunate Bepolitanos, the beautiful youth
saved from the hands of the executioner.
This story is uniquely found in Plutarch, so it is very likely that it is his
creation, meant to function as a pastiche of Sophocles and warped in such a way
as to deliver at all costs a happy ending. Why did Plutarch choose Mithradates as
his tyrant? The collection of stories detailing the courage of women demanded
examples taken from history, not myth, so the author found himself compelled to
take a myth and drape it in the cloth of history. It seems that in Plutarch’s mind,
the closest parallel to Creon that History offered was Mithradates. The departure
from the classical model can be explained, I believe, not by some sudden wave of
sympathy for the Pontic king, but much more likely by Plutarch’s need to deliver
a happy ending, by his desire to see loyalty and love repaid in this world.
This little story thus functions as the Hegelian synthesis of the previous two
stances: cruelty and generosity mingle in a quaint literary game.
In very similar fashion to the things discussed above, we hear that Mithradates
was a very pious king, but also a man who had no respect for the gods. On the one
hand, he is one of the great kings who makes donations to the Temple of Artemis at
Ephesos, according to Strabo, and even had a peculiar relation with the divinity. In
Plutarch’s Quaestiones conviviales he miraculously survives lightning and takes, as a
consequence, the royal epithet Dionysos. Even more strange, we are informed by
Aelian16 that he was protected by three divine animals, a bull, a horse and a stag. On
practical grounds, it seems quite hard to believe in the literality of this guardianship by
such animals. If one remembers, however, that the Pontic coinage minted under
Mithradates Eupator did, in fact, feature quite prominently the stag and the (winged)
horse, one is tempted to think twice before discarding this account as utterly fantastic.
What we are dealing with here is most likely a story originating with the Pontic court
πρ ς τ ν ψιν α τ ς παθε ν Μιθριδ της ν ας παντ πασι κα
κ κου τ ς
παιδ σκης φανε σης· τι δ μ λλον ς οικε τ ν α τ αν γνο ς ρωτικ ν
ο σαν πεκλ σθη κα συνεχ ρησεν νελ σθαι κα θ ψαι τ ν νεκρ ν σθ τα
κα κ σμον κ τ ν κε νου λαβο σαν. Plutarch, Mulierum Virtutes, 259C-D.
16
Aelianus, Natura Animalium, 7.46.
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that Mithradates was under the protection of the goddess Ma, the Cappadocian
embodiment of the Anatolian Great Mother, who was the mistress of life and death,
of fertility and of the hunt. Aelian may have heard the story and remembered only
those details spectacular enough for him to include in his zoological treatise.
On the other hand, a number of other authors emphasize that his conduct with
regard to the gods was scandalous. Pausanias, for example, insists that his troops
plundered many cities and did not spare the sanctuaries, a sacrilege for which his
soldiers and himself were severely punished. It is not surprising that he should say
that, he, the great lover of all things Greek, who had learned to live under Rome.
Many other examples could be found, of authors freely attributing to
Mithradates those qualities or defects which best suited their narrative purposes, but
let us proceed to analyse a final dichotomy, and one which could easily function as an
umbrella for every other one, that between “dignified king” and “heinous tyrant”.
Many sources praise Mithradates as the embodiment of royal decorum. Thus,
Justin, epitomising Trogus, says about him: “later, his grandeur was such that he
surpassed in majesty not only the kings of his age, but all the kings who had lived
before”17 and Cassius Dio comments that “Mithradates excelled in every aspect
pertaining to kingly duties”18. The nature of these sympathetic comments in Dio
(for this excerpt is by no means singular) may be partly explained by the fact that
the author, a native of Bithynia, may have felt somehow proud of his ‘neighbour’.
Another explanation might be that in the age when Dio writes (from the time of
Caracalla to that of Alexander Severus), the legacy of Alexander the Great and the
Hellenistic monarchies which succeeded him was being re-evaluated and finally
incorporated in the political universe of Rome. Alexander and his imitators had by
now become acceptable role-models for Roman emperors, and this may have
prompted Dio to create an idealised portrait of the Pontic king, among whose
qualities virtus and maiestas seem to be quite prominent.
Eupator is said to have surrounded himself with scholars, such as
Metrodoros of Scepsis, the Peripatetic philosopher Athenion, the seer Sosipatros
and sought the friendship of the doctor Asklepiades of Prusa19. He was himself
passionate about medicine, which at the time was a liberal profession and drew
the attention of Galen, who commented on a number of occasions on his
proficiency at devising antidotes. One story is quite disturbing, though: “For this
Mithridates, much like our own Attalos, sought to acquire practical knowledge of
almost every simple medicine to find out which of them could counter poisons,
and tried their effects on convicts, whose deaths had been decreed”20. In a post17

cuius <Mithridatis> ea postea magnitudo fuit, ut non sui tantum temporis, uerum
etiam superioris aetatis omnes reges maiestate superauerit. Justinus, 37.1.7.
18
σοφ τατος Μιθριδ της ς π ντα τ βασιλικ . Cassius Dio, 37.12.2.
19
Plinius Maior, Naturalis Historia,7.124.
20
γ ρ τοι Μιθριδ της ο τος
σπερ κα
καθ΄ μ ς Aτταλος
σπευσεν
μπειρ αν χειν π ντων σχεδ ν τ ν πλ ν φαρμ κων
σα το ς λεθρ οις
ντιτ τακται πειρ ζων α τ ν τ ς δυν μεις π πονηρ ν νθρ πων
ν
θ νατος κατ γνωστο. Galenus, De Antidotis, 14.2.
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Holocaust world, such disrespect for human beings – whatever their social or
racial status – in the name of medical science is nothing short of monstrous, but
Galenus seems to comment the incident quite calmly. Clearly, we are dealing here
with a semi-mythical account, based entirely on oral tradition, as Mithradates is
not known to have written a book about his scientific exploits (unlike, for
example, the last of the Attalids, Attalos III Philometor Euergetes). One must be
therefore be extremely careful before taking this account at face value and
comparing Mithradates with Josef Mengele or other modern monsters. Not only
did he contribute to the field of medicine, but also of geography, and receives for
it the praise of Strabo,21 who includes him in a gallery of civilising heroes.
His championship of Hellenic values is underscored by the accounts of his
Crimean campaign. A lengthy inscription (IosPE I2, 352), nowadays referred to as
the ‘Diophantos inscription’ was set up by the inhabitants of Chersonesus following
the successful campaign of this Pontic general against the Scythian barbarians in the
Crimean Hinterland, sometime in the last decade of the 2nd century BC. In this text,
young Mithradates is portrayed as energetic and animated by generosity, as he
leaves no call for help unheeded, even if it comes at a very bad time, at the
beginning of winter (v. 18); as a lover of justice, since he punishes the perfidious
Pairisades (v. 43); finally, as a great king, crowned by eternal glory after his victory
over the Scythians through the agency of the capable Diophantos (vv. 26-7): “and
so it came that victory was on the side of Mithradates Eupator, a victory beautiful
and worthy of remembrance for all eternity”22. This victory over the Barbarian
Scythians who used to oppress the good citizens of the Greek poleis on the
Northern shore of the Euxine was not without echo in the literary sources. Thus,
Justin praises him for having succeeded where illustrious ancestors had failed:
“Thus, he pacified with the greatest success the Scythians, who had hitherto been
undefeated, who had destroyed Zopyrion, the general of Alexander the Great, with
30,000 troops, who had butchered Cyrus, the king of the Persians with his 200,000
soldiers, who had put to flight Philip, the king of the Macedonians”23. Mithradates
generally receives a warm treatment from Trogus, and it would be interesting to
determine the source he used for this information. One possibility is that his uncle, a
cavalry officer in Pompey’s army during his Pontic expedition, may have come into
contact with local informants, and he may have passed on the information he had
gathered to his nephew. Another possible source is his father, who specialised in the
affairs of the East and served under C. Caesar (Augustus’ adopted son, according to
Arnaud-Lindet, and not the dictator C. Iulius Caesar). Yet another possibility is that
Trogus used a Greek source, having close connections with the Pontic court.
21

Strabon, Geographika, 1.2.1.
συνβα τ νκαμα γενσθαι βασιλε Μιθ[ρ]αδ|[ται Ε]π τορι καλ ν κα μν μας ξιον
ε ς π ντα τ ν χρ νον. IosPE I2, 352, 26-27.
23
Itaque Scythas inuictos antea, qui Zopyriona, Alexandri Magni ducem, cum XXX
milibus armatorum deleuerant, qui Cyrum, Persarum regem, cum CC milibus
trucidauerant, qui Philippum, Macedonum regem, fugacem fecerant, ingenti felicitate
perdomuit. Justin, 37.3.1-2.
22
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It is again, obvious, that it was entirely to Mithradates’ benefit to publicise
these stories. If, at the dawn of the Hellenistic Age, it was still possible for a
Demosthenes to claim that monarchy was alien to the Greek spirit, by the time of
Mithradates, the monarchies stemming from Alexander’s empire had become an
integral part of the Greek world. Thus, cities were ready to accept as perfectly
natural an alliance with a king, provided that the king fulfilled his duties, and we
have seen how careful Mithradates was to advertise his generosity, his military
abilities, his piety, his love of culture and so on. This activity paid hard, political
dividends, for as a result Mithradates could claim alliances not only in Asia
Minor, but also in mainland Greece, where Athens welcomed his troops, seen as
liberators from the perceived barbarity of the Romans. So successful was he, that
Cicero paints an envious picture of his welcome by the Greek cities: “They called
Mithridates their lord, their father, the protector of Asia, Euhios, Nysios, Bacchus,
their saviour divinity. At one and the same time, while the whole of Asia was
closing its doors to consul L. Flaccus, it not only received that Cappadocian in its
cities, but it even urged him onwards”24.
This quote from Cicero clearly illustrates the counter-strategy employed by
the Romans, i.e. of making sure he is perceived as a barbarian and, even worse,
a barbarian tyrant.
Not surprisingly, this view is wholeheartedly embraced by Memnon, whose
political motives, namely excusing in front of a Roman audience the conduct of his
city during the Mithradatic Wars, have been discussed above. Thus, he describes
how cruelly he treated the citizens of Chios, as a result of vulgar personal grudge.25
As a consequence, any self-respecting Greek will abandon his cause as a matter of
course: “But Murena took no account of the embassy (after all, even the
ambassadors, being Greek and having a philosophical approach to life, disparaged
rather than support the cause of Mithradates)”26.
Appian, as mentioned above, paints a portrait of Mithradates in the harsh,
saturated tones of Orientalism, with the transparent purpose of glorifying the
Roman generals who defeated him. Not only is he cruel, and worships Persian
gods, but he is also surrounded by eunuchs and mysterious healers, such as
those Agari of Scytian stock who cure him using snake venom.27
Perhaps surprisingly, Mithradates himself may have encouraged
representations of himself as a ruler in the Oriental fashion, though in his view
this perspective did not exclude, but rather complemented his image of ruler in
24

Mithridatem dominum, illum patrem, illum conservatorem Asiae, illum Euhium,
Nysium, Bacchum, Liberum nominabant. Vnum atque idem erat tempus cum L. Flacco
consuli portas tota Asia claudebat, Cappadocem autem illum non modo recipiebat suis
urbibus verum etiam ultro vocabat. Cicero, Pro Flacco, 60-61.
25
Memnon, History of Heracleia, 23.1.
26
δ <Μουρ νας> μ θ μενος τ πρεσβε
(κα γ ρ κα ο πρ σβεις
Ελληνες ντες κα τ ν β ον φιλ σοφοι τ ν Μιθριδ την μ λλον δι συρον
συν στων) […] Memnon, History of Heracleia, 36.
27
Appian, Mithridateios, 88.
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the Greeco-Macedonian tradition of Alexander. Like his ancestors and like
many other kings in the region, he promoted hybridisation between Greek and
Achaemenid traditions in almost every aspect, from military affairs, to
administration of the kingdom and from marital practices to religious cults. In
order to illustrate this drive, I think one example will be particularly useful: the
dynastic myth of the Mithradatids. I will use this element precisely because it is
a myth, a fiction, and moreover a fiction that evolved over time, reaching its
most elaborate form under Eupator himself.
The claims to noble ancestry made by the Pontic house differ widely,
depending on the source of information. Thus, some authors credit them with
being descended from one of the Seven Wise Persians. Polybios – our most
important source for Pontic affairs before the reign of Mithradates Euergetes –
falls into this category: “This Mithradates {meaning Mithradates II} claimed to
descend from one of the Seven Persians who had killed the Magus and to have
preserved his reign of his ancestors, granted to them from the very beginning by
Darius in the region of the Black Sea”28 An isolated piece of information from
Diodoros seems to imply that this view may have been shared by Hieronymos
of Cardia (Diodoros’ most likely source in this part of his work).29
A few Roman authors agree with this pedigree. Thus, Florus, by means of
introduction to his summary of the Mithradatic Wars, writes a brief
archaeologia, making a swift transition from the mythical history of Pontus to
the mythologised past and lastly to Eupator himself. The genealogical note
agrees with the previous two writers in making one of the Seven Persians the
distant ancestor of the founder of the Mithradatid dynasty: “The most ancient
king of these nations and regions was Aetes, aftwerwards Artabazes, a
descendant from the Seven Persians, and then Mithridates, the greatest of them
all by a large margin”30. The same is true of Aurelius Victor (if, indeed, it was
Aurelius Victor who wrote the De Viris Illustribus, 71.1).
On the other hand, particularly Latin authors of later times – who lived at the
same time as or later than Mithradates Eupator – credit the dynasty with more
noble origins. Instead of being descendants merely of Persian aristocracy, they are
said to have for ancestor Dareios the Great. For example, this is what Sallustius
writes: “Thus obtained the throne Darius, of whose line Artabazes was born, he
who is said to have been the founder of the kingdom of Mithradates”31. Tacitus32
28

δ Μιθριδ της ε χετο μ ν π γονος ε ναι τ ν πτ Περσ ν ν ς τ ν
πανελομ νων τ ν μ γον, διατετηρ κει δ τ ν δυναστε αν π προγ νων τ ν
ξ ρχ ς α το ς διαδοθε σαν π Δαρε ου παρ τ ν Ε ξεινον π ντον.
Polybius, 5.43.2.
29
Diodorus Siculus, Bibliotheke, 19.40.2.
30
harum <Ponticarum> gentium atque regionum rex antiquissimus Aeetas, post Artabazes,
a septem Persis oriundus, inde Mithridates, omnium longe maximus, Florus, 1.40.
31
Ita Darius regnum obtinuit, a quo Artabazes originem ducit, quem conditorem regni
Mithridatis fuisse […], Sallustius, Historiae, 2.73.
32
Tacitus, Annales, 12.18.4.
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says the same thing when referring to one ruler of Bosporus, Mithridates VIII. His
testimony, however, holds good for the Mithradatid dynasty of Pontus as well, as
the Bosporans claimed to be their direct descendants.
Appian also agrees with the more noble ancestry, giving such detailed
genealogical information that one is made to believe he had an ‘inside source’:
“thus died Mithridates, being sixteenth in line from Darius, the son of
Hystaspes, the king of the Persians, and the eighth from that Mithradates who
had rebelled against the Macedonians and founded the Pontic kingdom”33.
How might this discrepancy be explained? The difference is not, obviously,
between friendly and hostile sources, nor is it relevant that most Greeks favour one
interpretation and most Romans another. In all likelihood, the distinction is to be
made between phases of dynastic ideology. In the tumultuous period of the
Diadochoi and the Epigonoi, during which the identities of most ruling houses were
defined against the background of often mythical ancestries, the version in
circulation was more “humble” and this is what Hieronymos of Cardia heard and
recorded. Polybios, in mid-second century BC, had access to the same story,
passing it on to subsequent writers who used his Histories as a source, most notably
Titus Livius (if we trust Florus to have faithfully recorded his ideas) and Diodoros
(although for this particular piece of information, Diodoros may have drawn
directly on Hieronymos of Cardia rather than on Polybios).
By the 1st century BC, however, the more “noble” claim is found in the
sources, starting with Sallustius, a claim designed to accommodate the increased
importance enjoyed in international politics by the Pontic house and the new
scope of its ambitions. Although this later version may have appeared at the
time of Mithradates Euergetes, it is more likely to have been disseminated by
his more illustrious son, Eupator.
It is interesting to note that one source, Pompeius Trogus one of the
sources most sympathetic to Mithradates, records the most noble of the
ancestries we have seen so far: “Mithradates traced his ancestry, on his father’s
side, to Cyrus and Darius, the founders of the Persian kingdom, and on his
mother’s side, to Alexander and Seleukos Nikator, the founders of the
Macedonian empire.”34
It is somewhat unclear how the connection between Alexander and the
Seleukids was made, given that the children of the Conqueror (Herakles by
Barsine35 and Alexander IV by Rhoxane) had been murdered before having
offspring of their own. Even more peculiar is the fact that the connection is
33

Μιθριδ της π θνησκεν, κκαιδ κατος ν κ Δαρε ου το
στ σπου,
Περσ ν βασιλ ως, γδοος δ' π Μιθριδ του, το Μακεδ νων ποστ ντος τε
κα κτησαμ νου τ ν Ποντικ ν ρχ ν, Appianus, Mithridateios, 112.
34
<Mithridates> […] paternos maiores suos a Cyro Darioque, conditoribus Persici
regni, maternos a magno Alexandro ac Nicatore Seleuco, conditoribus imperii
Macedonici, referat, Justin, 38.7.1.
35
If indeed he was his son and not a simple pretender manipulated by politicians far
more powerful and cunning than himself.
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advertised by “secondary dynasties”, the Mithradatids and the Orontids of
Commagene, but not by the Seleukids themselves, who preferred to extol Apollo as
ancestor. It is unlikely the connection is to be seen through the Ptolemaic blood
brought to the Seleukids by Cleopatra Thea (there had been a previous marital
connection between Antiochos II and Berenice Phernephoros, but this blood tie has
been severed by the murder of Berenike and her young son). Firstly, the ancestor
claimed by Mithradates Eupator is Seleukos, not Ptolemaios. Secondly, Ptolemaios
claimed to be the bastard son of Philip II of Macedon, being a blood relation of
Alexander, but not his descendent. Thirdly, the last certain tie between the Pontic
house and the Seleukids is made through Nysa, daughter of Antiochos IV
Epiphanes, wife of Pharnakes I, therefore before the arrival of Cleopatra Thea on
Seleukid soil.
A possible solution has been put forward by Tarn, who, while trying to
find the propagandistic fundament for the Alexander connection claimed by the
Bactrian king Agathocles36 in his “pedigree” coinage, suggests there may have
existed a legend which made Apama, Seleukos I’s wife, into the daughter of
Alexander and Rhoxane, pointing out that within the space of a few generations
chronological asperities of such legends tend to become ignored. It remains
curious, however, that such a gratifying legend has the character of a folk tale
and is not picked up by the official Seleukid propaganda, but only by collateral
dynasties, which used this fabricated ancestry to add another dimension to their
dynastic claims and implicitly, to their political ambitions.
We see, therefore, in Mithradates a king who truly spoke all the languages
of his subjects, meaning that he tried to adapt his image to fit all their
expectations, presenting a Greek face to his Greek subjects and allies and an
Achaemenid face to his Oriental subjects and allies.
The legacy of Mithradates beyond Antiquity is no less contradictory. If, up to
the 18th century playwrights saw him as the personification of the noble king (we
need only remember the libretto of Mozart’s Mitridate), in the 19th century German
scholars revived the theme of Orientalism and had no qualms calling him a
“sultan”.37 However, the Greeks now living in Northern Turkey and their
descendants living in exile seem to have kept clear of Momsen and his ilk, because,
as they were trying to identify a national hero, i.e. a man who stood up for the cause
of civilisation in the face of barbarism, a symbol of their resistance against Turkish
oppression, they turned to none other than good old Mithradates. I’m sure that if he
could hear about this, he would be very pleased with himself.

36

Since the time of Tarn, scholars have become less sure about Agathocles’ intentions,
to the point of doubting any intention of linking himself to Alexander.
37
Latife Summerer, “The Search for Mithridates. Reception of Mithridates VI between
the 15th and the 20th centuries”, in Jakob Munk Højte, Mithridates VI and the Pontic
Kingdom, Aarhus University Press 2009.
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CUTIA NEAGRĂ A COMUNISMULUI:
PRELIMINARII, VARIAŢIUNI ŞI FUNCŢII ALE
CULTULUI LIDERULUI COMUNIST♦
Silviu-Gabriel LOHON∗
Abstract: The communist regimes displayed, from its inception, a strong capacity
towards cultic practices, in which the role of the leader assumed a central position.
The totalitarian regimes of the 20th century, with their powerful leader cults, their
elitist organisations and doctrines, had as their avowed aim the integration of the
masses into political process as a community of believers. The success of
authoritarian, highly ideologised political regimes was a product of internal crisis.
Keywords: Communist ideology, leader cult, political manipulation, Soviet
propaganda

Comunismul pledează la trecut. Problema lui rămâne însă aşezată în însăşi
esenţa preocupărilor noastre de azi. A discuta această problemă înseamnă a
demonstra că ea este încă mutilată prin interpretări, mai vechi sau mai noi, care
prezintă constituirea schemei comuniste ca pe o digresiune istorică a secolului XX.
Max Weber schiţa trei tipuri diferite de autoritate: tradiţională, legalraţională şi carismatică. Sistemele totalitare ale secolului XX care au generat
culturi ale personalităţii proprii (I. V. Stalin, Adolf Hitler, Benito Mussolini,
Mao Zedong etc.) pot fi văzute ca o caracterizare a ceea ce acelaşi Weber numea „rutinizarea” autorităţii carismatice. Dar, în timp ce această tipologie
weberiană oferă un bun punct de plecare în discutarea problematicii cultului
liderului, ea este, într-un fel, şi insuficientă1. Comunismul, aşadar, a căutat să se
legitimeze printr-o combinaţie de recurs la tradiţie, drept legal şi carismă. Ceea
♦

articol realizat în cadrul proiectului de cercetare Marşul sănătăţii. Noul om comunist şi
cultura trupului din cadrul programului de cercetare Propagandă şi ritual în România
(1866-1989), coordonatori program: cercet. şt. III dr. Nicolae Mihai, cercet. şt. dr. DianaMihaela Păunoiu, cercet. şt. III drd. Silviu-Gabriel Lohon, derulat în cadrul Institutului de
Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova, în perioada 2012-2014.
∗
cercetător ştiinţific III dr. în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S.
Nicolăescu-Plopşor” din Craiova.
1
Teoriei lui Max Weber despre legitimitate îi putem opune „sfaturile” oferite Principelui de către Machiavelli în chestiunea diverselor tactici la care acesta ar trebui să
recurgă pentru a câştiga „onoarea”. Vezi Niccolo Machiavelli, Principele, Editura
pentru literatură universală, Bucureşti, 1960.
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ce este unic este modul în care această căutare a legitimităţii a amestecat idei,
evenimente, instituţii cu personalităţi carismatice. O parte a acestei strategii a
privit promovarea cultului liderului, ţintind crearea unei legături între lider şi
receptor.
Cultul liderului şi cultul individului
Comunismul stalinist a fost unul ultraautoritar şi a cultivat un masiv cult al
veneraţiei în jurul figurii liderului de la Kremlin. În 25 februarie 1956, cu ocazia
celui de-al XX-lea congres al P.C.U.S., Nikita Hruşciov a abordat virulent
sistemul „despotic” al lui Stalin. Prin utilizarea termenului kultlicinost (cult al
personalităţii), acesta a expus modificările apărute în statutul nomenclaturii
sovietice după 1934: consolidarea dictaturii personale a lui Stalin, urmată de
abuzuri de putere cu caracter criminal şi de o extraordinară adulare care l-a
transformat pe Stalin într-o infailibilă prezenţă2. Termenii în care Hruşciov a
declamat întreaga problematică a cultului personalităţii au dat seamă asupra
psihologiei staliniste ca factor explicativ a ceea ce a urmat implementării
acesteia, însă acelaşi Hruşciov a legat exacerbarea despotismului stalinist de
schimbările produse în structurile de putere din U.R.S.S. de la începutul anilor
’30. Mai mult, noul lider moscovit îşi întărea discursul spunând răspicat că
deciziile politice – colectivizarea forţată, spre pildă – luate după 1928 au
contribuit din plin la această stare a lucrurilor. Dar acelaşi Hruşciov a refuzat să
plaseze tirania stalinistă la braţ cu ideea bolşevică, cu structurile ei, cu practicile
şi cu psihologia acesteia. Prin urmare, el nu a oferit un excurs complet asupra
factorilor politici şi culturali care au constituit bazele unui astfel de sistem.
Cultul personalităţii este un sistem de venerare a unui lider politic, la care
toţi membrii unei societăţi sunt aşteptaţi să subscrie, un sistem ubicuu care e
construit pentru a dăinui la nesfârşit. Aşadar, el nu poate fi decât un angrenaj
construit şi menţinut deliberat şi a cărui funcţie nu este alta decât aceea de a
circumscrie corpul politic în jurul personalităţii liderului. Aşa cum, în Rusia
sovietică, personalitatea centrală a fost Stalin, tot aşa în România Gheorghe
Gheorghiu-Dej, urmat de Nicolae Ceauşescu au fost cele două personalităţi la
care făcea trimitere conceptul de „cult” al „personalităţii”.
Apariţia cultului liderului modern nu poate fi discutată decât legând-o de
aspiraţiile şi metodele de organizare a regimurilor aşa-zis revoluţionare din
secolul XX. Robert C. Tucker amintea într-o lucrare de-a sa3 de „aspectele demonice” ale politicii acestora: violenţa ca bază de acţiune, forţa şi frauda. Pentru
comunişti, prin conceptele de „luptă de clasă” sau „război de clasă”, politica a
reprezentat, de fapt, o chestiune belicoasă, de conflict armat. Liderii totalitari ai
secolului XX au fost descrişi ca reprezentând de fapt semizei, gangsteri, megalomani sau chiar monştri, iar regimurile pe care le-au prezidat au fost martorele
2

Vezi Raport Hruşciov. Cu privire la cultul personalităţii, trad. nouă din limba rusă de
Vasile Limbide cu note de Armand Goşu în Doina Jela, Vladimir Tismăneanu (coord.),
Ungaria 1956: revolta minţilor şi sfârşitul mitului comunist, Curtea Veche, Bucureşti, 2006.
3
Robert C. Tucker, Filozofie şi mit la Karl Marx, Curtea Veche, Bucureşti, 2011.
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unor convulsii fără precedent şi care, în final, au dus la declanşarea războiului
mondial secund.
Cultul liderului comunist român trebuie plasat în contextul variilor strategii
de legitimare a guvernării comuniste însăşi. Comuniştii autohtoni nu au putut
vorbi nici de tradiţie, nici de autoritatea legal-raţională când au încercat să-şi
construiască legitimitatea, dar au căutat să convingă populaţia de dreptul lor şi nu
al altora de a guverna. Ca alternativă la teoria weberiană rezumată mai sus, vom
încerca schiţarea unor trei variante, să le zicem suplimentare, de legitimare. Prima
dintre ele se referă la ataşamentul afectiv, deci simbolic, axat pe identificarea
până la contopire, tot simbolică, a poporului cu regimul comunist, cu ideologia
lui, cu instituţiile, liderii şi chiar cu momentele cruciale ale istoriei partidului
comunist. Cea de-a doua variantă trimite la suportul ideologic şi programatic, şi
contează pe perceperea obiectivelor ideologice ale regimului şi a manierelor în
care acestora li s-a modificat structura în concordanţă cu diversele circumstanţe
ivite (cel de-al Doilea Război Mondial, Noua Constituţie din 1949 sau parcursul
postrăzboinic al României). În sfârşit, dobândirea performanţei politice şi
economice bazată pe modelarea unei percepţii publice potrivit căreia statul e
capabil să satisfacă nevoile imediate ale societăţii şi ale membrilor ei, luând în
calcul diversele contexte locale sau internaţionale.
Statele eşuate economic şi social caută invariabil o întărire a legitimităţii
simbolice. Acolo unde nu există consens ideologic şi politic, regimul caută
ataşamentul simbolic prin apelul la loialitatea cetăţenilor, loialitatea faţă de stat,
faţă de partid şi, nu în ultimul rând, faţă de lider. Iată particularitatea comunismului.
Liderii totalitari ai secolului XX reclamă similitudini cu vechile culte ale
monarhilor sau ale liderilor religioşi. Figurile venerate în secolul XX au fost
învestite cu puteri aproape miraculoase, fiind consideraţi daruri ale providenţei,
salvatori ai naţiunii, posedând puterea de a „curăţi” ţara. Ei nu au promis
salvarea post mortem, ci erau preocupaţi de soarta muritorilor, aici şi acum.
Cultul comunist şi sacralizarea politicii
Încă de la început regimul comunist sovietic a afişat o puternică propensiune către ideea de cult în care rolul liderului ocupa o poziţie centrală. La
moartea lui V. I. Lenin, în 1924, a fost stabilită o comisie care să supravegheze
„imortalizarea” memoriei acestuia. Mai mult, a fost creat un institut care să-i
cerceteze creierul şi s-a ridicat un mausoleu care să-i găzduiască rămăşiţele,
transformate, eretic, într-un soi de moaşte pentru diverse pelerinaje. Sloganul,
de acum celebru, „Lenin a trăit, Lenin trăieşte, Lenin va trăi” a întărit aspiraţia
spre imortalizarea memoriei defunctului lider. Au existat şi opozanţi ai acestui
proiect, Nadejda Krupskaia, soţia lui Lenin, fiind unul dintre ei. Aceştia îşi
motivau poziţia prin trimitere la similitudini ale acestui proiect cu cele
medievale, orientale sau asiatice, însă fără succes.
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Putem conchide deci, pe urmele lui Nikolai Berdiaev4, că întregul comportament ideologic şi forţa sa culturală de influenţare îi este tributar ortodoxiei de tip
rusesc. Altfel spus, comuniştii au avut propriile lor pelerinaje şi festivaluri, proprii
profeţi, apostoli, preoţi şi discipoli. Au dispus de scrierile lor sfinte. Au avut un
panteon propriu, după cum marile parade şi festivaluri au înlocuit serviciile
religioase şi procesiunile. Sistemul de îndoctrinare s-a bazat, aşadar, pe un fals
catehism şi pe omilii trădate tocmai pentru că efigia lui Lenin a înlocuit icoana5.

Fig.1
4

Nikolai Berdiaev, Originile comunismului rus, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1998.
În acest sens, vezi fig. 1, o schiţă a lui Viktor Deni, întitulată „Fecioara” de la ţară.
Posterul îi prezintă pe revoluţionarul socialist, Viktor Cernov în chip de Maică a
Domnului, iar pe amiralul alb, Kolceac, în chip de prunc. Deasupra, la stînga respectiv
la dreapta, sunt postaţi doi „sfinţi”, liderii albi Iudenici şi Denikin. Kolceak ţine în mâini
o placuţă prin care ordonă „Împuşcaţi fiecare al zecelea ţăran şi muncitor”, iar lucrarea
este semnată „Artistul iconar Deni”. După mărturia poetului Demian Bednîi, posterul a
fost reprodus la scară largă de artiştii locali din Siberia în perioada imediat post
revoluţionară. S-a făcut chiar o reproducere cât o uşă de mare, fiind purtată în chip de
parodie a unei procesiuni religioase.
5
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Variante ale cultului personalităţii
Cultul postum al lui Lenin nu a făcut altceva decât să-l legitimeze pe succesorul acestuia, iar cultul lui Stalin, nu a fost construit, la început, decât pe aşa-zisa
strânsă apropiere a acestuia de Lenin. Cultul lui Stalin a devenit, ulterior, certificatul de garanţie al regimului sovietic. Gândind noţiunea de marxism-leninism
ca ştiinţă clară şi adevărată, nu a mai fost decât un pas până la osmoza dintre
adevăr şi lider. Acesta poseda cele mai înalte calităţi pe care le poate avea cineva,
ba unele aproape supranaturale: intuiţie extraordinară, viziune largă asupra lumii
şi a lucrurilor, abilitate excepţională de a soluţiona probleme şi o capacitate neobişnuită în a-i inspira şi mobiliza pe cei din jurul său în sensul atingerii scopurilor
propuse. Dar, cu toate acestea, era Stalin a descris o prelungă şi acută perioadă de
adversitate de tip economic pentru majoritate cetăţenilor sovietici.
Cultul lui Stalin a fost susţinut şi de o serie de alte culturi ale membrilor
importanţi ai Politburo-ului. Veaceslav Molotov, şeful guvernului (Sovnarkom),
L. M. Kaganovici ca prim secretar al organizaţiei Moscova a organizaţiei de
partid 1933-1934, apoi ca şef al comisariatului căilor ferate sau Kliment
Voroşilov ca ministru al apărării, au avut propriile lor culturi. Nikolai Ejov, ca
şef al N.K.V.D., 1936-1938 a văzut o înflorire a propriului cult, la fel şi succesorul său, Lavrenti Beria. Kirov apoi Andrei Jdanov, ca primi secretari ai
Leningradului au avut, de asemenea, culturile lor. Schema a fost extinsă şi
asupra secretarilor de partid din marile oraşe şi din republicile sovietice. Ba, mai
mult, directorii marilor uzine şi-au construit propriile culturi, iar la sărbătorile
publice portretele lor erau purtate cu avânt de către muncitori.
Motivul central al imageriei regimului era sacrificiul, martirajul şi patosul
faţă de tovarăşul căzut, o reaprindere a idealismului epocii ilegalităţii şi a
Războiului Civil. Stilul artistic stalinist a fost realismul socialist, straniu prin
faptul că pictura aspira spre epic, în vreme ce arhitectura sa era monumentală.
Receptarea cultului
Asemenea maniere de venerare susţin nevoia psihologică a liderilor şi a
acoliţilor lor. Pentru lideri, acest sprijin este un antidot, o centură de siguranţă împotriva insecurităţii şi a incertitudinii, conferindu-le concomitent un puternic sentiment de putere, devreme ce ei sunt plasaţi automat în afara oricărui spaţiu critic.
Când vorbim de regimul comunist, opinia publică este inexistentă, iar a desena o
schiţă a sentimentului popular, într-un moment sau altul, este cu atât mai dificil.
Populaţia sovietică şi, în general, toate popoarele care au experimentat comunismul
a fost, în cea mai mare măsură, alienată de către stat. În anii ’30, Stalin nu era o
figură populară. Chiar şi după ce a devenit generalissim, cetăţenii nu şi-au pierdut
capacitatea de a discerne între acele aspecte pe care regimul îi obliga, prin diverse
forme, să le accepte şi cele pe care ei le condamnau, ce-i drept, în tăcere.
Oficialii regimului, activiştii şi simpatizanţii au reprezentat baza de la care sa plecat în construirea cultului personalităţii, anume aceia la care se referea
Martov, în 1917, numindu-i „pensionari” ai „statului”. Activiştii de partid ca
agenţi sociali ai regimului, ca agitatori şi propagandişti şi ca voluntari în Războiul
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Civil sau în procesul colectivizării au oferit partea cea mai consistentă de sprijin
în această chestiune. În chestiunea Armatei Roşii şi a CEKĂI, cele două instituţii
cheie ale puterii comuniste sovietice, planul era acela de a inculca un puternic
sentiment de loialitate faţă de lider, iar în ceea ce priveşte clasa muncitoare şi
intelighenţia, au existat şi acolo grupuri de suporteri stalinişti. Partidul bolşevic
era unul tânăr în 1917, prin urmare au fost promovate în poziţii de conducere,
succesiv, în 1928-1931 şi în 1936-1938, generaţii mai tinere de cadre6. Noua
intelighenţie sovietică, în special beneficiarii epurărilor, au fost declaraţi, aşadar,
drept baza socială principală a regimului.
Ideea de cult îşi are originea şi în tradiţia rusească, una a autoritarismului
şi a unui profund etatism, cu propria sa cultură birocratică şi chiar cu un tradiţionalism cu rădăcini adânci în cultura populară. De asemenea, cultul personalităţii îşi găseşte surse de inspiraţie şi în puternica cultură patriarhală cu respectul
ei pentru cei mai bătrâni (starosta) alături de o solidă etică colectivistă.
Cultul personalităţii a reflectat şi a susţinut tradiţii culturale şi intelectuale
care au oferit o viziune simplificată asupra unei lumi în care contradicţiile erau
excluse. El a oferit asigurări psihologice şi emoţionale, un nucleu de stabilitate
şi unitate într-o lume a incertitudinilor. Cultul personalităţii a vizat ceva mai
mult decât simpla adeziune la ideea comunistă. Şi-a propus să înlănţuiască emoţional comunitatea „credincioşilor”, a căutat să inducă entuziasmul şi credinţa
oarbă în lider şi în regim. Ca orice ideologie, marxism-leninismul, în ciuda
viziunii sale ştiinţifice asupra lumii, a fost, întâi de toate, o chestiune de
credinţă. Iar cei care au crezut în ea vor fi cruţaţi de zeitatea supremă – istoria.
Sau, în cuvintele lui Fidel Castro, „istoria” îi „va absolvi”.
Cultul exportat
Ocupaţia militară sovietică în Europa de est a fost însoţită de o apropiere
simbolică a acestor teritorii prin ridicarea unor monumente memoriale care
comemorau soldaţii sovietici căzuţi pe front. Acestea listau monumentul berlinez
Tiergarten, de lânga Reichstag şi care dezvăluie privirii un soldat victorios alături
de două tancuri T-34. Întinsul cimitir Berlin-Treptow, cu statuia sa reprezentând
patria, şi cu mormintele sale pe care sunt sculptate citate din Stalin, reprezintă cea
mai mare mărturie supravieţuitoare a cultului lui Stalin din întreaga Europă. În
Polonia, pe malul drept al Vistulei, monumentul Varşovia-Praga desemnează trei
soldaţi, doi sovietici şi un polonez, simbolizând „frăţia de arme” a popoarelor
slave. În acelaşi sens, la Cracovia, a fost construit un întreg cartier mincitoresc,
Nowa Huta, presărat, şi el, de astfel de monumente. Nici Budapesta nu a fost
ocolită de acest import nedorit de simboluri. Astfel, un măreţ memorial de război
a fost construit în piaţa Szabadság (Piaţa Libertăţii), înlocuind unul dintre cele
mai importante monumente din perioada horthystă interbelică. La solicitarea lui
K. E. Voroşilov, tot la Budapesta, „Monumentul Eliberării” s-a finalizat în 1947
6

Sheila Fitzpatrick, Stalin and the Making of a New Elite, 1928-1939 în Slavic Review,
38:3, 1979, pp. 377-402.
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după design-ul artistului sovietic Alexander Gherasimov. Şi tot aşa monumente
similare au apărut pe tot cuprinsul Europei centrale şi de est.
Aceste memoriale de război compuneau „cultul” Marelui Război Patriotic ca
apoteoză a triumfului sovietic asupra nazismului. În statele aflate sub ocupaţie
sovietică ele au îndeplinit nu numai o simplă funcţie de comemorare a morţilor
sovietici, ci şi una specială, de readucere aminte acestor state de sacrificiul făcut
în numele „eliberării” lor de către U.R.S.S. la pachet cu problema vinovăţiei în
colaborarea acestora cu Germania lui Hitler. Legitimitatea noilor regimuri din
aceste state s-a bazat, în parte, pe „sacrificiile” făcute de U.R.S.S., acesta fiind şi
motivul pentru care iconoclasmul faţă de aceste memoriale şi faţă de arta sovietică în ansamblul ei, au fost considerate drept sacrilegii, drept ceva de neconceput
şi reprobabil. Începând cu 1948, democraţiile populare din Europa răsăriteană au
intrat într-un proces de sovietizare care a inclus, inevitabil, şi transplantarea
cultului lui Stalin aici. Liderii partidelor comuniste din aceste state au fost, la
rândul lor, obligaţi (nu fără proprie disponibilitate, totuşi!) să-şi dezvolte un cult
pe cont propriu. Spre exemplu, Wladisław Gomułka, prim-secretarul partidului
comunist polonez, a vorbit, după denunţul hruşciovian, despre cât de dezgustaţi
au primit acest dictate moscovite7. Datorită închistării structurilor interne, chiar şi
partidele comuniste neobediente, au reuşit să susţină un cult al liderilor lor,
precum Palmiro Togliatti sau Maurice Thorez.8
În Europa de est majoritatea statelor a preluat aceeaşi schemă a cultului
personalităţii care, între 1945-1947, a utilizat o paradigmă proprie de expunere.
Apoi, după 1948, odată cu debutul războiului rece, s-a recurs la o sovietizare
totală pentru ca, din 1956, în cele mai multe state, acesta să se restrângă treptat.
Pe de altă parte, exportarea cultului personalităţii liderului comunist a făcut ca
în China, Mao să invoce un statut cel puţin egal cu cel al lui Stalin, propriul său
cult acumulând magnitudine odată cu Revoluţia Culturală din 1966. Spectre
asemănătoare au răsărit în Coreea de Nord, Vietnam care, la rândul lor, au
influenţat state aparţinând de geografia europeană, precum România şi Albania.
Internaţionalizarea cultului liderului comunist nu s-a simţit nicăieri mai
pregnant decât în momentul eternizării trupului post-mortem al acestuia. Şi aici,
Moscova a emis exemplul şi a efectuat şi expertizele. Mica mână de cosmeticieni
funerari responsabili de tratamentul corpului lui V. I. Lenin au „perenizat” şi
rămăşiţele unor Gheorghi Dimitrov (liderul partidului comunist bulgar),
Horloogiyn Hoybalsan (dictatorul stalinist din Mongolia), Klement Gottwald
(liderul partidului comunist cehoslovac), Ho Şi Min (preşedintele nordvietnamez),
Agostino Neto (liderul Republicii Populare Angola), Linden Forbes Burnham
(preşedintele Republicii Guyana) sau Kim Il Sung (liderul Coreei de Nord) 9.

7

A se consulta, pentru această chestiune, cartea lui Zbigniew K. Brzezinski, The Soviet
Block: Unity and Conflict, Harvard University Press, 1967.
8
Idem.
9
Ilya Zbarsky, Samuel Hutchinson, Lenin's Embalmers, Harvill Press, 1999.
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Funcţiile cultului liderului
Regimurile comuniste din U.R.S.S., Iugoslavia, Albania, China, Coreea de
Nord, Vietnam sau Cuba prezintă, din acest punct de vedere, semnalmente comune, toate ranforsate pe câteva relativ mici, militante, rebarbative şi masiv ideologizate mişcări revoluţionare. Ele au fost motivate de experienţa politică subterană,
războaie civile, partizanat războinic sau de aşa-zisele lupte de eliberare naţională,
iar liderii acestora au fost adânc marcaţi de experienţele primordiale de acest tip.
Ei au dirijat o autoritate din chiar miezul mişcărilor respective care, în cele mai
multe cazuri, au durat decenii. Figuri ca Lenin, Stalin, Hoxa, Mao, Ho Şi Min,
Kim Il Sung, Castro sau Ceauşescu au fost actori istorici drapaţi cu aura unor lideri militari de succes în jurul cărora s-au construit cu lejeritate mituri şi simbolistici abracadabrante. Aceste mişcări au acumulat putere, transformându-se pe sine
în forţe de guvernământ, iar comisarii şi comandanţii din perioadele războaielor
civile au ajuns să domine noile structuri de conducere ale partidului-stat.
Deşi diferite între ele, dar interdependente, trei sunt funcţiile pe care le-a
servit cultul liderului comunist. Întâi şi întâi, rolul său a fost acela de a legitima
puterea grupusculelor din jurul marilor lideri. Apoi, la nivel de intenţie, s-a dorit a
fi un mecanism de control şi de dezamorsare a potenţialelor conflicte izbucnite în
chiar rândurile nomenclaturii. În sfârşit, a fost nevoie de instituirea acestui cult
pentru a păstra o distanţă paşnică între elita conducătoare a partidului, executiv şi
restul societăţii.
Cultul personalităţii a fost crucial în gestionarea diferenţelor dintre diferitele
nivele ale structurii de putere. Pericolele pe care le-ar fi putut întâmpina transformările din interiorul acestora ar fi putut genera o competiţie deşănţată în interiorul
elitei politice respective şi, mai departe, ar fi scăpat din mână controlul asupra
întregii societăţi. Prin urmare, cultul liderului a fost folosit pentru a obstrucţiona
astfel de porniri, dar şi pentru a legitima ordinea politică existentă.
Această abordare sociologică a cultului liderului s-a confirmat şi atunci când
cultul s-a spart. Odată cu moartea lui Tito şi a lui Enver Hoxha clasa conducătoare
a căutat să revitalizeze postum cultul ca o metodă de unificare a dezideratelor nomenclaturii cu manierele de control asupra societăţii ale acestora. Disoluţia
acestor culte, parţial din cauza eşecurilor de ordin economic, a făcut imposibilă
prezervarea unei unităţi a nomenclaturii sau a coeziunii sociale şi, date fiind
aceste circumstanţe, a trebuit căutată o nouă bază legitimă a autorităţii politice.
Bunăoară, în cazul federalizării Iugoslaviei s-a recurs la naţionalism, logică după
care s-a produs şi dezintegrarea Uniunii Sovietice în 1991. Iar ţările comuniste din
Europa Centrală şi de Est – Polonia, Ungaria, Republica Democrată Germană,
Cehoslovacia, Bulgaria şi România – nu au fost altceva decât regimuri-surogat
care au căutat să preia un model conceput la Moscova.
Concluzii
Regimurile comuniste ale secolului XX au descris o tentativă unică de a
cosmetiza în chip carismatic instituţiile statului, ideile şi personalităţile, oarecare
ar fi fost ele, şi de a le impune propriilor popoare venerarea politică ritualică. În
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timp ce cultul lui Stalin a recurs la tradiţii şi predecesori, strategia generală de
construire a acestuia în alte părţi a fost una deliberată şi calculată. Sensul în care
tradiţia istorică ar trebui înţeleasă este acela în care aceasta este transmisă şi
reînnoită de la o perioadă la alta, tocmai pentru că un cult al personalităţii nu
poate fi explicat numai prin recursul la tradiţie. Tradiţiile sunt confiscate,
refolosite şi reinterpretate în funcţie de nevoile imediate ale unei epoci sau ale
alteia pentru că ele au rădăcini adânci, solide (deferenţa, respectul autorităţii şi
conformitatea). Acesta este şi motivul pentru care dialectica aceasta a cultului
liderului a însemnat, de fapt, un quiproquo: în timp ce liderul seducea mesele,
acestea îl percepeau ca pe un bun care le aparţinea. Cel mai mare duşman al
cultului personalităţii este, însă, timpul: moartea liderilor, a generaţiilor de cadre
şi, în definitiv, a popoarelor ca indivizi, pentru care apelul la eroism şi utopie al
regimurilor revoluţionare a fost o realitate.
Perioada post stalinistă în U.R.S.S. şi în Europa de est a recurs la tentative
identice de îmbunătăţire a stării materiale şi a condiţiilor culturale ale populaţiei. Criza regimurilor comuniste, începând cu 1987, a început odată cu primele semne de oboseală a ataşamentului simbolic prin pierderea credinţei în
chemarea ideologic-programatică a discursului comunist şi prin atenuarea
posibilităţii de a obţine performanţă. Toate acestea au constituit o serioasă criză
de legitimare a acestor regimuri, astfel încât au preluat cultul lui Lenin şi pe cel
al lui Stalin care reflectau nostalgia unor credincioşi pasionaţi faţă de o „epocă
de aur” pierdută.
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OLTENIA ÎNTRE RURAL ŞI URBAN:
TRADIŢII, REPREZENTĂRI CARTOGRAFICE
ŞI MORAVURI SOCIALE
CARACTERISTICI COMUNE ALE PRAZNICULUI
CREŞTIN DE RUSALII ŞI ALE TRADIŢIEI
CĂLUŞARILOR
Loredana-Maria ILIN-GROZOIU
Abstract: The Christian tradition regarding the Descending of the Holly Spirit
represents the moment when the redemption work of God is perfected, during which
the human kind is given the possibility of being under the protection and the holiness
of Him. This Feast, throughout its variety and multitude of the ritual practices, covers a
wide segment, including techniques designed for the protection of the human, but
also the vegetal and animal world by the evil forces, very aggressive during the week
dedicated to this feast. The evil forces are represented by Rusalii (wicked fairies),
mythical representation that “turn people’s minds” and steal “the prosperity from a
household”. For those people “touched” by Rusalii, the most appropriate cure is the
dance of the “căluşari” (group of dancers specific for the region of Oltenia). The
“căluş” dance can be perceived as a connection between the earthly world,
represented by a certain community of individuals from a specific period of time and
“the other” world, represented by feminine mythical beings, named Rusalii.
Keywords: The Descending of the Holly spirit, Oltenia, evil forces, ritual practices.

La zece zile după Înălţare sau la 50 de zile după Paşti, românii prăznuiesc
sărbătoarea denumită Pogorârea Duhului Sfânt, Cincizecimea, Rusaliile, sau Ziua
Duhului Sfânt. Numită în popor şi Duminica Mare, ea reprezintă sărbătoarea anuală a
pogorârii Duhului Sfânt peste Sfinţii Apostoli.
În literatura de specialitate au fost exprimate mai multe opinii referitoare la
termenul rusalii. Astfel, Ene Branişte1 consideră că acest termen provine din
italicul Rosalia, care la romani însemna sărbătoarea trandafirilor (de la rosa,-ae,
trandafir). Pe de altă parte, O. Densuşianu2 arată că termenul a venit în limba

1

Ene Branişte, Liturgica generală, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1993, p. 181.
2
O. Densuşianu, Istoria limbii române, vol. I, Bucureşti, 1961, p. 232.
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română prin filieră slavă (bulgară), între secolele XI-XV, iar Vasile Pârvan3 este
de părere că, acest termen este importat prin coloniştii romani de origine italică,
aduşi la Dunăre, în secolele II-III.
Până la începutul secolului al V-lea d.Hr, Cincizecimea avea o dublă
semnificaţie: cea a Înălţării Domnului şi cea a Pogorârii Duhului Sfânt, după
această dată, rămânând numai ca sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt4. În
trecut, în zilele Cincizecimii, în timpul privegherii din ajun, era oficiat botezul
catehumenilor şi erau interzise îngenuncherea şi postirea. De asemenea, erau
oprite jocurile din circuri şi palestre, precum şi spectacolele păgâne de teatru5.
Evenimentul ne este cunoscut din capitolul al doilea al cărţii Faptele
Apostolilor, elaborat de către Sfântul Evanghelist Luca. Potrivit relatării acestuia,
după pogorârea Duhului Sfânt şi după cuvântarea Sfântului Apostol Petru, s-au
botezat circa trei mii de oameni (Fapte 2, 1-41). În acest mod, s-a născut, în chip
văzut, în Ierusalim, Biserica lui Iisus Hristos, în urmă cu aproape două mii de ani.
Prin urmare, „Astăzi, creştinii dreptmăritori de pretutindeni serbează ziua de
naştere a Bisericii. Astăzi, vedem cerurile deschizându-se şi Duhul Sfânt, ca un
râu de foc, pogorându-Se asupra Apostolilor. Astăzi, pescarii galileeni pornesc în
largul lumii, ca să pescuiască sufletele omeneşti pentru împărăţia lui Dumnezeu”6.
Minunea venirii Duhului Sfânt peste Apostoli le-a fost făgăduită de către
Mântuitor, chiar la Cina cea de Taină, când le-a spus: „Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu vi-L voi trimite de la Tatăl, Duhul Adevărului, Cel Ce din
Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine”(Ioan 15, 26), „El vă va călăuzi
întru tot adevărul” (Ioan 16, 13). Totodată, înainte de Înălţarea Sa la cer, le-a
poruncit să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci
să aştepte făgăduinţa Tatălui, pe care aţi auzit-o de la Mine: că Ioan a botezat
cu apă, dar voi veţi fi botezaţi întru Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile”(Fapte 1,
4-5). În continuare, le-a vorbit despre misiunea pe care urmau să o îndeplinească
după ce nu le va mai fi alături: „Dar veţi primi putere prin venirea peste voi a
Sfântului Duh şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi
până la marginea pământului” (Fapte 1,8).

Deşi, Sfântul Duh S-a pogorât acum peste Sfinţii Apostoli, totuşi El şi-a
făcut simţită prezenţa de-a lungul timpului. Astfel
a luat parte la crearea lumii, alături de Tatăl şi de Fiul, i-a călăuzit pe patriarhii
Vechiului Testament, a luminat mintea proorocilor şi drepţilor aceleiaşi Legi vechi,
S-a coborât şi a umbrit pe Sfânta Fecioară Maria ca să nască pe Pruncul Iisus, i-a
călăuzit pe magi, pă păstori şi pe dreptul Simeon ca să vadă în pruncul născut în
3

V. Pârvan, Contribuţiuni epigrafice la istoria creştinismului daco-roman, Bucureşti,
1911, p. 115-116.
4
Ene Branişte, op. cit., p. 181-182.
5
Ibidem, p. 182.
6
Ştefan Slevoacă, Raze din lumina lui Hristos, Editura Episcopiei Buzăului, 1996, p. 54.
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Betleem pe Mesia Cel aşteptat, l-a luminat pe Ioan Botezătorul să-L recunoască în
Iisus Cel venit la botez7.

Duhul Sfânt lucrează în fiecare dintre noi, ne călăuzeşte paşii de la botez
până la înmormântare. Primind Taina Sfântă a Botezului, ne naştem la viaţă
nouă prin Sfântul Duh, iar prin Taina Mirungerii dobândim „pecetea darului
Sfântului Duh”, căci „Noi toţi într-un Duh ne-am botezat, pentru ca să fim un
singur trup-fie iudei, fie elini, fie liberi-şi toţi la un Duh ne-am adăpat”(I Cor.
12, 13). Duhul Sfânt este cel care îşi revarsă darurile asupra noastră: „înţelepciunea, înţelegerea, sfatul, puterea, cunoştinţa, temerea de Dumnezeu şi buna
credinţă” (Is. 11, 2). Întăreşte şi mângâie pe credincioşii din Biserica lui Hristos
(Fapte 9, 31).
În psalmul 50, profetul şi împăratul David aminteşte rolul Duhului Sfânt la
înnoirea şi mântuirea oamenilor, rugându-se astfel: „Inimă curată zidişte întru
mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă
lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine”(Psalm
50, 11-12).
Duhul Sfânt S-a pogorât peste Sfinţii Apostoli, duminică dimineaţa, în ziua
Cincizecimii, în jurul orei nouă, în chip de limbi de foc:
Când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Şi din cer,
fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut
toată casa unde şedeau ei. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe
fiecare dintre ei. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în
alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi... Şi toţi erau uimiţi şi nu se dumireau,
zicând unul către altul: Ce va să fie aceasta? Iar alţii, batjocorindu-i, ziceau că sunt
plini de must...” (Fapte 2, 1-13).

În clipa venirii Duhului Sfânt, prima minune săvârşită a fost darul grăirii în
alte limbi, iar cea de-a doua umplerea lor de înţelepciune duhovnicească şi începerea propovăduirii Sfintei Evanghelii în toată lumea8.
Prin această sărbătoare a Rusaliilor s-a născut Biserica, unde lucrează
Duhul Sfânt, Mângâietorul inimilor, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorul de viaţă
nouă şi nemuritoare. După cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, Duhul Sfânt
lucrează astăzi prin Biserică, iar dacă Biserica există, atunci este prezent duhul.
În Biserică, Duhul Sfânt lucrează prin preoţi şi episcopi (Fapte 20, 28), şi prin
Sfintele Taine săvârşite de aceştia. Prin urmare, „fiecare credincios trebuie să
experimenteze Rusaliile sau Pogorârea Sfântului Duh în viaţa personală, căci o
viaţă creştină fără Rusalii interioare este ca o Liturghie fără Consacrare, adică
7

Mircea Păcurariu, Predici la Duminici, la Praznicele împărăteşti şi ale Maicii Domnului,
la Sfinţi mari şi la Sfinţi români; predici ocazionale şi la înmormântări, Bucureşti, Editura
Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, ediţia a III-a, 2010, p. 49-50.
8
Cleopa Ilie, Predici la praznice împărăteşti şi la sfinţi de peste an, ediţia a III-a,
Editura Mănăstirea Sihăstria, 2008, p. 30.
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fără Sfinţirea Darurilor... Rusaliile sunt Duhul lui Iisus în noi, Care transformă
întregul nostru mod de a gândi, de a simţi, de a voi, de a alege şi de a vorbi”9.
În Sâmbăta dinaintea Duminicii Pogorârii Duhului Sfânt(Sâmbăta
Rusaliilor sau „Moşii” de vară) se face pomenirea generală a morţilor. Prin
rugăciuni şi cântări speciale, Biserica se roagă ca şi cei morţi să se bucure de
darurile Sfântului Duh. Biserica Ortodoxă, prin pomenirea morţilor în această zi
de sâmbătă, nu a făcut altceva decât să creştineze străvechea sărbătoare păgână
de vară, Parentalia, prin care romanii îşi cinsteau morţii lor10.
În viziune populară, sufletele morţilor (moşilor), după ce părăsesc mormintele în Joia Mare (cea de dinaintea Paştilor), şi „umblă” printre cei vii, se
reîntorc la locaşurile lor subpământene, în Ajunul Rusaliilor. Această reîntoarcere este însoţită de o serie de rituri de înduplecare şi de îmbunare a spiritelor
morţilor: împodobirea gospodăriilor şi mormintelor cu ramuri de tei şi nuc, cu
pelin, precum şi oficierea anumitor servicii religioase de către preot(în acest
caz, pomenirile) – practici ce s-au păstrat până astăzi în unele zone ale Olteniei.
Cu acest prilej, în Ajunul Rusaliilor, preotul oficiază la morminte o mică
slujbă religioasă pentru pomenirea celor răposaţi, după care se împart prinoasele
pentru sufletele adormiţilor: colaci, colivă, prăjituri şi fructe. Tot de pomană, se
mai dau căni, vase de lut sau de porţelan, vase de lemn, împodobite cu flori şi
cireşe, pline cu apă, lapte, băutură sau mâncare gătită. Mormintele sunt din timp
îngrijite de către cei apropiaţi ai răposaţilor, iar crucile sunt împodobite cu
coroniţe din frunze de tei, nuc, pelin, sau uneori numai cu aceste frunze: „Pentru
ca cei morţi ai noştri să nu rămână supăraţi, noi, cei care mai trăim, mergem la
morminte, ne rugăm pentru ei, să le fie iertate păcatele, agăţăm de cruci ramuri
verzi de tei, nuc, sau pelin şi împărţim la cei care se află prin preajmă, ca să
facem pomană, colaci, colivă, vin, şi ce mai are fiecare. Aşa e tradiţia, aşa am
învăţat din bătrâni. Da, sărbătorile trebuie respectate”11.
La morminte, lumânările sunt aprinse pe perioada desfăşurării ceremonialului de pomenire săvârşit de către preot: „Aprindem lumânarea la mormânt,
la capul mortului, ca să aibă şi el pe lumea ailaltă drumul luminat... Să ştie şi el
că am venit aici la mormânt la el...”12. În trecut, coafele date de pomană erau
umplute cu apă de la fântână sau de la izvor. Pentru ca pomana să fie primită, la
fântână sau izvor se lăsa câte un bănuţ: „Când eram eu mică şi veneam cu mama
să luăm apa, eu punem bănuţul la izvor. Asta, pentru ca apa să fie primită”13.
Săptămâna Rusaliilor, prin multitudinea şi varietatea riturilor practicate,
acoperă un palier destul de vast, însumând tehnici menite să protejeze habitatul
de forţele malefice care se dezlănţuie în această perioadă. Aceste forţe pot
afecta atât oamenii, punându-le în pericol sănătatea, cât şi animalele şi holdele,
9

Irineu Pop-Bistriţeanul, Vestirea Evangheliei Mântuirii. Predici la duminicile de peste
an, Cluj-Napoca, Editura Renaşterea, 2008, p. 65.
10
Ene Branişte, op. cit., p. 273.
11
Inf. Viorica Petre, 78 ani, Ţepeşti, jud. Vâlcea, 2012.
12
Inf. Ioana Ciochină, 76 ani, Săşcioara, jud. Vâlcea, 2012.
13
Inf. Bălaşa Năramzoiu, 77 ani, Predeşti, jud. Dolj, 2012.
149

ANUARUL INSTITUTULUI DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE
„C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR”

luându-le sporul. Forţele malefice sunt personificate de Rusalii, reprezentare
mitică, care „ia minţile oamenilor şi îi duc călare pe prăjini”14, „pocesc oamenii,
şi se spune că i-a lovit din iele”15, „trec peste cei care dorm pe câmp şi îi paralizează, dar paralizia se poate vindeca”16, „îl poartă în aer pe cel care nu serbează
ziua Rusaliilor”17, sau „ia sporul casei, tot belşugul gospodăriei”18.
În mitologia românească, Rusaliile, ca şi Ielele, cu care uneori sunt
confundate, sunt considerate fete nebune19, sau femei rele20 care dansează noaptea, fără a fi văzute sau auzite de pământeni. Totuşi, în tradiţia populară se crede
că, dacă sunt văzute sau auzite, acea persoană nu trebuie să se mişte sau să le
vorbească. În locul în care au jucat, pământul rămâne ars şi bătătorit, iarba se
usucă şi nu mai creşte: „Aceste fete nebune, cinci la număr, însoţite de lăutari,
umblă prin văzduh şi cântă la miezul nopţii din gură şi din vioară şi iau mana
plantelor, care nu mai au putere vindecătoare”21. Ele sunt înarmate cu obiecte
ascuţite şi tăioase pentru a pedepsi pe toţi cei care lucrează în această săptămână: „schilodesc, scot ochii şi asurzesc pe cei nesocotitori”22.
La Rusalii sunt activate virtuţile magice ale ramurilor de tei, prin extensie
ale celor de nuc, şi ale pelinului, specii vegetale prezente şi în alte sintagme
rituale. Binecuvântate la Liturghie, şi împărţite apoi credincioşilor în cadrul
ritual liturgic, aceste ramuri, care simbolizează limbile de foc ale puterii Sfantului Duh, care s-a pogorât peste Sfinţii Apostoli, dobândesc valenţe magice.
Aceste specii vegetale capătă virtuţi apotropaice, protejând habitatul de trăsnete
şi grindină. Edificatoare în acest sens este o relatare din Ţepeşti, jud. Vâlcea:
„În această săptămână, grija oamenilor este să nu fie luaţi din Rusalii. Pentru
aceasta, după ce venim de la biserică cu ramurile verzi de tei sau nuc, care sunt
citite de către popa, le punem pe la porţi, la uşa de la intrare, la icoane prin casă,
în acest fel, alungând acele femei rele. Toată săptămâna Rusaliilor purtăm pelin
la brâu sau la cămaşă, pelinul este cel ce ne apără de rău. Mai luăm cu noi şi
usturoi, se spune din bătrâni că mirosul de usturoi nu le place...le alungă...”23;
„La Rusalii oamenii merg la biserică ca să ia ramuri de tei şi nuc, şi pelin, pe
care le ţin la icoană, şi când e furtună mare le pun în mijlocul casei ca să fie
fegbrită de trăsnet. Luăm şi pelin, tot ca să ne apărăm de rele. Avem la noi
usturoi, căci mirosul puternic le îndepărtează, nu se apropie de noi”, după o
relatare din, ..., jud24. O altă informaţie evidenţiază, de asemenea, agresiunea
14

Inf. Alexandru Chiţu, 82 ani, Hătăroaia, jud. Vâlcea, 2012.
Inf. Ioana Manolache, 60 ani, Stoiceşti, jud. Vâlcea, 2012.
16
Inf. Constantin Năramzoiu, 75 ani, Predeşti, jud. Dolj, 2012.
17
Inf. Gheorghe Niţu, 79 ani, Popeşti, jud. Vâlcea, 2012.
18
Inf. Elena Cârstea, 59 ani, Stoiceşti, jud. Dolj, 2012.
19
Inf. Nicolae Voica, 84 ani, Tetoiu, jud. Vâlcea, 2012.
20
Inf. Nela Munteanu, 63 ani, Stoiceşti, jud. Dolj, 2012.
21
Inf. Adrian Năramzoiu, 49 ani, Predeşti, jud. Dolj, 2012.
22
Tudor Pamfile, Sărbătorile la români, Bucureşti, Editura Saeculum I. O., 1997, p. 24.
23
Inf. Fârtat Maria, 68 ani, Ţepeşti, jud. Vâlcea, 2012.
24
Inf. Maria Luţă 80 ani, Stoiceşti, jud. Dolj, 2012.
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maleficului: „Dacă în noaptea de Rusalii vei dormi sub cerul liber sau daca te
vei duce la fântână, vei cadea sub puterea acestor forţe malefice”25.
Pentru cei „atinşi” de puterea Rusaliilor, adică „cei căzuţi la pat”, leacul
cel mai potrivit este jocul căluşarilor, unul dintre cele mai vechi şi mai
complexe dansuri autohtone. Acest joc, desfăşurat în contextul său tradiţional, şi
nu în cel scenic, şi-a pierdut, cu timpul, semnificaţia magică. Instrumentele
rituale ale acestei secvenţe sunt: dansul, muzica, plante cu virtuţi profilactice,
obiecte şi acţiuni magice. Astfel, căluşarii merg acasă la bolnav, care este întins
pe un ţol în mijlocul curţii. Lângă cel bolnav se află o oală cu apă. Lăutarii cântă
„de căluş”, iar căluşarii joacă în jurul lui. La un moment dat, unul dintre
căluşari, sparge oala, iar apa, dobândind valenţe magice, îl însănătoşeşte pe cel
bolnav. Căluşarii care sunt stropiţi cu această apă, sunt cei care, de această dată,
se îmbolnăvesc, şi sunt însănătoşiţi cu pelin şi cu usturoi de la steag.
Legenda căluşarilor, cu dansul lor specific, porneşte de la întâmplarea
potrivit căreia,
după ce s-a născut Iisus Hristos şi le-a făcut oamenilor biserică, diavolul a pus
stăpânire pe ea. A intrat în biserică şi niciun popă nu a putut să-l mai scoată de
acolo... Numai căluşarii au reuşit să-l mai scoată. Când jucau ei, diavolul a ieşit
mirat să vadă ce se întâmplă. Când i-a văzut s-a speriat şi a fugit... Până să se nască
Iisus, căluşarii împlineau puterea Domnului. Ei vindecau bolile, aduceau spor în
dobitoace, goneau relele. Domnul i-a binecuvântat şi le-a dat multă tărie26.

Cu privire la etimologia termenului Căluş, întâlnim mai multe sensuri: este
derivat din latinescul collusium, collusii, care înseamnă dans de grup, sau societate
secretă; este, în acelaşi timp, diminutivul de la cal, animal mitic solar asociat cu
simbolismul fertilităţii şi/sau al războiului; prin căluş se înţelege şi bucata de lemn
care amuţeşte vorbirea, ceea ce ne-ar duce cu gândul la personajul mutului. Căluşul
poate fi conceput ca un liant între lumea pământeană, reprezentată de o anumită
comunitate de indivizi existenţi la un moment dat, şi lumea „de dincolo”,
reprezentată de fiinţe mitice feminine, denumite Rusalii. Legătura dintre cele două
segmente este asigurată de către o ceată de bărbaţi, investiţi, se pare, de către
Rusalii cu puteri supranaturale, de care aceştia se folosesc, întorcându-le chiar
împotriva Rusaliilor pentru a apăra sau vindeca pe cei care „au fost luaţi din căluş”,
adică au fost pedepsiţi deoarece au lucrat în zile interzise, dedicate Rusaliilor. Dar şi
căluşii pot fi „loviţi” de Rusalii dacă nu respectă, pe tot parcursul ritualului, regulile
şi interdicţiile stabilite prin jurământ.
Căluşul cuprinde practici şi formule magice, dansuri şi acte rituale
executate de către ceata masculină ierarhizată. Căluşarii, grupaţi în cete de câte
7-9, uneori 9-12, pornesc la colindat. Ceata, organizată ierarhic, este formată
din: vătaf(stareţ) – conducătorul grupului; ajutor de vătaf; „mutul”; stegar şi
25

Inf. Gheorghe Niţu, Popeşti, jud. Vâlcea.
Doru Căpătaru, Tezaur românesc. Bisericile de lemn din judeţul Olt., Bisericile bordei din
Oltenia, Slatina, Editura Fundaţiei „Universitatea pentru toţi”, 2005, p. 61-62.
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căluşari de rând. Căluşarii poartă cămăşi albe, încinse cu bete în cruce peste
piept şi peste spate, cu zurgălăi la brâu şi la genunchi, cu coifuri, fesuri sau
pălării decorate cu podoabe strălucitoare, care se crede că, resping lumina şi
protejează capul de contactul cu duhurile cerului. În mâini ţin câte o bâtă:
Ceata căluşarilor se compune din 7 sau 9 tineri, oricum fără soţ, dintre care
căpetenia este vătaful, iar altul este stegarul, cel care duce steagul ce are în vârf
legat usturoiul. Mai este şi mutul, care poartă o mască pe faţă şi nu vorbeşte.
Depun un jurământ să joace împreună o săptămână, iar dacă nu se ţin de cuvânt
înnebunesc. Sunt îmbrăcaţi în haine naţionale, iar la picioare au pinteni şi
clopoţei”27

Potrivit unei relatări din judeţul Dolj, „ceata se compune din 10-12
persoane, vătaful fiind căpetenia, iar ceilalţi căluşarii. Se leagă prin jurământ
trei ani. Pe cap poartă pălării împodobite. Din bătrâni se spune că dacă joci în
hora căluşarilor nu mai zaci de friguri”28.
La sate, căluşarii colindă din casă în casă, până la apusul soarelui, şi sunt
primiţi cu apă, sare, frunze de nuc, pelin, usturoi, sau, destul de rar, bani. Însoţiţi
de doi lăutari, ei dansează pe drum sau în curţile oamenilor: „Primim căluşarii
în fiecare an şi ne prindem în hora lor. La sfârşit primim pelin. Vindecă de
friguri pe cei care se prind în hora lor”29.
De cele mai multe ori, structura Căluşului este secvenţială şi cuprinde:
înălţarea sau legarea steagului sau a Căluşului, jocul căluşului, îngroparea steagului sau spargerea căluşului. În anumite cazuri, la cele trei secvenţe amintite mai
sus, se mai adaugă: vindecarea celor „luaţi din căluş”, şi întâlnirea a două grupe
de căluşari. Înălţarea sau legarea steagului sau a Căluşului este ritualul de început,
care se petrece „pe muţeşte” şi constă din jurământul căluşarilor pe steag cu privire
la păstrarea secretului căluşului. Prin depunerea jurământului pe steag, căluşarii sunt
iniţiaţi prin săritul peste Căluş. Ei se salută prin formula: „Halai şa!”, mestecă
usturoi pentru a fi protejaţi împotriva spiritelor malefice, dar mai ales a bolilor
„atrase” de către Rusalii. Steagul este o prăjină lungă de 4-5 m, în vârful căreia se
leagă pelinul sau usturoiul şi un prosop cusut, în care se împătureşte sarea. În prezent, în unele zone ale Olteniei, steagul nu se mai leagă, şi lipseşte şi jurământul.
Muzicanţii nu fac parte din ceată şi nu depun jurământ de credinţă. Cu acest prilej,
se face ciocul Căluşului dintr-un lemn răsucit sau cioplit, în forma unui cap şi gât de
cal. Acesta se îmbracă într-o piele de iepure în care se pun diferite plante de leac.
Ciocul Căluşului se poartă în traistă sau pe braţe de către „mut” sau „vătaf”.
Jocul căluşului cuprinde primirea căluşului şi dansul propriu-zis, întrerupt
de gesturile „mutului”. Căluşul este considerat de către specialişti cel mai vechi,
dar şi cel mai complex şi spectaculos dans popular românesc. Un personaj cheie
al grupului este „mutul”, care este mascat, şi îmbrăcat pe jumătate în haine
27

Inf. Viorica Petre, Ţepeşti, jud. Vâlcea.
Inf. Maria Luţă, Stoiceşti, jud. Dolj.
29
Inf. Emilia Constantinescu, 68 ani, Ţepeşti, jud. Vâlcea, 2012.
28
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femeieşti. Nu dansează, merge în mâini, şi execută tot felul de gesturi comice, îi
pedepseşte simbolic pe cei care se încurcă în timpul dansului, glumeşte cu privitorii. Are o sabie de lemn şi un falus prins de brâu, pe sub fustă. Interpretează
schiţe dramatice, care au ca principal subiect moartea şi învierea. Poartă dialoguri
atât cu ceilalţi căluşari, cât şi cu publicul. Acest joc se încheie cu hora Căluşului,
în care se prind, mai ales, femei şi copii. La final, căluşarii sunt răsplătiţi, iar mutul vinde pelinul, uneori, şi usturoiul, „jucat de căluşari”. Potrivit tradiţiei, pelinul
şi usturoiul dobândesc calităţi profilactice şi pot aduce fertilitatea. Căluşarii ţin
copii în braţe sau sunt plătiţi să sară peste ei, existând credinţa că vor fi sănătoşi şi
voioşi tot anul. Se spune că, dacă au jucat într-un an, e bine ca şi în următorii doi
ani căluşarii să fie chemaţi în aceeaşi curte şi să joace.
Spre deosebire de Legatul Căluşului desfăşurat înainte de a răsăritul soarelui, Spartul Căluşului este efectuat seara, după apusul soarelui. Se desfăşoară un
complicat ceremonial funerar, din care nu lipsesc actele şi dansurile rituale,
gesturile şi formulele magice. Astfel, asistăm la: executarea unui dans, însoţit de
doborârea unui căluşar sau a vătafului; „culcarea” steagului pe pământ şi săritul
căluşarilor peste el; desfacerea Steagului pe muteşte de către vătaf; frângerea
prăjinii Steagului în atâtea bucăţi câţi căluşari au fost în ceată; „datul pe apă” sau
înhumarea bucăţilor rupte din Steag împreună cu masca şi paloşul din lemn ale
„mutului”; înhumarea Ciocului; împărţirea căpăţânilor de usturoi care au fost
legate în Steagul Căluşului.
Ceremonialul se încheie cu fuga rituală urmată, uneori, de ascunderea
căluşarilor prin lanurile de grâu, regruparea lor la un semnal al vătafului şi
mimarea unui dialog din care rezultă, din întrebările şi răspunsurile care şi le pun
unii altora, că vin de la târg, că au făcut negoţ, că s-au rătăcit şi nu ştiu unde sunt
etc. Locul unde se sparge Căluşul, în special groapa unde se înmormântează
Ciocul, devine un mormânt sacru. De aceea, el se alege de către Vătaf acolo unde
nu se ară, nu se sapă, nu se trece cu carul. După un an, Ciocul se deshumează;
dacă pielea este putrezită, se îmbracă cu alta nouă, iar la trei ani se confecţionează
un Cioc nou, cel vechi rămânând pentru totdeauna înhumat. Deşi căluşarii sunt
investiţi cu puteri magice de către forţele malefice feminine, Rusaliile, aceştia le
folosesc chiar împotriva lor şi în folosul oamenilor prin dans, texte, gesturi,
comportamente.
Sărbătoarea creştină a Pogorârii Duhului Sfânt reprezintă un moment al
desăvârşirii operei de mântuire a lui Dumnezeu, prin care i se dăruieşte neamului omenesc posibilitatea de a fi sub aura protecţiei şi sfinţeniei lui
Dumnezeu. În viaţa pământeană, omul fiind ispitit şi pus în faţa unor situaţii
dificile prin prisma şi lucrarea diavolului, poate găsi un refugiu şi un echilibru
sufletesc, crezând în forţa binelui, adică în Dumnezeu şi în lucrările sale. Astfel,
credinţa devine un element fundamental al legăturii omului cu Dumnezeu.

153

ANUARUL INSTITUTULUI DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE
„C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR”

CASA ŢĂRĂNEASCĂ ÎNALTĂ
DIN NORDUL OLTENIEI♦
Anca CEAUŞESCU∗
Abstract: The rural high house (house with two floors, house with floor, high
house) in hilly and mountainous region from Northern Oltenia has developed
since 19th Century. It has its own characteristics resulting from adaptation to the
shape of the land, the natural environment, the historical and socio-economic
conditions. Generally, the rural house of this area looks like a building with
basement and first floor. Downstairs, in the socket, the house has one or two
large rooms used as a cellar or storage, and upstairs is the main living space
whose planning had the same trend as that of low houses.
Keywords: Northern Oltenia, traditional arhitecture, rural high house, human
paysage.

În viaţa omului casa ocupă un loc esenţial, determinat de multitudinea
funcţiilor sale: loc de adăpost, spaţiu de desfăşurare a activităţilor casnice, de
întrunire a membrilor familiei, de însuşire şi transmitere a experienţei generaţiilor anterioare, de adoptare a unor norme de conduită morală şi etică. Adaptată la natura mediului înconjurător, locuinţa este, în acelaşi timp, expresia
logicei constructive a ţăranului, a măiestriei şi ingeniozităţii acestuia, a convingerilor sale în ceea ce priveşte arta frumosului.
Forma dominantă, obişnuită, pentru ţara noastră este casa dezvoltată pe
orizontală. Însă, în regiunile de deal şi de munte s-a dezvoltat tipul locuinţei înalte
(casa cu două caturi, casa cu etaj, casa înaltă). În domeniul arhitecturii populare
româneşti acest tip de casă are o apariţie relativ târzie. Ea datează din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, o mai mare dezvoltare având-o în jumătatea de
nord a Olteniei şi a Munteniei, unde are un caracter arhitectural unitar, în
Moldova şi în Dobrogea. Mult mai veche este în judeţul Gorj, unde a fost
răspândită şi anterior secolului menţionat. Casele de acest gen se răspândesc către
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui următor şi în alte regiuni ale ţării,
♦

articolul face parte din proiectul de cercetare nr. II/8 Cultură populară şi dinamica
mentalităţilor în sud-vestul României, inclus în programul de cercetare al Institutului de
Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova, Structuri sociale, elite şi
norme în comunităţile locale din sud-vestul României în secolele XVI-XX.
∗
cercetător ştiinţific III dr. în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S.
Nicolăescu Plopşor”, Craiova. E-mail: ancaceausescu@yahoo.com
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cu precădere în Hunedoara, Ţara Haţegului, Ţara Oltului, unele zone din Munţii
Apuseni, Valea Jiului, Ţara Bârsei, Mărginimea Sibiului1.
Locuinţele înalte se întâlnesc mai mult în zonele de deal şi de munte, cu
relief accidentat. Explicaţia conform căreia dezvoltarea lor aici este rezultatul
adaptării la condiţiile mediului natural este doar parţial justificată, deoarece nu
peste tot unde aveam un relief accidentat există astfel de construcţii. Mai mult
decât atât, case înalte au apărut şi în regiuni cu relief plat, ca de pildă în zona
netedă a Hunedoarei şi în Ţara Haţegului.
Într-adevăr, în zonele deluroase şi de munte, cu teren accidentat, constructorul român a recurs, pentru rezolvarea acestei situaţii, la ridicarea de socluri, cu
înălţimi inegale pe toată întinderea lor. Pornită de la această necesitate,
construirea de socluri înalte a fost determinată şi de nevoia măririi spaţiului
folosibil, mai ales în regiunile cu o pondere mare a ocupaţiilor pomicole şi viticole. Aici, în soclul caselor ţărăneşti au fost amenajate pivniţe pentru păstrarea
rezervelor de hrană. Astfel, arhitectura rurală a fost adaptată muncii ţăranului,
„arătând perfect relaţiile care există între scopul utilitar şi formele cele mai
adecvate acestui scop”2.
Însă, apariţia şi dezvoltarea caselor cu două caturi trebuie pusă şi în legătură
cu îmbunătăţirea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţilor casnice şi de odihnă,
atât în interior cât şi în exterior, fenomen întâlnit şi în alte părţi ale Europei3.
Valer Butură menţionează că acest tip de casă, frecvent în zona subcarpatică din
sudul Meridionalilor, s-a dezvoltat din planurile tradiţionale pe un rând, din case
cu cămară sau din planul caselor cu tindă şi două sau trei încăperi4.
În regiunile deluroase din nordul Olteniei, casa ţărănească are caracteristici
proprii, rezultate din adaptarea la forma terenului, la condiţiile mediului natural
înconjurător, la condiţiile istorice şi social-economice. Simţul practic realist şi
concepţiile artistice ale ţăranului au imprimat casei o înfăţişare pitorească şi un
pronunţat caracter autohton. Zona colinară a Olteniei se remarcă printr-o arhitectură a lemnului de o rară frumuseţe, cu forme arhitectonice remarcabile dar şi
diferite, astfel încât nicio casă nu este copia alteia. Ca în orice ţinut românesc, şi
aici „arhitectura rurală ni se înfăţişează ca un imens dicţionar al logicei
constructive a omului, creator de forme abstracte şi expresiuni plastice explicabile
prin evidente legături cu pământul şi clima, materialul şi tehnica”5.
Dacă în vremuri îndepărtate, casele înalte din Mehedinţi şi Gorj erau construite în întregime din lemn, în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea acest
material de construcţie se menţine numai la nivelul etajului. Parterul este construit
1

Paul Petrescu, „Locuinţa” în Arta populară românească, Bucureşti, Meridiane, 1981,
p. 28; Ion Vlăduţiu, Etnografie românească, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1973, p. 167.
2
Victor Smigelschi, „Contribuţiuni la studiul arhitecturii rurale” în Gheorghe Săsărman
(coord.), Gândirea estetică în arhitectura românească în a doua jumătate a secolului
XIX şi prima jumătate a secolului XX, Bucureşti, Meridiane, 1983, p. 166.
3
Valer Butură, Etnografia poporului român, Dacia, Cluj-Napoca, 1978, p. 97.
4
Ibidem, p. 95.
5
Victor Smigelschi, op. cit., p. 165.
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din piatră de carieră sau din amestec de piatră şi cărămidă, îmbrăcând forma unui
soclu masiv, cu înălţimi de 1-1,5 m. În Vâlcea, într-o primă etapă de înălţare a
soclului, acesta rămânea compact, zidit6. Peste soclu se aşează rama de bază a
casei, formată din patru tălpi de lemn, groase până la 80 cm, ce pot fi trunchiuri
de copac, întregi, sau lemne cioplite în forme regulate. Tălpile sunt încheiate la
colţuri prin îmbinări „rotunde”, „drepte” sau „în coadă de rândunică”.
Din cercetările noastre de teren putem spune că în judeţul Vâlcea există şi
case cu parterul construit după o metodă romană, din piatră sau cărămidă,
folosindu-se, ca liant, varul cald (fig. nr. 1).

Fig. nr. 1 Casă înălţată pe soclu de cărămidă – sat Tisa, oraşul Băile Olăneşti,
jud. Vâlcea (foto 2012)
În general, casa din aceste ţinuturi are înfăţişarea unei clădiri cu parter şi
etaj. Ca toată arhitectura noastră ţărănească, şi aici, după cum spuneam, este
reflectată legătura cu spaţiul natural. Aşa cum nota Constantin Joja, arhitectura
noastră ţărănească este „un rezonator în spaţiu... este ponderată dar de cea mai
mare claritate expresivă... este acceptarea valorificării exacte a materialului.
Este spiritul de geometrie modelat de spiritul de fineţe, este clasicismul opus
pitorescului. Este arhitectura relaţiei perfecte între detaliu şi întreg, a proporţiilor complexe, a armoniilor complexe şi simple în alb şi gri. Este aspiraţia spre
linişte, spre seninătate, spre omenie, modestie...”7.
6

Georgeta Stoica, Ion Vlăduţiu, Elena Secoşan, Paul Petrescu, Arta populară din
Vâlcea, Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de
Masă, Vâlcea, 1972, p. 64.
7
Constantin Joja, Arhitectura românească în context european, Bucureşti, Editura
Tehnică, 1989, p. 9.
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La parter, în soclu, casa are una sau două încăperi spaţioase folosite ca
pivniţă sau depozit. Acestea sunt ridicate, de regulă, cu câteva trepte deasupra
terenului. Intrarea în pivniţă este situată, în cele mai multe cazuri, pe faţada
lungă a casei sau, în alte situaţii, pe una din faţadele scurte. În Vâlcea, pe soclul
înalt se dezvoltă o prispă numită sală, la care accesul se face pe o scară de piatră
sau de lemn, amplasată fie pe faţada lungă, fie pe cea scurtă8. Sala este închisă
de balustradă. La casele mai dezvoltate, la parter, alături de încăperea destinată
pivniţei, este amenajată şi o cameră de locuit folosită, de obicei, ca bucătărie.
Atât aceasta, cât şi pivniţa au intrări spre faţadă.
Locuinţa propriu-zisă se găseşte la etaj. Planul acesteia a urmat aceeaşi
evoluţie cu cel al caselor joase, dezvoltându-se de la una la două, trei sau mai
multe încăperi, în funcţie de puterea financiară a proprietarului. Funcţionalitatea
încăperilor este şi ea similară casei dezvoltate pe orizontală: tindă şi odaia de
locuit, în cazul casei cu două camere, tindă, odaia de locuit şi odaia curată,
pentru casa cu trei încăperi. Instalaţiile pentru încălzit (vatra şi soba oarbă)
ocupă aceleaşi poziţii ca în cazul casei dezvoltate pe un singur rând.
Casele cele mai vechi cu două caturi au câte o încăpere la fiecare nivel.
Exemplare de acest gen sunt, însă, extrem de rare. Caracteristic etajului şi cu cea
mai mare răspândire este, însă, planul cu două încăperi de dimensiuni egale şi
intrări separate. În faţă, camerele au o prispă prin care se permite accesul la etaj şi în
fiecare încăpere. Şi la casele înalte, asemănător celor joase, prispa poate fi parţială,
plasată, de obicei, în dreptul tindei, sau poate ocupa întreaga faţadă a casei (fig. nr.
2). În multe cazuri, aceasta ocupă şi una din părţile laterale ale locuinţei sau chiar
ambele. Uneori, prispă se află şi la nivelul parterului (fig. nr. 3).

Fig. nr. 2 Casă înaltă din satul Tisa, oraşul Băile Olăneşti, jud. Vâlcea (foto 2012)
8

Georgeta Stoica, Ion Vlăduţiu, Elena Secoşan, Paul Petrescu, op. cit., p. 64.
157

ANUARUL INSTITUTULUI DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE
„C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR”

Fig. nr. 3 Casă cu foişor şi prispă la ambele caturi din com. Nicolae Bălcescu,
jud. Vâlcea. Muzeul în aer liber de la Bujoreni
(după Andrei Pănoiu, 1977)
La unele case din Gorj, prispa, dezvoltată la nivelul etajului, numită local sală,
are dimensiuni mai mari, fiind special amenajată pentru desfăşurarea anumitor
activităţi casnice şi pentru a permite dormitul pe timp de vară (fig. nr. 4)9.

Fig. nr. 4 Casă cu sală de dimensiuni mai mari, special amenajată pentru lucru
şi dormit în anotimpul călduros din Bărbăteşti, judeţul Gorj, anul 1928
(după Tache Papahagi, 1934)
9

Tache Papahagi, Images d’ethnographie roumaine, Tome troisième, Bucureşti, 1934, p. 95.
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Accesul la etaj, la casele vechi, se face printr-o scară care poate fi înzidită
sau plasată în exterior. În ultima situaţie, scara poate fi situată, de obicei, pe una
din faţadele înguste şi apărată de ploaie de prelungirea acoperişului (streaşină)
aşa cum este cazul casei Cumpănaşu din satul Bărbăteşti, Gj, construită în anul
183210. În alte variante, scara de acces la etaj este prinsă în compoziţia generală
a prispei, dispusă pe trei faţade ale casei, aşa cum o găsim la casa Beuran din
Curtişoara, construită la începutul secolului al XIX-lea11. La unele case cu
parter zidit, scara se găseşte pe faţada principală, alipită prispei, urcând la etaj
într-un mic balcon.
Pereţii locuinţei de la etaj sunt construiţi, în general, din bârne de stejar
aşezate în cununi orizontale, încheiate în sistemul Blockbau12, sau din paiantă.
Lemnul de fag sau de stejar a fost utilizat într-o proporţie destul de mare, vreme
îndelungată, la construcţia locuinţelor, în timp ce alte materiale precum piatra sau
cărămida erau foarte puţin întrebuinţate. Ion Ionescu de la Brad menţionează,
pentru jumătatea secolului al XIX-lea, că în judeţul Mehedinţi „materialul din
care sunt făcute casele este, în cea mai mare parte, lemnul”13. Autorul remarcă în
continuare, pentru aceeaşi perioadă de timp, numărul mic al caselor cu două caturi
mehedinţene, respectiv 424, comparativ cu 36.870 case cu un cat14. De fapt, aici
primele case „la două rânduri” au apărut în Vârciorova, după 188015.
Case cu etaj, se întâlnesc şi la sud de Dunăre în Bulgaria, Iugoslavia, Albania.
Ceea ce le diferenţiază, însă, de casele olteneşti este funcţionalitatea parterului, care
în sudul Peninsulei Balcanice este folosit ca grajduri sau adăposturi pentru
animale16. Pe măsură ce înaintăm spre nordul peninsulei, acesta serveşte, ca şi în
cazul locuinţelor olteneşti de acest gen, drept depozit pentru alimente.
Formele cele mai variate şi mai spectaculoase ale casei înalte sunt cele
construite în întregime din lemn. După cum constată Paul Petrescu, „farmecul
caselor înalte construite în întregime din lemn, poate greu de definit este dat, în
primul rând, de succesiunea de jos până sus a aceloraşi cununi de bârne orizontale, oferind o ritmicitate aproape incantatorie pe vaste suprafeţe verticale”17.
10

Grigore Ionescu, Arhitectura populară românească, Bucureşti, Editura Tehnică,
1957, p. 52.
11
Ibidem, p. 55.
12
De fapt, arhitectura populară românească se înscrie în marea arie a arhitecturii nordice
europene care include ţinuturi începând cu Scandinavia, bazinul Mării Baltice şi nordul
Rusiei până la arii apreciabile din lanţul muntos al Carpaţilor, Alpilor şi Pirineilor. Dar,
construcţiile din lemn româneşti prezintă o oarecare originalitate în comparaţie cu altele
de acest gen din Europa, originalitate care este dată de coexistenţa în cuprinsul unei
singure clădiri a lemnului, pietrei şi a lutului (Paul Petrescu, Locuinţa.., p. 11-12).
13
Ion Ionescu de la Brad, Agricultura română în judeţul Mehedinţi, Bucureşti,
Imprimeria Statului, 1868, p. 151.
14
Ibidem, p. 153.
15
Monica Budiş-Dancău, Particularităţi ale gospodăriei şi locuinţei în zona subcarpatică a
Olteniei, în „Oltenia. Studii şi comunicări. Seria etnografie”, 1974, p. 42.
16
Ion Vlăduţiu, op. cit, p. 168.
17
Paul Petrescu, Locuinţa..., p. 23.
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Acest tip de case, cu ambele caturi construite din lemn, cu prispe largi
formate din stâlpi de lemn, atât la parter cât şi la etaj, sunt specifice Gorjului.
Catul de jos al caselor înalte vechi este întotdeauna o pivniţă, iar etajul cuprinde
camerele de locuit, în faţa cărora se întinde prispa, mărginită de stâlpi şi pridvor
frumos decorat. Iată cum descrie Viorica Stolojan Munteanu decorul pridvorului
unei case tradiţionale din Bumbeşti – Jiu: „Stâlpii pridvorului mai ales fasonaţi
în patru muchii sunt crestaţi în scăriţe, romburi, brăduţi, motive geometrizate, în
timp ce pălimarul pridvorului este transformat într-o dantelă de lemn cu flori,
frunze, inimioare”18.
Se pare că aceste case, cu parterul din lemn, au derivat din specificul
construcţiilor viticole. Andrei Pănoiu consideră că „locuinţa cu etaj din vatra
satului dezvoltă forme pe care le deţin şi pivniţele cu conac din dealurile cu
vii”19. În Gorj, rezolvarea diverselor necesităţi precum păstrarea vinului, a ţuicii,
ţinând cont de faptul că viile şi livezile cu pomi fructiferi se cultivau până sub
munte, departe de gospodăria din vatra satului, a determinat construirea pivniţelor, legate sau nu de casa locuită. Destul de numeroase pe crestele dealurilor
gorjene, acestea căpătau forma unor adevărate sate, ca cele din dealurile
Bălăneştilor, Voiteştilor, Glodenilor, Copăcioasei etc.20 Aici, alături de pivniţele
din lemn dezvoltate pe orizontală, cu una sau două încăperi, tot atât de
răspândite erau şi cele cu etaj, cu nivelul superior servind drept locuinţă (fig. nr.
5). Construite din bârne masive de stejar, cioplite sau necioplite, pivniţele cu
etaj apar ca o suprapunere a două elemente parter, cu partea superioară înconjurată de prispe21. Astfel de construcţii se întâlnesc şi în vatra satului sub numele
de casă înaltă, diferite între ele, ca înfăţişare, în funcţie de amplasarea scării de
acces la etaj: „Rezolvările raportului scării faţă de foişor vor genera tipuri locale
de locuinţe, caracteristice zonei subcarpatice, rezolvări pe care arhitectura de
zidărie le-a transpus în realizarea logiilor sau foişoarelor, întâlnite atât de des la
conacele şi locuinţele boiereşti, la culele din Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, la
foişoarele caselor mănăstireşti de peste tot”22. Astfel de locuinţe devin tot mai
numeroase începând cu deceniul 3 al secolului al XIX-lea23.

18

Viorica Stolojan Munteanu, Bumbeşti – Jiu. Monografie, Târgu Jiu, Ed. „Rhabon”,
2003, p. 250-251.
19
Andrei Pănoiu, Arhitectura tradiţională gorjeană (sec. XVII-XX), Tg. Jiu, Editura
Centrului Judeţean al Creaţiei Gorj, 1996, p. 126.
20
Idem, Din arhitectura lemnului în România, Bucureşti, Ed. Tehnică, 1977, p. 71.
21
Ibidem, p. 77.
22
Ibidem.
23
Andrei Pănoiu, Arhitectura tradiţională gorjeană..., p. 126.
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Fig. nr. 5 Locuinţă pe pivniţă din zona centrală şi de nord a judeţului Gorj.
Muzeul viticulturii şi pomiculturii din Goleşti (după Andrei Pănoiu, 1977)
Case înalte exclusiv din lemn se întâlnesc şi în Vâlcea dar în număr redus,
aici fiind situate, mai ales, pe Valea Olteţului, în vecinătatea judeţului Gorj.
La casele din lemn mai noi, pereţii locuinţei de la etaj sunt tencuiţi.
În spaţiul oltenesc, cu precădere în zona văii Jiului şi a Oltului, Grigore
Ionescu menţionează, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, o formă interesantă
de locuinţă şi, totodată, ciudată – cum o numeşte autorul – însă pe cale de dispariţie24. Este vorba de locuinţa formată din două perechi de case înalte, una de
dimensiuni mai mari, cu trei camere, cealaltă mai mică, formată din două încăperi,
cele două case fiind legate între ele printr-un fel de punte asemănătoare, ca formă,
cu prispele caselor cu care fac corp comun. Existenţa acestei punţi de legătură poate
fi explicată prin ocupaţia proprietarului, cea de confecţioner de frânghii, meserie
care necesită, pentru împletirea firelor de cânepă, un spaţiu lung şi adăpostit25. Pe de
altă parte, ea favoriza circulaţia între locuinţă şi construcţiile anexă ale acesteia.
Un rol important în fizionomia locuinţei ţărăneşti înalte din nordul Olteniei
l-a jucat „cula”. Paul Petrescu subliniază legătura foarte strânsă între casa înaltă
de lemn ţărănească din Oltenia şi Muntenia şi cea de zid boierească de tipul culei,
menţionând că acele case ţărăneşti din subzona Ţiclenilor din Gorj, precum şi cele
de pe văile Motrului, Amaradiei şi Olteţului au multe elemente comune cu
modelele boiereşti, fiind, din multe puncte de vedere, replici ale acestora26.

24

Grigore Ionescu, Arhitectura populară românească, Bucureşti, Ed. Tehnică, 1957, p. 55.
Ibidem, p. 61.
26
Paul Petrescu, Locuinţa, ..., p. 28.
25
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În ceea ce priveşte construcţiile boiereşti de tipul culei, acestea au apărut
din necesităţi de refugiu şi apărare ale unor familii înstărite, dar şi pentru ca
acestea să poată supraveghea tot ce se întâmplă în jurul lor. În ţara noastră
există în ţinuturile din sud, cuprinse între Carpaţi, Dunăre şi Olt, cu extindere şi
în Argeş dar şi în lumea balcanică de unde, de fapt, a fost împrumutat modelul
lor. Planul culelor includea elemente de fortificaţie care să nu permită accesul
străinilor şi, în acelaşi timp, să ofere spaţii sigure de adăpost pentru oameni şi
avutul lor: zidul puternic al parterului, care închidea uşa de acces la etaj, pivniţa
prevăzută cu ferestre mici, scara de acces la etaj apărată.
Se pare că ţăranii au adaptat aceste construcţii la necesităţile proprii, menţinând, la etaj, planul obişnuit pentru locuinţele joase dar micşorând, în schimb,
dimensiunile clădirii27. Elementele de apărare au fost menţinute, însă, până la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului următor, când încep să
dispară. S-au păstrat fie spaţiile mici de tragere cu puşca, cum este cazul casei
Tătucilor din Cernavârfu – Mehedinţi, fie scara interioară de lemn. Ceea ce, însă,
conferă individualitate casei înalte ţărăneşti este diferenţa de materie primă
utilizată, priceperea constructorului ţăran şi, mai ales, concepţia estetică a acestuia
(decorul). Locuinţele de acest tip au aparţinut, iniţial, păturii chiabureşti fiind
preluate, ulterior, de ţăranii moşneni care deţineau o pondere semnificativă în
nordul Olteniei şi aveau o putere economică mai mare.
Necesitatea apărării, impusă de viaţa nesigură din orânduirea feudală, a
fost, acum, în secolul al XIX-lea, înlocuită cea de depozitare a rezervelor de
hrană şi a uneltelor. Casele cu două nivele se menţin tocmai datorită avantajului
pe care-l prezintă pivniţa.
La casele înalte, dar şi la cele joase, meşterii populari au adăugat un element
de plan complementar, util locuinţei – foişorul. Casa cu foişor este, după cum spune
Grigore Ionescu, forma cea mai interesantă şi originală de locuinţă înaltă,
caracteristică regiunilor deluroase28. O mai mare răspândire o are în arhitectura
populară vâlceană. Născut din nevoia de a apăra accesul în casă, foişorul se
constituie într-un element organic legat cu corpul clădirii. La casele româneşti
vechi, el este amplasat în partea stângă a locuinţei, în faţa intrării în tindă.
Mai târziu, la casele cu trei camere de la sfârşitul secolului al XIX-lea, foişorul
este plasat simetric, la mijlocul faţadei29. În dreptul său, prispa înaintează spre curte
cu o lăţime aproximativ egală cu lăţimea casei (1,5 – 2 m). De fapt, foişorul, ca spaţiu semiadăpostit, s-a dezvoltat pe baza prispei, care avea unele dezavantaje. Fiind
adăpostită numai sub prelungirea streşinii, aceasta nu era apărată destul de bine
împotriva fenomenelor naturale, iar din cauza lăţimii mici nu permitea desfăşurarea
anumitor activităţi casnice. Există şi situaţii când casele înalte nu au prispă. În acest
caz foişorul apare lipit direct de faţadă, în dreptul tindei30 (fig. nr. 6).
27

Paul Stahl, Planurile caselor româneşti ţărăneşti, Sibiu, 1958, p. 49.
Grigore Ionescu, Arhitectura românească: tipologii, creaţii, creatori, Bucureşti, Ed.
Tehnică, 1986, p. 17.
29
Paul Stahl, Locuinţele ţărăneşti cu două caturi la români, în SCIA, nr. 3-4, 1957, p. 38.
30
Idem, Planurile caselor..., p. 51.
28
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Fig. nr. 6 Casă cu foişor, fără prispă din Stoeneşti, jud. Vâlcea.
Muzeul în aer liber de la Bujoreni (după Andrei Pănoiu, 1977)
Apariţia foişorului este legată de condiţiile naturale ale zonei, în special
cele climatice, în anotimpul călduros, acesta suplinind rigiditatea încăperilor
închise31. Foişorul a preluat, în anotimpul cald, o parte din cerinţele activităţilor
casnice, îndeosebi cele de prelucrare a fibrelor textile. Aici este instalat războiul
de ţesut, fixat de stâlpii şi de balustrada acestuia, o masă şi scaune32. Este un loc
potrivit şi pentru odihnă dar şi pentru supravegherea gospodăriei. Prin urmare,
foişorul măreşte şi completează spaţiul locuit, stabilind o legătură între încăperile închise şi curtea cu anexele gospodăreşti. Acoperişul acestuia este legat
de cel general al casei, fiind sprijinit pe stâlpi.
Alături de foişor se află scara de acces la etaj. Aceasta este acoperită printr-o
prelungire a streşinii, de cele mai multe ori ondulată şi uşor lăsată33. Sub foişor se
află gârliciul, închis, în faţă, printr-o uşă de şipci încrucişate în unghi drept. Uneori,
acesta se întinde sub toată prispa etajului34.
Foişorul, ca element de plan complementar, se găseşte atât la casele joase,
cât şi la cele înalte. La casele din a doua categorie este mult mai dezvoltat,
ajungând la 16, chiar 20 m2, fiind, de cele mai multe ori, închis cu geamuri. Prin
acest aspect, el preia funcţiile sacsâielor de la vechile case boiereşti35. Foişorul
31

Paul Petrescu, Arhitectura ţărănească în lemn din România, Bucureşti, Meridiane,
1974, p. 40.
32
Ionuţ Dumitrescu, Casa tradiţională cu foişor din Vâlcea, în „Buridava”, nr. 7, 2009,
p. 248.
33
Ibidem, p. 249.
34
Paul Stahl, Locuinţele ţărăneşti..., p. 37.
35
Ionuţ Dumitrescu, op. cit, p. 250.
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este mărginit de stâlpi de lemn şi balustradă, elementele cele mai frumos
decorate, unde se desfăşoară simţul estetic şi priceperea meşterilor populari în
arta lemnului.
O altă variantă, mai puţin înaltă decât tipurile descrise anterior, este casa
cu pivniţa săpată adânc în pământ. Practic, casa este aproape jumătate îngropată
în pământ. Nivelul de sus este situat la o înălţime mai mică faţă de sol (cca 1 m)
schimbând, astfel, aspectul faţadei. Foişorul este situat la o înălţime care să,
permită amplasarea uşei pivniţei şi adăpostirea gîrligiului, adică la o înălţime
egală cel puţin cu înălţimea unui om. În acest fel, podeaua foişorului devine mai
înaltă ca prispa36.
Aşadar, casa ţărănească înaltă, specifică regiunilor deluroase din nordul
Olteniei, construită fie din necesitatea adaptării la forma terenului, fie din
motive economice, prin prisma ocupaţiilor din zonă, cu precădere viticole, are
caracteristici proprii care o diferenţiază de casele olteneşti ţărăneşti din regiunea
de câmpie.

36

Paul Stahl, Locuinţele ţărăneşti..., p. 40.
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ORAŞELE DIN OLTENIA ÎN LUMINA UNOR
DOCUMENTE CARTOGRAFICE ŞI NARATIVE
(1700-1845)
Gabriel CROITORU∗
Abstract: The present paper aims to bring into discussion the evolution of the
urban space from historical province Oltenia (south-western part of present
Romania). Based on the analysis of special sources, especially the cartographic
and narrative ones, we noticed an interesting dynamic of cities ands small
towns from Oltenia in the 18th Century and the first decades of the 19th Century.
They saw a resize both in terms of number (cities who disappear or reappear
after decades of silence), and in terms of size, despite a political and military
context far to be favorable to any development.
Keywords: urban history, 18th-first half of 19th Oltenia, cartographic and
narrative sources, urban dynamic.

Spre deosebire de secolele anterioare, reţeaua oraşelor din Oltenia din
secolul al XVIII-lea şi din prima jumătate a secolului al XIX-lea poate fi reconstituită, în mare măsură, pornind de la analiza izvoarelor cartografice si narative.
Astfel, în harta lui Constantin Cantacuzino stolnicul sunt înserate opt oraşe în
Oltenia, în ordine alfabetică: Baia de Aramă, Brâncoveni, Caracal, Cerneţi, Craiova,
Ocnele Mari, Râmnicu Vâlcea şi Târgu Jiu. Conscripţia virmondiană şi harta lui
Schwantz, două izvoare fundamentale pentru realităţile din Oltenia realizate de
ocupanţii austrieci ai acestei părţi a Ţării Româneşti (1718-1739), consemnează
două oraşe prin termenul de urbs, Craiova şi Râmnicu Vâlcea, şi şapte târguri
numite oppidum: Baia de Aramă, Brădiceni, Caracal, Cerneţi, Islaz, Ocnele Mari şi
Târgu Jiu1. Între anii 1718-1739, oraşele care până atunci fuseseră sub directa autoritate a domnitorului, au fost revendicate de ocupanţii austrieci ca bunuri fiscale.
Astfel, Craiova, Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, Cerneţi, Baia de Aramă şi Brădiceni
erau socotite „domenii fiscale care poartă titlul de oraş”2.

∗

cercetător ştiinţific III dr. în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane
„C.S.Nicolăescu-Plopşor” din Craiova.
1
Constantin Giurescu, Material pentru istoria Olteniei supt austriaci, I, Bucureşti,
1943, p. 75.
2
Şerban Papacostea, Oltenia sub stăpânire austriacă (1718-1739), Bucureşti, Editura
Academiei Române, 1971, p. 43.
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Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, alte trei izvoare menţionează diferit
numărul oraşelor din Oltenia. Pentru negustorul francez Siant-Priest3, sau pentru
consulul francez de Smirna, Charles-Claude de Peyssonel4 cele mai de seamă
centre comerciale erau Craiova, Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Câineni şi
Calafat. Harta lui Specht din 1791 a înregistrat următoarele aşezări urbane,
unele ca stadt: Craiova, Târgu Jiu, Cerneţi, altele ca marktflecken, adică târguri:
Slatina (câteodată şi stadt), Baia de Aramă, Balş, Râmnicu Vâlcea5.
În harta generalului Rigas Velesttinli din 1797 au fost înscrise cinci oraşe:
Caracal, Cerneţi, Craiova, Râmnicu Vâlcea şi Târgu Jiu, adică capitalele de
judeţ.
Din enumerarea aşezărilor cu caracter urban din Oltenia observăm că, în secolul al XVIII-lea, numărul acestora a scăzut, câteva din cele care în secolele anterioare se plasau între cele mai de seamă localităţi ale ţării ajung în poziţia de sate.
Aşezările oltene cuprinse în această decădere au fost Calafat, Strehaia, Târgu Jiu,
Baia de Aramă şi Brâncoveni. Ultima, după ce beneficiase de construcţiile lui
Brâncoveanu, a fost repede înghiţită de un declin, ceea ce a făcut pe ocupanţii
austrieci din 1718-1739 să nu o mai treacă în rândul oraşelor. Baia de Aramă, târg şi
oraş dezvoltat în jurul minelor de cupru, a pierdut din importanţă odată cu încetarea
în acest secol a exploatării miniere6. Acelaşi regres s-a întâmplat şi la Baia de Fier
unde fusese „o mină de fier, dar acum nu se mai exploatează”7.
Târgul Benghăi de pe Gilort sau Târgul Cărbuneşti a cunoscut o înviorare
economica către mijlocul secolului al XVIII-lea, fapt ce l-a determinat pe Fr. von
Bauer sa-l treacă în rândul oraşelor. Instalarea regimului fanariot a avut drept consecinţe şi diminuarea rolului de vamă al Calafatului. Strehaia, cu tradiţie sa
craiovească, cu târg, mănăstire mare ridicată de Matei Basarab şi centru episcopal a
decăzut încă de la sfârşitul secolului al XVII-lea şi a reapărut abia la sfârşitul
secolului al XIX-lea8. O aşezare cu statut nou de târg spre sfârşitul secolului al
3

T. Holban, Contribuţii la istoria comerţului românesc în secolul al XVIII-lea,
Bucureşti, 1942, extras din revista „Economia română”, 1942, nr. 4-5, p. 5.
4
Călători străini despre Ţările Române, IX, Bucureşti, 1997, p. 394.
5
C. Şerban, Victoria Şerban, Oraşul Craiova şi împrejurimile sale, după un manuscris
german inedit din secolul al XVIII-lea, în „Oltenia”, Muzeul Olteniei, 1981, nr. 3, p.
139 şi urm.
6
Într-o descriere a Olteniei făcută în anii 1720-1723 de Friederich Schwanz von
Springfels: „Baia de Aramă...renumită şi pentru minele de aramă, dar de altminteri...
<ca şi Cerneţi>, erau numai nişte biete târguri” (Călători străini despre Ţările
Române..., IX, p. 64); „La Baia de Aramă, în judeţul Mehedinţi, se află o mină de cupru
care mai înainte era foarte productivă, dar acuma merge foarte rău” (p. 77). Nicolae de
Porta, în 1726, numeşte Baia de Aramă „orăşel” (p. 123).
7
Ibidem, p. 77, 90.
8
La 24 octombrie 1705, domnitorul Constantin Basarab Brâncoveanu aminteşte într-un
hrisov că Strehaia fiind „în drumul oştilor, nimenea din neguţători au din alţi oameni” nu
mai mergea aici în târgul ce „se pustiise şi n-avea domnia nici un venit”, fapt care l-a
determinat să mute târgul de la Strehaia la Cerneţi (SANIC, M-rea Strehaia, XIV/23).
Peste numai trei ani, la cererea egumenului mănăstirii Strehaia, Sava, domnitorul a revenit
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XVIII-lea a fost Hurezi sau Târgul Hurezului, dezvoltat pe Drumul Mare al
Mehedinţilor (Râmnicu Vâlcea-Cerneţi), în marginea sudică a moşiei Romani pe
care fusese construită de Constantin Bârncoveanu mănăstirea Hurezi). În anul 1834,
aici, în „Catagrafia de toţi lăcuitorii târgului Hurezu” sunt enumerate 42 de familii,
unele aflate „de multă vreme”, altele venite de 1, 4, 5, 7, 20, 25 de ani din satele
judeţelor Vâlcea şi Gorj (Măldăreşti, Cermegeşti, Polovragi, Râmeşti, Tomşani,
Bodeşti, Milostea, Novaci, Baia, Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, ş.a.) sau din Imperiul
Otoman (oraşele, Niş, Nicopole)9.
În ceea ce priveşte aspectul general al oraşelor în Oltenia în secolul al
XVIII-lea, aşa cum rezultă, în principal, din scrierile călătorilor străini pe aceste
meleaguri, remarcăm imaginea de sate mari a celor mai importante aşezări, dar
cu multiple funcţii administrative, judecătoreşti, religioase şi economice, dar şi
existenţa a mai multor oraşe, care in ceea ce priveşte mărimea, nu depăşeau
satele mari10. Totuşi, mărimea oraşelor este, în acest secol, total diferită de cea
anterioară, atât ca teritoriu, cât şi ca număr de locuitori. Dacă luăm de bază
statisticile ocupanţilor austrieci din prima jumătate a secolului al XVIII-lea
constatăm că ulterior, în mai puţin de o sută de ani, oraşele au înregistrat creşteri
importante de populaţie. Craiova de la 832-836 familii, care puteau însemna
peste 4000 de locuitori în anii 1730-173511, a ajuns să numere în 1838, când
există o statistică clară, 2.538 de familii, adică 11.268 de locuitori12.
În harta lui Specht (1790-1791), Craiova apare ca fiind aşezată numai pe
malul stâng al Jiului acolo unde converg numeroase drumuri. Lunca mlăştinoasă
şi inundabilă de la piciorul terasei era evitată, ea constituind o barieră naturală
în extinderea oraşului spre vest, ceea ce a imprimat aşezării o formă caracteristică de semicerc. Din analiza hărţii lui Specht se observă locul unde este
fixată vatra oraşului, loc prielnic pentru practicarea funcţiilor ce i-au dat naştere.
Este locul de pe malul stâng al Jiului, pe unde trecea, spre Dunăre vechiul drum
comercial care mai trecea şi peste pasul Vâlcan legând Transilvania cu ţinuturile
de la Dunăre.
mutând „târgul de la Cerneţi la mănăstire la Slatina”, „pentru că acest târgu fiind mai
denainte vreme tot la Strehaia, văzându-se împreună cu târgu de la Craiova nu mai aducea
nici un folos domniei, nici mănăstirii (Idem, ms. 714, f. 949-950).
9
SJAN Vâlcea, Prefectura judeţului Vâlcea, dosar 119/1834, f. 12-14.
10
Simion Câlţia, Fenomenul urban în Ţara Românească în secolele XVI-XVIII, în SAI,
LXVIII, 2003, p. 61.
11
Şerban Papacostea, Oltenia sub stăpânire austriacă (1718-1739)..., p. 44. Conscripţiile
din anii 1722 şi 1728 au înscris, pe lângă Craiova cu cele 410 familii şi satele vecine
(unele din ele azi fiind în perimetrul urban municipal, altele în calitate de suburbii:
Potbaniţa (120 familii/600 locuitori), Şimnicu de Jos (16/80); Popova (20/100), Valea
Fetii (11/55), Preajba (140/700), Craioviţa (29/145), Bucovăţ (27/135), Vârâţi (150/750),
Breasta (33/165), Gârleştii de Jos (42/210), Şimnicu de Sus (62/310), Obedinul (38/190),
Işalniţa, Româneşti, Prisăcuţa, Cornetul din Deal, Cornetul din Vale, Pieleşti şi Ungurenii
din Craiova (fără precizarea numărului familiilor) – Cf. C. Giurescu, Material pentru
istoria Olteniei supt austriaci, II, Bucureşti,1943, pp. 320-325.
12
SANIC, Ms. 388, f. 1-20; Idem, Catagrafii, dosar 40/1838, f. 1-116.
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Harta realizată de Specht prezintă o importanţă deosebită pentru tema
noastră datorită faptului că, pe lângă informaţiile referitoare la oraşele Ţării
Româneşti pe care ni le furnizează, conţine primul plan al oraşului Craiova13.
Pe acest plan se pot identifica casele locuitorilor (marcate cu culoare roşie)
grădinile (marcate cu culoare verde) şi apele (marcate cu culoare albastră).
Potrivit acestui plan în oraş existau case ale orăşenilor, dar şi ale boierilor
împărţite în patru sectoare de „Uliţa Mare” şi „uliţa” care traversa oraşul perpendicular. Astfel în sectorul de nord-vest sunt marcate 129 de gospodării, inclusiv
casele boiereşti: Glogoveanu, Argetoianu, Farfara; în sectorul de nord-est sunt
marcate 146 de gospodării inclusiv casele boiereşti: Gănescu, Zătreanu, Gigurtu,
Vlădoianu, Călinescu; în sectorul de sud-est sunt marcate 228 de gospodării,
inclusiv casele boiereşti reprezentate printr-un semn dublu. În sectorul de sud-vest
sunt marcate 54 de gospodării, inclusiv clădirea hanului şi biserica Madona Dudu,
aşadar în total 557 de gospodării. Neputinţa de a trece toate gospodăriile ca urmare a lipsei de spaţiu a determinat pe unii cercetători să afirme că în anul 1790,
conform planului oraşului, în Craiova existau 1.500 de case în care locuia o
populaţie de 7500 locuitori14.
În ceea ce priveşte amplasarea oraşului, din plan reiese că acesta era aşezat
în Lunca Jiului, lată de circa 9-11 Km şi la sud, la confluenţa Amaradiei cu Jiul.
În partea de vest a oraşului sunt marcate două bălţi care-l şi limitează. La sud de
oraş, la circa 2 Km este amplasată mănăstirea Jitianu. La est de oraş, pe malul
luncii Jiului şi Amaradiei sunt marcate vii întinse pe o lungime de 19,5 Km şi pe o
lăţime care varia între 1 şi 4 Km.
Tot potrivit planului din 1790-1791 din oraşul Craiova porneau mai multe
artere de circulaţie. De exemplu o arteră mergea spre sud pe lângă mănăstirea
Jitianu, trecând Jiul pe un pod fix de lemn şi se îndreaptă spre lunca Jiului având
o bifurcaţie spre Calafat. Alta pornea spre nord-vest şi ajungea la Preajba şi
Obedin după ce trecea Jiul în două locuri prin vad. Un alt drum pornea din oraş
spre nord trecând Amaradia pe un pod de lemn apoi se îndrepta spre Işalniţa.
Spre vest porneau două drumuri principale, unul din ele după ce trecea de lunca
Jiului se îndrepta spre sud-est la Caracal15.
Conform datelor furnizate de autorul planului, oraşul Craiova era delimitat de
un pârâu care se vărsa în bălţile din partea de vest a oraşului, fiind traversat prin vad
de cinci uliţe. O altă apă, la vest de drumul Muntelui se vărsa în aceleaşi bălţi, fiind
trecută pe un pod de lemn de drumul Cerneţilor. Oraşul mai era traversat de un alt
pârâu, la vest, care curgea pe lângă biserica Sf. Dumitru Băneasa şi ajungea la vest
de Bănie, pentru a se vărsa în balta de 140 ha, care ajungea aproape de mănăstirea
Bucovăţ.

13

Biblioteca Academiei Române, Colecţia Hărţi, DXXXVII/6.
Constantin Şerban, Victoria Şerban, Oraşul Craiova şi împrejurimilesale după un
manuscris german inedit din secolul al XVIII-lea, în „Oltenia”, Muzeul Olteniei,1981,
nr. 3, p. 142.
15
Ibidem, p. 140-141.
14
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După cum se vede atât din informaţia pe care o furnizează harta cât şi din
cea a planului oraşului, zona împrejurimilor Craiovei era bogată în ape care apar
când cu numele, când cu termenul de apă (bach). Cea mai importantă este Jiul,
care conform informaţiei furnizate de cele două documente măsura în punctul
Obedin 24,30 stânjeni (60 m) lăţime şi care putea fi trecut acolo cu calul, iar în
punctul Livezile avea o lăţime de 100-120 stânjeni, deci 200 m. În timpul
sezonului ploios acesta avea o adâncime de 12 picioare, aşadar 5 m16.
O altă apă importantă din jurul oraşului Craiova, care este notată atât pe hartă cât
şi pe plan este Amaradia, care în zona Troaca avea o lăţime de 15-20 stânjeni (circa
40 m), putând fi trecută totuşi, la satul Româneşti prin vad, ca şi în alte locuri. Tot pe
hartă apare pârâul Gemârtăluiu, care în punctele Grosban şi Vulpeni avea o lăţime de
5 şi respectiv 3,5 stânjeni şi apa Tesluiului, despre care aflăm că avea un fund pietros.
Alte informaţii pe care autorul ni le furnizează în document sunt date
referitoare la situaţia aşezării: „aşezarea este oricum mare şi domină prin diferite
înălţimi domole, întretăiate de cinci importante viroage sau vâlcele, care până la Jiu
formează o adevărată vale. Solul este nisipos. Aşezarea este un scaun episcopal şi
reşedinţa administrativă a Olteniei (Valachia Mică)”. Din manuscrisul ce însoţeşte
harta, aflăm că oraşul avea 17 biserici greceşti din zid, dintre care două sunt şi
mănăstiri. Exista şi una catolică. În afară de casele boiereşti nu se mai afla, la data
realizării planului nici o clădire solidă în oraş. În partea de apus a oraşului apare o
zonă împădurită şi cu mărăciniş, iar spre răsărit, la aproximativ o oră de mers sunt
multe vii. Manuscrisul ne mai „vorbeşte” şi despre lipsa apei potabile din oraş17.
În ceea ce priveşte drumurile, şoselele, drumurile pentru călăreţi şi pietoni,
ştirile care ne sunt oferite sunt mult mai ample: „Drumul de poştă care merge
spre Cerneţi şi mai departe la Orşova trece Jiul pe o plută; şoseaua mai merge
prin Balş, spre Slatina unde se poate trece Oltul, iar drumul spre Bucureşti este
anevoios pe timp umed. Aceleaşi însuşiri are şi drumul spre Vidin, care la
mănăstirea Jitianu trece pe un pod de lemn; spre Târgu Jiu se îndreaptă două
drumuri, unul prin Floreşti, pe malul stâng al Amaradiei iar altul prin satele
Troaca şi Albeşti, unde se trece Amaradia pe un pod de lemn”. Formele de relief
pe care este aşezat oraşul sunt în partea de nord înalte iar spre sud joase, până la
Bucovăţ. Cele mai mari altitudini sunt înregistrate în partea de răsărit unde sunt
amplasate întinse podgorii18.
Putem conchide că planul care însoţeşte harta austriacă din 1790
completează în mare măsură cunoştinţele referitoare la stadiul de dezvoltare
atins de cea mai importantă aşezare urbană a Olteniei.
Râmnicu Vâlcea, cu 648 case în timpul stăpânirii austriece din anii 1718173919 a devenit la începutul secolului al XIX-lea „unul din cele mai frumoase

16

Ibidem, p. 144.
Ibidem.
18
Biblioteca Academiei Române, Colecţia Hărţi, DXXXVII/6.
19
N. Iorga, Istoria românilor prin călători, Bucureşti, Editura Eminescu, 1981, p. 541.
17
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oraşe” din Ţara Românească20, atât prin poziţia sa, cât şi prin frumoasele lucrări
edilitare realizate. Harta din 1790 alcătuită din 108 planşe mari executate la scara
1:57600 cuprinde planul 38 al oraşului Râmnicu Vâlcea şi o parte din împrejurimile
sale la sfârşitul secolului al XVIII-lea21.
Conform acestui plan, oraşul era aşezat pe malul drept al Oltului având o
formă de aşezare îngustă şi alungită datorită a doi factori naturali: la vest
dealurile Petrişor şi Capela iar la est râul Olt, singura posibilitate de dezvoltare
rămânând axa terasei neinundabile pe direcţia nord-sud, imprimând aşezării
forma unui con cu vârful orientat spre nord iar baza la sud, aşezată pe malul
stâng al râului Râmnic.
Oraşul era traversat de la sud la nord de marele drum comercial din lungul
Oltului, cu dublă importanţă – una comercială şi una strategico-militară. Acest
drum a fost construit de romani, de la Dunăre până la Râmnic. A fost realizat să
înceapă prin două bifurcaţii, una în dreptul localităţii Celei, iar alta lângă
localitatea Islaz, bifurcaţii ce se reunesc într-un loc situat la sud de Caracal după
care se continuă de-a lungul Oltului până dincolo de Râmnic.
Una dintre cele mai importante aspecte pe care le redă planul 38 din harta
lui Specht este cartarea caselor locuitorilor de-a lungul mai multor uliţe, care,
toate, sunt paralele cu Oltul, pornind de la râul Râmnic şi ajungând până în nord
unde se unesc cu „Uliţa Mare”. La poalele dealului Capela pe platforma ferită
de inundaţii, oraşul este străbătut de cele mai vechi uliţe: Uliţa Mare – Calea lui
Traian; str. Dorobanţilor – general Praporgescu; Brutarilor – Radu de la
Afumaţi. În afară de aceste uliţe vechi se mai poate identifica un drum de ţară
care porneşte spre est, traversează lunca inundabilă a Oltului făcând legătura cu
satele de dincolo de Olt, cu ajutorul unui pod plutitor, marcat pe plan cu o barcă
condusă de un om.
Pe planul din 1790 mai sunt identificate şi două mori care funcţionau pe
apa Râmnicului.
Planul oraşul Râmnicu Vâlcea, realizat de Specht în 1790, rămâne unul
dintre cele mai importante izvoare cartografice şi nu numai, pentru că prezintă
pentru întâia oară traseul uliţelor din acea perioadă, amplasamentul caselor şi
forma de amplasament a oraşului pe malul drept al Oltului, având dealul Capela
la vest şi râul Râmnic la sud.
În anul 1835, într-o „catagrafie de toţi hălăduitorii oraşului Râmnicului”
erau înscrise 351 de case (195 în Vopseaua Neagră sau Mahalaua Târgului; 156
în Vopseaua Roşie sau Mahalaua Inăteşti)22.
Caracalul, aşezare categorisită târg în conscripţia virmondiană, „oraş şi
reşedinţă domnească cu trei biserici, o căpitănie şi un târg aşezat într-o vale” de
către Friederich Wilhelm von Bauer în 1770, s-a extins până la şapte mahalale
20

Corneliu Tamaş, Istoria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Editura
Conphys, 2006, p. 201.
21
Biblioteca Academiei Române, Colecţia Hărţi 952, DXX/4.
22
SJAN Vâlcea, Prefectura jud. Vâlcea, dosar 5/1834, f. 33-39; dosar 119/1934, f. 23-28.
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în 181023. În harta lui Specht, 1790 oraşul apare înconjurat de păduri, într-o
poiană naturală, la răscrucea a numeroase drumuri orientate în toate direcţiile.
La începutul Epocii Regulamentare statisticile au consemnat Caracalul ca
oraş între cele cinci oraşe şi nouă târguri din Oltenia, cu 4.815 locuitori, după
Craiova cu 11.268 de locuitori, dar înaintea Râmnicului Vâlcea cu 3.255 de
locuitori, Cerneţi cu 2.945 de locuitori şi Târgu Jiu cu 2.275 de locuitori24.
Târgu Jiu „ca un sat mai răsărit” pe harta lui Specht, rămâne un oraş ce
părea în 1832 doar o aglomerare de case, majoritatea de lemn cu acoperiş de
paie şi coceni, şi cu doar 43 de case de zid; număra 342 de familii25.
Ocnele Mari au crescut ca număr de locuitori într-un secol de la 1.200 la
2.000, dată fiind extracţia sării de aici, lucrătorii flotanţi îşi aveau domiciliul în
vecinătate la Râmnicu Vâlcea, Râureni, Gătejeşti, Govora, Vlădeşti, PăuşeştiMăglaşi, Ostroveni, Buleta, Cernelele, Olăneşti, Mihăeşti, Oteşani, iar localnici
alcătuiau mahalalele Ocâniţei, Târgului, Copăcelu, Lunca, Teiuşu, Sohorătul şi
Valea Rea26.
Din analiza izvoarelor, îndeosebi a celor cartografice şi narative, observăm
că oraşele din Oltenia din secolul al XVIII-lea şi primele decenii ale secolului al
XIX-lea au cunoscut o redimensionare atât sub aspectul numărului (unele
decad, altele reapar), cât şi în ceea ce priveşte mărimea.

23

Apud Dumitru Bălaşa, Localităţile din Oltenia şi bisericile lor, în „Mitropolia
Olteniei”, 1986, nr. 3, p. 111-112.
24
Emanoil Barbu, Oraşele şi târgurile din Oltenia în perioada regulamentară (18311848), în „Oltenia. Studii. Documente. Culegeri”, Seria a III-a, an VI, 2002, nr. 1-2, p.
58-59.
25
Vasile Marinoiu, Dan Neguleasa, Târgu-Jiu. Istorie în documente. Album, Târgu Jiu,
2006, p. 7.
26
SJAN Vâlcea, Prefectura judeţului Vâlcea, dosar 89/1831-1833, f. 63-74.
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MORAVURI SOCIALE ÎN MEDIUL URBAN:
CLIENŢII CASELOR DE TOLERANŢĂ DIN CRAIOVA
(1863-1930)♦
Şerban PĂTRAŞCU∗
Abstract: The present paper deals with the social paysage of prostitution as
introduction in social mores from Romanian urban space of Craiova from almost
a century. Under the influence caused by igienism debates, the medicalization
of the official discourse on prostitution, a more attention of public behaviours
and the change of the body representations and education in European society,
brothels became subject of public debates. Customers brothels become
themselves a universe that moves between normal and deviant behavior,
between what is acceptable and what is hidden. The study of such clients
presents lessons in the human condition and invites at a large comprehension
of society, far to respect its own interdictions.
Keywords: Urban Romania, 19th-20th Centuries, brothel, social paysage.

„Într-un ceas bun!” le zic, de scot pitacul
şi „Mai poftiţi, când veţi mai fi-n călduri,
în crâşma asta-n care ni-i ogeacu!”
(Fr. Villon, Balada lui Villon şi a rotofeiei de Margot)1
Articolul prezent propune o incursiune în lumea moravurilor sociale care
caracterizau mediul urban românesc într-un interval cronologic care cuprinde
perioada unirii celor două principate ale Munteniei şi Moldovei, primul război
mondial şi perioada interbelică. În ciuda interdicţiilor şi tabuurilor care caracterizau societatea românească din această perioadă, asistăm treptat la schimbări
modernizatoare, care se manifestă inclusiv la nivel mental, în „revalorizarea” unor
„spaţii damnate”. Casele de toleranţă sau bordelurile, care constituie subiectul
acestor rânduri, îşi aveau locul lor special şi erau departe de a fi doar nişte locuri
ale pierzaniei. Sub influenţa dezbaterilor cauzate de igienism, a medicalizării
inclusiv a discursului oficial despre prostituţie, a modificărilor reprezentărilor
despre corp şi educaţie în societatea europeană a perioadei, observăm cum feno♦

articolul valorifică o parte dintre rezultatele proiectului individual de cercetare Norme
deviante în spaţiul urban din sud-vestul României (1860-1945) , derulat în cadrul Institutului
de Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolăescu-Plopşor” în perioada 2010-2012.
∗
cercetător ştiinţific III în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S.
Nicolăescu-Plopşor” din Craiova; e-mail: serban_patrascu@yahoo.com
1
Fr. Villon, Poezii, Bucureşti, Editura Minerva, 1983, p. 110.
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mene marginale ca prostituţia revin în dezbaterea publică. Ele pun în lumină
universul moravurilor sociale, raportul între normă şi devianţă, între ceea ce este
acceptat şi ceea ce rămâne ascuns. Pentru Craiova perioadei supuse analizei
noastre, putem spune că nepăsătoare la frământările autorităţilor şi ale cetăţenilor,
bordelurile îşi continuă, netulburate, viaţa cotidiană. Se mai pot vedea şi astăzi, pe
strada Sirenelor (acum Alexandru cel Bun), casele scunde, cu aspect modest,
fiecare cu 2 până la 6 camere mici, în care erau primiţi clienţii.
Potrivit documentelor de epocă, bărbaţi de toate vârstele şi din toate
categoriile sociale călcau zilnic pragul caselor de toleranţă. În căutarea a ceea
am putea numi „plăcere de o clipă”, veneau mai ales tinerii, dar nu lipseau nici
bătrânii, notabilităţile oraşului, funcţionarii din structurile statului (Primărie,
Prefectură), muncitorii, ţăranii, soldaţii, poliţiştii dar şi pungaşii, negustorii şi
oamenii fără căpătâi. Aşadar, un peisaj social variat, care sfida restricţiile şi
normele care condamnau la nivel oficial şi popular prostituţia.
De regulă, stabilimentul îşi aştepta musafirii, odată cu lăsarea întunericului.
Obosite după o noapte de „muncă”, prostituatele se odihneau pe timpul zilei, pentru
ca seara să revină la programul firesc. Atunci se aprindeau felinarele roşii, semn al
începerii activităţii şi avertisment pentru trecători. Nimeni însă, nu era refuzat,
indiferent de ceasul la care sosea. Pentru cei care nu pot să lipsească noaptea de
acasă: elevi, bărbaţi însuraţi, militari ş.a. – bordelul este deschis permanent.
Avangarda este formată din bărbaţii tineri, dornici să se distreze şi să cunoască
femeile, înainte de a se însura. Într-o epocă în care tradiţia cerea să faci curte unei
fete, vreme îndelungată, iar relaţiile intime se consumau, de obicei, abia după
căsătorie, singura alternativă rămânea bordelul şi prostituatele. Unui părinte
îngrjorat de pericolul îmbolnăvirii fiului său, medicii îi răspundeau astfel:
Atunci – să avem curajul de a o spune! – atunci nu există, în societatea
capitalistă modernă, astfel cum este alcătuită azi – decât un singur remediu, un
singur refugiu: Casa de toleranţă. Da! Casa de toleranţă, dar care să fie supusă unui
control cât se poate de serios măsurilor sanitare. În asemenea „case” contaminarea
ar fi o excepţie pe când în prostituţia clandestină e regulă. Dacă s-ar organiza cum
trebue aceste „case” şi ar funcţiona sub un control serios, sifilisul şi blenoragia ar
înceta să mai facă ravagii, cum fac astazi2.

.
Desigur, există şi numeroase excepţii, domnişoare care se lasă cucerite de
farmecul unor tineri, lipsiţi de gândul vreunui mariaj. Un craiovean, Titu
Safirescu, îşi nota într-un „dicţionar”, numele „victimelor”. La 1911, prietenul
său îl povăţuia: „Un lucru îţi spun, fă cum vei face, dar te mărgineşte la cele
dintâiu trei…, deşi trebue să fi mare precaut în privinţa Aidei ca să nu te afle”
Aşadar, Titu, umbla cu nu mai puţin de patru fete: „Constanţa Voiculescu;

2

Prostituţia şi castitatea bărbatului, în „Medicul nostru”, anul I, nr. 10 din 15 aprilie
1937, p. 11.
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Stella Diamandy, cu ochi mari şi frumoşi, mignonă, drăguţă şi simpatică; Miţi
Şerbănescu; Aida, o brunetă cu părul creţ şi frumoasă tare”3
Acelaşi prieten, concitadin cu Titu, pentru a-i arăta că nici el nu este mai prejos,
îi scrie, dintr-o staţiune franceză, Beaulieu sur Mer, unde fusese trimis de părinţi:
…nici aici mai ales n-am de ce să mă plâng. Toate domnişoarele şi cocoanele
sunt fermecătoare te fixează de bagă în boală. Până acum am avut multe
aventuri…Mă Titule aici e de trai, femei frumoase câte vrei, vinul foarte eftin de la
0,30 bani Kgr. în sus şi foarte bun. Malaga e 2 franci Kgr., iar sticla de şampanie 3 şi
4 franci. Eu beau numai Malaga şi şampanie, acestea fiind băuturile mele favorite4.

Multe regrete şi inimi frânte, lasă în urmă şi tânărul doctor Virgil
Mureşanu din Târgu-Mureş, după vara anului 1912, petrecută la nişte rude din
Craiova. Tovarăşul său, în „ale crailâcului”, îl vesteşte printr-o scrisoare:
Află totuşi, că fetele compătimesc tare plecarea dumitale, şi deci şi pe
dumneata, în special Eti fata băcanului. În cea ce priveşte pe bruneta de Ghizela
află că a plecat la Piteşti pe la soru-sa, aşa că tocmai prin august se va reîntoarce.
Despre celelalte cunoştinţe ale dumitale nu-ţi pot spune nimic, deoarece… nu mi
le-ai făcut cunoscut sau recomandat din gelozie cred…!? Eu însă am cam lăsat
fetele în pace, căci sunt sătul de amorul lor…platonic şi apoi eu sunt om practic,
aşa că vizez mai mult femeile (cocoanele). Dumneata nu eşti de aceiaşi părere?5.

Dacă amorul platonic este considerat drept pierdere de vreme, de căsătorie
nici nu vor să audă o parte dintre tinerii craioveni. O evaluare a statutului
populaţiei ne arată că între 1894-1898, populaţia de aproape 39.000 locuitori a
Craiovei, se compunea, după starea civilă din: neînsuraţi 14920 (bărbaţi 7893,
femei 7027); însuraţi 13620 (bărbaţi 6810, femei 7810); văduvi 1231 (bărbaţi
491, femei 740); divorţaţi 310 (bărbaţi 116, femei 184). Pe parcursul anului
1896, avuseseră loc 216 căsătorii şi 19 divorţuri.
Cu greu se hotărăsc tinerii să se însoare, iar când o fac, încearcă să-şi ia
măsuri de precauţie. Să luăm de exemplu, cazul lui Mihail P., avocat din
Craiova, în vârstă de 35 ani, în 1924, care îi impune domnoşoarei Sophie M.,
pentru a o lua de soţie, să accepte nu mai puţin de 18 condiţii, considerate
„adevărate principii pe care se bazează azi o căsătorie cu adevărat modernă aşa
cum o înţeleg eu”6. Cu toate acestea, în 1944, aşadar la două decenii de la

3

Scrisoare în manuscris, datată februarie 1911, Beaulieu sur Mer (Franţa), colecţia personală.
Ibidem
5
Scrisoare în manuscris, datată 24 iulie 1912, Craiova, din colecţia personală.
6
Document, datat 1924, din Colecţia Personală, f. 1r-v.
4

Declaraţie
Subsemnata Domnişoară Sophie M. în vederea căsătoriei ce o contractez cu
Domnul Mihail P. avocat şi proprietar din Craiova, declar prin prezenta a recunoaşte
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şi a mă supune următoarelor condiţii de mai jos cu putere de lege pentru mine parte
contractantă din momentul trecerii mele în căsătorie.
Aceste condiţiuni sunt adevărate principii pe care se bazează azi o căsătorie cu
adevărat modernă aşa cum o înţeleg eu.
1. Libertate completă de acţiune din partea soţilor.
2. Admiterea de către ambii soţi a separaţiei de corp.
3. Libertate fie-cărui soţ de a-şi alege prietenii şi prietenele, de a-şi menţine sau
de a şi-i schimba după voe.
4. Nici unul din soţi nu va fi gelos pe celălalt.
5. Soţii îşi datoresc unul altuia ajutor reciproc atunci când este cerut.
6. Eu soţie acord libertatea complectă de acţiune soţului meu, recunoscându-l în
tot timpul căsniciei noastre de singurul cap al familiei.
7. Recunosc că nu am adus nici o zestre în căsnicie şi că nu s-a făcut pentru
aceasta nici un act dotal.
8. Datorez iubirea şi respectul cuvenit, atât soţului meu cât şi familiei sale fară a
o dispreţui.
9. Odată cu căsătoria mea, eu soţie primesc a deveni creştină ortodoxă,
lepădându-mă de religia mea protestantă şi urmând pentru aceasta credinţa
soţului meu, adoptând toate riturile şi serviciile pe care religia să o impune
prin legile şi canoanele ei.
10. Recunosc că fie-care soţie e servitoare la casa ei, adică la casa ambilor soţi.
11. Voi împărtăşi în aceeaşi măsură şi fără a mă plânge nimănui atât bucuriile şi
fericirile cât şi nenorocirile, suferinţele şi durerile în viaţa mea casnică,
inerente ori-cărei ast-fel de vieţi.
12. Nu voi fi pretenţioasă câtu-şi de puţin lăsând totul la latitudinea soţului meu.
13. Mă mulţumesc cu ce poate aduce în casă şi să facă pentru casă şi pentru mine
soţul meu, cunoscând greutăţile zilelor de azi şi cunoscând situaţia sa socială
şi materială.
14. Nu am nimic de obiectat contra caracterului soţului meu pe care îl cunosc din
cele spuse de dânsul cât şi din timpul celor 4 ani de când ne frecventează
aproape zilnic casa.
15. Recunosc soţului meu dreptul de a-şi impune voinţa şi de a dicta în tot timpul
acestei căsnicii.
16. Datorez în tot acest timp al căsniciei supunere soţului meu şi îl voi asculta
întotdeauna şi în tot şi nu voi eşi cu nimic din cuvântul său.
17. Eu soţie mă mulţumesc cu toate curiozităţile soţului meu şi nu mă voi plânge
de ele la nimeni, suferindu-le toate cu resemnare.
18. Eu soţie recunosc sacrificiul pe care soţul meu l-a făcut contractând această
căsătorie şi de aceia declar că nu-i voi atinge nici odată cu nimic susceptibilităţile şi sensibilităţile, căutând din contră a i le menaja.
Subsemnata declar mulţumire pe sus zisele condiţiuni, obligându-mă a le avea în
vedere şi a mă conforma lor întocmai şi în tot timpul acestei căsnicii.
Nerespectarea vr-uneia din ele constituie pentru partea lezată un motiv puternic şi
irevocabil de divorţ.
Am subscris această declaraţie nesilită de nimeni, adică de bună voe.
Dată azi…
.
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căsătorie, avocatul notează cu amărăciune în jurnalul său: „De când m-am
însurat, n-am avut în viaţă decât deziluzii, dezamăgiri şi neplăceri.”7
Deşi riscă pedepse severe, uneori mergând până la eliminarea din şcoală,
elevii se duc adesea la prostituatele din strada Sirenelor. Şi autorităţile locale şi cele
centrale sunt la curent cu escapadele liceenilor. În 1910, Ministerul Instrucţiunii
insistă pe lângă poliţia capitalei, să organizeze un serviciu special pentru urmărirea
şcolarilor stricaţi. Într-o circulară din 1922, ministrul C. Anghelescu recunoştea că:
Din numeroase locuri s-a semnalat Ministerului, atât pe cale de informaţiuni
private, cât şi prin rapoarte oficiale şi chiar prin presă, că purtarea unora din elevii
şcoalelor secundare lasă foarte mult de dorit, că în afară de şcoală au o atitudine
lipsită de cuvinţă, rezerva şi modestia care şade bine tineretului, că frecventează
localuri de petreceri uşoare sau chiar de desfrâu, cu un cuvânt că se dedau la acte
nepotrivite cu îndatoririle lor de şcolari8.

În primele decenii ale sec XX, statul încearcă prin numeroase circulare,
ordine şi regulamente să supravegheze îndeaproape conduita morală a elevilor.
Se introduce portul obligatoriu al uniformei, inclusiv pe timpul vacanţelor;
cărţile, teatrele, spectacolele, filmele, distracţiile sunt selectate de conducerea
şcolii; este interzisă frecventarea cabaretelor, café-chantan-urilor, berăriilor, cârciumilor, localurilor de jocuri de noroc, cazinourilor, hipodromurilor, balurilor,
cluburilor de orice fel etc. Mai mult: „Este interzisă plimbarea sau staţionarea în
grupuri pe străzi, în special pe străzile şi pieţele frecventate. Elevul trebuie să
înveţe să preţuiască timpul mergând direct şi pe drumul cel mai scurt la şcoală,
acasă sau la treburi”. Directorul va indica străzile, pieţele, grădinile publice al
căror acces este interzis elevilor „Tot aşa le va fi interzisă ieşirea în oraş, târziu,
la ore care se vor stabili după împrejurări de direcţiile şcoalelor”9. Poliţia
primeşte dreptul de a aresta elevii care nu au acte de identitate asupra lor.
În liceul Carol I din Craiova, orice abatere de la regulament, este sancţionată
drastic. În 1923, elevul Staicu D. Ion este dat afară din şcoală „pentru că a întreţinut
corespondenţă cu o elevă de la Externatul de fete Regina Elisabeta”, aceeaşi
pedeapsă, însă doar pentru un an, o primeşte elevul Gh. Bencea „pentru că n-a
respectat dispoziţiunile luate de direcţiune, încăpăţânare şi perzistenţă în minciună”.
În schimb, elevul Augustin Ivanovici: „a fost eliminat din toate Gimnaziile
şi Liceele Statului, pentru că în mod repetat, a frecventat localurile de desfrâu, şi
a persistat în minciună…”10.
Nimeni şi nimic nu poate să-i ţină deoparte de bordeluri pe aceşti tineri.
Că formau un segment important al clienţilor, o mărturisesc chiar conducătoarele de stabilimente. Încă din 1898, îl atenţionau pe primar, că dacă îşi vor

7

Document datat ianuarie 1944 (Colecţia Personală).
Buletinul Liceului Carol I, an II, nr. 1-2/1924, p. 4-8: Circulara Ministerului
Instrucţiunei nr. 121840 din 1 decembrie 1922.
9
Ibidem.
10
Ibidem, p. 15-16.
8
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inchide bordelurile „prostituţia clandestină şi nesupusă controlului medical va
aduce mari ravagii mai ales tineretului prin contractarea maladiilor venerice”11.
Dar numai tinerii sunt clienţi favoriţi ai prostituatelor. Documentele
perioadei ne arată că şi militari încartiruiţi la Craiova se bucură de un statut
similar. În 1909, printr-o adresă confidenţială, comandantul Regimentului I
Artilerie „Regele Carol” (Corpul I Armată), colonelul P. Manolescu, îl înştiinţează pe primar „că la vizita medicală făcută trupei de către Medicul Corpului,
soldatul Mociu Costache din acest Regiment, s-a găsit bolnav de ulcere venerice
şi, cercetat asupra provenienţei acestei boale declară că le-a luat de la femeia
Constanţa a lui Radu Birjaru din târgul de săptămănă, unde sunt mai multe
femei de profesie prostituate”12. În 1913, soldatul Cipă Constantin, din acelaşi
regiment „s-a găsit bolnav de blenoragie, boală care spune că a luat-o de la
femeia Leana, fată în casă în strada Gării nr. 80”13. În 1914, tot de la Leana, se
întoarce bolnav de ulcer veneric şi soldatul Ilie Geamană, în vreme ce soldatul
Ion Neaţu, capătă aceeaşi boală de la o prostituată din Hotel Calafat.
Sub latura sa medicală, fenomenul prostituaţiei apare aşadar din ce în ce
mai vizibil, mai ales ca dimensiune negativă. Documentele abundă în descrierea
bolilor sexuate contactate de militari. De exemplu, soldatul Parpală Marin se
îmbolnăveşte de blenoragie într-un stabiliment din strada Sirenelor. În
decembrie 1901, un caporal ataşat cu serviciul la Clubul militar, este „bătut
îngrozitor” de factoriţa Stana C. Nicoliţă, conducătoarea unui bordel din strada
Sirenelor, şi de concubinul acesteia, Costică Lăpuşneanu. Militarului, probabil
rău-platnic, i se opreşte şi tesacul în contul datoriei.14
Un contingent important de „perpetui clienţi fară vreme ai lui Eros”15 este
reprezentat de elevii din gimnazii, licee militare şi scoli de ofiţeri. Cu vârste
cuprinse între 10-19 ani şi 17-23 ani, viitorii militari de carieră, deşi se expuneau unor pedepse aspre, îngroşau rândurile vizitatorilor caselor de toleranţă.
Grav este fapul că erau destui cei care se întorceau în unitate, atinşi de boli
venerice contagioase.
Aşa se întâmpla la Iaşi, Bucureşti ori Craiova – adică în principalele şcoli
militare din ţară. În 1910-1915, problema raporturilor sexuale ale elevilor
devine de notorietate. Cu prilejul unei inspecţii, ministrul de război, N.
Filipescu se declara „înfiorat de ce descoperise în liceul militar de la Iaşi, uriaşă
infirmerie de îngrijire a boalelor ce stăpâneau întrega activitate a copiilor”16.
În 1915, şapte profesori, în frunte cu N. Bănescu şi N. Cartojan, din Liceul
Militar de la Mânăstirea Dealu din Bucureşti, îşi prezintă demisia în semn de

11

SJAN Dolj, Fond Primăria Craiova, Serviciul Administrativ, dosar 11/1898, f. 27.
Ibidem, dosar 47/1909, f. 14.
13
Ibidem, dosar 68/1913, f.1.
14
Ibidem, dosar 57/1901, f.10.
15
Cazul de la Liceul Militar din Mănăstirea Dealul. Acte şi desluşiri tipărite de profesorii demisionaţi, Bucureşti, Institutul de editură şi arte grafice „Flacăra”, 1915, p. 8.
16
Ibidem, p. 13.
12
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protest faţă de tolerarea de către autorităţile militare şi guvernamentale a unor
astfel de practici. Într-un memoriu redactat în termeni duri, dascălii constată
pustiirea pe care boalele venerice o fac în şcoalele noastre şi, mai cu seamă, în
cele militare: gimnaziul de la Craiova, care cuprinde elevi numai până la vârsta de
15 ani, este atins grav de acest soiu de maladii, pe care numai slăbiciunea
oamenilor maturi le poate ierta. Rezultatul acesta dezgustător şi trist …nu se poate
explica, în şcolile militare, numai prin acea promiscuitate morală, caracteristică şi
oare-cum fatală, a oraşelor, prin mulţimea ispitelor de osebite feluri, la care
tineretul şcolar e în genere expus în centrele mari ale unei ţări în care publicul face
atât de puţin pentru morala socială. Singur acest blestem nu e de ajuns pentru a
lămurii dezastrul. El e de atribuit, în prima linie, defectelor unei educaţiuni, care
prea puţin s-a preocupat, la noi, de făurirea adevărată a caracterului, de întărirea
voinţei, singura forţă în care pedagogia îşi pune toată nădejdea, pentru înarmarea
copilului împotriva instinctelor inferioare17.

Deşi scandalul ia proporţii, ministerul preferă să renunţe la dascălii
indignaţi, decât să elimine din şcoală pe tinerii militari atinşi de boli venerice.
În 1916, la intrarea României în conflagraţia mondială, soldaţii primesc din
partea Serviciului Sanitar al Armatei o broşură cuprinzând sfaturi privind îngrijirea sănătăţii. Potrivit acestora, evitarea bolilor venerice, pe parcursul războiului,
se face prin … abstinenţă de la raporturile sexuale: „Pentru a nu contracta o boală
sifilitică nu este decât un singur mijloc, nu te expune. Numai proştii râd de
abţinere. Dacă cu toate acestea cedaţi tentaţiunei, luaţi precauţiunile usuale (grija
de curăţenie), întrebuinţarea săpunului sau mai bine a soluţiunilor antiseptice sau
chiar a preservativelor, deşi nu au cu toate acestea o putere protectoare”. Şi, în
continuare, se preciza: „boalele venerice nu sunt boli ruşinoase, însă sunt boli
grave şi sunt în stare să aducă multe plictiseli în viaţa omului”.18
În timpul ocupaţiei germane a Craiovei (1916-1918), soldaţii Kaiser-ului
iau locul soldaţilor români în patul prostituatelor şi nu numai.
După plecarea lor, ziarele amintesc pe anumite doamne şi domnişoare care
s-au aflat în relaţii intime cu germanii, faptele acestor femei fiind catalogate ca
o adevărată ruşine pentru oraş. Într-adevăr, cu mult înainte de încheierea păcii,
ele „pactizează” cu inamicul. Fără jenă, femei din toate straturile societăţii
craiovene, se afişează la braţ cu bravii soldaţi germani, dobândind influenţă, dar
şi bani.
Un ziarist bucureştean, aflat în Craiova în 1917, povesteşte păţania directorului Teatrului Naţional, care îndrăznise să critice deschis purtarea acestor femei.
Mărturia sa indică cât de importante afectiv erau acuzele de moravuri uşoare care
afectau nu doar anumite reprezentante ale societăţii, dar puneau în discuţie însăşi
virtuţile naţiunii, a cărei imagine era compromisă de asemenea personaje:
17

Ibidem, p. 12.
Ministerul de Răsboiu, Sfaturi soldatului pentru sănătatea sa, Bucureşti, Institutul de
Arte Grafice „Carol Göbl”, 1916, p. 23-24.
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E ruşine, doamnelor, e ruşine ca cocoane din societate să umble de gât cu
ofiţeri din rasa din care ies chelnerii. Şi e ruşine nu pentru că se calcă decalogul,
care porunceşte să nu prea …iubeşti – fiindcă vergurile care suspină acum de pe
nemţi, au oftat în totdeauna după chipiu; ci e ruşine pentru că ploşniţele nu ştiu că
frumuseţile acestea râncede au dreptul la pensia întreagă pentru anii de serviciu în
batalionul Cyterei, şi-şi închipuie că asta e femeea română, şi că aşa, paşnică,
iubeaţă şi fară pudoare e românca – copila dumitale, sora dumneaei ori nevasta
dumnealui19.

19

Arhibald, Porcii. Impresii din timpul invaziei. Note de om necăjit, volumul I,
Bucureşti, Tipografia „Poporul”, 1921, p. 241. Reproducem aici întreaga mărturie a
gazetarului bucureştean, extrem de ilustrativă pentru discuţia noastră: „Vreţi să vă spun
două vorbe despre Olteanu, directorul Teatrului Naţional din Craiova? Olteanu e un om
de ispravă în accepţiunea largă a cuvântului. Cu mine, personal, s-a purtat, într-o ocazie
delicată, curat…bulgăreşte – dar asta nu mă împiedică să constat cu plăcere că, vrednic,
credincios datoriei, corect şi popular, Olteanu este, la Craiova, un element mai util de
cât mulţi dintre milionarii egoişti cari fac vecinic mătănii la coada viţelului de aur.
Într-o zi, prin Februarie pare-mi-se, când, necăjit că berea de la Jiu prea e crudă, pelinul
de la Minerva cam acriu şi braghina dela Mercur începuse să prinză zmag, Olteanu,
amărât, a angajat o partidă de table, pe câte un şpriţ, cu Andreiescu, ziaristul fabricant
de gheaţă. Şi, norocos cum e, a câştigat o partidă, a câştigat două, a câştigat nouă – până
ce spetise pe adversar tot plătind la şpriţuri. Atunci, aducându-şi aminte că e poftit la
masă de către o cocoană din lumea cea bună, directorul Teatrului şi-a lăsat partenerul la
Andronescu, în pagubă, şi a plecat să răspundă invitaţiei amabile a cărei victimă era.
La masă, vezi bine: o ţuiculiţă, şi încă una; ba şi un pahar de vin, ba şi două dacă nu mai
multe; apoi un liqueur – ca la masă bogată, în sfârşit. Ca să scurtez: când se servea
cafeaua, nici Demostene, după ce se execitase cu bolonavii, nu era mai loqace decât
Olteanu. Conversaţia, dintr-una într-alta, a alunecat, cum era şi natural, pe un subiect de
războiu: virtutea femeilor – şi Olteanu, care ar fi un Cresus dacă ar avea atâtea parale
câtă inimă are, a început, cu verva lui de moldovean din Oltenia:
– E ruşine, doamnelor, e ruşine ca cocoane din societate să umble de gât cu ofiţeri
din rasa din care ies chelnerii. Şi e ruşine nu pentru că se calcă decalogul, care
porunceşte să nu prea …iubeşti – fiindcă vergurile care suspină acum de pe nemţi, au
oftat în totdeauna după chipiu; ci e ruşine pentru că ploşniţele nu ştiu că frumuseţile
acestea râncede au dreptul la pensia întreagă pentru anii de serviciu în batalionul
Cyterei, şi-şi închipuie că asta e femeea română, şi că aşa, paşnică, iubeaţă şi fară
pudoare e românca – copila dumitale, sora dumneaei ori nevasta dumnealui.
– Dar care, dintre craiovence, şi-a uitat, până într-atâta, respectul ce-şi datoreşte,
încât să-şi facă bărbat din primul ticălos îmbrăcat nemţeşte, domnule? a întrebat, cu
revoltă, amfitrioana, cocoană grijulie de reputaţia concetăţenelor sale.
– Păi, de-o pildă, uit’te: dumneaei, şi dumneaei, şi madam Cutare, şi madam Cutare,
a isbucnit Olteanu arătând cu degetul pe cele prezente şi zicând pe nume celor cari nu
erau de faţă. Coloquiul a ţinut mult şi Olteanu a vorbit răspicat, fiindcă măricel fusese
numărul partidelor câştigate de la Andreiescu – şi-i steteau pe suflet cele două
aristocrate, mai ales, care-şi deranjaseră coafura în stradă disputându-şi favoarea unui
buzeranţ.
De la masă, damele asupra cărora se exercitase, în special, verva lui Olteanu, s-au
dus drept la comenduire:
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Şi totuşi, în ciuda succesului aparent de care se bucurau germanii în rândul
localnicelor, în curând aveau să sufere o grea înfrângere la Craiova: tot mai
mulţi soldaţi încep să cadă victime bolilor venerice. Îngrijorat, Comandamentul
German, aproba, în 1918, planurile administraţiei provizorii a oraşului, care
prevedea, printre altele, o supraveghere mai strictă a prostituatelor.
O situaţie schimbată întâlnim în perioada celui de-al doilea război mondial
când organizarea germană îşi spune cuvântul. Din ordinul ministrului nazist
Himmler, în toate ţările ocupate şi aliate, inclusiv în România, se vor înfiinţa
bordeluri, special pentru armata Führerului.
Este inutil să mai spunem că cei aflaţi la marginea societăţii, personaje
aparţinând lumii interlope, de exemplu, erau extrem de bine integraţi în cartierul
prostituatelor. De exemplu, în 1901, toţi mahalagii din strada Sirenelor reclamau faptul că în stabilimentul de la numărul 18, dirijat de Maria Dincă Ion
Potcovaru „se strâng atât ziua cât şi noaptea numai pungaşi ţiind în mod ascuns
beuturi spirtoase, făcând alarme şi scandaluri, turburându-ne liniştea la
toţi…”20. În camerele bordelurilor, feriţi de ochii autorităţilor, hoţii, escrocii,
criminalii, când nu se dedau la adevărate orgii, cu băutură, femei şi lăutari,
practicau jocurile de noroc.
În seara de 16-17 februarie 1925, un fapt extrem de periculos, punea pe jar
poliţia craioveană. Ion Popescu, zis Zăvoeanu, condamnat la muncă silnică pe
viaţă, îi convingea pe cei doi soldaţi care-l escortau spre Penitenciarul Ocnele
Mari, să intre în stabilimentul Floricăi Marinescu, din Alexandru cel Bun nr. 28.
Gazda, foarte primitoare şi probabil înţeleasă cu deţinutul, „le-au adus de
– Dacă mă iubeşti, a zis una, care se avusese bine cu Mihail Cogălniceanu, dacă mă
iubeşti – fă-mi o plăcere.
– Dorinţele dumitale sunt ordine pentru mine, a răspuns galant neamţul, a cărui
franţuzească dedea impresia că vorbitorul atunci scăpase din mâna dentistului.
– Arestează pe Olteanu câteva ceasuri, aşa de un haz – că prea a câştigat la table şi…
– Bine, frumoasă doamnă, a zis şvabul, şi a dat poruncă slujitorilor să închiză pe
directorul Teatrului.
La intervenţia prietenilor, teutonul răspundea, legănându-se cu graţie, ca ursul când
joacă menuet:
– E o glumă, domnilor. O să-l ţiu câteva ceasuri, ca să-l învăţ să nu mai facă poartă-n
casă cu şase-patru, şi să câştige şpriţul. Pe seară îl pun în libertate”. S-a întâmplat, însă,
un incident, fără importanţă, dar care a schimbar niţel situaţia lui Olteanu, arestat printro farsă, numai vremelnic: gefreiterul care comanda la Craiova, a fost, chiar în ziua
aceea, mutat telegrafic – iar ofiţerul care l-a înlocuit, n-a putut fi pus în curent cu
condiţiile speciale în care şedea la arest directorul Teatrului Naţional. Pentru acest nou
venit, Olteanu era un arestat, ca toţi arestaţii, ostatic ca toată lumea, cu dosar în regulă şi
cu motive determinate – prin urmare, bine şi frumos închis.
Mulţumită, dar, acestei împrejurări fortuite, norocosul partener al lui Andreiescu, închis,
pe câteva ceasuri, pe la jumătatea iernei, din capriţiul unei cocoane care a fost foarte
frumoasă în timpul opoziţiei-unite, închis e şi acum, când au dat caisele în pârg!”19
(Ibidem, p. 241-243).
20
SJAN Dolj, fond Primăria Craiova, Serviciul Administrativ, dosar 57/1901, f. 10.
180

ANUARUL INSTITUTULUI DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE
„C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR”

băutură şi un pian care le cântau făcând chef”21. Profitând de neatenţia
soldaţilor, Zăvoeanu le-a luat armele, încercând să dispară. Anunţate imediat,
ajutoarele poliţieneşti şi garda comenduirii l-au prins şi dezarmat.
Trebuie remarcat că, în general, paza oraşului era deficitară şi măsurile de
siguranţă publică continuau să lase de dorit. Dacă pe străzile principale mai găseai
câte un post de poliţie, în celelalte, din zona II şi a III-a, un sergent trebuia să aibă
grijă de zece străzi. Pe la 1870, pentru a supraveghea mai îndeaproape casele de
toleranţă, Primăria luase chiar iniţiativa instalării unui post de poliţie pe strada
Sirenelor. În curând, avea să renunţe, deoarece nicio casă din zonă nu întrunea
condiţiile adecvate sau mai bine zis, erau nişte dărăpănături.
Nu doar datoria îi chema pe poliţişti la bordel, ci şi dragostea interzisă.
Printre ei, se aflau şi câţiva care se lăsau ademeniţi de farmecele „sirenelor”.
Documentele consultate atestă prezenţa lor în stabilimente în calitate de clienţi şi
amanţi ai prostituatelor şi „factoriţelor”. De exemplu, în 1906, I. N. Mihail,
funcţionar în serviciul poliţiei craiovene, se îndrăgosteşte de prostituata Amalia
Şiner din bordelul aflat pe strada Sirenelor nr. 29. Când iubita lui se îmbolnăveşte
şi este internată, pătrunde noaptea, pe ascuns, în curtea spitalului, pentru a o
vedea. Escapadele nocturne ale poliţistului ajung însă la urechile „factoriţei”.
Temându-se că o va scăpa din mână „aşa că la eşirea din spital este indusă sau
ademenită ca să plece din stabiliment”, îl roagă pe primar „de a da cuvenitul ordin
domnului intendent al spitalului, de a nu mai lăsa liberi oameni străini de a fi în
relaţiuni cu prostituatele din spital”.22
Protejată de un amant poliţist, o „factoriţă” îşi face de cap, ani de-a rândul23. În
toamna 1918, Marghioala Rădulescu, zisă Borcoşoaia, obţine permisiunea pentru
deschiderea stabilimentului de prostituţie din Eugeniu Carada 42. Autorităţile sunt
departe de a bănui ce complicaţii nedorite avea să aibă pe termen lung acest gest.
Aproape că nu există prevedere a Regulamentului care să nu fie încălcată de
patroană: petreceri cu lăutari ziua în amiaza mare, atât în bordel cât şi pe stradă;
scandaluri şi bătăi, soldate cu geamuri sparte şi vătămări; beţii fară număr; ascunderea de prostituate bolnave; atragerea în bordel, prin înşelăciune, de fete minore şi
chiar virgine; menţinerea localului în condiţii insalubre etc. etc. Din când în când,
este pedepsită uşor, prin suspendarea activităţii, de obicei, pentru o perioadă de 15
zile. În 1920, Marghioala Rădulescu îi solicita fără jenă explicaţii primarului – care
hotărâse închiderea definitivă a bordelului – privind „cauza şi împrejurările care au
determinat acest abuz de putere”24. Închiderea definitivă va fi temporară. În anul
1921 o găsim dirijând casa de toleranţă din Alexandru cel Bun nr. 33.
De o protecţie specială, beneficiază şi Irma Skulteti, în al cărui bordel, din
strada Primăverii 17, se distrau cu prostituate, mai marii Craiovei. În martieaprilie 1898, Irma refuza să se supună dispoziţiei primăriei, de a-şi muta casa de
21

Ibidem, dosar 49/1925, f. 2.
Ibidem, dosar 134/1906, f. 4.
23
Ibidem, dosar 43/1919, f. 16: „are un amant în serviciul poliţiei, şi pe baza acestuia se
bizuie şi face cele mai mari scandaluri”.
24
Ibidem, dosar 38/1920, f. 41.
22
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toleranţă în strada Sirenelor. Cu îndrăzneală, îşi pledează cauza în faţa edilului,
arătănd că „stabilimentul meu de prostituţie nu poate fi pe altă stradă în rând cu
celelalte deoarece nu primesc niciodată oameni de treapta de jos, ci tot oameni
de consideraţie din clasa cea mai înaltă şi pentru aceştia trebuie ca în oraşul
Craiova să existe un asemenea stabiliment într-o stradă mai retrasă…”25.
Pentru asigurarea confortului şi discreţiei, necesare clienţilor săi „subţiri”,
factoriţa îşi construise, pe aceeaşi stradă, dar la nr. 16, o casă încăpătoare, cu
cinci camere, şi împrejmuită de un gard foarte înalt. Aici îşi desfăşura nestingherită activitatea, încălcând cu bună ştiinţă ordinul autorităţilor. La sfârşitul
anului 1898, în timp ce toate celelalte case de toleranţă se grupaseră pe strada
Sirenelor, singura excepţie o constituia bordelul de lux al Irmei Skulteti.
Când clienţii întârziau să apară, prostituatele, îndemnate de „mămicile” lor,
ieşeau în stradă, pentru a agăţa trecătorii, faptă interzisă cu desăvârşire de regulament. Mai ales, la adăpostul întunericului, fetele le ţineau calea trecătorilor,
îmbiindu-i să intre în bordel.
Aceste câteva exemple denotă clar cât de departe se putea depăşi spaţiul normativ impus de autorităţi. Sub presiunea deselor reclamaţii ale cetăţenilor, primăria era nevoită să intervină. În 1914, primarul Romanescu ordona poliţiei să ia
cele mai serioase măsuri ca „femeile din casele de toleranţă din strada Sirenelor să
nu mai stea afară, importunând trecătorii cu vorbe şi gesturi triviale” şi, totodată,
să raporteze întodeauna „când lămpile electrice din diferite cauze se sting, pentru
ca administraţia comunală să poată lua la timp măsurile necesare”26.
Casele de toleranţă din Craiova denotă aşadar existenţa unei atitudini ambivalente care explică în bună parte dificultatea oricărei anchete de acest gen
asupra fenomenului moravurilor sociale precum cel al prostituţiei: spaţii
tolerate, considerate uneori o necesitate ale cărei raţiuni medicale puteau fi invocate adesea, dar şi spaţii de o moralitate dubioasă, condamnate ferm în epocă,
mai ales prin impactul negativ asupra tinereleor generaţii. Univers discret al plăcerilor ilicite care angrenează inclusiv notabilităţi, dar şi pată negativă a
modernizării care duce la pervertirea moravurilor. Toate aceste perspective sunt
bine surprinse de documentele epocii (rapoarte oficiale ale autorităţilor medicale, administrative, militare sau şcolare, relatări personale, jurnale, presă) şi ne
pun în faţa unui univers urban românesc ale cărei faţete sunt încă incomplet
cunoscute.

25

Ibidem, dosar 11/1898, f. 14.
Ibidem, dosar 157/1914, f. 5.

26
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SALARIATĂ, ASOCIAŢII, PUBLICITATE
ASPECTE PRIVIND ORGANIZAREA MUNCII
SALARIATE PE DOMENIUL COROANEI SEGARCEA♦
Narcisa Maria MITU∗
Abstract: In the present article I intended to bring forward the situation of the
employees from Segarcea Crown Domain, being motivated by the fact that the
rumours diffused on this subject do not flatter the Romanian royal family, being
mentioned their excessive exploitation. Yet, the archive documents demonstrate
that the measures taken by the Crown Domains Administration, related to the
interest shown towards the employees – the insurances, starting with 1903, of the
workers on the agricultural machines, against accidents, measure that later
extended to all the workers of the Domain; their registration to the Pension Fund
House; the facility for the completion of studies and the material support in the
best schools; wages high enough to meet their needs; material and money
assistance given both to the employees and to the retired people or to the other
dwellers; free medical assistance; providing of salubrious and lighted houses and
the payment of lightening and heating bills – constitute a model for the entire rural
Romanian space. As a sign of gratitude for the devotion that many employees
and also villagers showed to the Crown Domain, they received decorations from
King Carol II. In this respect, we mention: „Răsplata Muncii pentru 25 de ani”,
„Meritul Agricol”, „Meritul Comercial şi Industrial”, „Crucea Serviciul Credincios”,
„Crucea de Argint a Ordinului Casei Domnitoare”, Gold Medal, Silver Medal,
„Centenarul Regelui Carol I”.
Keywords: Romania, Crown Domain, Segarcea, employers.

Personalul Regiei Segarcea, ca întreg personalul Domeniului Coroanei, era
încadrat în muncă prin adrese în care i se fixau atribuţiile şi salariul. Salariul era
compus din: salariul de bază, la care se adăuga sporul de „scumpete”, tainul în bani
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Structuri sociale, elite şi norme în sud-vestul României (secolele XVI-XX).
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sau în natură, indemnizaţia de servitori, locuinţe, păşuni, fâneţe şi teren de cultură27.
Personalul permanent şi specialiştii beneficiau de salarii foarte bune, erau înscrişi la
Casa de economie sau la sucursalele acesteia, măsură care s-a extins, începând cu 1
iulie 1893, şi asupra personalului inferior. La 1 aprilie 1900, toţi angajaţii Administraţiei Domeniului Coroanei erau constituiţi într-o Societate de pensii şi ajutor
mutual, pusă sub preşedinţia administratorului Ion Kalinderu. Pentru fondul de pensii, contribuabilii achitau un procent de 10% din salariu. În cazul salariaţilor angajaţi
înainte de 1 aprilie 190028, regulamentul Casei de pensii se aplica retroactiv. Sumele
respective se achitau eşalonat, în 20 sau chiar 60 de rate, în cel mult cinci ani.
Vârsta de pensionare a fost stabilită la 56 de ani, existând posibilitatea pensionării
anticipate, în condiţiile în care funcţionarii aveau o vechime în muncă de 30 de ani.
Pensia reprezenta un procentaj cuprins între 25 şi 75% din salariul mediu, calculat
pe ultimii patru ani de muncă29. Cuantumul pensiei nu putea depăşi, însă, suma de
500 de lei.
Începând cu anul 193230, regulamentul privind pensionarea a cunoscut unele
modificări: pentru cei cu o vechime de 10 ani, procentajul a crescut la 30% din
media salariului primit în ultimii doi ani de serviciu, iar pentru fiecare an lucrat
peste cei 10 ani se adăuga un spor de 3,50%. Pentru cei cu peste 30 de ani
vechime, pensia reprezenta media salariului pe ultimii doi ani. Invalizii, cu o
activitate de 10 ani, erau dispensaţi de condiţia de vârstă. De asemenea, regulamentul prevedea şi acordarea de pensii văduvelor şi copiilor angajaţilor. Începând
cu data de 1 iulie 1941, au fost înscrişi la Casa de Pensii toţi salariaţii angajaţi pe
Domeniul Coroanei, indiferent de vechimea şi de serviciul pe care-l prestau.
Începând cu anul 1903, atât muncitorii angajaţi pe maşinile agricole, dar şi
cei folosiţi în exploatarea pădurii, au fost asiguraţi împotriva accidentelor de
muncă. În caz de invaliditate permanentă, victima era îndreptăţită să-şi primească
salariul timp de 500 de zile, iar în caz de deces, banii îi reveneau familiei31. Prin
adresa nr. 44.055, emisă în anul 1938, au fost implementate condiţii mai uşoare de
valorificare a drepturilor conferite de legea asigurărilor sociale. Accidentatul
beneficia de îngrijire medicală şi ajutor bănesc pe întreaga perioadă a
convalescenţei; şi la pensie, în caz de invaliditate. În caz de deces, urmaşii
beneficiau de ajutor de deces, indiferent de vechimea în asigurare a decedatului32.

27

Serviciul Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, Bucureşti, fond Administraţia
Centrală, dosar nr. 98/1939, f. 105 (în continuare se va cita S.A.N.I.C., Bucureşti).
28
Circulară relativ la înfiinţarea unei case de pensii şi ajutor pentru personalul
Administraţiei Domeniului Coroanei (27 aprilie 1900), în Ion Kalinderu, Îndrumări date
agenţilor Domeniului Coroanei,vol. I, Bucureşti, 1900 p. 195-207.
29
Ibidem, p. 203. Cei care aveau o vechime în muncă de peste 10 ani primeau un
procent de 25%, după 20 de ani – 40%, după 25 de ani – 50% şi după 30 de ani – 75%.
30
S.A.N.I.C., Bucureşti, fond Administraţia Centrală, dosar nr. 5/1932, f. 5.
31
Narcisa Maria Mitu, Domeniile Coroanei Regale (1884-1948), Craiova, Editura Aius,
2011, p. 51.
32
Ibidem.
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Ca pregătire profesională, şefii de cultură şi sub-şefii erau absolvenţi ai unor
şcoli de agricultură cu renume din ţară sau din străinătate. Potrivit ministrului
agriculturii, până în anul 1903, 31 de agronomi angajaţi pe Domeniile Coroanei
absolviseră Şcoala superioară de agricultură de la Herăstrău33. O parte dintre
practicanţi erau absolvenţi ai şcolilor superioare de agricultură, alţii ai unor şcoli
practice, iar ispravnicii erau recrutaţi dintre locuitorii cu o oarecare pregătire şcolară sau cu un comportament corect. Ucenicii erau susţinuţi de către Administraţia
Domeniului Coroanei în şcoli practice din ţară sau în cele de pe domenii.
După cum am mai subliniat, personalul era numit prin adrese de către
Administratorul general. Nicio decizie nu se lua fără consultarea şi acceptul acestuia. Întreg personalul era de naţionalitate română. Angajarea, sancţionarea şi
concedierea şefilor de servicii sau a funcţionarilor se făcea de către Administraţia
Centrală, pe baza unor rapoarte bine motivate de către şeful de Regie.
În anul 1900, an în care toate moşiile Domeniului Coroanei începeau a fi
exploatate în regie, personalul 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 păduri34.
În anul 1906, personalul angajat al Domeniului Segarcea era alcătuit din
personalul serviciului central şi cel exterior. Serviciul central era condus de către
şeful Regiei, împreună cu un ajutor, 1 contabil – casier şi 1 ajutor contabil. Personalul exterior era format din personalul superior (7 şefi de cultură, 1 silvicultor, 3
subşefi de cultură, 2 practicanţi şi 1 grădinar) şi personalul auxiliar (inferior): 2
mecanici, 9 conducători de maşini, 9 fochişti, 2 fierari cu câte 2 ajutoare, 1 rotar,
1 tâmplar, 1 magazioner, 1 chelar, 1 morar, servitori şi gardieni, 16 ispravnici şi
150 de lucrători permanenţi, 2 brigadieri şi 11 pădurari35.
Conducerea Regiei Segarcea i-a fost încredinţată lui Florian Davidescu,
diplomat al Şcolii Centrale de Agricultură şi Silvicultură Herăstrău, funcţie pe care
a deţinut-o aproximativ trei decenii. Activitatea sa a fost continuată de Eremia
Medianu (1915-1921); Ioan Popovici (1921-1939), Ştefan Colţescu (1939-1941),
Toma Busuioc (1941-1945), ing. Ioan Polizu (1945) şi Emil Solomon (19451947)36. Timp de 36 de ani, funcţia de subşef de Regie a fost deţinută de către Toma
Busuioc, absolvent al Şcolii Superioare de la Herăstrău. Activitatea contabilă i-a
fost încredinţată contabilului Ion I. Grecescu, absolvent al Şcolii Superioare de
Comerţ din Craiova (1907-1938), sprijinit în activitatea sa de doi ajutori contabili:
Th. Gogulescu (1900-1941) şi Petre Gh. Popescu (1914-1941), ultimul fiind

33

Ibidem, p. 45.
Dimitrie C. Ollănescu, Raport general asupra participărei României la expoziţia
universală din Paris (1900), Bucureşti, 1901, p. 107-108.
35
Florian Davidescu, Monografia Domeniului Segarcea din judeţul Doljiu, Bucureşti,
1906, p. 50-52.
36
Narcisa Maria Mitu, op. cit., p. 236.
34

185

ANUARUL INSTITUTULUI DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE
„C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR”

absolvent al Şcolii de meserii din Bucureşti37. Girantul Regiei, Ştefan Colţescu, a
fost absolvent al Şcolii Superioare de silvicultură de la Brăneşti. Acesta conducea
secţia „Pădure” încă din anul 1901, activitate finalizată în anul 1939, când a preluat
conducerea Domeniului Segarcea. Începând din anul 1933, a fost susţinut în
activitatea sa de către silvicultorul Dan Hanoceanu, absolvent al şcolii Politehnice
din Bucureşti şi brigadierul Gheorghe Pârvan, absolvent al Şcolii de brigadieri
silvici din Ghiurgheni – Arad. În anul 1935, din cei 11 pădurari câţi erau angajaţi la
Regia Segarcea, numai pădurarul Gh. Georgescu era absolvent al Şcolii de
agricultură din Poiana, restul pădurarilor neavând nici un fel de studii.
Secţia „Ateliere” i-a fost încredinţată, în octombrie 1905, lui Marin Canelia,
absolvent al Şcolii de meserii din Bucureşti. Ceilalţi maiştri au urmat şcoli de
meserii, precum cea de la Câmpulung sau Şcoala de Sericicultură din Bucureşti.
Secţia viticolă i-a fost încredinţată lui Themistocle Jugureanu, absolvent al
Şcolii de agricultură din Bucureşti38, care şi-a desăvârşit pregătirea tehnică la mari
exploatări viticole din Franţa. În anul 1924, a studiat în Franţa instalaţiile maşinilor
de vinificaţie şi cramele în care se păstra vinul. Cu această ocazie a audiat cursul
despre vinificare, al prof. Louis Mathieu, directorul Institutului Oenotehnic din
Franţa, care l-a şi recomandat mai multor proprietari de ferme viticole, ce i-au
facilitat vizitarea cramelor lor39. În ceea ce priveşte personalul secţiei viticole, o
mare parte se formase în şcoli de specialitate, precum: Şcoala de viticultură-Valea
Călugărească, Şcoala elementară de viticultură– Strehaia, Şcoala de agricultură de
la Poiana Mare, Şcoala de agricultură de la Ungheni – Basarabia sau din alte zone
ale ţării. Mulţi dintre aceştia specificau în cererile de angajare anii de experienţă pe
care îi aveau. În acest sens, îl menţionăm pe Emanuel Luca, absolvent al Şcolii de
agricultură, gr. I, de la Ungheni – Basarabia, specializarea în viticultură făcând-o la
Fermele „Cotnari” şi „Istriţa”. Sosit la Segarcea, în 1931, a fost angajat la Secţia
Ogrin şi, timp de 1,8 luni a lucrat în viticultură, ca practicant40. Un alt exemplu este
cel al lui Constantin Dragomir, absolvent al Şcolii de viticultură de pe lângă
pepiniera statului Petreşti – Focşani, care solicita, în ianuarie 1925, angajarea sa ca
supraveghetor viticol, menţionând că avea o practică de 12 ani „în viticultură, vinicultură şi pomologie”, practicată la mai mulţi proprietari – generalul Macridescu,
Negros Poteş Mărăşeşti, V. Apostoleanu, V. Mirică şi ministrul I. G. Duca41.
În ceea ce priveşte salarizarea, aceasta se acorda ţinându-se cont de funcţia
deţinută, de vechimea şi de experienţa fiecărui angajat. Aceasta se făcea în bani
şi în produse – „tain”. La nivelul anului 1906, şefii de cultură obţineau un
salariu lunar de 180 –200 de lei, cât şi următoarele produse: 100 de kg de grâu
şi 150 de kg de porumb, subşefii de cultură şi practicanţii primeau între 70 –
37

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Dolj, fond Domeniul Coroanei Segarcea,
dosar nr. 5/1935, nenumerotat (în continuare se va cita S.J.A.N, Dolj).
38
Ibidem.
39
Ibidem, dosar nr. 2/1925, f. 222-224.
40
Ibidem, dosar nr. 5/1935, nenumerotat.
41
Ibidem, dosar nr. 6/1925, f. 11. Dinică Ciobotea, Ion Zarzără, Istoria Domeniului
Coroanei de la Segarcea – Dolj, Craiova, Editura Sitech, 2010, p. 194.
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150 de lei şi tain, la fel ca şefii de cultură. Din rândul personalului auxiliar,
mecanicii erau plătiţi cu sume cuprinse între 200 – 220 de lei lunar şi tain.
Restul personalului primea 30 – 35 de lei şi scutiri de plată pentru terenul dat în
folosinţă de Domeniu42.
În anul 1915, la Regia Segarcea erau angajate 411 persoane, 25 de ucenici şi
14 elevi practicanţi43: 1 şef de Regie al cărui salariu era în valoare de 600 de lei, cât
şi posibilitatea de a obţine diferite produse în valoare de aproximativ 1.000 de lei, 1
contabil remunerat cu 350 de lei şi un tain anual de 672 de lei, 3 ajutori-contabili
salarizaţi cu 200 de lei/lună şi un tain anual de 380 de lei, 6 şefi de cultură cu salarii
cuprinse între 275 – 350 de lei/lună şi un tain anual de 672 de lei, 4 subşefi de
cultură cu un salariu cuprins între 150 – 230 de lei şi 380 de lei tain anual, 1 impiegat de birou, clasa a II-a – 150 de lei/lună şi 380 de lei tain anual, 2 telefonişti cu
salarii între 40 – 55 de lei/lună, 1 curier poştal – 45 de lei/lună, 1 bucătar – 60 de
lei/lună, 1 grădinar – 170 de lei/lună şi un tai anual de 672 de lei, 1 stupar – 100 de
lei/lună şi tain anual: 7 hl de grâu, 12 hl de porumb, 1 ster de lemne; 1 pivnicer –
230 de lei/lună, 5 manipulanţi cramă – 60 de lei/lună, 3 magazioneri – între 50 şi
100 de lei/lună (cel cu salariul de 100 de lei primea şi tain anual în valoare de 204
lei), 1 chelar – 60 de lei/lună, 13 supraveghetori cu salarii cuprinse între 80 şi 120
de lei/lună şi tain de 204 lei/an. Cel de la cerbărie şi fazanărie avea un salariu lunar
de 30 de lei/lună, 2 ha şi 4 vite scutite, 24 de gardieni cu salarii între 40 şi 50 de
lei/lună, 13 ispravnici cu salarii cuprinse între 40 şi 52 de lei/lună, 20 de pândari cu
salarii între 35 şi 48 de lei/lună, 8 remizioneri cu salarii cuprinse între 40 şi 45 de
lei/lună, 15 servitori cu salarii între 35-45 de lei/lună şi 15 lucrători (10 la grădină, 5
la pepinieră) cu salarii cuprinse între 32 şi 40 de lei/lună, 6 elevi practicanţi cu
salarii între 30 – 40 de lei; 1 silvicultor, 2 brigadieri, 11 pădurari.
– la herghelie şi caii de serviciu: 1 stolmaestru cu un salariu de 200 de
lei/lună şi tain identic cu cel al unui subşef de cultură; 2 călăreţi cu un salariu de
60 de lei/lună; 3 vătafi cu salarii cuprinse între 50 şi 70 de lei/lună şi tain care
consta în: 4,8 hl de grâu, 4,8 hl de porumb, 100 de kg de carne şi untură şi 1 ster
de lemne; 30 de argaţi, fiecare încasând câte 480 de lei/an, 18 vizitii cu salarii
cuprinse între 40 şi 70 de lei/lună (cel cu salariul de 70 de lei primea un tain
anual în valoare de 600 de lei, cel cu 50 de lei pe lună primea drept tain anual 6
hl de porumb), 4 rândaşi cu un salariu lunar de 40 de lei, şi 8 elevi la călărie cu
un salariu de 20 de lei/lună dar şi un costum de călărie.
– la văcărie şi lăptărie: 1 lăptar cu un salariu de 150 de lei/lună şi tain anual de:
7 hl de grâu, 12 hl porumb, 720 de l de lapte, 24 de kg de unt şi 2 stânjeni de lemne;
1 ajutor de lăptar – 100 de lei/lună şi tain identic cu al lăptarului; 9 vătafi – 50 de
lei/lună, 4 lucrători şi 116 argaţi cu un salariu de 40 de lei/lună fiecare.
– la stână: 11 ciobani cu un salariu de 420 de lei/an fiecare;
– la crescătoria de porci: 1 vătaf – 960 de lei/an, 1 ajutor de vătaf – 600 de
lei/an şi 10 argaţi – 420 de lei/an fiecare;
42
43

Florian Davidescu, op. cit., p. 52-53.
S.J.A.N. Dolj, fond Domeniul Coroanei Segarcea, dosar nr. 2/1915, nenumerotat.
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– la secţia plugul cu abur lucrau 5 persoane: 1 mecanic remunerat cu un
salariu în valoare de 260 de lei/lună şi un tain anual de 12 hl de grâu, 18 hl de
porumb, 720 de l de lapte şi 2 steri de lemne; 1 ajutor mecanic – 180 de lei/lună şi
tain asemănător cu cel al mecanicului, cota sa la porumb fiind de 12 hl; 1
conductor de maşini – 60 de lei/lună şi 9,6 hl de porumb; 2 conductori de plug cu
un salariu de 45 de lei/lună şi 9,6 hl de porumb;
– la secţia maşini şi ateliere (17 persoane): 1 mecanic salarizat cu 250 de
lei şi tainul identic cu cel al unui şef de cultură; 1 ajutor de mecanic – 130 de
lei/lună, 9 hl grâu, 12 hl porumb, 720 de l de lapte şi 2 stânjeni de lemne; 1
strungar – 150 de lei/lună şi tain anual constând în 9 hl grâu, 52 de kg de carne,
720 de l de lapte şi 2 steri de lemne; 5 conductori de maşină – 60 de lei/lună,
dintre care 3 primesc şi tain: 13,8 hl grâu, 21,6 hl porumb, 1 stânjen de lemne; 2
conductori la uzină – 100 de lei/lună; 2 ungători – 40 de lei/lună; 5 calfe
lucrători – 50 de lei/lună şi 12 ucenici fără salariu, cărora, în schimb, le era
asigurată vestimentaţia;
– la atelierul de fierărie (6 persoane): 1 fierar – 100 de lei/lună şi tain: 7,20
de hl de grâu, 12 hl porumb, 720 de l de lapte şi 1 ½ stânjeni de lemne; 2
ajutoare de fierar – 60 de lei/lună; 3 lucrători – 40 de lei/lună; 4 ucenici fără
salariu, dar cărora li se asigura vestimentaţia;
– la atelierul de potcovărie (2 persoane): 1 potcovar – 100 de lei/lună şi
tain identic cu cel al fierarului şi 1 ajutor de potcovar – 40 de lei/lună şi 9,60 de
hl de porumb;
– la atelierul de rotărie (3 persoane): 1 rotar – 110 lei/lună şi tain identic cu
cel al fierarului, la care se adaugă şi 360 de l de lapte; 1 ajutor de rotar – 60 de
lei/lună şi tain: 7,2 hl grâu, 9,6 hl porumb, 360 de l de lapte, 1 stânjen de lemne;
1 calfă – 40 de lei/lună; 4 ucenici fără leafă;
– la atelierul de curelărie şi cizmărie (3 persoane): 1 curelar – 100 de
lei/lună şi tain identic cu cel al fierarului la care se adaugă 504 l de lapte; 1
cizmar – 65 de lei/lună, 7,2 hl grâu, 360 de l de lapte, 1 stânjen de lemne; 1
lucrător curelar – 40 de lei/lună; 2 ucenici fără plată;
– la atelierul de tâmplărie (5 persoane): 1 tâmplar – 110 lei/lună şi tain
identic cu cel al fierarului; 1 ajutor de tâmplar – 65 de lei/lună şi tain: 7,2 hl
grâu, 9,6 hl porumb, 1 stânjen de lemne; 1 lucrător tâmplar – 30 de lei/lună; 1
gardian de noapte – 35 de lei/lună, 1 spălătoreasă pentru calfe şi ucenici – 20 de
lei plus chiria; 3 ucenici fără plată;
– la moară (2 persoane): 1 morar – 80 de lei/lună şi tain identic cu cel al
fierarului la care se adaugă 360 de l de lapte; 1 logofăt la moară – 60 de lei/lună,
7,2 hl grâu, 12 hl porumb, 1 ½ stânjeni de lemne.
În perioada ocupaţiei germane (1916-1918), la conducerea Domeniului a
fost instalată o administraţie militară. Problemele cu care s-au confruntat angajaţii au fost diverse: personalul superior a fost alungat şi păstrat doar cel inferior, iar dintre cei rămaşi, mulţi nu şi-au primit salariile. Pe parcursul timpului
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au fost reprimiţi în serviciu şi câţiva funcţionari superiori, dar care au îndeplinit
doar roluri secundare, aflându-se sub ordinele ofiţerilor şi soldaţilor germani44.
Sfârşitul Primului Război Mondial înregistra, pe Domeniul Segarcea, aproximativ jumătate din numărul angajaţilor antebelici. Numărul total al angajaţilor
permanenţi, înregistrat la 1 decembrie 1918, era de 267 de persoane, dintre care
17 erau la centrul de administraţie: 2 şefi de Regie, Eremia Medianu, înlocuit ulterior de Ioan Popovici, 1 contabil, Ion Grecescu, şi 3 adjuncţi, Teodor Gogulescu,
Petre Popescu şi N. Dragoş, cât şi personal de deservire. Secţiile erau conduse de
către şefii de cultură: N. Betulescu, la Secţia Segarcea, V. Caftangioglu, la Secţia
Şestu, Ion V. Teodorescu, la Secţia Gârnicioara, G.T. Sterie, la Dâlga, Iacob
Deleanu, la Valea Rea, Zaria Ionescu, la Panaghia şi Vasile. D. Popescu, la
Lipov45. Secţia Viilor şi Crama erau conduse de şefii de cultură, D. Popescu şi
Temistocle Jugureanu, şi un subşef de cultură, Ion A. Popescu, restul, până la 25,
fiind personal de pază şi de deservire. Activitatea la pepinieră era asigurată de
horticultorul L. Aragon şi şapte lucrători, iar la atelierele de fierărie, tâmplărie,
rotărie şi uzina electrică de 28 de angajaţi. O parte a personalului avea drept de
„tain” din grâu şi porumb, iar pentru personalul inferior (argaţi, paznici, lucrători)
se ofereau zilnic: 200 de grame de mălai, 200 de grame de mazăre şi o pâine.
Pentru hrana personalului permanent erau necesare, lunar, 10.341 de kg de grâu,
6.717 kg porumb şi 1.411 kg mazăre46.
Situaţia dificilă, cu care se confruntau Domeniile Coroanei şi, implicit,
Regia Segarcea, la încheierea războiului, l-a determinat pe administratorul general
să dispună reducerea numărului angajaţilor din cadrul tuturor regiilor. Drept
urmare, la 16 februarie 1918, şefului Regiei Segarcea i s-a pus în vedere reducerea personalului din anumite sectoare. Punerea în aplicare a dispoziţiilor a avut
drept rezultat concedierea întregului personal de la ateliere – calfe, ajutoare şi
meseriaşi – fără drept de pensie, pe o perioadă nelimitată, începând cu data de 1
ianuarie 1919, până la reluarea activităţii; renunţarea la paznicii de câmp, argaţi şi
vizitii; păstrarea pentru îngrijirea vitelor a unui argat la 10 capete de vite, acestea
urmând să fie concentrate în două sau trei grajduri, aflate în apropierea spaţiilor
de depozitare a nutreţurilor. Aceeaşi situaţie s-a înregistrat şi la oi şi la porci. În
schimb, se menţinea întreg personalul existent la vie şi cramă, iar la secţiile în
care nu mai exista activitate a fost dublat numărul paznicilor de noapte, pentru a
se evita furturile şi devastarea bunurilor Domeniului47.
Un alt factor, care a contribuit la reducerea personalului acestei Regii, în
primii ani postbelici, l-a constituit şi reforma agrară din anul 1921, prin reducerea
suprafeţei agrare cu 9.936 de ha. În luna martie 1921, Domeniul Segarcea avea
173 de angajaţi permanenţi, repartizaţi astfel: Secţia Centrală – 60 de persoane,
din care 34 personal superior cu drept de pensie şi 26 personal inferior (gardieni,
supraveghetori, argaţi, lucrători la grădină şi pepinieră etc.), de asemenea, cu
44

Ibidem, dosar nr. 23/1919, f. 442.
Ibidem, dosar nr. 17/1918, f. 16 – 21.
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Ibidem, f. 1.
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Ibidem, f. 30-31.
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drept de pensie; Secţia Viticolă – 26 de persoane, un specialist viticol şi cinci
lucrători la cramă, ceilalţi fiind supraveghetori şi gardieni; Secţia Şestu – Lipov –
24 de persoane; Secţia Valea Rea – Panaghia – 23 de persoane; Secţia Segarcea –
26 de persoane; Secţia Ateliere – 14 persoane. Situaţia financiară a personalului
superior cuprindea salariul şi un spor de „scumpete”, astfel: şeful Regiei, Ioan
Popovici, avea în luna martie 1921 un salariu lunar de 1.260 de lei şi 800 de lei
spor de „scumpete”, contabilul Ion Grecescu obţinea un salariu de 600 de lei şi
700 de lei spor de „scumpete”, ajutorii contabili un salariu de 300 – 350 de lei şi
un spor de „scumpete” de 450 de lei. Şefii de cultură aveau venituri între 1.050 şi
1.300 de lei/lună, şeful atelierelor, Ştefan Canelia, un venit lunar de 1.200 de lei,
iar restul personalului, (personalul inferior – vizitii, pădurari, supraveghetori,
lucrători în ateliere) realizau venituri lunare între 40 şi 500 de lei48. De-a lungul
perioadei interbelice, personalul permanent a beneficiat şi de alte avantaje, ceea
ce făcea să le sporească substanţial veniturile. În anul 1924, Ioan Popovici, şeful
Regiei, realiza venituri lunare de 8.224 lei (2.000 de lei salariul, 2.300 de lei spor
de „scumpete”, 1.300 de lei tain în bani, lemne de foc în valoare de 624 de lei şi
2.000 de lei pentru plata servitorului). Toma Busuioc, subşef Regie, avea un venit
lunar de 5.475 de lei (1.400 de lei salariu, 1.900 de lei spor de „scumpete”, 1.000
de lei tain în bani, 375 de lei reprezentând lemne de foc şi 800 de lei pentru
servitor). Tain în bani au mai primit: Elena Marian, maistru ţesător (360 de lei),
Arthur Kopkov (1.000 de lei), şeful hergheliei, inginerul silvic Ştefan Colţescu
(1.000 de lei). Spor pentru servitori mai primeau: contabilul Ioan Grecescu, cu un
venit lunar de 5.768 de lei: 1.150 de lei salariul, 1.650 de lei spor de „scumpete”,
800 de lei servitor, tain în produse constând din 150 de pâini, în valoare de 450 de
lei, 182 de kg de porumb, în valoare de 728 de lei, 90 de litri de lapte valorând
540 de lei, 3 steri de lemne în valoare de 450 de lei; şeful de cultură, Temistocle
Jugureanu, cu un venit lunar de 5.764 de lei: 1.300 de lei salariu, 1.800 de lei spor
de „scumpete”, 800 de lei servitor, tain în produse (pâine, porumb, cotă lemne) în
valoare de 1.864 de lei. Un venit asemănător primea şi silvicultorul Ştefan
Colţescu, medicul veterinar, colonel C. Văleanu, şeful de atelier, Marin Canelia.
Restul personalului a avut în 1924 venituri lunare cuprinse între 928,50 de lei şi
3.000 de lei, la care se adăuga tainul: pâine, porumb, lapte, lemne de foc49.
În ianuarie 1925, Mirea I. Nicolae, din judeţul Mehedinţi, absolvent al şcolii
de viticultură de pe lângă pepiniera Strehaia, îi solicita Administraţiei Segarcea un
post de supraveghetor la secţia viticolă. Administraţia Centrală îi comunica
acestuia, în februarie 1925, aprobarea angajării şi salariul ce urma să primească:
600 de lei salariu lunar, 850 de lei spor de „scumpete”, locuinţă, „lumină electrică
câtă şi atunci când va fi” precum şi 1.095 de pâini, 12 hl porumb şi 10 steri de
lemne, anual50. La 1 ianuarie 1925, „îndeplinind serviciul cu stăruinţă”, fiind
supus şi dând dovadă „de hărnicie şi pricepere în executarea însărcinărilor
primite”, pădurarul Ilie Lazăr Meche a fost angajat, definitiv, în funcţie, fiind
48

Ibidem, dosar nr. 2/1921, f. 57-61.
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remunerat cu 250 de lei/lună, 300 de lei spor de „scumpete” plus avantajele de
care beneficiau ceilalţi pădurari: 3 ha de cultură, în valoare de 2.550 de lei, 5 vite
scutite la ierbărit, în valoare de 500 de lei, şi 10 steri de lemne de foc în valoare de
1.900 de lei51. Ion Raleţ, detaşat ca subşef de cultură, la secţia viilor, a fost angajat
cu 1.500 de lei/lună, 1.500 de lei spor de „scumpete”, 500 de lei tain în bani –
locuinţă, 24 de steri de lemne de foc, lumină electrică „câtă şi atunci când va fi”, 3
pâini zilnic52.
Criza economică (1929-1933/1934) a determinat autorităţile de la Bucureşti
să solicite reducerea cheltuielilor la Regii. Situaţia generală tot mai critică, cu care
se confruntau, a impus chiar reducerea ajutoarelor acordate pensionarilor. Această
măsură era pusă în aplicare începând cu luna august 193253. Pe motiv că se plăteşte foarte mult pentru salarii, în anul următor, 1933, s-a recomandat reducerea
personalului54. Salariile au fost şi ele reduse cu aproximativ 25-30%. În condiţiile
în care şeful de Regie obţinea, în anul 1929, un venit lunar de 16.583 de lei (7.500
de lei salariu lunar, 4.500 de lei „scumpete”, 1.000 de lei servitor, 2.500 de lei tain
în bani, 1.383 de lei tain în natură), în anul 1933 el a fost redus la 12.600 de lei
(7.500 de lei salariul lunar, 1.000 de lei servitor, 2.000 de lei „scumpete”, 2.100
de lei tain în bani); contabilul Ioan Grecescu, în anul 1929 obţinea 10.908 lei
(3.700 de lei salariu lunar, 3.000 de lei „scumpete”, 900 de lei servitor, 3.308 lei
tain în natură), iar în anul 1933 – 6.000 de lei (3.700 de lei salariul lunar, 900 de
lei servitor, 1.400 de lei „scumpete”); silvicultorul Ştefan Colţescu – în anul 1929
obţinea 13.950 de lei (6.400 de lei salariu, 3.500 de lei spor de „scumpete”, 900
de lei servitor, 2.500 de lei tain în bani, 650 de lei tain în natură), iar în anul 1933
– 10.800 de lei (6.400 de lei salariul lunar, 900 de lei servitor, 1.300 de lei
„scumpete”, 2.200 de lei tain în bani), T. Jugureanu şef de cultură obţinea în anul
1929 un venit lunar de 12.812 lei (6.000 de lei salariu, 3.000 de lei „scumpete”,
900 de lei servitor, 2.912 lei tain în natură) iar în anul 1933 – 8.000 de lei (6.000
de lei salariu, 900 de lei servitor şi 1.100 de lei „scumpete”), Toma Busuioc,
subşef de regie, în anul 1929 obţinea un venit lunar de 11.350 de lei (5.000 de lei
salariu, 3.000 de lei „scumpete”, 900 de lei servitor, 1.800 de lei tain în bani, 650
de lei tain în natură) comparativ cu anul 1933 când obţinea 8.600 de lei (5.000 de
lei salariu, 1.450 de lei tain în bani, 1.250 de lei „scumpete”, 900 de lei servitor);
M. Canelia, şef de atelier, avea în anul 1929 un venit lunar de 9.248 de lei (3.700
de lei salariu, 3.000 de lei spor „scumpete”, 2.548 de lei tain în natură), în anul
1933 – 5.200 de lei (3.700 de lei salariul şi 1.500 de lei „scumpete”)55. În anul
1929, ajutorul contabil Theodor Gogulescu a fost singurul care primea indemnizaţie de chirie, în valoare de 100 de lei. În anul 1929, majoritatea angajaţilor
beneficia de spor de „scumpete” şi tain în bani însă, toţi beneficiau de tain în
natură, ceea ce făcea ca veniturile acestora să se încadreze între 1.162 de lei şi
51
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5.280 de lei. În schimb, în anul 1933, se observă o reducere considerabilă a
salariilor, veniturile personalului fiind cuprinse între 300 şi 3.600 de lei. Tainul în
natură a fost sistat, iar tain în bani mai primeau foarte puţine persoane.
Redresarea economică a avut drept rezultat creşterea treptată a veniturilor,
acestea atingând, în anul 1939, nivelul celor din anul 1929. Au revenit acum şi
onorariile în natură (tain în natură şi locuinţă).
În contextul scumpirii nivelului de trai, ca urmare a declanşării celui de-al
Doilea Război Mondial, începând cu 1 ianuarie 1941, Administraţia Domeniului
a acordat noi sporuri, ceea ce a făcut ca veniturile să crească simţitor: girantul
Regiei, Ştefan Colţescu, primea un spor de 3.000 de lei, obţinând astfel un
salariu de 21.300 de lei, Toma Busuioc, subşef regie, 2.000 de lei şi ajungea să
primească un salariu lunar de 12.300 de lei, Temistocle Jugureanu, şef cultură, –
1.200 de lei, salariu crescând astfel la 12.400 de lei, Nicolae Hangiopol, contabil, 1.000 de lei, Marin Canelia, şef de atelier, 900 de lei şi Alexandru Huianu,
contabil, 700 de lei56. Sporul acordat celorlalţi angajaţi era situat între 100 şi
450 de lei57. Cu excepţia celor din biroul administrativ cărora sporurile le erau
fixate de către cei din Bucureşti, gardienilor, pădurarilor, îngrijitorului de la
grajd, bucătarilor, pomicultorului, lucrătorilor de la grădină, ciobanilor, ucenicilor, oamenilor de serviciu, vizitiilor, argaţilor şi vătafilor, sporurile le erau
stabilite de către şefii de regie58.
Schimbările, survenite la nivelul preţurilor la produsele de strictă necesitate, atât de-a lungul perioadei interbelice, cât şi în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, au făcut ca salariul să devină insuficient pentru a acoperi
nevoile salariaţilor. În anul 1942, subşeful de cultură, Constantin M. Popescu,
recunoştea că, dacă în anul 1915, pe când era angajat în funcţia de supraveghetor, având un salariu lunar de 80 de lei şi un tain care consta în 75 de kg
de porumb a 0,10 lei/kg, 60 de pâini a 0,20 de lei/bucata, 8 kg de carne a 0,50
de lei/kg şi 60 de l de lapte a 0,30 de lei/l era oarecum suficient, în anul 1942, în
calitate de subşef de cultură, cu un salariu brut de 8.190 de lei, din care i se
reţineau mai multe sporuri59 şi din care mai achita şi suma de 2.730 de lei,
valoarea unor produse alimentare de strictă necesitate60, mai rămânea cu 2.718
lei, sumă insuficientă pentru întreţinerea familiei. Chiar şi comparaţia cu anul
1915 dovedea un salt colosal al preţurilor. Dacă în anul 1915 o pereche de
bocanci costa 30 de lei, în anul 1942 aceasta ajungea să se cumpere cu 6.000 de
lei, preţul unui costum de haine a crescut de la 60 de lei la 10.000 de lei, iar în
ceea ce priveşte produsele alimentare, 1 kg de grâu, care valora 0,10 lei, a ajuns
la 22 de lei şi 1 kg de zahăr de la 1,30 de lei la 70 de lei. Făcând o analiză a
proporţiei în care s-a scumpit viaţa, el a ajuns la concluzia că produsele s-au
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scumpit cu 2.000 – 2.200%, iar salariul brut cu doar 1.000%. Pentru a-şi
justifica nemulţumirea, a căutat să demonstreze că, dacă în anul 1915, cu
salariul unui subşef de cultură (150 de lei/lună) se puteau cumpăra la preţul
pieţei 150 de kg de grâu, în anul 1942 cu 2.718 lei se puteau cumpăra doar
123,5 kg. Totodată, a demonstrat că, dacă în anul 1940 dintr-un salariu de 3.700
de lei (3.100 salariu net/lună, 600 de lei valoarea produselor) putea cumpăra 6
perechi de bocanci a 500 de lei perechea, în anul 1942, cu 2.718 lei putea
achiziţiona numai ¼ din perechea de bocanci61.
O nouă majorare a salariilor a avut loc începând cu 1 aprilie 1945, atât prin
alocarea unui nou spor de „scumpete”, cât şi prin creşterea indemnizaţiei pentru copiii
minori, de la 1.500 de lei la 3.000 de lei. Drept urmare, funcţionarii care nu deţineau
vite scutite şi nici teren de hrană primeau un spor de 10.000 de lei, cei care nu aveau
vite, dar aveau teren de hrană, obţineau 8.000 de lei, aceia care aveau vite şi teren –
6.000 de lei, iar cei care primeau mâncare de la Regie primeau 4.000 de lei62.
Dar nici această majorare nu s-a dovedit a fi fost suficientă pentru
acoperirea necesitaţilor, motiv pentru care unii angajaţi au decis să renunţe la
serviciile oferite de Regia Segarcea, motivând faptul că salariile erau mici comparativ cu cele de pe alte moşii. Astfel, în octombrie 1945, mai mulţi argaţi şi
ciobani angajaţi pe Domeniu şi-au arătat nemulţumirea faţă de faptul că
veniturile obţinute nu le mai permiteau să-şi întreţină familiile, cu atât mai mult
cu cât baniţa de porumb se vindea cu 45.000 de lei. Pentru a rămâne în serviciu,
ciobanii au solicitat mărirea salariilor la 40.000 de lei, în numerar, şi câte 5
baniţe de porumb sau grâu lunar63.
O altă majorare a salariilor întregului personal s-a realizat începând cu 1
ianuarie 1946. Salariul de bază a crescut cu 20%, iar sporul de „scumpete” cu
100%. Nu acelaşi lucru s-a întâmplat cu indemnizaţia pentru copii, diurnele,
primele de activitate şi sporurile excepţionale pentru Moldova, rămânând la
valoarea anterioară64.
De-a lungul timpului, pe întreaga existenţă a instituţiei Domeniului Coroanei, cu acordul regelui, au fost acordate, anual, o serie de recompense băneşti. Cu
ocazia sărbătorilor de Paşti şi de Crăciun, angajaţii şi pensionarii primeau gratificaţii şi recompense numite „tantieme”, astfel încât „personalul să fie mulţumit”.
În anul 1920, un număr de 23 de salariaţi permanenţi: şefi de cultură, contabili,
şefi de ateliere, supraveghetori, mecanici, potcovari, tâmplari au obţinut recompense în valoare de 20.342 de lei. În anii următori a crescut şi cuantumul şi numărul celor care au primit recompense. Dintr-un tabel cu recompensele personalului
pe anul 1921 rezultă că tantiemele, echivalente cu 4-5 venituri lunare, se acordau
personalului de conducere, restul personalului primind gratificaţii, mult mai mici
ca valoare. Astfel, şeful Regiei, Ioan Popovici, a primit, pe anul 1924, suma de
50.000 de lei (venitul lunar fiind de 8.224 lei), inginerul silvic, Ştefan Colţescu –
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20.000 de lei (venit lunar – 5.768 de lei), Temistocle Jugureanu, şef cultură la
Secţia Viticolă – 15.000 de lei (venit lunar – 5.764 de lei)65. În anul 1927
tantiemele şi gratificaţiile acordate au fost în valoare de 245.600 de lei66 iar în
anul 1929 – 247.700 de lei67. Chiar şi în perioada crizei economice au fost acordate gratificaţii, suma fiind însă mult mai mică, după cum o dovedeşte anul 1931
când s-au dat numai 12.000 de lei68. Se constată o creştere uşoară de-a lungul
anilor, în anul 1934, valoarea acestora fiind de 73.500 de lei69. Sumele acordate
angajaţilor au devenit tot mai mari în anii următori: în anul 1938 aceştia primeau
232.000 de lei70; în anul 1941 – 524.900 de lei pentru 146 angajaţi permanenţi; în
anul 1945 – 15.902.000 de lei71. În decembrie 1946, a fost acordată, cu ocazia
sărbătorii Crăciunului, suma de 61.575.308 lei72.
În semn de mulţumire pentru dăruirea cu care s-au dedicat serviciului în slujba
Domeniului Coroanei, mai mulţi angajaţi, dar şi săteni au primit decoraţii din partea
regelui Carol al II-lea. Pentru contribuţia importantă la dezvoltarea şi modernizarea
moşiei Segarcea, pentru dăruirea şi implicarea în serviciu, dar şi pentru exemplul pe
care-l ofereau celor din localitate, la sugestia administratorului general sau a şefului
de regie, au fost acordate, de-a lungul timpului, o serie de medalii şi distincţii
angajaţilor Regiei Segarcea. Semnificativ este anul 1932, când regele Carol al II-lea
a acordat distincţia „Meritul Agricol” unui slujbaş al Regiei Segarcea şi unui număr
de trei locuitori din perimetrul Regiei, care se remarcaseră prin faptul că-şi lucrau
pământul după modelul Domeniului, dar şi pentru că-şi întemeiaseră gospodării
agricole ce puteau constitui un exemplu pentru ceilalţi73. În august, acelaşi an,
regele a conferit semnul onorific „Răsplata Muncii pentru 25 de ani” unui număr de
10 angajaţi: I. C. Popa – şeful Regiei, Toma Busuioc – şubşef de Regie, Th.
Gogulescu – ajutor de contabil, Şt. Colţescu – silvicultor, St. Satmarian – angajat la
herghelie, I. Kerestes – cotar, Al. Badea Sania şi Nae I. Stroe – pădurari, Gh.
Marinescu şi Marin D. Solea – isprăvnicei74. Aceeaşi distincţie a fost oferită şi în
luna ianuarie 1939, angajaţilor: Constantin Popescu – subşef de cultură, Marin Fl.
Dobre – isprăvnicel, Petre Stroie – isprăvnicel, Ioan Ionescu – pivnicer, Grigore
Majuru – distribuitor produse, Constantin Lăzărescu – electrician.
La 3 aprilie 1935, din Înalt Ordin al regelui a fost conferită distincţia
„Meritul Comercial şi Industrial” următorilor: Ştefan Colţescu, cl. I; Toma
Busuioc, cl. a II-a, Ioan Greceanu, cl. a II-a, Temistocle Jugureanu, cl. I, Marin
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Canelia, cl. a II-a şi Constantin Lăzărescu, cl. a III-a, pentru activitatea desfăşurată timp de peste 25 de ani pe aceste terenuri de producţie75.
În luna aprilie 1939, Regele Carol al II-lea a conferit distincţia „Crucea
Serviciul Credincios”: subşefului de cultură Constantin Popescu, fierarului
Măceşanu Fl., electricianului Lăzărescu Constantin, maestrei Marian Elena;
„Medalia Serviciul Credincios”: ajutorului mecanic, Nuţă Gheorghe; conductorului de plug, T. Cuşmeneanu, paznicului de vânătoare, Ion Selaru, supraveghetorilor Ion Drăcea şi D. Enuca, pădurarilor Meche F. Stoian, Hegheşanu P.,
Gh. Georgescu, Nicolae Patrună, Grigore Badea, Ilie D. Solea, Marin Mitrică, Ilie
Cârstian, manipulantului Dumitru Fl. Dobre, ajutorului mecanic Ion Truşcă şi
zidarului Ion Savu.
În luna iulie, acelaşi an, „Ordinul Casei Domnitoare în grad de cavaler A” a
fost acordat următorilor angajaţi: Ştefan Colţescu şi T. Jugureanu; „Crucea de
Argint a Ordinului Casei Domnitoare” lui Marin Canelia şi T. Gogulescu; Medalia
de aur lui Petre Popescu; Medalia de Argint angajaţilor: Alex B. Sania, Ion Ionescu,
Petre Stroe, Florea Olteanu, Marin Dobre. În acelaşi an, le-a fost oferită şi medalia
„Centenarul Regelui Carol I” unui număr de 193 de angajaţi. Au fost medaliaţi:
şeful Regiei Ştefan Colţescu, contabilul Alexandru Huianu, ajutorii contabili
Teodor Gogulescu şi Petre Popescu, subşeful de Regie Toma Busuioc, şefii de
cultură Nicolae Hagiopol şi Temistocle Jugureanu, 3 studenţi stagiari, medicul
uman Alexandru Marghescu, medicul veterinar Bratanov Petcu, 2 agenţi veterinari,
silvicultorul Ioan Ciupeală, 1 brigadier, 20 de pădurari, 1 vânător, şeful de atelier
Marin Canelia, 1 conducător de plug, 1 tâmplar, 1 mecanic, 1 fierar, 1 electrician, 1
zidar-dulgher, 1 curelar, 1 strungar, maistru ţesător Elena Marian, 5 lucrătoare, 1
subşef de cultură, 3 vizitii, 13 lucrători, 57 de argaţi, 21 de gardieni, 5 rândaşi, 1
ajutor brutar, 5 ciobani, 3 isprăvnicei, 6 supraveghetori, 4 manipulanţi, 4 bucătari, 3
pândari, 1 magazioner, 1 pivnicer, 1 dresor de cai, 1 rândaş 1 lăptar, 1 distribuitor, 4
servitori, 3 vătafi, 1 morar şi 1 stupar76.
După cum se poate observa, această medalie, înfiinţată la 10 mai 1906 în
amintirea jubileului de 40 de ani de domnie ai suveranului, a fost acordată unui
număr foarte larg de persoane, angajate în toate sectoarele de activitate ale
Regiei. Semnificaţia sa era una de recunoaştere, din partea regelui Carol al IIlea, a contribuţiei la dezvoltarea Domeniului Segarcea şi la implementarea măsurilor adoptate pe domenii, în propriile gospodării. Nu au fost trecuţi cu
vederea nici pensionarii, unii dintre aceştia fiind printre primii angajaţi ai
Regiei: Dumitru Drăguşin, Stancu Stanciu, Nae I. Stroe77. Aşa cum însuşi regele
menţiona, aceste medalii şi distincţii erau oferite cu scopul de a reprezenta un
„îndemn la muncă devotată spre folosul Domeniului şi al lor”78.
Dacă cei merituoşi erau apreciaţi şi răsplătiţi, de cealaltă parte, Administraţia
Domeniului Coroanei a combătut întotdeauna abuzurile în serviciu ale angajaţilor
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săi, penalizându-i pe cei în cauză, în vederea corectării atitudinii lor. Abaterile
erau sancţionate cu admonestări verbale sau scrise, cu amenzi, mergându-se chiar
până la îndepărtarea din serviciu. Unul dintre cazurile soldate cu amendă este cel
al magazionerului Nicolae Berceanu, sancţionat cu 500 de lei pentru neprezentarea la post cât şi pentru acte de beţie, fiind somat chiar şi cu demiterea79.
Pădurarul Constantin Ciocau, de la pădurea Dâlga, a fost penalizat, în 1923,
pentru indisciplină, cu suma de 30 de lei. Suma respectivă a fost depusă în contul
Casei Pensiilor, „ca exemplu mai evident de dezaprobare a unor astfel de apucături”80. În anul 1928, tâmplarul Ştefănescu a fost amendat pentru lucrările executate fără atenţie, iar Anghel Pană a fost demis din funcţia de magazioner la Secţia
Viilor, pe motiv de neglijenţă în serviciu, fiind acuzat de favorizarea tâlharilor, cu
care se presupunea că ar fi fost în legătură81. În anul 1935, trei angajaţi de la
pădure au fost penalizaţi pentru greşeli „în executarea ordinelor” şi pentru
neatenţia de care au dat dovadă cu ocazia desfăşurării vânătorii regale, organizată
în luna ianuarie. În ciuda intervenţiei şefului de Regie, Ioan Popovici, care solicita
administratorului general Baliff să le fie „ridicată pedeapsa”, pe motiv că greşelile
celor trei „au fost făcute involuntar”, brigadierul Gheorge Pârvan a fost sancţionat
cu 150 de lei, iar pădurarii Gheorghe Badea şi Drăguşan, cu câte 50 de lei
fiecare82. Cazurile tot mai dese de neglijenţă în serviciu, soldate cu pierderi animale şi materiale, trecute cu vederea tot mai frecvent, au determinat conducerea
să solicite să se ia atitudine. Astfel, în anul 1939, vătaful Ion Ştefănuş, făcându-se
vinovat de moartea unei iepe, a fost amendat cu 2.000 de lei. Amenda fiind destul
de mare, i-a fost acordată posibilitatea de a o plăti eşalonat, pe parcursul unui an83.
Situaţia sanitară a angajaţilor a constituit o altă preocupare a administraţiei,
motiv pentru care au fost înfiinţate dispensare şi farmacii pe Domenii. Pe
Domeniul Segarcea, locuitorii şi personalul Regiei au fost trataţi, până în anul
1941, de către medicul dispensarului Segarcea, care primea, în anul 1932, un
salariu de 12.000 de lei anual. Începând cu anul 1941, medicul de plasă din
comună a fost angajat cu titlul de medic asistent, cu un salariu de 5.000 de
lei/lunar. În plus, beneficia de alimente şi produse la preţ redus, ca şi personalul
Domeniului. Pacienţii care prezentau cazuri grave erau trataţi fie la dispensar, fie
la domiciliu, dacă situaţia o impunea. Medicamentele proveneau de la Administraţia Centrală şi erau eliberate pe bază de reţetă sau gratuit pentru cei care aveau
mai mulţi copii84. În lunile octombrie-noiembrie 1941, la dispensar au fost trataţi
188 de bolnavi, iar la domiciliu 164 de persoane85. În fiecare an, în buget era
prevăzută o sumă de bani destinată procurării medicamentelor, sumă care se
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ridica la 3.000 de lei, aşa cum reiese din informaţiile de arhivă86. Nu puţine sunt
cazurile când, cei bolnavi au primit şi ajutor financiar în vederea efectuării unor
investigaţii medicale, pentru tratament, spitalizare şi chiar recuperare. Un
exemplu elocvent este cazul subşefului de cultură C. M. Popescu, care a primit
20 de zile de concediu medical. Herghelierului Ştefan Satmarian i-au fost daţi
spre folosinţă patru stupi, atrăgându-i-se atenţia ca produsele să fie folosite
pentru recuperare medicală şi nu în scop comercial87. Au fost şi situaţii în care,
pentru a-şi putea îngrijii anumiţi membri de familie, bolnavi, angajaţii au primit
concediu. Menţionăm, astfel, cazul baciului Ion Dochin, care a primit concediu
pentru a-şi îngriji la domiciliul său, din jud. Gorj, soţia bolnavă. Bucurându-se
de aprecierea celor din administraţie, fiind „îngrijitor bun la oi şi cunoscător al
fabricării brânzei”, deşi ceruse concediu fără plată, i s-au plătit 50% din
salariu88. Gardianul de la vie, C-tin Voicu, a primit, în anul 1945, un ajutor în
valoare de 30.000 de lei pentru a merge la băi la Techirghiol89.
Începând cu luna februarie a anului 1935, toţi cei care se angajau la
Domeniul Segarcea aveau obligaţia de a prezenta un certificat medical, care să
ateste faptul că erau sănătoşi. În cazul în care nu posedau un astfel de certificat,
erau examinaţi de medicul domeniului, care le elibera şi o adeverinţă în acest
sens. O măsură specială a fost luată în privinţa slujbaşilor inferiori şi a celor
necăsătoriţi, medicul având sarcina de a le face acestora un control sanitar
periodic. Totodată, s-a dispus ca Şeful de Regie şi cei aflaţi în subordinea sa,
silvicultorii şi şefii de cultură să se intereseze sistematic de sănătatea angajaţilor
şi a familiilor acestora, de „traiul şi moralitatea lor, dacă sunt ordonaţi, dacă
trăiesc în curăţenie”90.
Administraţia Domeniului a venit şi în sprijinul celor aflaţi în situaţii
deosebite: lucrători, foşti lucrători sau pensionari ai Domeniului. Potrivit extrasului de cont, în perioada 1919-1921, fostul morar al Domeniului, Procks, a primit
ajutor de boală, iar după deces, soţia acestuia a fost ajutată cu bani pentru înmormântare, confecţionarea coşciugului şi a unei cruci. Un alt caz este cel al
magazionerului N. Berceanu. Cu ocazia înmormântării acestuia, administraţia
Regiei Segarcea i-a oferit soţiei defunctului salariul pe luna în curs (1.700 de lei),
2 decalitri vin din soiul Crâmpoşie, 5 l de rachiu şi 30 de pâini „pentru întâmpinarea cheltuielilor”, cât şi permisiunea de a confecţiona gratuit sicriul în
atelierul Domeniului. De asemenea, i s-a oferit soţiei acestuia posibilitatea de a
continua să mai locuiască timp de câteva luni în casa Domeniului91. În anul 1941,
familia „conştiinciosului” gardian Ion Bejan a primit 3.000 de lei, valoarea
cheltuielilor de înmormântare92.
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Ajutor au primit şi uni dintre pensionarii Domeniului. În anul 1924, li s-au
acordat pensionarilor ajutoare în valoare de 16.095 de lei, printre aceştia
aflându-se şi fostul şef al Regiei Domeniului, Florian Davidescu. De ajutor a
beneficiat, în acelaşi an, şi personalul angajat, acesta fiind în valoare de 15.107
lei. În perioada celui de-al Doilea Război Mondial, Domeniul a sprijinit
familiile celor concentraţi, mobilizaţi sau căzuţi pe front, prin acordarea unei
părţi din salariu.
Un alt tip de ajutor consta în acordarea, în mod gratuit, de lemne şi lumină
electrică, îmbrăcăminte şi încălţăminte, ajutoare în bani şi în produse agroalimentare, cu ocazia tuturor evenimentelor familiale, ca: nunţi, naşteri, botezuri,
în caz de boală etc., bani pentru desăvârşirea studiilor copiilor personalului;
materiale, oferite gratuit sau la preţ redus, pentru construirea de locuinţe şi
anexe gospodăreşti sau pentru refacerea celor distruse de incendii sau alte
evenimente. Reducerile erau consistente şi variau în funcţie de încadrare: între
20 si 25% pentru personalul superior cu sau fără copii; între 30 si 35% pentru
personalul inferior93.
Începând cu februarie 1948, noua conducere a decis sistarea acordării gratuităţilor si reducerilor de care beneficiau locuitorii din perimetrul domeniilor,
dar şi din proximitate, în special la materiale lemnoase. Totodată, au fost
anulate tainurile în lemn de foc, acordate personalului.
În concluzie, putem afirma că măsurile luate de către administraţia Domeniilor Coroanei, privitoare la interesul manifestat faţă de personalul angajat, dar
si faţă de locuitorii de pe întinderea Domeniului Coroanei, constituie un model
pentru întreaga lume rurală românească.

93

Narcisa Maria Mitu, op. cit., p. 318.
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LOCUL ŞI ROLUL ORGANIZAŢIILOR
NEGUVERNAMENTALE DIN SECTORUL ASOCIATIV
ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR SOCIALE
Maria MĂLĂESCU∗
Abstract: The NGOs and voluntary organizations are integrative part of the
associative-philanthropy sector. The domain of this sector is very large within
the society, being extended to all activity areas of individuals’ life, so that we
can say that it is absolutely necessary and indispensable for life and the
wellness of the entire society. Supporting and encouraging NGOs’ activity in the
associative sector would increase its strength and utility; it would discover and
make viable new levers of social intervention in the fight against poverty. The
present paper tries to open a debate about the activity of NGO sector and its
place in finding solutions to the present social problems.
Keywords: social issue, vulnerability, NGOs, voluntary work.

Multitudinea de probleme sociale actuale nu mai pot fi rezolvate numai de
către stat şi din acest motiv, în paralel sau în cooperare, serviciile nonguvernamentale acţionează în cadrul pieţei serviciilor sociale în vederea rezolvării
sau, cel puţin, a contracarării efectelor lor într-o anumită măsură. În sprijinul
acestora trebuie să vină înclinaţia societăţii de a fi o societate activă, coezivă
social şi creatoare de oportunităţi pentru toţi1, sprijinită de legislaţia din
domeniu, viziunea guvernului, promptitudinea cetăţenilor de a activa în cadrul
organizaţiilor de voluntari sau în cadrul organizaţiilor neguvernamentale,
existenţa sau nu a mijloacelor financiare, experienţa în domeniu, dispoziţia de a
coopera printr-un parteneriat public-privat.
De-a lungul timpului s-au distins trei modele de parteneriat public privat2:
– cel social-democrat (sau scandinav în care statul este principalul furnizor
de servicii sociale),
– cel liberal (anglo-saxon în care statul găseşte cele mai bune soluţii în
oferta de servicii sociale pentru cetăţeni şi contractează serviciile sociale
∗

Doctorand, Universitatea „Ovidius”, Facultatea de Teologie, Constanţa. E-mail:
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1
Elena Zamfir (et alii), Surse ale excluziunii sociale, „Revista de asistenţă socială”, nr.
2-3, Bucureşti, 2004, p. 51.
2
Mihaela Lambru, Premise pentru dezvoltarea pieţei de servicii sociale în România. Elemente
de reformă legislativă şi instituţională, „Revista de asistenţă socială” nr. 4-2007, p. 48-49.
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diverselor organizaţii nonguvernamentale în raport cu standardele de calitate şi
de performanţă stabilite de sectorul neguvernamental respectiv)
– cel corporatist (continental din Germania, în care sectorul nonguvernamental este principalul furnizor de servicii sociale, statul oferind finanţarea
pentru susţinerea acestora).
Evoluţia societăţii şi ridicarea standardului de viaţă nu au putut reduce
sărăcia din societate, ci doar au generat apariţia unor noi instituţii chemate să
apere drepturile omului din punct de vedere social, politic, economic, cultural,
să preîntâmpine şi să soluţioneze problemele legate de educaţie, sănătate,
asistenţa socială a persoanelor vulnerabile, în vederea reducerii efectelor grave
pentru societate şi instalarea lor cum ar fi: devianţa socială, delincvenţa,
criminalitatea, prostituţia, consumurile de droguri, sinuciderea, morbiditatea
infantilă, creşterea demografică excesivă, conflicte de muncă, revolte muncitoreşti, tensiuni interetnice, dezorganizarea familiei, etc.
Studierea problemelor sociale a stat la originea multor lucrări din
domeniu, mai ales în secolul al XIX-lea dezvoltându-se astfel latura umanistă a
sociologiei, analizându-se disfuncţiile societăţii industriale, atunci în curs de
dezvoltare. „Dividendele dezvoltării şi câştigurile luptelor sociale au îngăduit
transformarea în profunzime a condiţiei proletariatului din epocă”3 un timp de
treizeci de ani (1945-1975, perioada glorioasă a statului providenţă).
Mai târziu începe să crească numărul de şomeri şi îşi fac apariţia formele noi
de pauperitate, care au surprins prin noutatea lor deoarece nu făceau trimitere la
problemele sociale din trecut, ci însemnau „o nouă problemă socială”, o
incapacitate a statului, „o inadaptare a fostelor metode de gestionare a socialului”
la noile probleme şi deci începerea perioadei de criză a statului providenţă.
Problema socială este definită ca fiind „o situaţie apărută în dinamica unui
sistem social, ce afectează negativ funcţionarea sa şi necesită intervenţia pentru
corectarea, eliminarea sa”4. R.K. Merton defineşte problema socială ca fiind „o
discrepanţă semnificativă între normele sociale şi realitatea socială de fapt”
(R.K. Merton, R.A. Nisbet, Contemporary Social Problems, 1961). În anul 1971,
H.A. Hornstein şi B. Bunker în Social Intervention, definesc problemele sociale
ca fiind procese, structuri sociale pentru care nu există în societate mijloace
eficiente de control.
Se pot observa trei etape în declinul statului providenţă, începând din
1970 până în prezent, fiecare cu câte o paletă nouă de probleme sociale, cu
specificitatea şi cu noutatea sa, caracteristică perioadei traversate5:
1. Criza financiară – declanşată după 1970, când au început să crească
cheltuielile sociale şi cele pentru sănătate mult mai mult decât încasările, ceea
ce a determinat o creştere forţată a impozitelor şi a cotizaţiilor sociale.
3

Pierre Rosanvallon, Noua problemă socială, Iaşi Editura Institutului European, Iaşi,
1998, p. 19.
4
Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu, Dicţionar de sociologie, Bucureşti, Editura Babel,
1993, p. 453-454.
5
Rosanvallon, Pierre, op.cit., p. 20.
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2. Criza ideologică – corespunde anilor 1980 când apare îndoiala că statul
providenţă ar putea rezolva mulţimea problemelor sociale, se dezvoltă mecanismul
birocraţiei ce tulbură perceperea finalităţilor şi antrenează o criză a legitimităţii.
3. Criza filozofică – care abia începe şi se percepe printr-o nevoie de
refundamentare intelectuală şi morală a statului providenţă ca fiind esenţa
fundamentală de a supravieţui a statului providenţă. Acum apar două probleme
stringente: dezagregarea principiilor de organizare ale solidarităţii şi eşecul
concepţiei tradiţionale despre drepturile sociale, de a oferi un cadru
satisfăcător de abordare a celor excluşi.
Dacă ar fi să enumerăm, putem identifica cauzele apariţiei problemelor sociale6:
a) dezorganizarea socială, criză, schimbare sau dezvoltare;
b) devianţa personală a unui număr de indivizi faţă de proporţia normală
prezentă într-o societate;
c) inexistenţa în societate de mijloace eficiente de control sau care depăşesc
aceste mijloace faţă de anumite procese, situaţii sau structuri sociale;
d) existenţa unor valori conflictuale în societăţile contemporane, imanente şi
indezirabile, care obţin adeziunea unei mase mari de oameni, creându-se astfel prima
fază a unui eventual conflict social direct.
Fiecare societate se confruntă cu un anume tip de probleme sociale
deoarece prin noutatea lor au surprins societatea nepregătită de a face faţă unei
serii întregi de efecte negative care afectează populaţia vulnerabilă pe o arie
geografică mai mult sau mai puţin întinsă.
Printre probleme sociale specifice secolul al XIX-lea am putea enumera: marile
inegalităţi economice şi sociale, sărăcia, criminalitatea, creşterea demografică prin
politici agresive pro-natalitate, revoltele muncitoreşti, morbiditatea infantilă etc.
În perioada comunistă, cu toate că acest lucru nu era recunoscut, populaţia
se confrunta cu altfel de probleme sociale ca: deprivare de drepturi publice,
deposedare forţată de avere, îngrădirea dreptului la opinie personală, îngrădirea
libertăţii personale, degradarea calităţii unor produse şi servicii, restrângerea
forţată de la accesul la unele produse şi servicii, imposibilitatea de a beneficia
de servicii de asistenţă socială prin desfiinţarea lor.
În perioada de tranziţie criza economică atrage după sine o inevitabilă criză
socială cu impact inerent negativ asupra vieţii sociale: probleme de ordin social,
moral, cultural şi economic în majoritatea domeniilor. Le putem enumera pe scurt:
a) În învăţământ, pe de o parte, insuficienta finanţare a afectat negativ
calitatea, tinerii nefiind educaţi profesional pentru a face faţă într-o societate
democrată şi activă, performanţele şcolare sunt în general scăzute (cu participare
mai mult formală şi chiar cu multe cazuri de abandon şcolar), iar pe altă parte un
număr mare de tineri au absolvit cursurile învăţământului superior şi nu găsesc un
loc de muncă corespunzător pregătirii.
b) În domeniul sănătăţii, o mare parte a populaţiei este incapabilă de a
beneficia, fără susţinerea de către stat, de serviciile de sănătate (familiile sărace
6

Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu, op.cit., p. 453-454.
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sau cu mulţi copii, rromii, şomerii, persoanele din zonele rurale izolate, cele fără
serviciu, cele neangajate legal cu carte de muncă sau fără locuinţă) şi din
această cauză aceste servicii sunt nesatisfăcătoare din punct de vedere al
calităţii, promptitudinii, razei de distribuţie.
c) Piaţa muncii este afectată prin scăderea numărului locurilor de muncă, ceea
ce a generat o creştere bruscă a şomerilor, munca la negru neplătită corect sau
ocuparea unui loc de muncă necorespunzător cu pregătirea profesională. Situaţia
aceasta a favorizat apariţia unei discordanţe dintre sfera persoanelor active şi cea a
pensionarilor susţinuţi din cotizaţiile celor înscrişi în câmpul muncii.
d) Locuinţele – sunt în general supraaglomerate din cauza costurilor lor
foarte mari în comparaţie cu venitul mediu al indivizilor, ceea ce implică
condiţii proaste de locuit şi existenţa unor persoane fără adăpost care nu-şi pot
nici măcar închiria o locuinţă.
e) În zonele cu grad sever de subdezvoltare din mediul rural şi cu un relief
greu accesibil este redusă posibilitatea de a avea un loc de muncă, de a frecventa o instituţie de învăţământ, de a beneficia de servicii de sănătate, de a avea
acces la diverse bunuri şi servicii şi deci imposibilitatea de a obţine resursele
necesare unui trai decent ceea ce le condamnă la un nivel scăzut al calităţii
vieţii, la sărăcie.
f) Viaţa socială – se confruntă de asemenea cu probleme sociale precum:
creşterea consumului de droguri, apariţia unor formele noi de violenţă (civilă,
organizată, terorismul), copii aflaţi în familii substitutive, persoane cu diferite
dizabilităţi, traficul de fiinţe umane, minoritatea rromă, copiii străzii, delincvenţă începând de la o vârstă fragedă. La toate acestea se adaugă şi existenţa
fenomenului de dezorganizare socială şi de aici bineînţeles, inexistenţa unui
suport social inadecvat şi subfinanţat.
g) Fenomenul de îmbătrânire a populaţiei –este un efect al fenomenului de
prăbuşire a natalităţii şi a scăderii fertilităţii ce a redus considerabil numărul
naşterilor cu prognoze negative asupra dezvoltării în viitor (ex. creşterea numărului de pensionari faţă de cel al persoanelor active, al numărului de persoane ce
vor avea nevoie de susţinere medicală etc.).
h) Plecările la lucru în străinătate – care denotă o conştientizare a
populaţiei a diferenţelor dintre indivizi şi grupuri şi neîncrederea în imaginea
asiguratorie a solidarităţii (ex. excluderea de pe piaţa muncii a unui număr mare
al populaţiei ce accentuează separarea, diferenţa dintre remunerare şi integrare
socială etc.).
i) Familia – la nivel de familie acţionează o serie de factori combinaţi,
subzistând relaţiile de concubinaj, familii întregite, familii numeroase, familii
monoparentale, familii dezorganizate, familii scindate datorită locului de muncă
foarte îndepărtat faţă de locul de reşedinţă stabilă.
Putem spune că problema socială este înţeleasă ca fiind un rezultat negativ
al proceselor de dezorganizare socială, criză, schimbare sau dezvoltare, care
aduce o ameninţare unui anume segment al populaţiei, făcându-l vulnerabil în
sensul propriu al cuvântului (din fr. vulnerable, lat. vulnerabilis, termenul este
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explicat, de la sine, cu ajutorul sinonimelor: expus, slab, susceptibil, lipsit de
apărare, în pericol, neajutorat, dependent, „care poate fi rănit, care poate fi
atacat uşor, care are părţi slabe, defectuase, criticabile”7.
Formularea unei probleme sociale presupune8: identificarea problemei
sociale (fenomenul/ procesul cu efecte negative sau oportunităţile de dezvoltare), diagnoza naturii problemei sociale, determinarea magnitudinii ei, identificarea soluţiilor şi evaluarea lor (pentru a alege o soluţie sau un pachet de
soluţii), voinţa colectivă de a acţiona în vederea soluţionării acesteia sau abandonarea voinţei de a întreprinde o acţiune în acest sens.
Problemele sociale pot apărea la nivel de individ (boala, analfabetismul,
violenţa, etc.), la nivel de societate (sărăcie, corupţie, subdezvoltare economică
şi chiar culturală ca în cazul rromilor, inegalităţi economice şi sociale, violenţă
civilă sau organizată, terorism etc.) sau chiar la nivel de mediu (zone greu
accesibile din cauza reliefului, catastrofe naturale, etc.).
Din punct de vedere genetic problemele sociale pot fi:
a) funcţionale – apar în virtutea funcţionării evolutive a unui sistem (ex.
problema socială a locuinţelor generată de exodul de forţă de muncă într-o
perioadă de industrializare intensivă).
b) structurale – apar datorită evoluţiei unei structuri, forme, configuraţii
sociale determinate (ex. declinul modelului familial de fertilitate înaltă).
c) accidentale – apar datorită dezastrelor economice (ex. şomajul în perioada de criză), sau naturale (ex. epidemii, foamete etc).
Nivelul pe care îl poate avea la un moment dat o problemă socială este
prezentat în tabelul următor:9
Nivelul problemei
sociale
Potenţială

Latentă
Manifestă
Centrală

Caracteristici
Are toate caracteristicile unei probleme sociale, dar nu este
formulată de către colectivitate ca o problemă. Nu este prezentă la
nivelul conştiinţei colective ca o problemă socială, dar în anumite
condiţii poate fi asumată conştient ca problemă.
Este considerată de către colectivitate ca o problemă, dar asociată
cu o atitudine pasivă: resemnare, frustrare, anxietate.
Problema socială, considerată de către colectivitate ca problemă
este asociată cu o atitudine activă: voinţa de a acţiona
O stare a problemei sociale manifestate care este considerată a
avea prioritate pentru a mobiliza atenţia şi a canaliza resursele
disponibile.

7

Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic
Gold, 2009, p. 1209.
8
Cătălin Zamfir, Laura Stoica, O nouă provocare: dezvoltarea socială, Editura
Polirom, Iaşi, 2006, p. 17.
9
Ibidem, p. 19
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Mecanismele noi de soluţionare a problemelor sociale10: reabilitarea obiectivelor infrastructurii sociale a comunităţilor; dezvoltarea capacităţilor organizatorice şi antrenarea comunităţilor şi a O.N.G.-urilor locale în identificarea,
pregătirea şi implementarea micro-proiectelor; susţinerea programelor educaţionale şi de ocrotire a sănătăţii; consolidarea organelor administrative publice
locale şi asistenţa lor în finanţarea şi menţinerea obiectivelor socioculturale;
crearea locurilor de muncă temporare; susţinerea şi încurajarea activităţii organizaţiilor neguvernamentale din sectorul asociativ.
Intervenţia socială se realizează conform principiului subsidiarităţii, ce
contribuie la luarea deciziilor cât mai aproape posibil de cetăţeni, în baza căruia
atenţia este îndreptată în primul rând asupra persoanelor aflate într-o situaţie
critică, responsabilitate ce revine întâi celor apropiaţi acestora (familia, vecinii,
prietenii, etc.), apoi este atribuită comunităţii şi în ultimul rând statului. Raţiunea ar fi că statul nu poate prelua întreaga povară de asistare a acelor persoane
aflate în nevoi şi din această cauză se încredinţează colectivităţii responsabilităţi
sporite. Astfel se urmăreşte retragerea statului, total sau parţial de la furnizarea
de servicii sociale, făcând loc de acţiune organizaţiilor din sectorul asociativ.
Totodată se creează condiţii de parteneriat al sectorului privat cu cel
guvernamental (instituţii legislative, educative, de sănătate, de securitate a
persoanei, primării, etc.)
Conform unor analize realizate în anul 1999 de către Fundaţia pentru
Dezvoltarea Societăţii Civile (F.D.S.C.), reiese că organizaţiile din sectorul
asociativ activează în diverse domenii de activitate cum ar fi:

Fig. Nr.3 – Distribuţia ONG-lor pe domenii de activitate. Sursa FDSC – 1999
10

Nicolae Sali, Mihail Laşcu, Sectorul neguvernamental din Republica Moldova. Studiu
naţional, Chişinău, 2002, p. 22
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Rolul sectorului asociativ de reglare economică şi socială
Evoluţia societăţii moderne a atras după sine diversificarea nevoilor la
care statul trebuie să răspundă, dar şi creşterea lor în volum. Intensificarea
acestor răspunderii, a împins în prezent statul pe o poziţie vulnerabilă – se
vorbeşte de pericolul crizei economice, de stagnare economică şi efectele negative ce se răsfrâng de aici şi afectează populaţia. Ieşirea din acest impas impune
o înnoire a analizelor ce trebuie focalizate pe consecinţele sociale legate de
epuizarea unui anumit tip de reglare economică, pe raporturile deosebite ce
trebuie construite între economie şi societate. O cale de ieşire din criză şi din
starea de vulnerabilitate, pe lângă altele, este cea a restrângerii responsabilităţii
statului de la furnizarea şi finanţarea serviciilor sociale prin dezvoltarea
sectorului asociativ şi în special al activităţii de voluntariat şi de sponsorizare.
În America şi statele U.E., spre exemplu, s-a început prin diminuarea
rolului marilor industrii, acestea fiind fărâmiţate şi trecute în rândul comerţului
dezvoltând în schimbul lor serviciile neguvernamentale care în ultimul timp a
cunoscut o puternică expansiune şi diversificare. De asemenea „revoluţia
globală a asociativităţii” (L. M. Salamon, 1994), a favorizat dezvoltarea celui de
al treilea sector al vieţii sociale, sectorul asociativ.
În prezent, în întreaga lume există trei sectoare economice: sectorul privat,
sectorul public şi sectorul asociativ, precum şi tendinţa de extindere a funcţionalităţii sectorului asociativ până când acesta va ajunge la stadiul de a concura
şi apoi de a anihila, de a înlocui, sectorul public astfel încât nu vor mai exista
decât două sectoare: sectorul privat şi sectorul asociativ.
Sectorul asociativ este parte a societăţii civile, fiind situat între sectorul
privat şi cel public, între sectorul ce reprezintă interesele statului sau a lumii
guvernamentale şi interesele patronilor sau a lumii afacerilor, fără a se trasa însă
o graniţă strictă, inviolabilă şi din această cauză sectorului asociativ i se
atribuie, cu preponderenţă, mai multe denumiri.
Sectorul asociativ este sectorul în care „în mod tradiţional” acţionau organizaţiile filantropice, de caritate şi de voluntari, din care astăzi fac parte organizaţiile nonguvernamentale. Astfel existenţa acestui sector pare a fi de când
lumea şi se manifestă în mod organizat deodată cu apariţia creştinismului. El s-a
manifestat la început prin desfăşurarea activităţii filantropice sau de caritate din
cadrul bisericii creştine şi mult timp s-a rezumat doar la activitatea acesteia,
fiind considerată a fi o activitate specific eclezială sau o manifestare a religiozităţii, proprie fiecărei persoane. Încetul cu încetul s-a transformat într-o calitate
morală, o datorie civică, a devenit o virtute şi un teren speculat în cadrul campaniilor electorale căpătând astfel o importanţă din ce în ce mai mare.
Scurt istoric al activităţii sectorului asociativ în România.
Din lucrarea profesorului dr. Emilian Popescu intitulată „Inscripţiile din
sec. IV-XII descoperite în România”, Editura Academiei R.S.R. Bucureşti,
1976, nu găsim date elocvente despre existenţa activităţii filantropice desfăşurată în cadru instituţional înainte de constituirea Statelor Feudale Româneşti şi
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organizarea bisericii. Aflăm că Voievodul Dan (1383-1386) şi Mircea cel
Bătrân (1386-1418) fac donaţii importante mânăstirii Vodiţa şi supuşilor pentru
ca „toţi câţi veneau la pragul bisericii să primească un mic ajutor” în alimente
sau încălţăminte.
Ştiind totuşi că dragostea faţă de aproapele nostru a existat de la începutul
creştinismului putem afirma totuşi că urmând exemplul primilor creştini,
activitatea filantropică a existat şi pe teritoriul României încă din cele mai vechi
timpuri dar la scară redusă, de la un individ la altul şi fragmentat în diferite
comunităţi şi cantităţi nesemnificative, în măsura posibilităţilor acelor vremuri.
În literatură găsim un adevărat îndreptar despre filantropie în „Învăţăturile
domnitorului Neagoe Basarab (1512-1521) către fiul său Teodosie”. Fiul era
îndemnat să miluiască pe săraci deoarece, se spune că tot ceea ce el posedă
provine de la ei.
Activitatea socială în România a avut un puternic caracter religios. În sec.
al XIII-lea au fost organizate, pe lângă diferite mânăstiri aşa-zisele „bolniţe”
(azile pentru bolnavi, săraci, invalizi şi bătrâni).11 Exista o tradiţie printre
domnitorii români de a construi biserici şi mânăstiri după fiecare război câştigat
în semn de recunoştinţă şi mulţumire aduse lui Dumnezeu că i-a ajutat să-i
biruiască pe duşmani.
România a fost una din primele ţări din Europa care a elaborat un sistem
de securitate socială prin acordarea de ajutoare orfanilor, săracilor, văduvelor,
bolnavilor, şi a înfiinţat organizaţii publice şi private cu caracter de ocrotire
socială specializată.12
Între 1920-1929, s-a înregistrat cel mai mare număr de instituţii de caritate
înfiinţate din iniţiativă particulară a României moderne deoarece cadrul legal
facilita iniţiativa privată şi implicit dezvoltarea sectorului nonprofit.
După primul război mondial, problemele sociale s-au intensificat datorită
distrugerilor pe care războiul le-a provocat. Numărul copiilor orfani, a oamenilor săraci şi bolnavi a crescut îngrijorător. A apărut un număr mare de
cerşetori şi vagabonzi, aproximativ 13.000 persoane, care au invadat străzile,
ameninţau ordinea şi securitatea populaţiei. Se simţea acut nevoia de ocrotire a
acestor persoane în întreaga ţară printr-o acţiune dirijată. Profesorul N. Minovici
s-a îngrijit de rezolvarea acestei grave probleme sociale. Au fost luate măsuri în
sensul combaterii acestui fenomen prin încadrarea în muncă a celor fără de nici
o ocupaţie la ferma agricolă, la crescătoria de păsări de la Băneasa sau în
diversele ateliere organizate în acest scop. Cei bolnavi au fost duşi la tratament
iar invalizii au fost internaţi în cămine speciale.
În anul 1936 s-a făcut primul recensământ al unităţilor din domeniul
protecţiei sociale. Astfel au fost identificate un număr de 521 de unităţi dintre
care 50 de unităţi aparţineau statului, iar 471 erau asociaţii particulare,
11

Florica Mănoiu, Viorica Epureanu, Asistenţa socială în România, Bucureşti, Editura
ALL, 1996, p. 5.
12
Elena Zamfir, Cătălin Zamfir, Politici sociale – România în context european,
Bucureşti, Editura Alternative, 1995, p. 64.
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caracterizate prin faptul că aveau o capacitate foarte mică, de 4-5 persoane. În
perioada 1940-1944, în România, funcţionau un număr de 37 asociaţii de
binefacere. În statutul de funcţionare a acestor organizaţii de binefacere acordat
de Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale, erau prevăzute atribuţii ca: ocrotirea
mamei şi a copiilor, asistenţa familiilor dependente, asistarea fetelor şi a
copiilor părăsiţi şi plasarea lor la doici şi mame crescătoare, îngrijirea sănătăţii,
asistarea persoanelor surdomute şi nevăzătoare, asistarea invalizilor, orfanilor şi
a văduvelor de război, combaterea bolilor sociale, organizarea societăţilor de
patronaj, educaţia socială a populaţiei, organizarea învăţământului de ocrotire şi
asistenţă socială 13.
În anul 1942 Comitetul Municipal Bucureşti înfiinţează Centrala Societăţilor de Binefacere pentru a întări colaborarea dintre Consiliul de patronaj şi
societăţile de binefacere prin subvenţionarea acestora şi creşterea utilităţii lor în
rândul populaţiei. Fişele şi rapoartele erau înaintate de Comitetul Municipal
Bucureşti şi de societăţile particulare la Biroul de Studii şi Documente care era
în legătură cu Fişierul Central al Institutului Central de Statistică şi ţinea
evidenţa riguroasă a asistaţilor, prelucra datele statistice şi coordona organizaţiile din capitală unde care se găsea cel mai mare număr de asistaţi – peste trei
mii de persoane.
Bugetul organizaţiilor particulare de binefacere era subvenţionat de stat cu
până la 20% din totalul veniturilor realizate din mijloace proprii. Aceste organizaţii trebuiau să funcţioneze exclusiv din fonduri proprii (subvenţii, cotizaţii,
donaţii ale membrilor proprii), fiindu-le interzise colectele în rândul populaţiei.
Pentru ajutorarea clienţilor prin oferirea de locuri de muncă şi spre îmbunătăţirea fondului bănesc al organizaţiilor s-au înfiinţat ateliere de lucru în vederea
comercializării produselor obţinute şi a asigurării reţelei cu mobilierul, lenjeria
şi îmbrăcămintea pentru cei asistaţi, necesare bunei desfăşurări a activităţii.
În anul 1969 reţeaua de asistenţă socială şi activitatea organizaţiilor
nonguvernamentale aproape se desfiinţează. Singurele instituţii rămase viabile
au fost: Asociaţia nevăzătorilor, Asociaţia surzilor şi Casa de Ajutor Reciproc.
Această stare de fapt ţine până după revoluţia din decembrie 1989 când prin
H.G. nr. 962 din 11 august 1990 se restabilesc atribuţiile şi modul de organizare
a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. După revoluţia din 1989, în
România s-a recăpătat libertatea de asociere. În acelaşi timp s-au asigurat şi
fonduri din străinătate pentru sectorul nonprofit. Mediul socio-politic a devenit
favorabil activităţii O.N.G– urilor drept care numărul lor a crescut la nivel
naţional dar cu discrepanţe mari în ceea ce priveşte distribuţia şi densitatea.

13

Râşcanu, Ruxandra, Psihologie medicală şi asistenţă socială, Editura Ştiinţă şi
Tehnică, Bucureşti, 1997, p.183
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Fig. Nr. 2 – Densitatea ONG-urilor pe regiuni istorice, sursa FDSC, 1999
Clasificarea organizaţiilor neguvernamentale
Sintagma „neguvernamental” face o primă deosebire între instituţiile de
stat şi cele publice. În anul 1945 Consiliul Economic şi Social al O.N.U.
defineşte organizaţiile neguvernamentale ca fiind organizaţiile care presupun o
mobilitate a cetăţenilor pentru diverse cauze sociale 14
Dacă avem în vedere activitatea O.N.G.-urilor, ele pot fi clasificate astfel:
a) după modul cum primeşte şi distribuie bunuri
– organizaţii receptor – distributive (se bazează exclusiv pe donaţii pe care
le distribuie);
– organizaţii productiv – distributive (sunt cele care dispun de o oarecare
dotare cu care speră să se regenereze continuu, după ce distribuie partea productivă
destinată distribuirii şi donaţiile primite suplimentar;
– organizaţii clientelare (spitale, sanatorii, şcoli şi universităţi, teatre, case
de cultură, etc.).
b) după sistemul de distribuire a resurselor
– organizaţii comunitare (controlul final aparţine comunităţii, celor care
reprezintă liderii acesteia);
– organizaţii antreprenoriale (controlul final este intern, caz în care
consiliul de conducere se auto perpetuează)15
Lester Salamon, specialist de frunte pe instrumente alternative de acţiune
guvernamentală şi pe sectorul non-profit, evidenţiază pentru organizaţiile neguvernamentale următoarele trăsături comune: au o prezenţă şi o structură
14

Străinescu, Ioan, Managementul O.N.G., Editura didactică şi pedagogică, R.A., 2007,
p. 5
15
Vlăsceanu, Mihaela, Sectorul Non-Profit. Contexte, organizare, conducere, Editura
Paideia, Bucureşti, 1996, p. 8
208

ANUARUL INSTITUTULUI DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE
„C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR”

instituţională, sunt independente de stat din punct de vedere instituţional (sunt
private), nu distribuie profit pentru grupul de „proprietari”, se autoorganizează,
folosesc voluntariatul.16
Indiferent de cum este denumit acest sector, el este constituit din organizaţii
nonguvernamentale, nonprofit, fără scop lucrativ, de asistenţă socială, caritabile,
asociative sau informale: asociaţii (etnice, filantropice, politice, de afaceri, etc.),
fundaţii, federaţii, cluburi (sportive, de recreere, sociale, literare, istorice, etc.),
societăţi (artistice, literare, istorice, umaniste, etc.), şcoli, universităţi, centre de
cercetare, unităţi de asistenţă socială, centre de dezvoltare comunitară (economice, sociale, culturale), spitale, muzee, parcuri, grădini botanice şi zoologice, rezervaţii naturale, etc., cooperative de credit şi case de economii, case de asigurări.
Diferenţa de la o organizaţie la alta pare a fi minimă dar în acelaşi timp
este definitorie, este ceea ce le face să poată opera în afara limitelor stricte ale
pieţii şi ale statului.
Cele mai importante trăsături care le deosebeşte şi în acelaşi timp le oferă
cartea de vizită ce-i prezintă fără prea multă publicitate în cadrul grupului în
care-şi desfăşoară activitatea ar fi:
9 Organizaţiile neguvernamentale sunt independente faţă de stat, fac parte din
sfera societăţii civile, propun şi experimentează soluţii în vederea rezolvării
problemelor societăţii.
9 Organizaţiile nonprofit au ca scop modificarea resurselor în vederea redistribuirii lor persoanei sau unui grup de persoane defavorizate şi aflate în sărăcie.
9 Organizaţiile de voluntari, de ajutorare, de prestări servicii dezvoltă spiritul responsabilităţii cetăţenilor de a se asocia şi a se implica în viaţa societăţii;
9 Organizaţiile comunitare asociative combină tipologiile organizaţiilor
filantropice enumerate mai sus şi conduc la o formă mai complexă, tinzând spre
elaborarea unei strategii de sprijin ce poate fi un bun model pentru o nouă
politică de stat în domeniul social.
Din tabelul de mai jos avem o situaţie a O.N.G.-urilor ce funcţionează pe
teritoriul României. De aici putem observa că printre cele mai numeroase se
regăsesc asociaţiile şi fundaţiile.
Nr.Crt.

Tipul organizaţiei

Numărul
20.01.2010
1.
Asociaţii
44271
2.
Fundaţii
16785
3.
Federaţii
758
4.
Uniuni
633
5.
Neprecizate
213
6.
Total
62680
Tab. nr.1– Distribuţia ONG – urilor pe domenii de activitate. Sursa FDSC
16

Lester M, Salamon, Helmut K, Anheier şi asociaţii, Globalizarea sectorului nonprofit,
Center for Civil Sociey studies, The Johns Hopkins University, 1998
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Finanţarea O.N.G. – urilor
Specificul organizaţiilor din sectorul asociativ este de a oferi bunuri şi
servicii sociale „în funcţie de cererea de pe piaţă, baza legală şi practică a
donaţiilor şi sponsorizărilor, disponibilitatea de fonduri ale clientului şi interesul
său de a cumpăra serviciul oferit sau de modul de distribuire a serviciilor şi a
bunurilor de către organizaţia nonprofit.17
Resursele financiare a acestora provin din baza patrimonială a organizaţiei
(clădiri, terenuri, diverse dotări – aparatură medicală, calculatoare, aparate electrocasnice, mobilier, alte ustensile necesare pe care le folosesc în vederea desfăşurării şi extinderii activităţii), donaţii (obiecte, bani, produse), sponsorizări
din partea sponsorilor interni sau din străinătate, venituri obţinute din vânzarea
unor bunuri şi servicii (de sănătate, educaţie, protecţie).
Varietatea acestora este uluitoare şi provin dintr-o sursă pe care dacă
organizaţiile din sectorul asociativ nu ar solicita-o, aceasta ar rămâne neîntrebuinţată, nevalorificată. Există un acord tacit între membrii societăţii ca atunci
când sunt solicitaţi să participe, în mod voluntar, la sprijinirea activităţilor
sociale răspund afirmativ cu conştiinţa că participă la împlinirea unui bine.
În ceea ce priveşte sursele de finanţare a sectorului nonprofit, se poate observa
că în ultimii ani fondurile provin aproximativ 50% din finanţări externe aşa cum
reiese din lucrarea lui Dan Petrescu „Bilanţul Băncii Mondiale asupra O.N.G.–
urilor din România” şi din raportul doamnei Vera Dakova (coordonator al lucrării
„O prezentare a sectorului neguvernamental: Consolidarea strategiei donatorilor”)
Barometrul Liderilor O.N.G. (FDSC, 2010), arată că în România organizaţiile
neguvernamentale obţin finanţare din cele mai diverse surse dar puţine beneficiază
de sprijinul autorităţilor locale după cum urmează în tabelul de mai jos:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17

Principala sursă de venit o organizaţiei nonguvernamentale

%

Granturi, finanţări nerambursabile U.E.
Fundaţii străine sau internaţionale
Cotizaţii ale membrilor
Direcţionarea impozitului de 2% din partea populaţiei
Sponsorizări cu bani din partea companiilor
Donaţii individuale
Activităţi economice (de exemplu, servicii)
Granturi, finanţări din partea autorităţilor publice româneşti
Instituţii guvernamentale străine sau internaţionale (altele decât U.E.)
Subvenţii (legea 34 din 1998)
Nu a obţinut venituri
Contracte de servicii cu autorităţile publice
Sponsorizări în natură din partea companiilor
Donaţii bani
Fundaţii private româneşti

18,6
13,9
10,3
8,0
7,5
5,5
4,9
2,7
2,1
1,9
1,6
1,3
0,7
0,6

Vlăsceanu, Mihaela, Sectorul nonprofit, Editura Paideia, Bucureşti, 1996, p. 33
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16.
17.
18.
19.

Donaţii în natură
Altele (exemplu, donaţii prin SMS– telefonie mobilă)
Refuzul acordării informaţiei
Nonrăspunsuri

0,4
2,1
0,2
7,3

Tabel nr. 3 – Sursa: Barometrul Liderilor ONG, FDSC, 2010
Amploarea voluntariatului
Activitatea de voluntariat a cunoscut din anul 1990 o evoluţie ascendentă,
în pofida faptului că la început încă mai era văzută ca fiind „munca patriotică”
pe care cetăţenii României trebuiau să o presteze în mod obligatoriu în perioada
comunistă.
Voluntariatul este „activitatea de interes public desfăşurată din proprie
iniţiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie
materială. Activitatea de interes public este acţiunea desfăşurată în domenii ca:
asistenţa şi serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, învăţământ, sănătate,
religie, filantropie, sport, social şi cultural, etc.”18
Având la bază cercetarea Omnibus realizată de FDSC în 2010, putem observa:
– cele mai multe persoane preferă să facă donaţii decât să presteze muncă
voluntară;
– procentul persoanelor cu experienţă în voluntariat creşte proporţional cu
nivelul de educaţie;
– procentul persoanelor ce activează ca voluntari scade proporţional cu
nivelul veniturilor personale, în general persoanele cu venituri mici sunt cele
mai numeroase;
– persoanele între 30-40 de ani şi peste 60 de ani preferă, optează pentru
voluntariat în folosul biserici sau al comunităţii.
Amploarea voluntariatului pe tipuri de acţiune derulată
Nr. Întrebare cu referire la activitatea desfă- O dată
Crt. şurată în cadrul O.N.G. în ultimul an
pe an
1. Aţi făcut o donaţie la biserică
19,2%
2. Aţi făcut o donaţie ca răspuns la un anunţ 7,6%
umanitar făcut la ziar sau la TV.
3. Aţi făcut muncă voluntară pentru biserică 3,5%
sau comunitate
4. Aţi donat sânge
4,8%
5. Aţi făcut o donaţie ca răspuns la un anunţ 4,4%
umanitar făcut la ziar sau la TV. Pentru
alte cauze
6. Aţi făcut o donaţie pentru O.N.G.
0,7%

De mai Nu
multe ori
33,0%
47,2%
11,3%
78,7%

Nu ştiu,
nu răspund
0,6%
2,4%

15,1%

79,7% 1,8%

6,8%
6,4%

86,7% 1,8%
86,9% 2,3%

3,0%

94,2% 2,2%

Tabel nr. 4 – Sursa: Cercetare de tip Omnibus, realizată de Mercury Research la
comanda FDSC, 2010
18

Legea voluntariatului nr. 195 din 2001 care a fost revizuită la 30.07.2006, având în
vedere O.G. nr. 58 din 2002, Legea nr. 629 din 2002, Legea nr. 339 din 2006
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Procentul cel mai mare de persoane care activează în cadrul organizaţiilor de
voluntariat în folosul bisericii sau al comunităţii se găsesc în zona Moldovei, în
timp ce Bucureştiul se află la polul opus, urmat de Oltenia, Muntenia, Dobrogea.
Rezultatul studiului asupra voluntariatului relevă faptul că bărbaţii preferă munca de
voluntariat şi o practică într-un procent mai mare decât femeile iar cei mai mulţi o
fac pentru biserică sau pentru organizaţiile neguvernamentale.
Caracteristicile voluntarilor ce activează în cadrul O.N.G.– urilor
Caracteristici cu privire la persoanele voluntare
Voluntariat
pentru
biserică
Sex
Masculin
23%
Feminin
15%
Vârsta
18-29 ani
9%
30-44 ani
21%
45-59 ani
19%
60 ani şi peste
24%
Educaţie
Până la 8 clase
19%
Şcoală profesională sau 10 clase
25%
Liceu, postliceală
15%
Colegiu, facultate
15%
Categorie
Directori de departament şi întreprinzători 19%
socială
particulari
Funcţionari cu studii superiore şi personal 15%
calificat
Muncitori calificaţi şi funcţionari cu
17%
pregătire medie
Muncitori necalificaţi şi funcţionari cu
23%
studii medii
Venit pe
Mic, sub 1120 RON pe lună
28%
gospodărie Mediu 1121-1960 Ron pe lună
17%
Mare, peste 1960 Ron pe lună
15%
Regiunea
Transilvania,banat, Crişana, Maramureş
20%
istorică
Oltenia Muntenia, Dobrogea
14%
Moldova
28%
Bucureşti
9%
Total
Oraşe peste 200K loc.
8%
Oraşe 50-200K loc.
13%
Oraşe sub 50K loc.
15%
Localităţi rurale
28%
Total
19%

Voluntariat
pentru
O.N.G.
4%
4%
4%
5%
5%
1%
1%
4%
5%
5%
4%
6%
3%
3%
3%
6%
3%
4%
3%
3%
6%
3%
5%
4%
4%
4%

Tabel nr. 5 – Sursa: Cercetare de tip Omnibuz, realizată de Mercury Research la
comanda FDSC, 2010
Dincolo de faptul că sectorul asociativ are în general o vizibilitate redusă
atât în rândul populaţiei cât şi în cel al clasei politice, scoaterea lui în evidenţă,
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în condiţiile accentuării crizei economice, ar însemna o descoperire a unei
posibilităţi de a face economie în buget şi o sursă imediat apropiată, gratuită şi
la îndemâna comunităţilor locale.
Activitatea sectorului asociativ are adânc înfipte rădăcinile în istorie prin
activitatea locaşurilor de cult care sunt active de la începutul creştinismului şi
până în prezent. Acestea activează alături de organizaţiile din sectorul neguvernamental, primele dintr-un sentiment religios, ultimele dintr-un sentiment civic.
Ambele aşteaptă sprijin din partea puterii clasei politice, o binemeritată
recunoaştere, încredere prin punerea lor în valoare şi susţinere în sensul
dezvoltării şi perpetuării activităţii la nivele din ce în ce mai superioare.
Se poate spune că este timpul să trecem de la teorie la fapte, de la
activitatea legislativă la cea managerială, de la retorică la voluntariat, de la
excluziune socială la incluziune socială.
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ROLUL PUBLICITĂŢII GLOBALE ÎN PROMOVAREA
AFACERILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE
Laurenţiu RADU∗
Abstract:Business globalization is an irreversible phenomenon that has led
companies, which reached the stage of maturity, to internationalize their business, an
economic phenomenon, which led to a significant increase in advertising investment.
At the market level there must considered the organizational and financial limits,
which require standardization or adaptation strategies on the one hand and
centralization or decentralization of decisions on the other hand, when the advertising
message intended audience of several countries, in order to sell products or services.
Keywords: advertising, business globalization, business promotion, marketing

Organizarea demersului publicitar în contextul globalizării
Accentuarea globalizării a devenit un fenomen caracteristic şi dominant al lumii contemporane, ce modifică astfel percepţia şi filozofia generală despre existenţă
şi dezvoltare, determinat fiind de multitudinea proceselor complexe din diferite
domenii ale societăţii ce depăşesc graniţele naţionale şi se propagă în toate direcţiile
şi sferele activităţii umane.
În economie, globalizarea este o formă superioară a internaţionalizării afacerilor, ce se materializează prin formarea unor firme, care ies de pe piaţa lor locală,
tradiţională. Trecerea de la internaţionalizare la globalizare, înseamnă comerţ
mondial, strategii de piaţă la nivel global, o viziune general globală asupra pieţei1.
Amploarea acestui fenomen economic, determină noi oportunităţi de
expansiune, prin implementarea unui management profesionist şi mai eficient,
care să asigure, prin viitoarele operaţiuni, obţinerea unor performanţe economice ridicate.
Trecerea la globalizarea vieţii economice este reflectată atât de evoluţia
comerţului mondial, cât şi de caracterul tot mai global al strategiilor de piaţă,
care au în vedere mondializarea pieţelor şi crearea unei economii globale întemeiate pe interdependenţe transnaţionale, în toate activităţile: producţie, comerţ,
servicii, finanţe, etc., bazate pe un nou mediu de afaceri, mult mai complex şi
∗
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mai dinamic, mai provocator pentru iniţiative mai performante, derulate prin
liber schimb.2
Problemele şi preocupările privind activitatea de comerţ exterior necesită
idei şi concepte inovatoare, iar publicitatea rămâne principalul mijloc de
informare a consumatorilor despre existenţa unei mărci şi de menţinere a valorii
mărcii respective. În ceea ce priveşte publicitatea internaţională sau la scară
mondială, problemele întâmpinate sunt diferite faţă de cele de pe piaţa internă,
astfel strategiile, inovaţia şi creativitatea trebuie să ţină cont atât de legislaţia în
vigoare, cât şi de limba, cultura şi obiceiurile respectivelor teritorii.
Promovarea schimburilor economice externe este un mecanism complex,
care cuprinde ansamblul conceptelor mijloacelor şi instrumentelor utilizate pentru a
face cunoscut potenţialul de export şi cooperare al unei firme, ramuri sau economii,
în scopul creşteri şi diversificării exporturilor.3
Pentru obţinerea unor rezultate eficiente în promovarea bunurilor şi serviciilor
este necesar ca agentul economic să aibă în vedere stabilirea priorităţilor, luând în
calcul toate corelaţiile posibile, cum ar fi conexiunea dintre cauză şi efect, ce pot
determina finalizarea cu succes a acţiunilor întreprinse. În acest sens, mixul de marketing, ale cărui elementele se constituie într-o potenţială sursă de avantaje competitive, joacă un rol important în atragerea consumatorilor, dar şi în realizarea obiectivelor strategice, prin combinarea eficientă a celor patru componente esenţiale:
politica de produs, politica de preţ, politica de distribuţie, politica promoţională.
Extinderea publicităţii la scară mondială devine un fenomen tot mai pregnant, iar firmele cu activitate de export sunt tot mai preocupate de promovarea
produselor, căutând astfel oportunităţi în expansiunea lor de acaparare a noi pieţe
de desfacere, sens în care activitatea de marketing trebuie să aibă în vedere identificarea ţintei şi oportunităţile pieţei. Apelarea la agenţii de publicitate, asigurarea
bugetului de publicitate şi valorificarea potenţialului corespunzător cerinţelor
pieţii sunt necesare în comunicarea cu clienţii, ceea ce creează notorietate produsului prin marcă sau brand şi va duce la atingerea obiectivelor propuse.
Având în vedere nevoile diferite ale fiecărei ţări, diferenţele de timp, barierele lingvistice şi culturale, pentru atingerea obiectivelor, cele mai multe
decizii de marketing se realizează prin apelare la personalul calificat din respectivele ţări, deoarece este cel mai bine informat cu privire la pieţele-ţintă. Mai
mult, companiile cumpără firme din respectivele ţări, căutând să profite de
sistemul de relaţii deja format, sau apelează la agenţiile de publicitate locale.
Tehnologia avansată, calitatea garantată şi preţul accesibil al produselor
sunt elemente ce ajută esenţial firma în obţinerea unei cote de piaţă şi totodată
pot contribui pe termen lung la creşterea puterii competitive. În acest sens
comunicarea devine caracteristica fundamentală a oricărei acţiuni, atât pentru
identificarea şi cunoaşterea zonelor cu potenţial în dezvoltarea afacerilor, dar şi
2
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pentru promovarea bunurilor şi serviciilor ce fac obiectul vânzării. Mesajul este
ideea ce stă la baza comunicării, având drept rol atragerea clienţilor şi motivarea
consumului. Cel mai important aspect este capacitatea firmei de a înţelege
necesitatea adoptării unui sistem operativ low-cost, de a răspunde cerinţelor
consumatorilor, dar şi de a face cunoscut potenţialilor clienţi utilitatea produselor, modul în care sunt fabricate şi înalta calitate garantată a acestora.
Mijloacele publicitare disponibile pe plan mondial şi caracteristicile lor
Există o gamă variată de mijloace mass-media disponibile, prin care o
afacere poate desfăşura o campanie de publicitate.
Mijloacele mass-media publicate includ:
o Ziarele. Numeroase ziare şi-au extins circulaţia la nivel global, unele fiind
tipărite simultan în mai multe ţări (Wall Street Journal, Financial Times,
Wall Street Journal Asia este o versiune a Wall Street Journal, ce oferă
ştiri şi analiză a evoluţiilor de afaceri la nivel mondial pentru publicul
asiatic, Asahi Shimbun, ce are alianţe cu International Herald Tribune,
care este deţinut de New York Times). Deşi circulaţia ziarelor a devenit
mai rapidă şi mai eficientă, datorită noilor tehnologii, care permit transmiterea unei reclame către tipografii prin intermediul satelitului sau
internetului, totuşi în multe ţări se constată o scădere a vânzărilor, ceea ce
determină înlocuirea treptată a formei tipărite cu cea online.
o Revistele. Dintre revistele naţionale şi internaţionale, care publică reclame de interes pentru consumatorii regionali, internaţionali sau globali,
putem menţiona: Newsweek, TIME (The International Magazine of
Events), The Economist.
Mijloacele mass-media vizuale şi auditive includ:
o Televiziunea. Există câteva ţări care nu dispun de televiziune proprie
(Tanzania) sau altele, care restricţionează un anumit gen de publicitate prin
intermediul televiziunii. Reţelele de televiziune prin satelit şi prin cablu au
cunoscut o extindere extraordinară, accelerând utilizarea acestui mijloc de
informare pentru publicitatea internaţională.
o Publicitatea exterioară (afişe, panouri) şi cea expusă pe mijloace de
transport, reprezintă un mijloc de comunicare ce este utilizat pretutindeni în lume. În ţările occidentale dezvoltate, firmele apelează tot mai
mult la mijloace publicitare externe (camioane, taxi-uri, staţii de
autobuz), ca alternativă, în cazurile în care nu se poate face reclamă la
televiziune (exemplu: ţigări şi băuturi alcoolice). În unele ţări, precum
India şi China, publicitatea exterioară este tot mai importantă.
o Radioul. Ca mijloc de comunicare mobil, radioul poate fi oriunde în contact
cu potenţialii consumatori, astfel încât publicitatea internaţională poate apela
la transmiterea mesajului pe o cale eficientă şi mai puţin costisitoare. Un
exemplu în acest sens este Radio Luxemburg, postul de radio internaţional al
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Europei, ce transmite reclame în mai multe limbi şi poate fi recepţionat pe
întregul continent.
o Cinematograful. Este un mijloc de comunicare folosit mai ales în ţările
în curs de dezvoltare şi în cele mai puţin dezvoltate pentru informarea
tinerilor, în special a adolescenţilor.
o Internetul. Este mediul cel mai interactiv ce poate fi descris ca o vastă
reţea la care sunt interconectate reţele de calculatoare ce transmit date,
prin intermediul cărora se realizează comunicarea.
Având în vedere dinamica schimburilor comerciale, s-a constatat că promovarea acestora se realizează atât începând cu marca produsului sau a fabricii,
cât şi printr-un program complex de publicitate, ce foloseşte o gamă variată de
mijloace de comunicare, prin intermediul cărora poate fi iniţiată o campanile
publicitară.
Campania de lansare a unui produs poate începe şi cu o conferinţă de presă, la care sunt invitaţi jurnaliştii. Important însă, este ca modalitatea de comunicare să nu fie aleasă chiar la întâmplare, astfel trebuie să se ţină cont şi de
simpatia publicului şi încrederea de care se bucură anumite media, iar mai apoi
se poate trece la oficializarea lansării.
Utilizând un ansamblu de metode şi tehnici specifice (materializate în
activităţi promoţionale), prin promovare se încearcă influenţarea comportamentului clienţilor actuali sau potenţiali în vederea obţinerii unor rezultate cât mai
bune (profituri), pe o perioadă mai lungă de timp. Efectul activităţilor de promovare prin publicitate se răsfrânge atât asupra firmei, cât şi asupra consumatorilor,
prin obţinerea unui avantaj suplimentar (preţ mai mic, o cantitate mai mare de
bunuri la acelaşi preţ sau înscrierea într-o bază de date, pentru a primi informaţii
cu privire la marca sau serviciile respective). Uneori costurile promoţiilor pot fi la
fel de mari ca cele alocate achiziţionării spaţiilor sau timpilor în diverse media.
Principalele tehnici de promovare a vânzărilor sunt reducerile de preţuri, vânzările
grupate, oferirea de cadouri, organizarea unor concursuri, extrageri cu premii,
testarea gratuită a produselor, ce au rolul de a atrage consumatorii şi de a spori
vânzările pentru produsele companiei.
Reclama la locul de vânzare, prin prezenţa sa în preajma cumpărătorului,
are un impact pozitiv, deoarece stimulează şi determină rapiditatea luării deciziei de achiziţionare a produsului.
Publicitatea la locul vânzării nu este uşor de realizat la scară internaţională, elementele sale vor trebui adaptate la condiţiile locale, mai precis la
limba, reglementările şi reţeaua de distribuţie locală.
În mass-media audiovizuală reclamele se realizează prin clipuri şi spoturi
publicitare, acestea fiind scurte mesaje audiovizulale, difuzate la radio şi televiziune, respectiv scurte filme comerciale difuzate prin intermediul televiziunii,
ce sunt însoţite de o imagine sonoră ce include aspecte legate de regie, în
prezentarea cât mai captivantă a mesajului transmis potenţialilor clienţi.
În abordarea publicităţii globale este necesar să avem în vedere asemănările dintre pieţe şi aspiraţiile similare de consum în ceea ce priveşte aplicarea
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strategiilor de marketing, iar în acest sens cercetarea de piaţă devine instrumentul necesar ce influenţează deciziile de marketing.
Complexitatea pieţelor determină necesitatea cunoaşterii acestora, prin
prisma dorinţelor şi nevoilor potenţialilor clienţi, dar şi prin raportul beneficiilor
produsului faţă de concurenţă în ceea ce priveşte poziţionarea brandului sau
mărcii.
Astfel metodele şi tehnicile utilizate au ca rezultat rapoarte şi studii de caz ce
ajută la înţelegerea fenomenelor de piaţă relevante în campaniile de marketing
direct şi marketing online, considerate a fi mecanisme ce pot aduce rezultate
rapide, eficienţa putând fi măsurată în urma volumului de vânzări înregistrate.
Marketingul direct este o formă de publicitate şi o alternativă în politica
de promovare a firmei, prin care se transmite un mesaj direct, încercând a se
construi un grad de conştientizare în perspectiva potenţialilor consumatori de aşi manifesta preferinţele de achiziţionare pentru un anumit produs. Instrumentele şi tehnicile utilizate în cadrul campaniilor publicitare sunt: poşta sau mail-ul
(poşta electronică), cataloage, reviste, teleshopping-ul prin intermediul televiziunii, merketingul telefonic şi marketingul online. Rezultatul cunoscut sub
numele de „rată de răspuns” determină eficacitatea campaniilor publicitare, ce
poate fi uşor măsurată prin compararea vânzărilor preconizate cu cele reale.
Deşi publicitatea prin poştă este utilizată în multe ţări, încă nu poate fi utilizată
la scară internaţională, deoarece în primul rând este o tehnică locală, iar serviciile
poştale variază de la o ţară la alta, inclusiv în cadrul Uniunii Europene. Totuşi,
companiile emiţătoare de cărţi de credit, care deţin o bază de date internaţională a
clienţilor, se pot folosi de acest mijloc pentru a comunica la nivel mondial.
Standardizare şi diferenţiere
Pe piaţa globală, companiile trebuie să apeleze la o publicitate puternic standardizată, iar reuşita unei astfel de acţiuni depinde de un management eficient
pentru a crea o legătură între produsul sau serviciul respectiv, ce trebuie adaptat la
cultura şi comportamentul de cumpărare al consumatorilor (stil, sentimente, sistemele de valori, atitudini, credinţe şi percepţii), avându-se în vedere şi reglementările
legislative corespunzătoare acelui spaţiu teritorial, în care se vor desfăşura
activităţile economice.
Standardizarea publicităţii se referă la utilizarea mesajului publicitar,
acelaşi pentru fiecare piaţă, introducând doar mici modificări, prin montarea
unui mesaj diferit pentru fiecare ţară în parte. Ea poate fi mai uşor de înfăptuit,
atunci când există între ţări caracteristici economice, culturale, legislative şi de
informare asemănătoare.
Toţi aceşti factori influenţează măsura în care conceptele de publicitate reuşesc
să depăşească graniţele naţionale. Standardizarea prezintă mari avantaje cum ar fi:
economii de scară prin reducerea costurilor de producţie mass-media, se realizează o
mai bună coordonare a eforturilor publicitare la scară globală, se atribuie firmei sau
produsului o imagine mai puternică la nivel mondial. Nevoia unei strategii de
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publicitate la nivel mondial intensifică concurenţa şi totodată, crează valoare superioară pentru consumatori.
Standardizarea execuţiei publicităţii uneori este dificil de înfăptuit, ceea ce
determină pe cei mai mulţi specialişti în publicitatea internaţională să aibă o
viziune globală, dar să acţioneze la nivel local. Astfel, se elaborează strategii de
publicitate globală, care eficientizează şi susţin activităţile de publicitate ale firmelor proprii la scară mondială, apoi programele de publicitate sunt adaptate în
conformitate cu nevoile şi aşteptările consumatorilor de pe pieţele locale. În
numeroase cazuri, chiar şi atunci când se foloseşte un mesaj standard, stilul
execuţiei este adaptat în aşa fel încât să reflecte felul de a fi şi aşteptările consumatorilor locali.
Publicitatea standardizată are mai multe şanse de reuşită în cazul bunurilor
pentru producţie sau al marketingului firmă–către–firmă (business-to-business),
deoarece cumpărătorii au nevoi mai omogene şi achiziţionează produsul pentru
aceleaşi motive. De exemplu, fie că este vorba despre o firmă din domeniul agricol europeană, asiatică sau americană, achiziţionarea unui tractor este guvernată
de aceleaşi raţiuni economice, cum ar fi: productivitatea, costul exploatării utilajului pe durata existenţei sale, disponibilitatea pieselor de schimb.
În plus, situaţia economică a companiei şi profilul consumatorului sunt
factori importanţi de luat în considerare atunci când se alege gradul de standardizare şi de adaptare în publicitatea internaţională. Atunci când se investighează
modul în care anunţurile sunt standardizate şi adaptate, cercetările arată ca
textul şi vocea sunt frecvent adaptate, în timp ce elementele vizuale, şi propunerile de cumpărare sunt standardizate.
În general valorile produsului sau ale mărcii, oferite consumatorilor vizaţi
pentru fiecare ţară sunt similare, deoarece pretenţiile de achiziţionare nu diferă în
privinţa modului de evaluare, iar pentru atragerea lor pot fi folosite mijloace de
publicitate asemănătoare, produsul promovat aflându-se în aceeaşi etapă a ciclului
de viaţă pe toate pieţele naţionale. Mesajul şi modul de execuţie pentru un produs
nou lansat pe piaţă trebuie să difere, însă, de mesajul şi execuţia lui pentru un
produs ajuns deja în etapa creşterii pe o altă piaţă. Astfel, marca devine o adevărată
„megamarcă”, ea ocupând o poziţie solidă pe fiecare piaţă. Bugetul de publicitate
necesar susţinerii ei pe fiecare din pieţele-ţintă trebuie să fie consistent, iar ideea
reclamei trebuie să fie transferabilă (elemente cu valoare universală, atracţiile de
ordin funcţional, elemente fantastice şi simboluri, moda). Filmele sau programele
de televiziune, imaginea celebrităţilor internaţionale şi evenimentele de actualitate
se transmit mai uşor decât valorile culturale de genul stilurilor de viaţă particulare,
obiceiurilor şi activităţilor sportive şi de petrecere a timpului liber, accentelor şi
limbajului local, sfaturilor date de celebrităţi locale.
Pentru conducerile firmelor nu este uşor să decidă care abordare corespunde cel
mai bine mărcilor proprii: standardizarea sau diferenţierea. De aceea, ele trebuie să
determine atât deosebirile, cât şi similitudinile existente între consumatorii vizaţi pe
diferitele pieţe naţionale sau regionale, precum şi posibilităţile standardizării sau
diferenţierii. Ar fi nerealist să se creadă că diferenţele culturale existente la nivelul
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Europei se vor diminua prin crearea Uniunii Europene. Aceste diferenţe se vor
manifesta în continuare şi pe pieţele asiatice unde consumatorii japonezi şi cei din
Singapore se aseamănă la fel de mult ca şi consumatorii germani cu cei italieni. Acolo
apar asemănări în privinţa motivelor de cumpărare, firmele vor avea posibilitatea să
creeze masaje generale, luând în considerare implicaţiile deosebirilor de ordin cultural
asupra conceperii şi execuţiei publicităţii.
Centralizare sau descentralizare
A doua problemă cu care se confruntă cei care apelează la publicitatea
internaţională se referă la necesitatea centralizării sau descentralizării procesului
de adoptare şi aplicare a deciziilor cu privire la această activitate. Fiecare structură oferă avantaje şi dezavantaje pentru proprietarii de afaceri. Soluţia ei este
legată direct de problema anterioară, cea a standardizării sau a diferenţierii
publicităţii, care la rândul ei, este influenţată de asemănările şi deosebirile
constatate în privinţa conjuncturii pieţelor naţionale.
Centralizarea se bazează pe decizii la nivel de management superior, în
timp ce structurile descentralizate au autoritatea delegată la toate nivelurile de
management şi în întreaga organizaţie. Avantajele centralizării constau în capacitatea organizaţiei de control, printr-un management de top ce deţine realist
toate abilităţile şi expertiza necesară de a gestiona mai uşor afacerile. Pe de altă
parte, centralizarea ar putea conduce la ineficienţă, deoarece toate acţiunile ar
trebui aprobate şi eliminate de către managementul superior. Astfel, avantajul
descentralizării constă în faptul că permite adaptarea în condiţii mai bune la
delegarea autorităţii, iar acumularea de experienţă a managerilor inferiori va
duce la îmbunătăţirea calităţii resurselor umane.
Organizaţiile internaţionale au tendinţa de a-şi centraliza activităţile de
marketing, inclusiv pe cele de publicitate. Acest lucru a fost observat mai ales în
Europa, unde deciziile importante sunt luate la nivelul de management superior.
Pentru multe categorii de produse, cum ar fi automobile, bunuri de folosinţă îndelungată, produse electronice, cosmetice şi băuturi alcoolice, companiile internaţionale din Europa au creat la nivelul continentului reţele de publicitate printr-o
singură agenţie specializată.
Societăţile din domeniul mass-media şi producătorii din industria alimentară
agreează însă mai puţin centralizarea, deoarece trebuie să îşi adapteze activitatea la
cultura şi legislaţia fiecărei ţări. Modalităţile de abordare diferă de la o firmă la alta.
Unele organizaţii exercită un control strict de la centru, modificarea execuţiei
publicităţii în funcţie de cultura şi condiţiile locale fiind urmărită îndeaproape, aşa
cum este cazul filialelor companiei Unilever Europa. Alte corporaţii, cum ar fi
Nestle, dau conducerilor locale o oarecare libertate de creaţie a reclamelor, impunând însă de la centru respectarea unor criterii referitoare la alegerea agenţiilor şi
mijloacelor de informare. În sfârşit, companii, cum ar fi Heinz, au înclinat să acorde
conducerilor locale autonomie totală atât în privinţa elaborării strategiei, cât şi în
cea a implementării strategiilor de produs şi publicitate pe plan local.
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Perspective
Conform ZenithOptimedia, se estimează că piaţa globală de publicitate va
urca, până la sfârşitul anului 2012, la 486 miliarde de dolari, o creştere de 4.7% faţă
de 2011, în ciuda situaţiei economice din Europa şi a temerilor legate de criza datoriilor care ar putea deveni mai gravă, iar pentru anii următori compania estimează o
creştere de 5,2% în 2013 şi 5,8% în 2014.4 Acelaşi raport ZenithOptimedia
apreciază că în 2012 Internetul va revendica 17,1% din totalul cheltuielilor globale
de publicitate, iar publicitatea TV îşi va consolida statutul de „super-media” la nivel
mondial cu 47%.
O adevărată evaluare a economiei globale de publicitate, privind puterea
pe termen lung a acestei industrii, depinde şi de dinamica monedei (contabilizarea modificărilor în valută) deoarece acest lucru reflectă creşterile sau
pierderile înregistrate de agenţiile de publicitate.
În „zona euro” cele mai afectate pieţe sunt Italia, Grecia, Spania şi
Portugalia, unde agenţiile de publicitate locale se străduiesc să-şi menţină
rezervele de numerar, în timp ce agenţiile de publicitate internaţionale încep să
îşi reconsidere potenţialul pe termen lung al investiţiilor.
În România, planurile bugetelor de promovare pentru anul 2012 depind de
evoluţia economiei, iar estimările în acest sens ar fi de scădere cu 5% sau de
menţinere la un nivel egal cu cel din 2011, când volumele s-au micşorat de cu un
procent cuprins între 5% şi 7% faţă de 2010, an în care valoarea totală a pieţei
locale înregistra 316 milioane euro5, atingând un nivel sub cel din 2006. Referitor la
piaţa publicităţii online, aceasta este în continuă creştere, fiind estimată în prezent la
30 milioane euro, conform Business24.ro din 23 aprilie 2012. Atunci când vine
vorba de strategii de marketing globale, Internetul joacă un rol extrem de important
în lumea globalizată de astăzi.
Publicitatea devine tot mai importantă pentru consumatorii globali, în timp ce
importante sume de bani sunt cheltuiţi pe publicitatea din media tradiţională (ex.
televiziunea), anunţul şi comunicarea pe Internet cunoaşte o creştere rapidă. Astfel,
comentariile online pentru consumatori devin cea mai sigură formă de publicitate.
Având un impact major în determinarea preferinţelor consumatorilor, această
modalitate de „feedback de consum şi experienţă” ar trebui să ofere agenţiilor de
publicitate o nouă orientare strategică în promovarea mărcilor, printr-o conectare
mai bună a consumatorilor cu site-urile companiilor, ceea ce ar creşte credibilitatea
şi încrederea în anunţurile online.

4

„Ziarul Financiar”, 8 decembrie 2011, Piaţa globală de publicitate va creşte în 2012 cu
4,7%, până la 486 miliarde de dolari.
5
Vezi articolul semnat de Andreea Ştefan, Promovarea în 2012. Câţi bani vor
„pompa” companiile în publicitate, 23 noiembrie 2011, articol disponibil online,
http://www.dailybusiness.ro/stiri-media-marketing/promovarea-in-2012-cati-bani-vorpompa-companiile-in-publicitate-70869.
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SIMBOL ŞI METAFORĂ: PATRIMONIU ANTIC
ŞI EVOLUŢII SEMANTICE
PIESE DE PODOABĂ DIN PERIOADA FINALĂ A
EPOCII BRONZULUI ŞI ÎNCEPUTUL EPOCII
FIERULUI ÎN OLTENIA ŞI ZONELE ÎNVECINATE
Simona LAZĂR∗
Abstract: In the upper part of the lower Danube interfering influences which are
visible in different directions through the Late Bronze and Early Iron Age
communities, all of which contributed to the manifestations of the material
culture originality. The present paper analyzes the main types of ornaments,
bracelets, pins, fibulas and rings buckle particular for South Western Romanian
space during Late Bronze Age and Early Iron Age. Each category is
accompanied by a list and a map of archeological finds.
Keywords: Late Bronze Age, Early Iron Age, South-Western Romania, ornaments.

În Oltenia şi zonele învecinate, sudul Banatului, nord-vestul Bulgariei şi
nord-estul Serbiei, la sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului,
întâlnim o serie de obiecte de podoabă, dintre care o atenţie deosebită trebuie să
acordăm brăţărilor, acelor, fibulelor şi inelelor de buclă. Spaţiul care face obiectul studiului nostru nu se remarcă în mod deosebit printr-o bogăţie a
descoperirilor de obiecte din metal, mai ales dacă vom compara situaţia de aici,
cu cea din alte zone, precum Transilvania sau ţinuturile din bazinul Dunării
Mijlocii. Pe de altă parte însă, varietatea tipologică a pieselor descoperite în
zona de faţă ne prezintă în mod sugestiv o imagine complexă. Aici, în partea
superioară a bazinului Dunării de Jos, se interferează influenţe exercitate din
direcţii diferite, recepţionate de comunităţile Bronzului târziu şi ale secolelor
următoare, care, toate, contribuie la nota de originalitate a manifestărilor culturii
materiale. Vom analiza în continuare principalele tipuri de obiecte de podoabă,
caracteristice spaţiului nostru, pentru perioada de la sfârşitul epocii bronzului şi
începutul epocii fierului.

∗

cercetător ştiinţific III doctor în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane
„C.S.Nicolăescu-Plopşor”, Craiova.
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Brăţări
Brăţările cu capetele desfăcute şi subţiate, pot fi lucrate din sârmă cu
secţiunea rotundă, cum este fragmentul din necropola de tip Gârla Mare de la
Balta Verde1, cu secţiunea ovală, cum sunt cele de la Moldova Veche2, sau cu
secţiunea plan-convexă, ca cele două fragmente găsite în două morminte diferite
din necropola de la Cârna3, asemănătoare cu alte piese fragmentare găsite tot în
morminte la Moldova Veche4 şi datate de Mircea Petrescu Dîmboviţa în Br. D.
Majoritatea brăţărilor sunt decorate cu motive gravate. Marea varietate a acestei
motivistici şi faptul că aproape nici un exemplar nu este foarte asemănător cu
altul, face imposibilă gruparea ornamentelor pe criterii tipologice.
Tipul de brăţară lucrat din bară plată de bronz, cu capetele desfăcute şi
subţiate, ornamentat cu nervuri reliefate, dispuse orizontal, este întâlnit la
Ostrovu Mare5, într-o descoperire mai veche, dar şi într-un mormânt de
incineraţie din necropola de la Vršac6. Petrescu Dîmboviţa datează acest tip întrun interval larg cuprins între bronzul mijlociu şi începutul epocii fierului.
Brăţări lucrate din bară cu secţiunea rombică, cu capete desfăcute şi
subţiate, care pot fi simple, sau decorate cu grupuri de linii, precum cea amintită
mai sus ca provenind de la Balta Verde, în necropola de tip Gârla Mare, sunt
prezente pe o arie mare, care cuprinde necropola de la Beograd – „Karaburma”7
şi aşezarea de la Gomolava în Serbia, dar şi situri din Ungaria şi Slovenia8.
La Gubaucea9, jud. Dolj, în aşezările Verbicioara, unde s-au efectuat
sondaje, au fost găsite două brăţări de aur ce au fost datate la sfârşitul epocii
bronzului10. Brăţările din necropola de la Hinova11 sunt prezente la Cornuţel ,
dar şi în depozitul de la Şpălnaca.
1

D. Berciu, E. Comşa, Săpăturile de la Balta Verde şi Gogoşu (1949 şi 1950), în
Materiale 2, 1956, pl. 39/3.
2
M. Petrescu Dîmboviţa, Der Arm-und Beinschmuck in Rumänien, PBF. X, 4, Stuttgart,
1998, pl. 98/1260-1261.
3
Vl. Dumitrescu, Necropola de incineraţie din epoca bronzului de la
Cârna,Bucureşti, 1961, pl. 168/6, 7.
4
M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit.,p. 139-140, 166-168, pl. 117/1572, 145/1964, 146/1980.
5
D. Berciu, APO, p. 136, 138, fig. 170/5; Idem, Catalogul Muzeului arheologic din
Turnu Severin, în Materiale, I, 1953, p. 625, fig. 14/4, pl. 35/9.
6
R. Rašajski, Starinar, 39, 1988, 21, 25, nr. 46, fig 46; S. Hansen, Studien zu den
Metaldeponierungen wärend der älteren UFZ zwischen Rhonetal und Karpatenbeken,
UPA, 21, 2, 1994, p. 574, nr. 334.
7
J. Todorović, Praistoriska Karaburma II, Beograd, 1977, p. 139.
8
M. Şandor Chicideanu, Cultura Žuto-Brdo Gârla Mare. Contribuţii la cunoaşterea
epocii bronzului la Dunărea mijlocie şi inferioară, Cluj, 2003, p. 152.
9
D. Berciu şi colaboratori, Şantierul arheologic Verbicioara, în SCIV, 2, 1951, p.
243; S. Lazăr, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Dolj, „Arhivele
Olteniei”, SN, 14, 1999, p. 29.
10
D. Berciu şi colab. op.cit.; G. Crăciunescu, Cultura Verbicioara în jumătatea vestică
a Olteniei, Craiova, 2004, p. 84.
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În ceea ce priveşte distribuţia brăţărilor, în lucrarea noastră le abordăm mai
ales din punctul de vedere al funcţiei de podoabă nu şi al varietăţii tipologice.
Se remarcă totodată şi prezenţa mai multor depozite constituite majoritar sau
exclusiv din brăţări. Acestea se concentrează pe o arie relativ restrânsă în nordul
Serbiei (numai în zona Požarevac s-au descoperit patru astfel de depozite) şi pe
Dunăre (la intrarea în Clisură şi la Orşova).
Prezentăm mai jos lista băţărilor descoperite în aria de studiu, cu
precizarea că cifrele corespund punctelor cartate pe Harta nr 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Armeniş, jud. Caraş Severin, R.
Balta Verde, jud. Mehedinţi, R.
Bâlvăneşti, jud. Mehedinţi, R.
Beograd-Autokomanda, S.
Berzasca, jud. Caraş Severin, R
Bocşa Montană, jud. Caraş Severin, R.
Boljetin, S.
Borjas I Cetate, Novi-Becej, S.
Bradarac I, Pozarevac, S.
Bradarac II, Pozarevac, S.
Brajkovic, S.
Brestovik I, Grocka, S.
Brestovik II, Grocka, S.
Brestovik III, Grocka, S.
Brestovik IV, Grocka, S.
Caransebeş, jud. Caraş Severin, R.
Cârna-Grindul Tomii, jud. Dolj, R.
Cornuţel, com. Păltiniş, jud. Caraş Severin, R.
Cozla, judeţul Caraş Severin, R.
Dalci, judeţul Caraş Severin, R.
Desa, judeţul Dolj, R.
Donji Petrovci II, Ruma, Pecinci, S.
Drenkova, S. (nu s.a cartat).
Futog, Novi Sad, S.
Gaj, Kovin, S.
Gornji Milanovic, S.
Hetin, Zitiste, S.
Hinova, jud. Mehedinţi, R.
Insula Banului, jud. Mehedinţi, R.
Jakovo, Beograd Zemun, S.
Jarak I, Hrtovci, Sremska Mitrovica, S.
Jarak II, Hrtovci, Sremska Mitrovica, S.
Kamenovo, S.
Kasidol Pozarevac, Pozarevac, S.
Klenje, Golubac, S.
Kličevac I, Požarevac, S.
Kličevac II, Požarevac, S.

11

M. Davidescu, A. Vulpe, The urnfield in Hinova, Mehedinţi county, „Dacia”, NS,
54, 2010.
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Krčedin II, Srem, S.
Krčedin I, Srem, S.
Kupinovo, Srem, S.
Leskovo, Majdanpek, S
Liubcova Ţiglărie, com. Berzasca, jud. Caraş Severin, R.
Mali Zam, Vrsac, S.
Male Livadice, S.
Markovac-Grunjac, Vrsac, S.
Markovac-Leskovica, Vrsac, S.
Markovac-Urvina, Vrsac, S.
Mesic-Supaja, Vrsac, S.
Moldova Veche I, localitate componentă a oraşului Moldova Nouă, jud. Caraş
Severin, R.
50. Moldova Veche II, localitate componentă a oraşului Moldova Nouă, jud. Caraş
Severin, R.
51. Moldova Veche, localitate componentă a oraşului Moldova Nouă, jud. Caraş
Severin, R.
52. Novi Kostolac, Pozarevac, S.
53. Novi Kostolac II, Pozarevac, S.
54. Obrež, S.
55. Ocna de Fier, com. suburbană a oraşului Bocşa, jud. Caraş Severin, R.
56. Oltenia, R.
57. Orşova, jud. Mehedinţi, R.
58. Ostrovu Mare, jud. Mehedinţi, R.
59. Ostrovu Mare, jud. Mehedinţi, R (tezaur).
60. Pancevo I, S.
61. Pancevo II, S.
62. Pečinci, Sremska Mitrovica, S.
63. Petroşniţa, com. Bucoşniţa, jud. Caraş Severin, R.
64. Pojejena, jud. Caraş Severin, R.
65. Portăreşti, jud. Dolj, R.
66. Sacoţi, satul Milostea, com. Slatioara, jud. Vâlcea. R.
67. Stari Kostolac, Požarevac, S.
68. Sviloš, Novi Sad, S.
69. Tamasfálva, Vrsac, S.
70. Tigvaniu Mare, jud. Caraş Severin, R.
71. Tirol, jud. Caraş Severin, R.
72. Topolnica, Majdanpec, S.
73. Vinča I, Belgrad, S.
74. Vinča II, Belgrad, S.
75. Vărbica, Pleven, B.
76. Vojilovo, Golubac, S.
77. Vršac, Majdan, S.
78. Vršac-Kozluk, S.
79. Pescari, jud. Caraş Severin, R.
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Ace
Ace cu cap sferic, de tip Kugelkopfnadel sunt menţionate în Oltenia ca
fiind găsite, unul în zona Cladova12, iar alte două la Ostrovu Mare13. Piese
similare au mai fost întâlnite la Cruceni şi în aria Otomani, dar sunt prezente
începând din Bronzul mijlociu (Br A2 şi B), până la sfârşitul epocii bronzului.
De asemenea, pentru acul decorat din M 45 de la Hinova, de tip
Kugelkopfnadel, pot fi citate ca analogii exemplare Topolnica şi Gradac14,
aceste piese fiind relativ numeroase în zonele învecinate, ele datând din perioada Urnenfelderzeit timpurie, respectiv (Br D/Ha A). J. Říhovský le încadrează
în categoriile Spindelkopf– sau Zwiebelkopfnadeln 15, ele regăsindu-se până mai
târziu în Ha B, (tipul Rohod-Szentes)16
La Cruceni, în M 101, Kugelkopfnadel sunt asociate cu ace cu capul în
formă de aripioare, de tip Flügelkopfnadel17. Acest din urmă tip de ac are o
răspândire şi o durată de timp mai limitată, fiind important pentru datarea
primei faze a ceramicii din necropola de la Cruceni, respectiv perioada MD
II/III după cronologia lui Hänsel18.
Acele cu capul în forma de „bâtă” (Keulenkopfnadel), datate cu precădere
în perioada Ha A, sunt prezente în inventarul urnelor de la Ticvaniul Mare, dar
şi în depozitul de la Cornuţel (Pl. 99). Cele cu capul în formă de cui,
Nagelkopfnadel (cunoscute şi sub numele de Petschaftkopfnadel, sau
Scheibenkopfnadel) au fost găsite în zona Orşovei (la Moldova Veche)19 şi la
Periam20, jud. Timiş, iar la sud de Dunăre la Balej21 şi Vatin22, unde au fost
datate în perioada Br.C2-D.
Piesele de tipul Rollenkopfnadel, numite şi ace cu capul răsucit, au fost
găsite în zona de care ne ocupăm la Portăreşti23, judeţul Dolj, în incinta cetăţii
12

D. Berciu, Catalogul Muzeului arheologic din Turnu Severin, în „Materiale”, I,
1953, p. 626,
13
Idem, APO, 1939, p. 138, fig 170/3-4; Idem, „Materiale”, I, 1953, p. 623.
14
R. Vasić, Die Nadeln in Zentralbalkan, PBF XIII, 11, Stuttgart, 2003, p. 55 urm şi
tabelul final.
15
J. Říhovský, Die Nadel in Westungarn, PBF XIII, 10, München, 1983, p. 40 urm.
16
Idem, Die Nadel in Westungarn, PBF XIII, 10, München, 1983, p. 23, pl. 31-34A).
17
O. Radu, Cu privire la necropola de la Cruceni, în SCIV 24, 3, 1973, p. 506, fig.
9, 7.
18
B Hänsel, Beiträge zur Chronologie der mittleren Bronzezeit in Karpatenbecken,
Bonn, 1968, p. 201 (lista 75), pl. 4, 42 (Nagyhangos).
19
D. Popescu, Die frühe und mittlere Bronzezeit in Siebenbürgen, Bucureşti, 1944, p.
128 urm, fig. 56.
20
Ibidem., pl. 56/5
21
E. N. Cernyh, Gornoe delo i metallurgija v drevnejšrj Bolgarii, Sofia, 1978, fig.
66/14-15.
22
B. Hänsel, op cit., pl. 15/25
23
C. M. Tătulea, Cercetări în aşezarea hallstattiană timpurie de la Portăreşti, judeţul
Dolj, Thraco-Dacica, 3, 1982, p. 126.
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hallstattiene timpurii şi la Ocnele Mari Cărpiniş24, jud. Vâlcea (un ac întreg şi
unul fragmentar). La sudul Dunării piese similare s-au descoperit în aşezarea de
la Balej25, Bulgaria şi cea de la Mala Vrbica-Livade26. Ace de acest tip sunt
atestate în toate perioadele începând din eneolitic până în prima epocă a fierului.
Pentru perioada de care ne ocupăm aici, ele au fost găsite în aria culturii Noua
şi în depozitele de la Uioara, judeţul Alba, Guşteriţa, judeţul Sibiu sau Gad,
judeţul Timiş, depozite din perioada Ha. A27.
Ace cu capul în formă de păstaie, Hülsenkopfnadel, întâlnim la Liubcova28
şi la Vršac29, unde au fost datate în MD I (după B Hänsel), ţinând cont doar de
context. Un ac asemănător, găsit la Gârla Mare, între km fluviali 839-840, era
lucrat din sârmă de bronz cu secţiunea rectangulară30. În sfârşit, prezenţa unui
ac de tip cipriot (Schleifennadel) în inventarul unui mormânt cu scheletul în
poziţie chircită, aflat în condiţii nu foarte clare în situl eponim al culturii
Verbicioara31, ar putea sugera datarea respectivei descoperiri la sfârşitul epocii
bronzului, în perioada contemporană siturilor de tip Noua (morminte şi
„cenuşare”), în cadrul cărora astfel de piese sunt destul de frecvente.
În ciuda diversităţii formale a acestor descoperiri din zona de studiu,
valoarea lor din perspectivă cronologică este extrem de redusă. Toate tipurile
prezente în arie au o durată de utilizare foarte lungă şi se încadrează aproximativ pe întreaga perioadă pe care o studiem, fiind deci puţin sensibile în ceea
ce priveşte datarea.
Singurul tip de ac, care ar putea genera discuţii din punct de vedere formal,
este cel reprezentat în forma de turnare găsită pe Insula Banului. Acesteia nu i sau găsit însă analogii directe32 şi prin urmare nu poate să modifice încadrarea
propusă pentru această descoperire. Doar o vagă asemănare prezintă un ac din
depozitul de la Topolniţa, depozit care conţine şi o spadă de tip Rigsee şi este
datat prin urmare în Br. D sau Ha. A.
Prezentăm mai jos lista acelor descoperite în aria de studiu, cu precizarea
că cifrele corespund punctelor cartate pe Harta nr. 2.
1.

Balej, Mihajlovgrad, B.

24

Gh. Petre Govora, O preistorie a nord-estului Olteniei, Râmnicu Vâlcea, 1995, p.
55, pl. 7/3.
25
E. N. Cernyh, Gornoe delo i metallurgija v drevnejšrj Bolgarii, Sofia, 1978, fig.
66/14-15.
26
M. Şandor Chicideanu, op. cit., p.151.
27
M. Petrescu Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri din România, 1977, pl. 144/7,
160/9, 268/28.
28
M. Şandor Chicideanu, op. cit., p. 149.
29
Ibidem.
30
Catalogul expoziţiei Sfârşitul epocii bronzului în sud-vestul României. Cultura Gârla
Mare, Sibiu, 7-30 iunie 2007, Craiova, p. 42, nr. 122.
31
D. Berciu, „Dacia”, NS 5, 1961, p. 146, fig. 16, 1.
32
O discuţie detaliată se poate vedea la Hänsel, op. cit,, care ajunge la concluzia că
piesa pare a sugera o apropiere faţă de acele de tip Zwibelkopfnadel (ace cu capul în
formă de ceapă).
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Boljetin, S,
Borjas I, Cetate, Novi-Becej, S.
Bradarac I, Pozarevac, S.
Bradarac II, Pozarevac, S.
Brestovik I, Grocka, S.
Brestovik III, Grocka, S
Cladova, jud. Mehedinţi, R.
Cornuţel, com. Păltiniş, jud. Caraş Severin, R.
Cruceni, com. Foeni, jud. Timiş, R.
Donji Petrovci II, Ruma, Pecinci, S
Futog, Novi Sad, S.
Gârla Mare, jud. Mehedinţi, R.
Gârla Mare, jud. Mehedinţi, R.
Ghidici, Balta Ţarova I, jud. Dolj, R.
Hajdukovo, Subotica, S.
Insula Banului, jud. Mehedinţi, R.
Jakovo, Beograd Zemun, S
Klenje, Golubac, S.
Kličevac I, Požarevac, S.
Krčedin II, Srem, S.
Liubcova, com. Berzasca, jud. Caraş Severin, R.
Mala Vrbica-Livade, Kladovo, S.
Male Livadice, S.
Markovac-Grunjac, Vrsac, S.
Markovac-Urvina, Vrsac, S.
Moldova Veche I, localitate componentă a oraşului Moldova Nouă, judeţul
Caraş Severin, R.
28. Moldova Veche II, localitate componentă a oraşului Moldova Nouă, judeţul
Caraş Severin, R.
29. Novi Kostolac, Pozarevac, S.
30. Ocnele Mari-Cărpiniş, jud. Vâlcea, R
31. Orşova, jud. Mehedinţi, R.
32. Ostrovu Mare, jud. Mehedinţi, R.
33. Padina, S.
34. Pancevo I, S.
35. Pečinci, Sremska Mitrovica, S.
36. Portăreşti, jud. Dolj, R.
37. Rogova, jud. Mehedinţi, R.
38. Salakovac, Pozarevac, S.
39. Stari Kostolac, Požarevac, S.
40. Sviloš, Movi Sad, S.
41. Tamasfálva, Vrsac, S.
42. Topolnica, Majdanpec, S.
43. Vatin, V.
44. Veliko-Središte III, Vrsac, S.
45. 44a Verbicioara, jud. Dolj, R.
46. Vojilovo, Golubac, S.
47. Vršac, S.
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Fibule
În lucrarea de faţă am urmat clasificările tipologice făcute de Tiberiu
Bader pentru fibulule din România33 şi cea a lui Rastko Vasić pentru piesele din
Serbia34. Numărul descoperirilor de pe teritoriul Românie, din aria de studiu
este sensibil mai redus faţă de cel din Serbia. Pentru sfârşitul epocii bronzului şi
începutul epocii fierului, o primă categorie de fibule ar fi cele în forma arcuşului
de vioară (en violon sau Violinbogenfibel sau Drahtbügelfibel), cunoscute şi sub
denumirea de tip „Peschiera”. Acestui tip îi aparţine fibula din depozitul de la
Sacoţi şi cea, probabil provenind tot dintr-un depozit, de la Moldova Veche. În
schimb tipul respectiv, cu variantele sale, este larg răspândit de-a lungul Clisurii
şi în Serbia. Tot în Serbia, inclusiv de-a lungul Dunării, s-au descoperit exemplare al căror arc se răsuceşte în forma cifrei 8 (Vajuga Pesak, Stari Kostolac,
Vršac, etc) şi care ar reprezenta variante ceva mai târzii (tipul Unterradl).
Datarea acestor fibule cuprinde în general intervalul dintre secolele al XIII-lea –
al XI-lea a. Chr., fiind considerate cele mai vechi forme.
Un alt tip de fibulă, reprezentat în Oltenia şi Banat, la Orlea şi la Liubcova
– „Ţiglărie”, este cel cu arcul lăţit, în formă de placă ovală (Blattbügelfibel). Un
exemplar foarte apropiat celui de la Orlea, a fost găsit la Krčedin, în Srem. Tot
în Serbia, inclusiv de-a lungul Clisurii, s-au descoperit exemplare asemănătoare,
spre exemplu la Mala Vrbica. Fibulele de tip Orlea sunt atestate şi în sudul
peninsulei balcanice, fiind descoperite în contexte databile în LH III C (secolul
al XII-lea a. Chr.)35.
Destul de numeroase în aria de studiu, sunt fibulele de tip Posamenterie,
cele mai multe găsite în stare fragmentară (mai ales fragmente se sârmă răsucită
spiralic). În nordul Dunării astfel de piese sunt prezente la Bocşa Montană,
Caransebeş, Moldova Veche (depozit). În Serbia, sunt cunoscute exemplarele de
la Kladovo, Vršac, Pančevo, Sečanj (Banat), Sviloš, Dobrinci şi Pečinci, în
Srem. Datarea acestui tip, inclusiv a variantelor sale, se întinde pe o durată mai
mare ce cuprinde în general secolele al XII-lea – al X-lea a. Chr. Fragmentul de
tablă de bronz, de formă ovală, descoperit pe Insula Banului, ar putea, potrivit
autorilor săpăturii să provină de la acest tip de fibule, ceea ce n-ar contrazice
nici datarea propusă de ei, dar nici pe cea propusă în lucrarea de faţă (sec. X a.
Chr.). În sfârşit, din săpăturile de la Kalakača, provine un exemplar de fibulă cu
arcul în formă de şa (Sattelfibel)36. Respectivul tip a fost datat, prin analogii cu
descoperiri funerare din Slovenia (Maria Rast), în Ha B2 (cca. sec. X-IX a.
Chr.), dar şi cu fibulele de la Bădeni, jud. Cluj şi Racoş, jud. Braşov37. Despre
33

T. Bader, Die Fibeln in Rumänien, PBF. XIV, 6, München, 1983.
R. Vasić, Die Fibeln im Zentralbalkan, PBF. XIV, 12, Stuttgart, 1999.
35
T. Bader, op. cit., p. 25 urm.
36
P. Medović, Kalakača. Naselje ranog gvozdenog doba, Beograd, 1988, p. 205, fig.
208; R. Vasić, op.cit., p. 27, pl. 7/99.
37
Ursuţiu, în F. Costea, Augustin-Tipia Ormenişului. Comuna Augustin, jud. Braşov.
Monografie arheologică, Braşov, 2006, p. 155 urm, pl. 31/2.
34
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fibula de la Racoş, trebuie precizat că a fost găsită în context cu ceramică
canelată de tip Mediaş.
În lucrarea de faţă n-am cartat şi nici nu am discutat fibulele cu arcul
răsucit în formă de ochelari (Brillenfibel), deşi este posibil ca respectivul tip să
apară în zona de studiu la nivelul descoperirilor de tip Gornea-Kalakača sau
Insula Banului. Totuşi, singurele contexte certe în care au apărut aparţin
perioadei Basarabi.
În concluzie, deşi fibula este frecvent considerată ca fiind o bună fosilă
directoare din punct de vedere cronologic38, totuşi, piesele care au fost
descoperite în perioada de timp şi aria ce face obiectul de studiu al lucrării de
faţă, pot fi utilizate doar în sens orientativ. Trebuie precizat, că cele mai multe
exemplare din această categorie de artefacte provin din descoperiri izolate sau
din depozite a căror datare, în context cu ceramica, nu poate fi foarte precisă,
aşa cum am accentuat în repetate rânduri.
Prezentăm mai jos lista fibulelor descoperite în aria de studiu, cu
precizarea că cifrele corespund punctelor cartate pe Harta nr 3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Bocşa Montană, jud. Caraş Severin, R.
Borjaš, S.
Brestovik, Grocka, S.
Caransebeş, jud. Caraş Severin, R
Dobrinci Srem, S.
Donji Petrovci II, Ruma, Pecinci, S.
Drmno, Pozarevac, S.
Hajdukovo, Subotica, S.
Jakovo, Beograd Zemun, S.
Jarak Sremska Mitrovica, S.
Kalakaca, S.
Kladovo, Kjuc, S.
Korbovo, Kladovo, S.
Krčedin II, Srem, S.
Liubcova Ţiglărie, com. Berzasca, jud. Caraş Severin, R.
Mala Vrbica, Kladovo, S.
Markovac-Grunjac, Vrsac, S.
Moldova Veche II, jud. Caraş Severin, R.
Orlea, jud. Olt, R.
Pancevo I, S.
Pečinci, Sremska Mitrovica, S.
Popinci, Pecinci, S.
Pudarci, Smederevo, S.
Rudnik, Gornij Milanovac, S.
Sacoţi, satul Milostea, com. Slatioara, jud. Vâlcea, R.
Sečanj, Banat, S.
Stari Kostolac, Požarevac, S.

38

O. Dörrer, Frühe Fibelformen und der Beginn der Basarabikultur in der Umgebung
des Eisernen Tores, Germania, 86, 2, 2008, p. 541-589, care se baza pe fibula en
violon/Violinbogenfibel.
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28.
29.
30.
31.

Sviloš, Novi Sad, S.
Vajuga Pesak, S.
Vinča, Belgrad, S.
Vršac, Majdan, Voj.
32. Vršac-Kozluk,Voj.

Inele de buclă
Clasificarea tipologică cea mai utilizată în analiza făcută inelelor de
buclă este întocmită de Eugenia Zaharia39, autoarea propunând trei variante: A
– cu bucla rotundă, B – cu bucla ovală, C – cu capătul lăţit în forma unei frunze.
Majoritatea pieselor de acest tip, cum ar fi cele de la Gruia, Ostrovu Mare,
jud. Mehedinţi, Plosca-Cabana de metal, judeţul Dolj, aparţin tipului B.
Cunoaştem însă şi inele de buclă lucrate din bronz descoperite la Oreviţa
Mare40, care au cele două părţi laterale sub formă de frunze de salcie.
O altă piesă lucrată din aur, de la Bâlteni41, judeţul Gorj, pare a aparţine
variantei A. Un inel de buclă lucrat din aur a fost descoperit şi la Verbicioara, în
apropierea şanţului de apărare şi a fost datat la sfârşitul epocii bronzului42.
Trebuie precizat că tot din aur sunt şi cele 11 piese deja amintite de la Ostrovu
Mare43, precum şi inelul de buclă de la Velika Vrbica44, Serbia.

39

E. Zaharia, Die Lockenringe von Sărata Monteoru und ihre typologischen und
chronologischen Beziehungen, Dacia, NS. 3, 1959, p. 103-134.
40
G. Crăciunescu, Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a Olteniei, Craiova, 2004,
p. 84, pl. LXXII/7.
41
D. Berciu, APO, p. 287, nr. 3; D. Bondoc, Tezaurul Muzeului Olteniei Craiova.
Antichitatea, Craiova, 2007, p. 7.
42
D. Berciu, Die Verbicioara Kultur, Dacia, NS, 5, 1961, p. 123-161.
43
D. Popescu, V. Popescu, Asupra tezaurului de la Ostrovul Mare, SCIV, 6, 1955, 3-4,
p. 865-881.
44
D. Garašanin, Katalog Metala, Beograd, 1954, p. 10; H. Müller Karpe, Handbuch der
Vorgeschichte, IV/2, München, 1980, p. 805, III, pl. 296/C.
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UN FRAGMENT DE TEZAUR MONETAR
DIN EPOCA ROMANĂ DE LA CRAIOVA – METRO
ŞI ALTE MONEDE ROMANE IMPERIALE
DESCOPERITE ÎN DOLJ
Toma RĂDULESCU∗
Abstract: The article deals with coin hoard unearthed in the Craiova Dolj District,
dated before and after the roman conquest. The repertoire consists in 10 hoards
silver denarii and antoninianus form this hoard, issued by emperors Traianus,
Septimius Severus, Iulia Domna, Diadumenianus, Elagabalus, Maximinus Trax,
Gordianus III. Apart from the 13 unpublished isolated coins. Author offers
informations regarding thirteen coins roman imperial unearthed in Dolj District.
Keywords: Roman, imperial denarius, antoninianus, hoard, Craiova – „Metro”,
sestertius, dupondius, Craiova, Bulzeşti, Drănic, Ostroveni, Risipiţi, Sălcuţa, Dolj.

Dacă pentru zona câmpiei oltene, adică sudul judeţelor Mehedinţi, Dolj şi mai
ales fostul Romanaţi, azi în parte în judeţul Olt, au fost prezentate numeroase
descoperiri monetare din epoca romană, unele dintre acestea adevărate monografii
din care amintim cele dedicate Sucidavei,1 Orlei,2 Romulei 3din judeţul Olt sau
∗

doctor în istorie, muzeograf, Muzeul Olteniei.
Dumitru Tudor, Sucidava II, Seconde (1937) et troisième (1940) campagnes de fouilles dans
la forteresse de Celei (département de Romanaţi), Dacia, 7 – 8, 1937 – 1940, pp. 359-400;
Idem, Monede roamane din Sucidava, „Arhivele Olteniei”, 21, 1942, pp. 119-124; Idem, Trei
tezaure monetare găsite la Celei, „Cronica numismatică şi arheologică”, 16, 1942, p. 29; Idem,
Unele monete barbare de bronz dintr-un tezaur de monete romane din sec. IV d. Chr. găsit la
Celei, „Cronica numismatică şi arheologică”, 19, 1945, p. 60; Idem, Oraşe, târguri şi sate din
Dacia romană, Buc., 1968; Bucur Mitrea, Câteva monede romane imperiale, greceşti şi
bizantine descoperite în împrejurimile Celeiului, „Studii şi cercetări de numismatică”, 4, 1968,
pp. 393-396; Idem, Un tezaur monetar restituit Sucidavei, „Studii şi cercetări de istorie veche şi
arheologie”, 1979, 1, pp. 63-77; Octavian Toropu, Eugen Nicolescu, Un tezaur de monede
romane imperiale descoperit la Sucidava, Centru de istorie, filologie, etnografie”, Craiova,
1968, p. 23; Gheorghe Poenaru Bordea, Vasile Barbu, Contribution à l´histoire du Bas-Empire
Romain à la lumière des deux trésors monétaires des IVe – Ve siècles, découverts à Celeiu,
Dacia, NS, 14, 1970, pp. 251 – 295; Octavian Toropu, Noi contribuţii privitoare la podul lui
Constantin cel Mare peste Dunăre, „Analele Universităţii Craiova”, 1, 1972, pp. 20-32; Vasile
Barbu, Fortăreaţa romano-bizantină de la Sucidava în lumina cercetărilor din sectorul sudest, „Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie”, 24, 1973, nr. 1, pp. 27-55; Carmen Maria
Petolescu, Notă asupra unei monede romane de la Sucidava, Cercetări numismatice, II, 1979,
1
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pentru Gârla Mare4 şi Hinova 5– Mehedinţi, pentru partea nordică a acestora
informaţiile sunt mai lacunare, determinate de o insuficientă cercetare sistematică a
pp. 39-40; Gheorghe Poenaru Bordea, Descoperirile monetare din cetăţuia romano-bizantină
de la Sucidava, cu privire specială asupra perioadei 260-328 – Campaniile 1966-1971, SCN,
6, 1975, pp.69-106; Idem, Monedele descoperite în necropola Sucidavei în campania a XX-a
(1968), „Materiale şi cercetări arheologice”, 10, 1978, pp. 141-146; Idem, Monede din vremea
Imperiului roman din colecţia şcolii din cartierul Celeiu al oraşului Corabia, jud. Olt, SCN,
12, 1998, pp. 41-81.
2
Iudita Wincler, Constantin Băloi, Circulaţia monetară în aşezările antice pe teritoriul
comunei Orlea, Acta Musei Napocensis, 8, 1971, pp. 161-172 şi 10, 1973, pp.181-212;
Dumitru Tudor, Oltenia romană, ediţia a II-a, pp.14, 18, 23, 26, 33,79, 80, 81, 83, 92,
95, 100, 174, 178, 288, 300, 308, 309, 321, 425, 583; Toma Rădulescu, Denissa-Liliana
Guţică-Florescu, Monede romane imperiale inedite din colecţia Muzeului Olteniei,
„Muzeul Oltului”, 1, Slatina, 2011, pp. 116-118.
3
Cezar Bolliac, Excursiune arheologică din anullu 1869, Buc., 1869, p. 36; Bucur Mitrea,
Découvertes récentes et plus anciennes de monnaies antiques et byzantines sur le territoire
de la Republique Populaire Roumaine, Dacia NS, 7, 1963, p. 596 nr. 37; Ibidem,
Découvertes récentes et plus anciennes de monnaies antiques et byzantines en Roumanie,
Dacia NS, 12, 1968, p. 456 nr. 71; 13, 1969, p. 548, nr. 54-55; 16, 1972, p. 371, nr. 81; 21,
1977, p. 379, nr. 91; 22, 1978, p. 266, nr. 69; 32, 1979, p. 374, nr. 78; 32, 1988, p. 218,
nr.29; 37, 1993, p.315, nr.60; Emanuel Petac, Monede romane şi greceşti imperiale
descoperite la Reşca (com. Dobrosloveni, jud. Olt), BSNR, XC-XCI, 1996-1997, Editura
Academiei Române, 2002, pp. 259-262; Emanuel Petac, Mihaela Blasko, Un lot de monede
romane imperiale şi greceşti coloniale provenite de la Reşca, com. Dobrosloveni, jud. Olt, în
Al XIV-lea Simpozion Naţional de Numismatică, Tulcea, 16-18 mai 1997, Tulcea, 1997, p.
80; Adrian Popescu, Multiplu de aur de la Constantin cel Mare găsit în sudul Daciei,
BSNR, XCII-XCVII, 1998-2003, Editura Academiei Române, Buc., 2003, pp.379-382;
Octavian Toropu, Romanitatea târzie şi stră-românii în Dacia traiană sud-carpatică
(sec.III-XI), Editura „Scrisul Românesc”, Craiova, 1976, p.215; Cristian M. Vlădescu,
Fortificaţiile romane din Dacia Inferior, Buc., 1986, p. 31; Corneliu Mărgărit Tătulea,
Romula-Malva, Buc., 1994. p.9; Aurică Smaranda, Monede din epoca romană descoperite
la Tomis şi Romula, BSNR, LXXX-LXXXV, 1986-1991, Editura Academie Române, 1992,
pp.273-274; Gheorghe Popilian, Ştefan Chiţu, M. Vasilescu, Săpăturile arheologice de la
Romula, Materiale şi cercetări arheologice, XIV, Tulcea, 1980, p.352; Ibidem, Braşov,
1981, XV, Buc., 1983, p.324; Idem, Villa Suburbana de la Romula, jud. Olt, 1993, partea I,
Editura Academiei Române, p. 231; Gheorghe Poenaru-Bordea, Mihail Zahariade, Noi
materiale arheologice din Romula, „Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară”,
13, 1980, pp. 114-115, nr. 1-15; Gheorghe Popilian, Câteva consideraţii asupra necropolei
de sud-est a Romulei, „Arhivele Olteniei”, 5, 1986, pp. 90 şi 93; Cristaian N. Vlădescu,
Gheorghe Poenaru Bordea, Complexul de fortificaţii de la Romula în cadrul sistemului
defensiv roman de pe Limes Alutans, „Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară”,
10, 1977, p.2; Toma Rădulescu, Denissa-Liliana Guţică-Florescu, op. cit., p. 118-120.
4
Ernest Oberländer-Târnoveanu, Monedele descoperite în complexul arheologic roman
din secolele II-III, de la Gârla Mare (com. Gârla Mare, jud. Mehedinţi)– Un studiu de caz
asupra economiei monetare în spaţiul ruralal provinciei Dacia, „Cercetări numismatice”,
XIV, Buc. 2008, pp. 243-271; Constantin Preda, Tezaurul de epocă romană descoperit la
Gârla Mare (jud. Mehedinţi), „Historica”, 3, Craiova, 1974, pp. 67-92.
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colecţiilor numismatice publice şi private şi nu în ultimul rând de poziţia ceva mai
periferică faţă de principalele drumuri romane, la care mai adăugăm dispariţia mai
ales după 1989 a unor monede din muzeele săteşti şi colecţiile unor şcoli.
În studiul de faţă ne propunem să începem o cât mai exactă prezentare a
cât mai multe descoperiri monetare din epoca stăpânirii romane pornind de la
colecţiile numismatice publice, completate cu alte descoperiri întâmplătoare
prezentate spre identificare de diverse persoane.
Un caz fericit este cel conferit de un craiovean la începutul lunii mai 2012 care
mi-a pus la dispoziţie spre identificare un număr de 10 monede romane imperiale
salvate de la un grup de muncitori care lucrau cu câteva zile mai înainte la un gard
pentru o vilă recent ridicată în zona de nord-est a oraşului, la punctul „Metro” situat
în imediata vecinătate a drumului european ce leagă Craiova de Bucureşti. Pentru
arealul Craiovei istorice această descoperire se adaugă unei alteia de prin anul 1930
din imediata apropiere a castrului roman Pelendava, dar pe malul stâng al Jiului la
circa 400 m distanţă, dar care se pare că aparţinea altui grup de tezaure (au fost
văzute circa 25-30 denari de argint emisiuni Vespasianus, Traianus, Antoninus
Pius, Septimius Severus, Aquilia Severa şi Severus Alexander)6. Din analiza acestor
monede, precum şi din relatările persoanei amintite mai sus, rezultă că a fost
descoperit întâmplător un consistent tezaur monetar roman din epoca imperială întrun vas asemănător cu cele în care s-au păstrat două din tezaurele romane imperiale
romane de la Bârca-Dolj, dar care a fost distrus.
Cele 10 monede romane sunt 8 denari, un antoninian, şi care sunt în perfectă
stare de conservare, la care adăugăm un denar subaerat sau fourrée, emisiune din
timpul domniei împăratului Elagabalus. Semnalăm prezenţa unui denar destul de rar,
emisiune pentru Diadumenianus a împăratului Macrinus7. În general, denarii pentru
Diadumenianus sunt mai rar întâlniţi în alte tezaure contemporane parţial recuperate,
dar mai ales în cele recuperate aproape în totalitate cum sunt tezaurele Bârca III8sau
Gruia – Mehedinţi9. Despre problema dinarilor subaeraţi în Oltenia s-au ocupat
numeroşi numismaţi dintre care amintim în primul rând pe Dumitru Tudor, apoi
Gheorghe Poenaru-Bordea, Iudita Wincler, Constantin Preda, Gheorghe Popilian,
Onoriu Stoica, Ion Stângă şi alţii. Existenţa unui denar subaerat nu ne surprinde cu
nimic deoarece sunt semnalate frecvent mai ales în descoperiri izolate, dar şi în cadrul
5

Mişu Davidesscu, Ion Stângă, Monedele din castelul roman târziu de la Hinova,
Drobeta, VI, Drobeta– Turnu Severin, 1985, pp. 75-102.
6
Onoriu Stoica, Câteva descoperiri monetare în Oltenia, Buletin informativ, Societatea
Numismatică Română, secţiunea Craiova, 1, Craiova, 1975, p. 20, nr.IX.
7
Asupra rarităţii acestei emisiuni vezi David R. Sear, Roman Coins and Their Values,
vol. II, London, 2002, p. 594, nr. 7449.
8
Toma Rădulescu, Corneliu Mărgărit Tătulea, Al treilea tezaur de monede romane imperiale
descoperite la Bârca – Dolj, „Oltenia”. Studii şi comunicări. Istorie-arheologie, vol. I, s.n.,
1990-1995, Craiova, 1998, p. 90, nr. 658-660 exemplare identice cu cel de aici, şi nr. 661.
9
Gheorghe Popilian, Mişu Davidescu, Tezaurul de monede romane imperiale descoperit
la Gruia (jud. Mehedinţi), „Drobeta”, X, Drobeta Turnu Severin, 2000, p. 81, nr. 540 –
exemplar identic cu cel prezentat de noi.
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unor tezaure, fiind executate probabil tot în atelierele oficiale de la Roma şi care erau
greu depistabile atunci când erau introduse în circulaţie şi când se simţea pe plan
central lipsa de metal preţios în raport cu numărul de monede dintr-aceleaşi serii care
urmau să satisfacă nevoile armatei şi ale administraţiei. Recent Ernest OberländerTârnoveanu, fără a respinge total ipotezele privind realizarea monedelor subaerate,
consideră că „toate monedele placate erau iniţial acoperite cu un înveliş de metal uşor
fuzibil, staniu sau plumb, care avea rolul să asigure aderarea temeincă a foliei de
argint la nucleul de cupru sau billon, la temperaturi rezonabile”10. Faptul că
fragmentul de tezaur se încheie cu un denar şi antoninian de la Gordianus III de
acelaşi tip ne poate permite să considerăm că în ansamblu tezaurul de la Craiova ar fi
putut să aibă în componenţa sa mai multe emisiuni de denari şi antoninieni ale
împăratului amintit mai sus. În sfârşit considerăm că principalii emitenţi, desigur cu
excepţia lui Traian, sunt reprezentaţi şi în cazul de faţă, urmând ca eventuale
completări ale acestei descoperiri să confirme sau să infirme supoziţiile noastre.
Faptul că cele 10 monede sunt eşalonate pe o perioadă relativ lungă, adică de
la Traian (103-111 d. Hr.) până la Gordianus III (241-243) ne îndreptăţeşte să
considerăm că tezaurul a fost consistent, aşa cum o arată componenţa altor tezaure
contemporane şi consistente la care primul emitent în ordine cronologică este mai
recent. Amintim printre altele tezaurul de la Gruia – Mehedinţi din care s-au
recuperat 1508 monede, care debutează cu un denar de la Vespasian şi se încheie
cu antoninieni de la Gordian III11, al doilea tezaur de la Bârca – Dolj alcătuit din
315 monede care debutează cu un denar de la Marc Aureliu (171 d. Hr.) şi se
încheie cu doi antoninieni Gordianus III (243-244 d. Hr.)12, tezaurul de la
Dăbuleni-Dolj (139 monede) din aria Sucidavei din care cea mai veche este un
denar din timpul lui Titus (79-80 d. Hr.) şi se sfârşeşte cu un denar de la
Maximinus Thrax (235-236 d.Hr.)13, tezaurul de la Drăgăşani – Vâlcea – 155
monede eşalonate între domniile lui Vespasian şi Gordianus III14. Excepţie poate
fi considerat tezaurul descoperit la Sâmbureşti – Olt, care a fost recuperat în bună
parte (4138 denari şi antoninieni emisiuni de la Vitellius la Gordianus III)15, dar
10

Ernest Oberländer-Târnoveanu, op. cit., p. 253.
Ibidem, pp. 69-104; Toma Rădulescu, Denissa-Liliana Guţică-Florescu, op. cit., pp.
115-116 unde sunt prezentate pe lângă cele 1501 monede păstrate la Muzeul „Porţilor
de Fier”, alte 7 exemplare din colecţiile Muzeului Olteniei.
12
Constantin Preda, Tezaurul monetar de la Bârca (jud. Dolj) şi unele probleme privind
atacurile carpilor din anii 242 şi 245 din Dacia romană, SCN, IV, 1968, pp. 176-184.
13
Toma Rădulescu, Un nou lot din tezaurul de denari imperiali romani descoperit la
Dăbuleni (juteţul Dolj), „Monedă şi comerţ în sud-estul Europei”, III, Muzeul Naţional
Brukenthal, Sibiu, 2009, pp. 65-72; Toma Rădulescu, Marinela Mărunţelu, Un tezaur de
denari romani imperiali din vremea împăratului Maximin Thrax descoperit la
Dăbuleni-Dolj, A.O., serie nouă, 17, Craiova, 2003, pp. 37-46..
14
Gheorghe Popilian, Emil Persu, Tezaurul de monede romane imperiale de la
Drăgăşani, BSNR, XC-XCI, 1996-1997, pp. 45-54.
15
Ioan Mitrea, Virgil Mihăilescu-Bîrliba, Din nou despre tezaurul de la Sâmbureşti
(jud. Olt), „Buletinul Societăţii Numismatice Române”, LXXX-LXXXV, 1986-1991,
Editura Academiei Române, Buc., 1992, pp. 75-87.
11
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nici în cazul nostru nu poate fi exclusă posibilitatea ca punctul de început al
tezaurului să fi fost ante Traianus.
Conform analizelor pertinente susţinute în special de numismaţii Emanuel
Petac16 şi Silviu I. Purece17 fragmentul de tezaur poate fi încadrat cu rezervele
de rigoare în asemenea situaţii în orizontul de tezaure din timpul lui Gordianus
III din anul 242, care poate fi legată de pătrunderea carpilor la sud de Dunăre în
provinciile Moesia şi Thracia de unde au fost respinşi de armata romană a lui
Gordian III care se deplasa spre Orient. O altă grupă în care ar putea fi mai bine
încadrat acest fragment de tezaur ar fi cea a tezaurelor cu cele mai recente emisiuni din anii 243-244. 18Amintim o serie de tezaure ascunse în timpul lui
Gordianus III din zona Olteniei: Sâmbureşti – Olt19, Caracal – Olt20, Vârtopu –
Dolj21, Dobridor, com. Moţăţei – Dolj22, Bârca – Dolj23, Pârşani – Dolj, localitate situată la distanţă mică de tezaurul nostru24, Băleşti – Gorj25, Peşteana –
Vulcan, com. Ciuperceni – Gorj26, Gruia – Mehedinţi27, Drăgăşani – Vâlcea28.
Motivul real al ascunderii tezaurului roman din zona Craiovei poate fi legat de
16

Emanuel Petac, Consideraţii cu privire la data finală a tezaurelor monetare
îngropate la mijlocul sec. III p.Chr. în Dacia romană de la sud de Carpaţi, SCN, 12,
Editura Academiei Române, Buc., 1998, pp. 27-40.
17
Silviu I. Purece, Orizonturile de tezaure din zona de sud a provinciei Dacia-discuţii şi
ipoteze „Monedă şi comerţ în sud-estul Europei”, II, Muzeul Naţional Brukenthal,
Sibiu, 2008, pp. 97-100. Un fragment de tezaur alcătuit din 10 denari romani imperiali a
fost descoperit la Drăgăşani dar probabil îngropat la începutul domniei lui Severus
Alexander aşa cum se poate remarca din componenţa sa (vezi Ibidem, A roman group of
coins from Vâlcea County Museum, în Acta TSV, 2006, pp. 183-192.
18
Asupra tezaurelor tip Gordian III vezi tabelele nr. 2a-c la E. Petac, op. cit., pp. 28-29
unde am încadrat şi acest fragment de tezaur.
19
Ion Mitrea, V. Mihăilescu-Bârliba, Din nou despre tezaurul de la Sâmbureşti (jud.
Olt), BSNR, LXXX-LXXXV, 1986-1991, pp. 75-87.
20
Gheorghe Popilian, Ştefan Chiţu, Tezaurul roman de monede imperiale descoperit la
Caracal, „Arhivele Olteniei”, serie nouă, 12, 1997, pp. 31-39.
21
Octavian Iliescu, Tezaurul roman imperial de la Vârtopu (Dolj), „Oltenia”, 1, 1940,
pp. 122-127; Gheorghe Popilian, Câteva consideraţii cu privire la tezaurul de la
Vârtop, jud. Dolj, „Arhivele Olteniei”, serie nouă, 13, 1998, pp. 43-69.
22
Octavian Iliescu, Tezaurul roman imperial de la Dobridor (Dolj), „Oltenia”, 1, 1940,
pp. 141-144.
23
Constantin Preda, op. cit. pp. 175-196.
24
Gheorghe Popilian, Zaharia Gărău, Notă asupra tezaurului de monede romane imperiale de
la Pârşani, comuna Pieleşti, jud. Dolj, „Contribuţii istorice”, 1, Craiova, 1972, pp. 2-3.
25
Bucur Mitera, Tezaurul monetar de la Băleşti, jud. Gorj, din vremea lui Gordian al
III-lea, Cercetări Numismatice, II, Buc. 1979, pp. 15-37.
26
Emanuel Petac, op. cit. p.35.
27
Gheorghe Popilian, Mişu Davidescu, op. cit.; Toma Rădulescu, Denissa-Liliana
Guţică-Florescu, op. cit.
28
Gheorghe Popilian, Emil Persu, op. cit.; Silviu I. Purece, Tezaurele romane imperiale
descoperite pe teritoriul judeţului Vâlcea, Buridava, Studii şi materiale, VII, Editura
Offsetcolor, Râmnicu Vâlcea, 2009, pp. 64-65.
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posibilele atacuri ale carpilor care în retragere au afectat şi zona de sud a Daciei
Malvensis, mai ales că toate se regăsesc foarte aproape de traseul unor drumuri
romane care uneau principalele localităţi sau castrele din zona Limesului
Alutanus, cel mai probabil în cazul de faţă şi care poate fi oarecum legat de
tezaurul de la Sâmbureşti de pe valea Oltului.
Cercetările făcute de-a lungul timpului asupra unor loturi de monede din
aceleaşi tezaure s-a constatat că în ansamblu cuprind principalele emisiuni ale
depozitului monetar respectiv, desigur cu unele rezerve legate de începutul şi
sfârşitul acestora, care au fost uneori confirmate de alte loturi monetare mai
consistente aparţinând aceluiaşi tezaur29. Explicaţia ar putea fi justificată de
regula aproape generală în care monedele cele mai recente sunt în număr redus,
aşa cum este cazul celui de al treilea tezaur descoperit la Bârca – Dolj alcătuit
din peste 2000 de monede cunoscute de noi şi din care au fost semnalate alte
trei loturi dar care nu cuprindeau antoninianul din timpul lui Filip Arabul – cea
mai recentă monedă din tezaur30.
I. TEZAURUL ROMAN IMPERIAL – CRAIOVA, METRO
CATALOG
Traianus
1.Denar.
Av. IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P – legendă circulară. Bustul
împăratului, drapat, laureat, spre dr.
Rv. COS V P P SPQR OPTIMO PRINC. Aequitas în picioare spre dr., ţine în
mâna dr. o balanţă, iar în st. cornucopiae. C.p.e.
Ax 7, 2,95 g, diam. 17,65 x 18,92 mm; bine conservată.
R.I.C. 118, anii 103-111, variantă, argint.
Septimius Severus
2.Denar
Av. SEVERVS – PIVS AVG. Efigia împăratului în profil spre dr. C.p.e.
Rv. P M TR P XI COS III P P – legendă circulară. Fortuna şezând, spre st.,
ţine în mâna dr. o ancoră, iar în cea st. cornucopiae. C.p.e.
Ax 12, 3,34 g, diam. 18,80 x18,20 mm, bine conservată.
R.I.C. 189(b), an 203.

29

Cele mai complete cercetări în privinţa împrăştierilor de monede de tezaure imperiale
romane le-au făcut Bucur Mitrea: Descoperirea monetară de la Oboroceni (r. Paşcani)
şi importanţa sa istorică, „Arheologia Moldovei”, 5, 1967, pp. 81-184 unde sunt
prezentate 13 loturi din acelaşi tezaur; ulterior şi alţi numismaţi au tratat aceiaşi
problemă – vezi Silviu Istrate Purece, Tezaurul de la Stăneşti, Muzeul judeţean Vâlcea,
Editura economică, 2005, unde sunt prezentate trei loturi ale aceluiaşi tezaur.
30
Toma Rădulescu, Corneliu Mărgărit Tătulea, op. cit., pp. 72-104; Maria-Magdalena
Duţescu, Ana-Maria Rădulescu, Un nou lot monetar din al treilea tezaur de la Bârca,
„Oltenia”. Studii şi comunicări. Istorie-arheologie, XIII, Craiova, 2001, pp. 90-03.
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Septimius Severus; Iulia Domna
3. Denar
Av. IVLIA – AVGVSTA. Bust, drapat, spre dr.
Rv. VESTAE-[SANCTAE]. Vesta în picioare spre st., cu mâna dr. ridică
patera, iar în cea st. ţine un sceptru.
Ax 7, 2,75 g, diam. 15,25 x 16,85 mm, legenda rv. în afara flanului monedei şi
ştearsă.
R.I.C. 587, anii 196-211.
Macrinus; Diadumenianus (Caesar)
4. Denar
Av. M OPEL AN DIADVMENIAN CAES. Efigia lui Diadumenian, drapat,
cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. PRINC – IVVENTVTIS. Diadumenianus în picioare, din faţă, cu capul
întors spre dr., ţine un stindard cu vultur (signum militum) în mâna dr. şi un
sceptru în st., iar în spate la dr. două stindarde. C.p.e.
Ax 12, 2,96 g, diam 19,14 x 18,60 mm, bine conservată.
R.I.C. 102 b, anii 217-218.
Elagabalus
5. Denar
Av. IMP ANTONINVS – PIVS AVG. Bust împărat, cu barbă, laureat, cuirasat
şi cu corn. C.p.e.
Rv. P M TR P IIII COS III P P. Elagabalus în picioare, spre st., face jertfă
asupra unui altar aprins, iar în mâna st. ţine o ramură lauri. Deasupra mâinii dr.
şi altarului *. C.p. e.
Ax 7, 3,32 g, diam. 19,27 x 18,65 mm, bine conservată.
R.I.C. 46, an 221.
6. Denar (subaerat)
Av. [IMP ANTO]NINVS – [PIVS AVG]. Bust împărat, cu barbă, laureat,
cuirasat şi cu corn.
Rv. P M TR P [IIII COS III P P]?. Elagabalus în picioare, spre st., face jertfă asupra
unui altar aprins, iar în mâna st. ţine o ramură lauri. Deasupra mâinii dr. şi altarului *.
Ax 7, 2,27 g, diam. 17,90 x 16,85 mm, ştearsă în parte, iar în urma restaurării
foiţa de argint înlăturată în parte.
R.I.C. 46?, an 221.
Maximinus Trax
7. Denar
Av. IMP MAXIMINVS PIVS AVG. Bust împărat spre dr., laureat, cuirasat. C.p.e.
Rv. SALVS AVGVSTI. Salus stând spre st. ţine în mâna dr. o cunună, iar cu st.
se sprijină de scaun. C.p.e.
Ax. 12, 2,14 g, diam. 18,69 x 20,13 mm, bine conservată.
R.I.C. 14, martie 235 – ianuarie 236.
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8. Denar
Av. IMP MAXIMINVS PIVS AVG. Bust împărat spre dr., laureat, cuirasat. C.p.e.
Rv. VIC –TO– RI –A AVG. Victoria în mers spre dr. ţine în mâna dr. o cunună
lauri, iar în st. o ramură de palmier. C.p.e.
Ax. 7, 3,38 g, diam. 19,90 x 20,73 mm, bine conservată.
R.I.C. 16, martie 235 – ianuarie 236.
Gordianus III
9. Denar
Av. IMP GORDIANVS FIVS FEL AVG. Bust, împărat spre dr, drapat,
laureat, cuirasat. C.p.e.
Rv. AETER – N– ITATI AVG. Sol în picioare din faţă, cu capul întors spre
st., ţine în mâna dr. în sus, iar cu cea st. ridică un glob. C.p.e.
Ax. 12, 3,13 g, diam. 19,58 x 19,10 mm, bine conservată.
R.I.C. 111, anii 241-243.
10. Antoninian
Av. IMP GORDIANVS FIVS FEL AVG. Bust, împărat spre dr, drapat, radiat,
cuirasat. C.p.e.
Rv. AETER – NITATI AVG. Sol în picioare din faţă, cu capul întors spre st.,
ţine în mâna dr. în sus, iar cu cea st. ridică un glob. C.p.e.
Ax. 7, 4,50 g, diam. 21,38 x 23,27 mm, bine conservată.
R.I.C. 83, anii 241-243.
II. Al doilea lot de monede romane imperiale pe care le prezentăm acum sunt câteva
descoperiri întâmplătoare de pe raza judeţului Dolj aflate în colecţiile Muzeului
Olteniei sau prezentate nouă spre determinare de diverse persoane care ne-au pus la
dispoziţie şi împrejurările prin care aceştia le aveau în posesie. La aceasta putem
adăuga editarea colecţiei de monede imperiale de argint care au aparţinut Fundaţiei
„Alexandru şi Aristia Aman” (azi Biblioteca judeţeană Dolj) şi care în cea mai mare
parte provin de pe raza judeţului Dolj31. Demersul nostru este menit să dea o imagine
cât mai apropiată de adevărul istoric într-o zonă care a fost sub stăpânire romană
directă în cadrul provinciei Dacia. Pentru judeţul Dolj au mai fost semnalate descoperiri de monede romane imperiale la Afumaţi (bronz Gordian III Viminacium)32,
Amărăştii de Sus (denar Otho în punctul „Săpunari”)33, Băileşti (bronzuri Traianus,
Hadrianus şi Antoninus Pius), Bechet (denar Elagabalus), Branişte, com. Daneţi
(denari Antoninus Pius şi Marcus Aurelius, Elagabalus şi Gordianus III)34, Carpen,
31

Toma Rădulescu, Colecţia Alexandru şi Aristia Aman. Catalog numismatic. I.
Monede antice de aur şi argint, Editura „Sim Art”, Craiova, 2008, pp. 33-35 şi 139-180
unde sunt prezentate 274 monede romane imperiale de aur şi argint.
32
Constantin Preda, Câteva monede antice descoperite în Oltenia, „Oltenia”. Studii.
Documente. Culegeri, seria a III-a, III, 1999, nr. 1, p. 18.
33
Octavian Toropu, Onoriu Stoica, Comunicări. seria numismatică, IV, Craiova, 1969, p. 4.
34
Onoriu Stoica, op. cit., p. 18, nr.I şi II, p. 19, nr. IV.
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punctul Troian (denar Domitianus)35, Cerăt (denari Vespasianus (2), Titus, Marcus
Aurelius, Septimius Severus, Severus Alexander şi familia (3) găsiţi la vest de sat)36,
Cetate (bronzuri Hadrianus, Antoninus Pius, Faustina I, Marcus Aurelius, Traianus
Decius)37, Comani, azi Basarabi (monede Vespasian), 38Dioşti (monede romane în
punctul „Dealul Nucilor”)39, Filiaşi (denari Vespasianus, Domitianus şi Severus
Alexander)40, Giubega (denari Traianus, Caracalla şi Severus Alexander)41, Lipov
(bronzuri Antoninus Pius şi o monedă colonială) 42Maglavit (monede romane)43,
Măceşu de Jos (bronzuri – una Septimius Severus şi alta colonială)44, Ostroveni
(denari Domitianus, Faustina II şi Crispina la punctul „Capul Viilor”şi mai multe
monede romane din bronz)45, Perişor (bronz Traianus şi antoninian Elagabalus)46,
Pieleşti (denari Commodus, Septimius Severus şi Severus Alexander)47, Piscul de
Câmp (denar subaerat Septimius Severus)48, Piscu Sadovei, comuna Sadova (sestert
şi dupondius Traianus)49, Sadova (7 denari romani imperiali din secolele II-III, cele
mai recente din timpul domniei lui Severus Alexander şi denar Elagabalus şi
antoninian Gordianus III)50, Terpeziţa – Dolj, punctul Genune (denar Elagabalus
pentru Iulia Maesa)51,Valea Stanciului (bronzuri Hadrianus, Faustina I, Filipus Arabs
şi una colonială)52 şi Vârtop (bronz Vespasianus)53. Nu am introdus în enumerarea
noastră descoperirile de pe raza castrului de la Răcari şi ale aşezării romane de la
Cioroiul Nou, care prin numărul şi diversitatea emisiunilor şi emitenţilor se
încadrează în alt sistem, dar nici fragmentele de tezaure romane de la Dioşti sau
Cetate.54 Urmează ca într-un viitor studiu să ne aplecăm şi asupra descoperirilor
35

Toma Rădulescu, Denissa-Liliana Guţică-Florescu, op. cit. p. 114.
Constantin Voicu, Catalogul descoperirilor monetaare din Oltenia. Monede străine
(sec. IV î.e.n – anul 102 e.n), Buletin informativ, Societatea Numismatică Română,
secţiunea Craiova, 2, Craiova, 1976, p. 27, nr.13; O. Stoica, op. cit., p. 19, nr.VI.
37
O. Stoica, op. cit., p. 20, nr.VII.
38
Constantin Voicu, op. cit. p. 27, nr. 16.
39
Ibidem, p. 27, nr. 18.
40
Ibidem, nr. 22; O. Stoica, op. cit., p.20, nr. X.
41
O. Stoica, op. cit.,p. 20-21, nr. XI.
42
Ibidem, p. 21, nr. XIII.
43
Constantin Voicu, op. cit. p. 28, nr. 28.
44
O.Stoica, op.cit., p. 21, nr. XIV.
45
Ibidem, nr. XVI; Constantin Voicu, p. 28, nr. 32.
46
O. Stoica, op. cit., p. 21-22, nr. XVII.
47
Ibidem, p. 22, nr. XIX.
48
Toma Rădulescu, Monede..., p. 118.
49
Adrian Popescu, Aurică Smaranda, Aurel Diaconu, Monede romane republicane şi
imperiale descoperite la Piscu Sadovei, comuna Sadova jud. Dolj, SCN, X, 1993,
Editura Academiei Române, Buc., 1996, pp. 159-160, nr. 6-7.
50
Constantin Preda, op. cit., pp. 17-18; O. Stoica, op. cit., p. 22, nr. XXII.
51
Toma Rădulescu, Denissa-Liliana Guţică-Florescu, op. cit. p. 120.
52
O. Stoica, op. cit., p. 22, nr. XXIII.
53
Ibidem, p. 23, nr, XXIV.
54
Ibidem, pp.114-115.
36
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monetare după retragerea administraţiei şi armatei romane în timpul domniei
împăratului Aurelianus.55
Prima monedă este un denar emis de Marcus Aurelius descoperită într-o
zonă care până în pragurile epocii moderne se afla la marginea oraşului Craiova.
Acest denar nu este unicat, căci au mai fost semnalate monede emise de împăraţii Traianus, Antoninus Pius, Marcus Aurelius (descoperită pe locul fostului
Teatru Naţional, azi blocul „Lumea Copiilor”), Gordianus III şi Aurelianus56.
Următoarele şase monede romane sunt denari imperiali, emisiuni dintre anii
152-153 şi 233-235, dintre care un exemplar este subaerat (nr. 3 Septimius
Severus pentru Caracalla din anul 209). Prezenţa unor astfel de emisiuni subaerate
este întâlnită frecvent în majoritatea aşezărilor importante din epoca stăpânirii
romane în Dacia şi avem nenumărate exemple în cuprinsul sau împrejurimile
Sucidavei, Romulei-Reşca, Slăvenilor, Hinovei, Cioroiului Nou, Drobetei sau
Bumbeştilor în Gorj. De asemenea denarii sau antoninienii subaeraţi se întâlnesc
în tezaure monetare contemporane (Bârca, Tunarii Vechi, Galicea Mare etc), dar
şi în mediul rural în aşezări daco-romane.
Toţi cei şase denari fac parte din colecţia numismatică a preotului şi profesorului de religie şi istorie dr. Ion Popescu Cilieni (1906-1956), din Craiova57.
Născut în casa cantorului bisericesc Marin Popescu din Cilieni – Romanaţi, azi
55

Bucur Mitrea, Descoperirile monetare în România (1974-1976) (XVIII-XX), „Buletinul
Societăţii Numismatice Bomâne”, LXX-LXXIV (1976-1980), Buc., 1981, p. 579, nr. 126,
Almăj (bronz Constantius Clorus); p. 581, nr. 137, Bistreţ (tezaur 22 monede roane de bronz
din secolul IV), p. 583, nr. 155, Cetate (bronz Galerius), nr. 161 Cârcea (bronzuri romane
sec. IV – Aurelianus Probus, Valentinian I, Valens I ect.), nr. 162, Creţeşti, com. Breasta
(bronz Constantius II), p. 584, nr. 170, Dăbuleni (bronz Constantin Cel Mare), p. 585, nr.
178, Drănic (tezaur de siliquae emisiuni Contantiuns II, Gratianus, Valens), p. 586, nr. 184,
Gângiova (bronz Constantius II), p. 587, nr. 197, Maglavit (bronzuri Carinus, Maximianus
Hercules, Constantin cel Mare, Constantius II şi o siliqua Malentinianus I), nr. 187, Măceşu
de Jos (bronzuri Constantin cel Mare, Theodosius I, Arcadius), p. 581, nr. 205, MofleniCraiova (bronzuri Aurelianus, Diocletianus, Constantin cel Mare, Constantius II, epoca
constantiniană), p. 589, nr. 215, Ostroveni (bronz Constant), p. 593, nr. 250, Ştiubei, com.
Vela (bronz Maximianus Hercules), nr. 256, Valea Stanciului (bronz Constantin cel Mare,
Constantius II) şi nu în ultimul rând Craiova unde în anul 1891 s-ar fi descoperit circa 5000
monede argint dintre care cele mai vechi erau emise de Constantin cel Mare, iar cele mai
recente de Gratianus (367-383) – vezi Constantin Moisil, Din numismatica Olteniei,
„Buletinul Societăţii Numismatice Bomâne”, X, 1913, p. 21; Petre Gherghe, Lucian Amon,
Istoria Craiovei. Mărturii arheologice şi numismatice (mileniul VII a. Chr.-secolul XV p.
CHr.), Editura Universitaria, Craiova, 2010, pp. 83-84.
56
Octavian Toropu, Aşezări antice la Mofleni – Bucovăţ şi în împrejurimi, „Mitropolia
Olteniei”, XXIV, 1972, nr. 9-19, p. 706; pentru partea de arheologie vezi şi Cezar
Gabriel Avram (coordonator), Paul-Emanoil Barbu, Dinică Ciobotea, Vladimir Osiac,
Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Dolj Craiova, Academia Română, Editura
„Alma”, Craiova, 2005, pp. 22-26; Petre Gherghe, Lucian Amon, op. cit., p. 71.
57
Despre acesta vezi Toma Rădulescu, Preot profesor doctor Ion Popescu Cilieni (19061956) – o viaţă închinată Bisericii şi poporului român, „Analele Universităţii Craiova”, seria
Teologie, I, nr. 1, 1996, Editura Universitaria, Craiova, 1996, pp. 127-140.
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judeţul Olt, după absolvirea seminarului şi facultăţii de teologie în anul 1945 obţine
titlul de doctor cu lucrarea „Învelişurile vechilor noastre biserici”, sub conducerea
academicienilor Theodor M. Popescu şi Nicolae M. Popescu. Pr. Ion Popescu
Cilieni a fost una din cele mai ilustre figuri ale teologiei şi istoriei româneşti,
remarcându-se prin lucrările şi manualele de teologie, dar mai ales prin editări de
documente şi sinteze privitoare la istoria Bisericii oltene, dar şi a Craiovei în pragul
vremurilor moderne (vezi în acest sens culegerea de documente editată în 1957 şi
intitulată Meşteşugari şi neguţători din trecutul Craiovei. Documente 1866-1865,
cu o prefaţă de excepţie valabilă şi în prezent). În calitate de profesor de istorie la
Colegiile Naţionale „Carol I”, „Fraţii Buzeşti” sau „Gheorghe Chiţu”, pr. Ion
Popescu Cilieni a adunat de la elevi monede din toate timpurile pe care le-a
determinat şi a notat numele celor care i le prezentaseră, precum şi locul descoperirii acestora. Majoritatea monedelor colecţiei (monede antice de argint şi bronz
greceşti sau romane, monede medievale şi moderne-peste 300 de piese), după
decesul acestuia (4 noiembrie 1956) în anul 1962 au fost donate Muzeului Olteniei.
Din aceste până în prezent am identificat pe baza notărilor personale ale lui Ion
Popescu Cilieni şase denari imperiali romani care au fost descoperiţi în oraşul
Craiova.
A opta piesă este tot un denar emis de Antoninus Pius pentru soţia sa
Faustina I după decesul acesteia, adică post 141 d. Chr. descoperit în nordul
judeţului Dolj pe raza localităţii Bulzeşti. Comuna Bulzeşti este situată în nordul
judeţului Dolj în zona Dealurilor Amaradiei, pe râul Frăţila, cu văi adânci şi
culmi deluroase înguste58, la circa 35 km de Craiova pe linia Craiova – Murgaş
– Bălceşti, Vâlcea59.
Următoarele două piese sunt bronzuri mijlocii (dupondius) descoperite la
Drănic, comună situată la 40 km sud de Craiova pe linia Craiova – Segarcea – Drănic
– Gighera.60 Pe raza comunei Drănic au fost identificate urme încă din neolitic, o
necropolă geto-dacică din secolele II-I î.Chr., morminte geto-dacice şi o aşezare romană din secolul IV p. Chr61. Localitatea este cunoscută în ţară şi peste hotare şi
printr-un tezaur de siliquae din secolul al IV-lea62. Faptul că cele două monede de
bronz sunt în bună parte şterse este un argument al intensităţii circulaţiei în mediul
rural al unor monede cu valoare mică şi utilizate curent de către daco-romani.
A zecea piesă este un sestert din anii 155-156 emis de Antoninus Pius, care s-a
păstrat în foarte bună stare de conservare. Comuna Ostroveni, pe raza căreia s-a
58

Cezar Gabriel Avram (coord.), Paul-Emanoil Barbu, Dinică Ciobotea, Vladimir
Osiac, Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Dolj A-C, Academia Română,
Editura „Alma”, Craiova, 2004, p. 178.
59
Anuarul Mitropoliei Olteniei, Râmnicului şi Severinului pe anul 1940, Craiova, 1941, p. 194.
60
Ibidem, p. 221.
61
Cezar Gabriel Avram (coordonator), Paul-Emanoil Barbu, Dinică Ciobotea, Vladimir
Osiac, Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Dolj D-M, Academia Română,
Editura „Alma”, Craiova, 2004, p. 80.
62
Gheorghe Popilian, Un tezaur roman din secolul al IV-lea descoperit în Oltenia,
SCN, 6, 1975, pp. 229-231, tezaur care se conservă în colecţiile Muzeului Olteniei.
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descoperit sestertul roman, este amplasată la 65 km sud de Craiova, nu departe de
Dunăre63. Tot aici a mai fost semnalată o monedă din timpul lui Domitianus,
descoperită la punctul „Capul Viilor” şi care a făcut parte din colecţia prof. de
istorie Alexandru Dinu din Craiova64.
Un denar emis de Commodus în prima parte a domniei pentru soţia sa
Crispina a fost recuperat de prof. de matematică Aurel Cismaru de la un elev de
al său şi se păstrează în colecţia familiei. Comuna Risipiţi (Unirea) este situată
la 60 km sud-vest de Craiova pe linia Craiova–Cetate65, într-o zonă de câmpie
întreruptă de numeroase văi66.
Ultima monedă este un denar emis de Antoninus Pius în anii 157-158
descoperit pe raza comunei doljene Sălcuţa, cunoscută în literatura de specialitate prin cultura neolitică care-i poartă numele şi care figurează şi la Muzeul
de etnografie a popoarelor din Berlin prin idolii, adevărate opere de artă. Localitatea este situată la 38 km sud-vest de Craiova pe şoseaua Craiova – Cetate, pe
cursul mijlociu al râului Desnăţui unde s-a descoperit şi denarul roman67.
Prezentarea unui fragment de tezaur şi a unor monede descoperite la
Craiova, la care asociem alte câteva localităţi doljene, aduce noi contribuţii la o
mai corectă cunoaştere a vieţii economice şi circulaţiei monetare din epoca
stăpânirii romane în zona Doljului actual şi se înscrie în efortul general de
editare a tuturor izvoarelor numismatice aflate în colecţii publice sau private.
II. MONEDE IZOLATE
CATALOG
CRAIOVA
Marcus Aurelius
1. Denar
Av. M. ANTONINVS AVG. IMP. II. Efigia împăratului spre dr. cu capul
descoperit.
Rv. TR. P. XVIII. COS. III. Felicitas stând spre dr. ţine caduceus în mâna dr.,
iar în st. cornucopiae.
R.I.C. 110, Roma, decembrie 163– decembrie 164.
Ax. 7, 3,75 g, diam. 18 x17,4 mm
Valentin Tănăsuică – găsită în anii 1993-1994 pe str. V.Alecsandri din Craiova,
în spate.

63

Anuarul Mitropoliei Olteniei…..p.266; detalii vezi Cezar Gabriel Avram
(coordonator), Paul-Emanoil Barbu, Dinică Ciobotea, Vladimir Osiac, Dicţionarul
istoric al localităţilor din judeţul Dolj N-V, Academia Română, Editura „Alma”,
Craiova, 2004, pp.28-34.
64
Constantin Voicu, op. cit., 1976, p. 28, nr.32.
65
Anuarul Mitropoliei Olteniei…, p. 287.
66
Cezar Gabriel Avram (coordonator), Paul-Emanoil Barbu, Dinică Ciobotea, Vladimir
Osiac, op. cit. pp. 294-298.
67
Ibidem, pp. 157-167; Anuarul Mitropoliei Olteniei….., p. 291.
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CRAIOVA – Ion Popescu Cilieni
Antoninus Pius
2. Denar
Av. ANTONINVS AVG.-PIVS. PP. TR. P. XVI. Efigia împăratului, laureat,
spre dr. C.p.e.
Rv. C-O-S-IIII. Annona în picioare din faţă, spre st. ţine în mâna dr. spice de
grâu, iar cu st. se prijină de modius, aşezat pe o navă din care este redată pe
jumătate. C.p.e.
R.I.C. 221, Roma, anii 152-153.
Ax 7, 3,29 g, diam. 18,2 x 17,3 mm, M.O., inv. 3868, nr. vechi 16.275/15, bine
conservată. Colecţia pr. prof. dr. Ion Popescu Cilieni, adusă de un elev de la
Liceul comercial „Gheorghe Chiţu” ca descoperită în Craiova.
Septimius Severus; Caracalla
3. Denar subaerat
Av. [A]NTONINVS-PIVS AVG. Efigia împăratului, laureat, cu barbă, spre dr.
Rv. PONTIF. TR. P. XII, COS III. Concordia stând, spre st. ridică patera cu
mâna dr., iar în cea st. dublu cornucopiae.
R.I.C. 111, Roma, an 209.
Ax 7, diam. 17,8 x 18 mm, M.O., inv. 3865, nr. vechi 16.275/12, în bună parte
în urma restaurării stratul de argint a fost înlăturat, iar legenda parţial lizibilă.
Colecţia pr. prof. dr. Ion Popescu Cilieni, adusă de un elev de la Liceul
comercial „Gheorghe Chiţu” ca descoperită în Craiova.
Septimius Severus
4. Denar
Av. SEVERVS-PIVS AVG. Efigia împăratului, laureat, spre dr. C.p.e.
Rv. P.M.TR.P.XVIII-COS.III.P.P. Salus şezând, spre st. hrăneşte un şarpe
încolăcit. C.p.e. î
R.I.C. 236, Roma, an 210.
Ax 7, 2,55 g, diam. 17,9 x 18,9 mm, M.O., inv. 3869, nr. vechi 16.275/16, bine
conservată. Colecţia pr. prof. dr. Ion Popescu Cilieni, adusă de un elev de la Liceul
comercial „Gheorghe Chiţu” ca descoperită în Craiova.
Septimius Severus; Iulia Domna
5. Denar
Av. IVLIA-AVGVSTA. Bust împărăteasă Iulia Domna, drapat, spre dr. C.p.e.
Rv. FORTV-N-AE FELICI. Fortuna stând, spre st., ţine cornucopiae în mâna
dr., iar cu st. se sprijină pe o cârmă aşezată pe un glob. C.p.e.
R.I.C. 553, Roma, anii 196-211.
Ax 7, 3,00 g, diam 18 x 18,3 mm, M.O., inv. 3867, nr. vechi 16.275/14, bine
conservată. Colecţia pr. prof. dr. Ion Popescu Cilieni, adusă de un elev de la
Liceul comercial „Gheorghe Chiţu” ca descoperită în Craiova.
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6. Denar
Av. IVLIA-AVGVSTA. Bust împărăteasă Iulia Domna, drapat, spre dr. C.p.e.
Rv. HIL-A-R-ITAS. Hilaritas în picioare spre st., ţine în mâna dr. o frunză
lungă de palmier, iar în spatele şi faţa Hilaritas se află câte un copil, probabil
Caracalla şi Geta. C.p.e.
R.I.C. 557, Roma, anii 196-211.
Ax 7, 2,70 g, diam. 17,9 x 18,5 mm, M.O., inv. 3866, nr. vechi 16.275/13, bine
conservată. Colecţia pr. prof. dr. Ion Popescu Cilieni, adusă de un elev de la
Liceul comercial „Gheorghe Chiţu” ca descoperită în Craiova.
Severus Alexander
7. Denar
Av. IMP.C.M.AVR.SEV.-ALEXAND.AVG. Efigia împăratului, spre dr.,
laureat cu mantie pe umărul st. C.p.e.
Rv. FIDES-M-I-LITVM. Fides în picioare din faţă cu privirea spre st., ţine în
fiecare mână câte un stindard (signum militum). C.p.e.
R.I.C. 139, Roma, anii 233-235.
Ax 12, 2,78 g, diam. 19,2 x 19 mm, M.O., inv. 3872, nr. vechi. 16.275/20, bine
conservată. Colecţia pr. prof. dr. Ion Popescu Cilieni, adusă de un elev de la Liceul
comercial „Gheorghe Chiţu” ca descoperită în Craiova.
BULZEŞTI
Antoninus Pius; Faustina I
8. Denar
Av. DIVA – FAVSTINA. Bust Faustina I, drapat, părul strâns în coc, spre dr.
C.p.
Rv. C-E-RES. Ceres cu voal, şezând din profil spre st., ţine în mâna dr. cornul
abundenţei, iar în cea st. o torţă.
R.I.C. 379, Roma, post 141.
Ax 12, 2,66 g, diam. 17,20 x 17,05 mm.
Provenienţă. Banţa Dumitru – Bulzeşti, Dolj, pădure circa 700 m nord de primărie.
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DRĂNIC – DOLJ
Hadrianus
9. Dupondius
Av. Efigia împăratului Hadrianus spre dr. Legenda ştearsă.
Rv. Imaginea şi legenda şterse total.
Ax ?, diam. 25,6 x 27,3 mm, M.O., nr. inv. 2912, nr. vechi 4.794.
Antoninus Pius; Faustina I
10. Dupondius
Av. DIVA FAVSTINA. Bust spre dr., drapat, perlat, părul strâns în coc.
Rv. AET-ER-NITAS S-C. Pietas spre st. în faţa altarului cu mâna dr. ridicată
jertfeşte.
R.I.C. 1161, Roma, post 141.
Ax 12, diam. 24 x 25 mm, M.O., nr. inv. 2911, nr. vechi 4773.
OSTROVENI – DOLJ
Antoninus Pius
11. Sestert
Av. ANTONINVS. AVG. PIVS. P. P. IMP II. Efigia împăratului, laureat, spre
dr.
Rv. TR. POT. XIX COS. IIII S.C. Vesta stând spre st., ţine palladium în mâna
dr. şi sceptru în st.
R.I.C. 941, Roma, anii 155-156.
Ax 8, 24,80 g, diam. 30 mm
Ghiţă Ion din Ostroveni a găsit-o în curtea casei bunicii în aprilie 2004.
RISIPIŢI – DOLJ
Commodus; Crispina
12. Denar
Av. CRISPINA AVGVSTA. Bust drapat spre dr. cu părul strâns într-un coc
rotund la spate. C.p.
Rv. HIL-A-RITAS. Hilaritas în picioare spre st. ţine în mâna dr. o ramură
lungă de palmier, iar în cea st. cornucopiae.
R.I.C. 282, Roma.
Ax 7, 2,83 g, diam 17,02 x 16,36 mm.
Provenienţă: col. prof. matematică Aurel Cismaru, pe raza comunei doljene
Risipiţi.
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SĂLCUŢA – DOLJ
Antoninus Pius
13. Denar
Av. ANTONINVS AVG P[IVS] PP IMP[II]. Efigia împăratului Antoninus
Pius, cu cunună lauri, spre dr. C.p.
Rv. TR. POT X – XI – C – O – S – IIII, circular. În câmp LIB – VIII.
Liberalitas din faţă cu privirea spre st., ţine în mâna dr. abacus, iar în cea st.
cornucopiae.
R.I.C. 282, Roma, anii 157-158
Ax 7, 3,11 g, diam. 16,5 x 16,5 mm, nr. inv. 2345, nr. vechi 11.352.
Provenienţă: Sălcuţa – Valea Desnăţuiului, punctul „Via lui Călin”, găsită de
locuitorul Savu Ion la 16. IX. 1958

250

ANUARUL INSTITUTULUI DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE
„C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR”

METAFORA ÎN TOPONIMIE♦
Iustina BURCI∗
Abstract: Metaphor – the figure of speech found in all the fields of human life –
has raised, since the Antiquity, many discussions. Especially, its mechanism of
formation and functioning, and its classifications have been the object of
numerous studies in rhetoric, philosophy, hermeneutics, poetics, linguistics,
semiotics, stylistics, cognitive psychology, etc., and, more recently, in scientific
language, because here, the metaphor appears now to compensate the lack of
specialized terms. The metaphor also supplies the gap of specialized terms in
toponymy; the great variety of forms of geographical space made it necessary
the borrowing of nonspecific appellations from the vocabulary of other sciences
and from the common language. The analogy is, usually, made with in/animated
things (and/or with theirs features), which are part of the micro universe in which
men live and work, but also with himself, when the human a person borrows to
the surrounding physical world names indicating parts of human body. In this
paper we will follow the typology of these terms borrowed to the two levels: a)
The level of popular geographic terminology, where various irregularities of the
soil are associated with real objects, by virtue of the similarity between them; b)
The level of topic names (a part of them also came from popular geographic
terms, which became, by toponymy, official denominations of some places).
Keywords: metaphor, concept, expressivity, transfer, toponymy.

Metafora – „ca revelaţiune a spiritului omenesc, ca oglindă credincioasă a
lumii externe şi interne a omului”1 – a generat, de-a lungul timpului, o serie
întreagă de dezbateri. Lucru firesc de altfel, din moment ce metafora ne-a însoţit
şi ne însoţeşte încă permanent în viaţa de zi cu zi, chiar dacă, în limba actuală
rămâne adeseori insesizabilă; în multe situaţii ea şi-a pierdut motivarea, prin

♦

Articolul de faţă face parte din proiectul de cercetare nr. IV al Institutului de Cercetări SocioUmane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova – Valori semantice în toponimia românească.
∗
Cercetător ştiinţific II, dr., Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane
„C.S. Nicolăescu-Plopşor”, Strada Unirii nr. 68, Craiova 200 329. E-mail:
iustinaburci@yahoo.com
1
F. Brinkman, Die Metaphern. Studien über den Geist der modernen Sprachen, vol. I:
Die Thierbilder der Sprache, Bonn, 1878, p. 4, apud Lazăr Şăineanu, Încercare asupra
semasiologiei limbei române. Studie istorice despre transiţiunea sensurilor, Bucureşti,
Tipografia Academiei Române, 1887, p. 92.
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dispariţia sensului iniţial al cuvântului2 sau noi nu o mai percepem acum ca pe o
modalitate de cunoaştere a lumii. Însă, „procesul de descoperire, invenţie şi
creaţie nu poate fi despărţit de acela al comunicării, înţelegerii şi recreării, ca
parte într-un nesfârşit feedback existenţial; într-o formă sau alta, la un nivel şi
moment sau altul, metafora este prezentă în toate acestea”3.
De la Aristotel, Cicero ori Quintilian şi până în prezent, analiza metaforei
şi a modului ei de formare şi funcţionare s-a aflat, pe rând, în „terenul” retoricii,
al filozofiei, hermeneuticii, poeticii, lingvisticii, semioticii, stilisticii, psihologiei cognitive etc. şi, mai nou, se află în cel al limbajului ştiinţific, acolo unde
ea apare pentru a compensa „lacunele unui sistem lingvistic în criză de termeni
pentru noile realităţi”4.
Începuturile sale îşi află rădăcinile, aşadar, în Antichitate, atunci când
metafora a fost considerată un trop cu ajutorul căruia un discurs putea fi înfrumuseţat, evitându-se banalitatea şi vulgaritatea. „Dintre toate, singur el nu se poate
învăţa de la alţii, şi e şi dovada unei fericite predispoziţii: căci a face metafore
frumoase înseamnă a şti să vezi asemănările dintre lucruri”5. Dar Aristotel nu a
privit metafora doar ca pe un simplu ornament, ci i-a atribuit şi funcţie cognitivă. O
considera mijloc de învăţare, prin faptul că, „în momentul în care se face o analogie
a unui lucru cu altul, se scoate în evidenţă o caracteristică suplimentară a lui”6.
Ulterior, au apărut numeroase teorii7 atât despre natura duală a metaforei
2

Cuvinte ca beznă, dihanie, greaţă, rost nu mai conţin în limba română contemporană nicio
metaforă: beznă nu mai înseamnă în niciun context actual „prăpastie”, ca în româna veche,
dihanie nu mai înseamnă „suflare, vietate”, greaţă nu mai înseamnă „dificultate”, iar rost nu
mai înseamnă „gură, cioc” (Ion Coteanu, A. Bidu-Vrânceanu, Limba română contemporană II,
Vocabularul, Bucureşti, 1975, p. 52). Despre tocirea zilnică a cuvintelor vorbea şi L. Şăineanu
(în op. cit., p. 89), care spunea că „cele mai strălucite din aceste imagini au ajuns pentru noi
simple sunete, care nu ne mai spun nimic despre primitiva lor splendoare”.
3
Ştefan Avădanei, La început a fost metafora, Iaşi, Editura Virginia, 1994, p. 145.
4
Daniela Rovenţa-Frumuşani, Argumentarea. Modele şi strategii, Bucureşti, All, 2000,
p. 126. În momentul de faţă, metafora este frecvent împrumutată de către oamenii de
ştiinţă datorită capacităţii ei de desemnare a obiectelor şi fenomenelor. Iată câteva
exemple: vampir – conector prin intermediul căruia are loc conectarea cu cablul prin
care se transmite informaţie la distanţe mari; conectorul pătrunde prin izolaţia cablului
şi extrage datele necesare – aluzie la personajul cu acelaşi nume; bani agitaţi – bani care
circulă de la o întreprindere la alta, de la o bancă la alta etc. (Exemplele au fost extrase
din Inga Druţă, Metafora terminologică, în „Limba Română”, nr. 5-6, anul XVIII, 2008,
Chişinău, http://limbaromana.md/index.php?go=numar&n=8; citat 29.04.2012).
5
Aristotel. Poetica. Studiu introductiv, traducere şi comentarii de D.M. Pippidi, Ediţia a
II-a, îngrijită de Stella Petecel, Bucureşti, Editura IRI, 1998, p. 96-97.
6
Rodica Pânzaru, Metafora şi textualitatea: probleme de interpretare şi traducere,
http://www.cnaa.md/files/theses/2010/17990/rodica_panzaru_thesis.pdf (citată 29.04.2012)
7
Idei importante, care au marcat existenţa metaforei, apar în lucrările lui Gianbattista Vico
(Scienza Nuova, 1725), care spunea că, la temelia metaforei stă o înţelegere deosebită a
lumii, o metafizică proprie primei faze a civilizaţiei omeneşti, care înrudeşte poezia primitivă
cu celelalte produse ale spiritului uman pe aceeaşi treaptă a dezvoltării lui (T. Vianu, vezi
infra, p. 12), Alfred Biese (Philosophie des Metaphorischen, 1893) pentru care „limba este
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(ornament estetic, dar şi „mijloc esenţial al cunoaşterii”8), cât şi despre tipologia
ei, în epoci diferite şi la autori diferiţi nu numai ca apartenenţă etnică, ci şi din
punctul de vedere al formaţiei lor profesionale (filologi, filozofi, psihologi,
antropologi etc.), ceea ce a generat, cum era de aşteptat, şi păreri şi concepte
diferite. Astfel, rezultatul a fost un lung şir de caracterizări – „comparaţie implicită, relaţie, arhitrop, eroare, dar şi adevăr, licenţă poetică, ornament, filtru, epifanie, surplus semantic sau deviere, model, structură, ecuaţie, energeia, minciună, negociere, factor mediator, relaţie disjunctivă, semn, magie, clişeu, ficţiune,
celebrare, aberaţie, parazit al limbii normale, instrument dumnezeiesc al cunoaşterii, simplu ornament stilistic”9 – şi taxonomii variate – metafore istorice,
metafore moarte şi latente, literare şi non-literare, individuale şi ale limbii comune, metafore-denumiri şi metafore expresive, plasticizante şi revelatorii,
metafore sinestezice, metafore structurale, orientative, ontologice, metafore sensibilizatoare, intensificatoare şi unificatoare, metafore cosmologice şi personificatoare, conceptuale şi referenţiale etc. Se poate spune însă că, indiferent de
părerile – „pro” sau „contra” – ale celor care au tratat în lucrările lor subiectul
metaforă, răzbate mereu, ca un fir roşu, ideea că geneza acesteia „coincide cu
geneza omului şi face parte dintre simptomele permanente ale fenomenului

prin excelenţă metaforică, ea încorporează sufletescul şi spiritualizează corporalul…” (T.
Vianu, vezi infra, p. 15), Paul Ricoer (Metafora vie, traducere şi cuvânt înainte de Irina
Mavrodin, Bucureşti, Editura Univers, 1984, p. 380), în viziunea căruia „… metafora poartă
informaţie pentru că ea «redescrie» realitatea”, G. Lakoff şi M. Johnson (Metaphors We Live
By, Chicago & London, University of Chicago Press, 1980), conform cărora metafora îşi are
locusul în gândire şi nu în limbă, şi este indispensabilă modului nostru de a concepe lumea
(Rodica Pânzaru, op. cit.) etc. La noi, Lazăr Şăineanu aprecia că metafora constituie, pentru
limbă, elementul ei de viaţă şi de mişcare (op. cit., p. 88), iar pentru Eugeniu Coşeriu
cunoaşterea lingvistică este, de multe ori, „o cunoaştere metaforică, o cunoaştere prin
imagini, care, de altfel, se orientează atât de des în aceeaşi direcţie încât ne face să ne gândim
în mod serios la o anumită unitate universală a imaginaţiei umane, dincolo de diferenţele
lingvistice, etnice sau culturale” („Dacoromania”, serie nouă, IV, 2000 – 2001, Cluj-Napoca,
p. 25). Concluzia îi aparţine însă lui Lucian Blaga (op. cit., p. 45), căruia, mai îndreptăţită i
se pare formula „omul este animalul metaforizant” decât cunoscuta formulă a lui Aristotel
„omul este animalul politic”. Ne limităm însă la a-imenţiona doar pe aceştia, din lungul şir al
celor care s-au aplecat, mai mult sau mai puţin intens, asupra studiului metaforei, dat fiind
faptul că, scopul lucrării noastre este acela de a observa metafora la nivelul toponimiei.
8
Jose Ortega Y Gasset, Cele două mari metafore ale filozofiei, 1924, apud Tudor
Vianu, Problemele metaforei şi alte studii de stilistică, Bucureşti, Editura de Stat pentru
Literatură şi Artă, 1957, p. 44.
9
Iulia-Corina Dobrotă, Consideraţii asupra teoriilor metaforei, în „Anales Universitatis
Apulensis. Philologica”, 4, tom 2, p. 302, http://www.uab.ro/reviste_recunoscute/ philologica/
philologica_2003_tom2/48.dobrota_iulia_corina.pdf (citată 15.04.2012). Printre detractorii
metaforei se numără şi John Locke, care, în Eseu asupra intelectului omenesc, o aşeza în
compania escrocheriilor lingvistice periculoase (apud Petru Bejan, „Metafora filosofică, azi”, în
Hermenia. Revistă de studii şi cercetări hermeneutice, Iaşi, Editura Fundaţiei Academice
AXIS, 2002, nr, 2-3, p. 4-5).
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om”10 motiv pentru care „ea solicită toate eforturile contemplative ale antropologiei şi ale metafizii”11.
Teoria contemporană a metaforei spune că aceasta este, înainte de toate, conceptuală, şi că face parte din sistemul nostru uzual de gândire şi de limbă; ea reprezintă un element absolut necesar modului convenţional de a conceptualiza lumea,
viaţa noastră de zi cu zi reflectând o înţelegere metaforică a mediului în care trăim.
Lucrul acestea se observă şi la nivelul toponimiei. Numele de locuri sunt considerate a fi un mijloc „verbal-mental”12 de conceptualizare a realităţii, ele devenind
simboluri ale acestei realităţi; iar ca simboluri, toponimele includ în ele expresivitate lingvistică şi posibilitatea de a întruchipa idei, trăiri etc. Prin urmare, toponimele pot fi privite ca o interpretare verbal-emoţională a peisajului, care-i permite
omului să-şi exprime starea interioară prin utilizarea mijloacelor lingvistice. Numeroasele valenţe metaforice pe care ni le oferă toponimia, într-o impresionantă bogăţie de imagini şi fapte, ne dezvăluie, de altfel, modul cum acţionează şi reacţionează fiecare individ în contact cu mediul înconjurător13.
Marea varietate de forme a spaţiului geografic a făcut necesar împrumutul
unor apelative nespecifice, provenite din terminologia altor ştiinţe şi din limbajul
uzual, pe lângă termenii generici, care sunt strict specializaţi14. Originea acestor
apelative se regăseşte în graiul viu al vorbitorilor şi ţine de „limbajul afectiv sau
expresiv”15 al acestora, trădând „o anumită atitudine subiectivă a poporului faţă de
lumea fizică înconjurătoare, cum vede el lucrurile în mijlocul cărora trăieşte şi cum
reacţionează lingvistic atunci când nevoia de a le distinge unele de altele îi cere să le
dea un nume”16. Includerea lor în structura lexicului cu care operează geografia este
rezultatul unei fine observaţii şi al unui proces îndelungat de „abstractizare şi generalizare”17 în conştiinţa populară, acolo unde se reflectă, cu plasticitate şi precizie,
diversitatea şi particularităţile mediului fizic.
1. Un prim strat, la nivelul căruia apare fenomenul de metaforizare, este
cel al terminologiei geografice populare, acolo unde diferitele denivelări ale
solului sunt asociate cu obiecte reale, în virtutea asemănării dintre ele. Analogia
se face, de regulă, cu lucruri ne/însufleţite (şi/sau cu trăsături ale acestora), care
fac parte din microuniversul în care omul îşi desfăşoară viaţa şi activitatea, dar
10

Lucian Blaga, Geneza metaforei şi sensul culturii, Bucureşti, Fundaţia pentru
Literatură şi Artă „Regele Carol II”, 1937, p. 44.
11
Ibid., p. 56.
12
Ковлакас Елена Федоровна, Особенности формирования топонимической картины
мира: лексико-прагматический и этнокультурный аспекты (Автореферат
докторской диссертации по филологии), http://www.dissers.ru/avtoreferati-dissertatsiifilologiya/a534.php (citată 10.04.2012).
13
Vasile Ioniţă, Nume de locuri din Banat, Timişoara, Editura Facla, 1982, p. 87.
14
Ibid., p. 100.
15
Anatol Eremia, Dicţionar explicativ şi etimologic de termeni geografici, Chişinău,
Ştiinţa, 2006, p. 9.
16
Iorgu Iordan, Toponimia românească, Bucureşti, 1963, p. 312.
17
Mircea Homorodean, Vechea vatră a Sarmizegetusei în lumina toponimiei, ClujNapoca, Editura Dacia, 1980, p. 187.
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şi cu sine însuşi, atunci când persoana împrumută lumii înconjurătoare denumiri
care indică părţi ale corpului uman. Acest tip de apelative topice-metaforă18 au
la bază:
a) obiecte din gospodărie (blid – „scobitură rotundă în pământ, mare, dar
neadâncă”; butoi – „izvor care curge pe un scoc”; burduf – „gaură făcută în
gheaţă sau sub pământ; loc la apă unde spală femeile rufele; pământ înconjurat de
ape curgătoare”; căldăruşă – „vale hârtopoasă în formă rotundă; adâncitură între
munţi”; ceaun – „vale hârtopoasă în formă rotundă; căldare, adâncitură între
stânci înalte, mari; spinarea boltită a unei înălţimi”; ciubăr – „adâncitură între
stânci înalte”; cârpător – „teren arabil cuprins între răzoare, între haturi”; cleşte –
„locul unde se pune sare pentru oi”; cuţât – „culme mică şi ascuţită a unei
înălţimi”; ferăstrău – „culme de munte lungă, înaltă şi ascuţită, crestată ca şi cum
ar avea zimţi”; frânghie – „fâşie îngustă de teren arabil”; furculiţă – „ramificaţie a
unui munte, deal, ape”; oală – „vârtej într-o apă curgătoare; adâncitură mare de
formă rotundă”; plită – „placă de piatră din rocă naturală”; tigaie – „depresiune de
teren de formă rotunjită; vâlcea mică şi puţin adâncă, aproape fără scurgere”;
ulcior – „vârtej de apă într-un râu” etc.);
b) articole de vestimentaţie (brăcinar – „fâşie de pămînt arabil”; căciulă –
„vârf înalt, mai subţiat în partea de mijloc, parcă ar fi un mănunchi, partea de
sus seamănă cu un moţ; vârf înalt care de departe pare o movilă rotundă; vârf
rotund, ridicat mai sus ca altele, e ca o umflătură”; clop, glugă – „vârf în formă
de acoperiş de casă sau ca pălăria unei ciuperci care adăposteşte un loc”;
mărgean – „şir de înălţimi (dealuri, munţi)”; mătase – „loc lăsat care ţine umezeală, apă”; şnur – „parcelă de teren lungă şi îngustă; fâşie de apă în mijlocul
unui râu, unde cursul acestuia este mai repede” etc.);
c) alimente (cureche – „locul în care sunt cultivate legumele; loc în vatra
satului unde nu sunt case; fâşie de pământ nelucrat”; ciupercă – „vârf sub formă
de acoperiş; piatră mare îngropată în pământ, de forma unei ciuperci”; drojdie –
„loc de adunătură a materialului adus de un râu, de apele pâraielor”; lăptic –
„văgăună, canal de scurgere a apei” etc.);
d) plante (cărpiniş – „spinare îngustă cu coaste late, dar repezi; loc acoperit cu
pădure de carpeni; pădure deasă, întunecoasă”; creangă – „braţ de apă; ramificaţia
unui munte, deal, ape; braţ artificial al unei ape” etc.);
e) insecte (muscă – „înălţime potrivită, cu coaste line, despărţită de alta
asemănătoare printr-o vale largă, cu locuri frumoase sau cu păşuni, pometuri,
mai multe par nişte ondulaţii line ale terenului” etc.);
f) păsări (cocoş – „înălţime cu spinarea larg boltită; vârf înalt mai subţiat
în partea de mijloc; vârf înalt, foarte ascuţit, ca o ţeapă”; ciocârlan – „dâmb,
colină mai ascuţită; vârf de piatră ca un dinte”; cioroi – „cădere de apă zgomotoasă; izvor care curge pe un scoc, cu tub; gura râului, canalul de legătură între
două lacuri; cascadă mică”; stârc – „stâlp natural, ascuţit şi subţire” etc.);
18

Exemplele au fost extrase din Gh. Bolocan, Elena Şodolescu-Silvestru, Iustina Burci,
Ion Toma, Dicţionarul entopic al limbii române, Craiova, Editura Universitaria, 2009,
vol. I (A-M), 366 p.; vol. II (N-Z), 2010, 362 p.
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g) animale terestre şi acvatice (armăsar – „valuri mari făcute de apă când
vine mare; numire la munte ce se dă unor văi care, când au apă, au cădere mare,
de felul unei cascade”; berbecărie – „păşune cu pietre care seamănă cu turma de
berbeci”; capră – „întăritură făcută la ţărmul unei ape pentru ca aceasta să nu se
reverse; locul unde se pune sare, huruială; punctele de trecere obligatorii peste
graniţă”; iapă – „bucată de pământ pe care plugul a scăpat-o la arat”; popândău
– „movilă răzleaţă”); rac – „construcţie pe malul apei, alcătuită dintr-un butuc
gros, sprijinit pe nişte lemne numite picioare, între care se pun crengi, pietriş
etc., ca să nu permită apei să se resfire şi să îngreuneze astfel plutăritul”; scoică
– „scufundătură adâncă şi largă pe un deal; adânciturile lăsate de apă” etc.);
h) părţi ale corpului uman19 (buric – „ridicătură mică de pământ, rotunjită
sau ascuţită; partea mai ridicată a unei bucăţi de teren arabil; vârf ascuţit”; călcâi
– „capătul unei ridicături; vârful ascuţit al unei înălţimi”; cârcă – „partea cea mai
de sus a unui şir de munţi; partea mai ridicată a unei bucăţi de teren arabil; chelie
– „ridicătură stearpă de pe un deal”; coapsă – „înălţime cu vârf tăiat”; coc –
„înălţime nu prea mare, cu vârful ascuţit; vârf rotund ridicat mai sus ca altele”;
cocoaşă – „înălţime cu spinarea larg boltită şi puţin alungită; vârful unui deal sau
munte”; cucui – „ridicătură mică de teren pe un deal; vârf rotund, ridicat mai sus
ca altele; ridicătură mai mare de pământ, de formă neregulată, în regiuni de şes
sau luncă; movilă răzleaţă, deal izolat, boltit”; geană – „culme de deal; fâşie de
deal luminată; partea cea mai înaltă a unui deal; marginea dealului”; gheb –
„ridicătură mică de teren; înălţime mică, amintind de o cocoaşă”; gingie – „locul
unde se rostogolesc pietrele, râpa din care se rupe pământul; fâşie de pământ
nelucrat între două moşii; adâncitură în matca unui pârâu”; inimă – „fâşia de apă
în mijlocul unui râu, unde curgerea este mai repede”; mamelon – „ridicătură de
teren izolată, cu vârful rotunjit”; mustăţi – „vârfurile ascuţite într-o zonă
prăpăstioasă, care rămân după surpare” etc.);
i) trăsături umane – fizice şi psihice (ciung – „creastă de deal fără vârfuri şi
piscuri”; creţ, creaţă – „loc cu adâncituri şi ridicături”; leneşă – „vale cu apă domoală, cu aluvionări mari”; mincinos – „loc cu pământ mişcător”; mototol – „bucată
de pământ scoasă de fierul plugului, când se ară în pământ tare”; gârbovă –
„înălţime surpăcioasă şi încreţită”; ghebos – „înălţime (deal) cu spinarea larg boltită
şi puţin alungită; vârf rotund ridicat mai sus ca altele, ca o umflătură înaltă”;
hodoroagă – „adâncitură mai largă cu surpături”; slab – „(despre pământ, terenuri)
nefertil”; ştirb – „(despre maluri pietroase, stânci) care a pierdut o parte prin rupere;
frânt, rupt, spintecat, spart”; vrednic – „(despre pământ) care dă roade, fertil” etc.);
j) construcţii (beci – „gaură, văgăună ca o grotă în coasta unui deal”;
cazemată – „găuri în stânci în care se poate adăposti omul”; cerdac – „platformă pe o coastă care iese în afara dealului ca o prispă mică pe care se poate
merge; potecă de-a lungul coastei; loc de odihnă pentru vite; adăpost pentru
ciobani”; chilie – „găuri în stâncă în care se poate adăposti omul; scobitură în
19

Am încercat să dăm acele exemple mai puţin întâlnite, faţă de arhicunoscutele braţ,
cap, coastă, frunte, gură, limbă, ochi, picior, poală.
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stâncă; dâmb mic, movilă de pământ; adăpost improvizat în câmp unde stau
oamenii când plouă”; dărăpănătură – „coastă care se prăvăleşte, se surpă; loc
care se surpă mereu; pădure doborâtă de furtună” etc.);
k) organizare bisericească (călugăr – „izvor care curge pe un scoc”;
capelă – „vârf înalt care de departe pare o movilă rotundă”) etc.
Termenii entopici, citaţi anterior, s-au născut ca metaforă sugerată de
înfăţişarea relativ asemănătoare a formei geografice cu un alt element material
(sau imaterial în cazul trăsăturilor psihice), spiritul uman transferând anumite
semnificaţii de la o clasă de obiecte la alta. Imaginarului popular i se datorează şi
faptul că, de multe ori, pentru denumirea unui singur obiect s-au folosit mai multe
lexeme din sfere semantice diferite; de exemplu, definiţia „vârf în forma unui acoperiş de casă sau ca pălăria unei ciuperci care adăposteşte un loc”, le-a fost
atribuită apelativelor acoperiş, căciulă, căciuloi, căiţă, clop, coptiţă, cujmă /
cuşmă, ghigă, glugă, perdea, poliţă, ţanc, ţurţui, umbrelă, vârf etc. Dar, totodată,
aceeaşi denumire poate fi purtată de obiecte cu aspect geomorfologic diferit,
uneori chiar opus, ca în cazul lui cută – „adâncitură de dimensiuni diferite, naturală, sau făcută de om sau o depresiune mică, adâncă” dar şi „ridicătură înaltă,
ţuguiată, în vârful dealului, partea cea mai înaltă a vârfului, partea cu care se
termină vârful în sus” – care desemnează, în primul caz, o formă de relief negativă, iar în ultimul o formă de relief pozitivă.
2. Cel de-al doilea strat este reprezentat de numele topice care au la bază metafore. O parte dintre acestea provin din rândul termenilor geografici populari, deveniţi, prin toponimizare, denumiri oficiale ale unor locuri: Copaia – deal (Mh);
Cucuiu – deal (Gj); Disagi – crac de deal (Dj); Perdea – pădure (Dj), Scărişoara –
teren abrupt cu trepte (Gj) etc. Uneori, prin transfer, în special între obiecte
topografice aflate în raporturi de contiguitate, numele s-au putut extinde şi asupra
altor forme de relief. Iată câteva exemple din regiunea Olteniei20: Bou – movilă,
pârâu (Dj), deal, munte, pârâu, sat, vale (Gj), deal, pădure, vale (Ot), deal, munte,
pârâu, sat, vale (Vl); Buha – deal (Dj), deal, pârâu (Gj), păşune, râpă (Mh), munte
(Vl); Calu – deal (Dj), deal, parte de sat, sat (Gj), movilă (Mh); Capra – izlaz,
pădure, vâlcea (Dj), deal, munte, parte de sat, pârâu (Gj), munte (Vl); Ciuta –
fântână, loc, măgură, păşune (Dj), baltă, lac, loc, pădure, pârâu (Gj), deal, smârc
(Mh), deal, măgură, parte de sat (Vl); Picătura – deal, vale, fântână, movilă (Mh)
etc. Valoarea stilistică a unora dintre denumiri (Cucuiu, Copaia, Disagi ş.a.) nu mai
are nevoie de explicaţii, comparaţia fiind făcută cu obiecte bine cunoscute. În alte
situaţii însă, atunci când numele este întâlnit şi ca antroponim (Calu, Ciută ş.a.),
toponimele pot să nu fie rezultatul unor reprezentări metaforice, ci al unui transfer
interdomenii (antroponimie → toponimie) şi, de aceea, se impune o analiză mai
amănunţită a acestora, de la caz la caz.
Adjectivele însumează şi ele un procentaj ridicat din totalul toponimelormetaforă, în special în microtoponimie. Afumata (peşteră), Arsa (deal), Ascuţita
20

Materialul a fost extras din Dicţionarul toponimic al României. Oltenia (DTRO) (red.
resp. Gh. Bolocan), Craiova, Editura Universitaria, vol. I/1993 şi urm.
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(movilă), Ascuţitu (deal), Atacata (movilă), Băboasa (deal), Bătrân (deal),
Bătrâna (vale), Bolborosu (izvor), Cucuiata (movilă), Cumplitul (loc), Curata
(baltă), Păcătoasa (poiană, vale), Păroasa (păşune), Păstăiata (moşie, munte),
Râiosasa (vale, baltă), Răpănoasa (vale), Răscrucitu (loc), Reaua (vale), Sărata
(pârâu, teren mlăştinos), Spânzurata (deal, poiană), Stearpa (pădure, teren
accidentat), Stricata (costişă, loc arabil), Teşitul (deal), Trăsnita (fântână),
Sângura (cişmea în câmp) etc. sunt denumiri care le-au fost atribuite unor locuri
în funcţie de trăsăturile lor fizice ori în legătură cu anumite evenimente
petrecute în istoria zonelor respective.
Fără îndoială, există numeroase toponime cu valoare stilistică, valoare care
rezultă, de cele mai multe ori, din „colaborarea conţinutului semantic cu capacitatea evocatoare, cu funcţia de plasticizare şi imaginativă a cuvântului, funcţia
principală a toponimicului fiind, în acest caz, asociată cu alte efecte expresive”21.
Numele topice care evocă credinţe, obiceiuri, superstiţii etc. sunt un astfel de
exemplu de expresivitate şi au rezultat din eforturile oamenilor de a-şi explica
fenomenele naturii şi de a interpreta elementele spaţiului geografic în care
vieţuiesc, explicaţiile lor constând, în special în trecutul mai îndepărtat, „în
interpretări pseudoştiinţifice”22.
Despre un toponim ca Râpa Dracului, de exemplu, se consideră că sugerează, în acelaşi timp, „aspectul fizic al locului, greu accesibil, primejdios,
evocă întâmplări ciudate legate de anumite superstiţii şi credinţe, potrivit cărora
natura poate fi locuită de fiinţe supranaturale ostile omului...”23. Şi alte toponime, precum: Balaura (vale), Balta Dracului (baltă), Cetatea de Dincolo (loc),
Crucea cu Balaur (loc), Crucea lu Dumnezeu (loc), Crucea Maicii Domnului
(cruce), Crucea cu Jurământ (loc), Crucea Ucisă (loc), Dimonu (parte de sat,
deal, loc), Dracu (munte, vale), Drumu Dracilor (drum), Fântâna lu Sfântu
(fântână), Păru cu Moaştele (loc), Peştera Sfântului Anton (peşteră), Peştera lu
Sfântu Grigore (peşteră), Piatra Egumenului Serghie (loc), Pietrele Dracu
(teren pietros), Scaunu Iadului (ridicătură de teren), Schitu Locuri Rele (schit),
Scoaba Apostolilor (loc), Sfânta (pârâu), Sfântu (loc), Stríga (loc; < strigă
„strigoi, fiinţă imaginară care îi chinuie pe cei mici”), Strigoi (pârâu), Toaia
Dracilor (loc), Troiţa (biserică), Tufa Zmeii (loc) etc., vin să traseze coordonatele – bine vs. rău – în limita cărora se desfăşoară existenţa umană, dar şi felul
în care oamenii şi-au reprezentat şi/sau au transferat asupra mediului înconjurător (în mod subiectiv adeseori, în funcţie de propria lor percepţie), trăsăturile
forţelor benefice ori malefice deopotrivă.
Tot o atitudine subiectivă se observă şi în cazul toponimelor care exprimă
o anumită reacţie afectivă, o luare de poziţie sentimentală (la baza căreia se află,
în primul rând, condiţiile de viaţă socio-economică), din partea creatorilor lor,
21

Eugen Câmpeanu, Substantivul. Studiu stilistic, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1975, p. 139.
22
Mircea Homorodean, Între toponimie, folclor şi arheologie, în CL, XXIV, 1979, nr.
1, p. 127.
23
Eugen Câmpeanu, op. cit., p. 139-140.
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nu faţă de un loc, ci faţă de un om: „...un sat este numit după o particularitate
fizică ori psihică a întemeietorului, a stăpânului sau a locuitorilor lui. În
majoritatea cazurilor este vorba de un defect (real ori numai presupus), cum se
întâmplă şi în domeniul antroponimiei unde poreclele date după beteşugurile
fizice ori morale sunt extrem de numeroase. Paralelismul... dintre numele de
locuri şi cele de persoane merge aici până la confuzie. Căci un toponimic
Afurisiţi, de pildă, nu însemnează urmaşii lui Afurisitu, ci oameni afurisiţi, adică
locuitori, având această particularitate, ai unui sat”24.
După atitudinea care a stat la baza naşterii unor astfel de toponime, Iorgu
Iordan clasifica25 denumirile respective în mai multe categorii:
1. porecle (particularităţi fizice şi psihice): Afumaţi26, Afurisiţi, Arşi,
Aspreşti, Bărboşi, Betegi, Beţi, Blânzi, Blânduleşti, Bolnavi, Bubăcioşi, Buzaţi,
Cârpiţi, Colivari, Crunţi, Degeraţi, Fâsâiţi, Fripţi, Frumoasa, Gheboasa, Graşi,
Groşi, Guşatul, Lungana, Mărunta, Minciuneşti, Mânieţi, Mohorâţi, Mutul,
Nătărăi, Nebuna, (Muntele) Nemernicul, Netotul, Oarba, Ologi, Păgubeşti,
Prosteşti, Răguşiţi, Râioasa, Scundul, Scurta, Slabi, Sluţi, Spărieţi, Strâmbi,
Şchiopi, Tonţi, Tunşi, Singureni, Solomoneşti, Tândăleşti, Tunşi, Turbaţi, Urâta,
Uscaţi, Zgârciţi etc.
2. calificări (situarea locuitorilor în ierarhia socială după criterii economice):
Avereşti (avere), Bogata (de Jos, de Sus, Bogaţi), Calica, Flămânda, Găinari,
Gămani, Golani, Haimanalele, Hoinari, Mămăligari, Miluiţi, Mişei, Mârleanul
(mârlan), Mojica (Mojiceşti), Pârliţi, Săraca, Vai de Ei etc.
3. imagini (expresii plastice prin excelenţă – deşi se referă totdeauna, cel
puţin teoretic, la locuri, şi nu la oameni, imaginea pe care o conţin ele nu este în
toate cazurile vizuală, chiar dacă vedem cu mintea particularităţile pur fizice ale
terenului. O dovadă mai mult că fantezia poate fi pusă în mişcare şi prin alte
mijloace decât ochiul): Apa de Leac, Arde-Pământ, Balta de Bani (loc),
Căpăţâna de Zahăr (stâncă), Cârligu Închis (dâlmă), Chiciorul cu Părul de
Porc (pe acest deal creşte în smocuri un fel de iarbă subţire şi tare, ca părul),
Chiciorul cu Răsuflători (un deal cu peşteri mari şi cu crăpături adânci), Claia
Strâmbă (vârf de munte), Copacu cu Luna (loc), Cracu cu Dragoste (loc),
Crucea Împuşcată, Fără Fund, Izvorul Rău, La Fagii cei Raşi, Lunca fără
Zăpadă (pe aici se scurge izvorul termal de la Poiana Berbecului, care nu
permite zăpezii a se prinde), Parcela Moartă (loc), Patruzeci de Cruci, Peştera
cu Două Uşi (peşteră), Piatra Acră (loc), Piatra Găurită, Piatra Odihnită (loc),
Piatra cea Statornică (loc), Piciorul Porcului (asemănarea locului cu un picior
de porc), Podul cu Florile, Poiana Chioară, Râtul Porcului, Sacii cu Lână
(stânci), Scara Mâţei (potecă, coastă – urcuş periculos sau sinuos), Stejaru cu
Fraţi (hotar), Tufanu cu o Mână (hotar), Viile Oacheşe (podgorie, produce mult
vin negru) etc.
24

Iorgu Iordan, op. cit., p. 314.
În op. cit., p. 314-334.
26
Materialul islustrativ a fost extras atât din Iorgu Iordan, cât şi din DTRO.
25
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În marea lui majoritate, ansamblul numelor de locuri s-a format în decursul
unui timp îndelungat şi se prezintă, în general, ca un „conglomerat cognitiv”27, în
care se reflectă cultura, limba, timpul şi spaţiul, etapele şi condiţiile social-culturale ale dezvoltării societăţii. Toponimele posedă, din acest punct de vedere, o istorie comună cu aceea a limbii, de la care împrumută şi căreia îi împrumută (prin
intermediul transferului metaforic, la baza căruia stă percepţia umană) o serie de
termeni28. Dar au, în acelaşi timp, şi o „biografie istorico-culturală separată”29, ele
putând fi privite ca o interpretare emoţională a peisajului, ceea ce îi permite omului să-şi exprime stările interioare în legătură cu natura exterioară, prin utilizarea
mijloacelor lingvistice şi stilistice. Dintre acestea, metafora ocupă, după cum se
poate observa şi din multitudinea exemplelor (diferite ca tipologie) pe care le-am
adus aici – un rol deosebit de important, dat fiind şi faptul că ea „s-a iscat deodată
cu omul”30 şi că are, de partea sa, şi „avantajul” întâietăţii.

27

Ковлакас Елена Федоровна, op. cit.
Vasile Ioniţă (op. cit., p. 75) arăta că, „folosim expresia munte de om când vrem să
subliniem că cel la care ne referim este mai mult decât bine legat şi înalt. În toponimie,
metafora apare cu termenii inversaţi: un munte are cap (vârf), spinare, coaste, umeri,
piept, frunte, picioare; văile au guri, braţe etc.” (vezi şi Tudor Vianu, op. cit., p. 15;
Lazăr Şăineanu, op. cit., p. 89; E. Murzaev, Ceasti tela celoveka i jivota v narodnoi
gheograficeskoi terminologhii, în „Actes du XIe Congres International des Sciences
Onomastiques”, 2, Sofia, 1975, p. 99).
29
М. В. Горбаневский, Культурный контекст и его презентация в топонимических
словарях нового типа – компьютерных. – В кн.: IV Международный симпозиум по
лингвострановедению. Москва. 31 января 1994 г. / Тезисы докладов и сообщений. М.,
ИРЯП, 1994, c. 22.
30
Lucian Blaga, op. cit., p. 44.
28
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TAKING OVER SOME ELEMENTS OF RELIGIOUS
LANGUAGE INTO THE LAIC DISCOURSE
Ana-Maria TERECHE-BĂRBULEANU∗

Abstract: This article intends to highlight the semantic evolution of some words that
initially expressed only religious notions or that had meanings which were specific
to the religious language. A series of such words can be found in the contemporary
laic language, most of the times having deprecating significations. The influence of
the (orthodox) religious language on the today’s Romanian language has
manifested, especially, through the spreading and the semantic degradation of
some terms that used to express and still express specific religious activities. Some
of the religious terms can be found today in the current language, having figurative
meanings or being incorporated into collocations. Besides these, there are present,
in the contemporary laic language, numerous expressions specific to the Holy Bible
and to the prayers, such as: a se spăla pe mâini (to wash away), a fi ţapul ispăşitor
(to be the scapegoat), a merge/ a trimite (pe cineva) de la Ana la Caiafa (to drive
someone from post to pillar) etc. There can also be found certain anthroponims
(which have suffered a semantic degradation, according to the manner a series of
biblical characters were presented) as well as quotations, of biblical origin, used as
aphorisms. Most of the religious terms still keep, as their fundamental meaning,
their religious significance, thus, a determinologization being produced at the level
of their figurative use (familiar, ironical popular).
Keywords: determinologization, semantic degradation, usual/common language,
popular, transfer.

The formation of Romanian people once with the accession of Christianity
is reflected in its behavior and language. Inevitably, the religious terminology
occupies an important place within the speakers. The religious terms are present
in all aspects of social life.
Some of the words that initially expressed only religious notions or that
had meanings specific for the rite language were submitted to a semantic
evolution, founding themselves in a laic language, for many times having
pejorative meanings. The religious vocabulary is qualified as “a good language
generator”1, considering the fact that many religious terms migrated towards
∗

Ph D Candidate at the University of Craiova, „Al. Piru” Doctoral School, Philological Sciences,
specialization of Romanian language. Address: 73, 24 Ianuarie Street, Filiaşi, Dolj county.
1
Dana-Luminiţa Teleoacă 2001, Reflexe ale terminologiei religioase româneşti în
limbajul comun (I) [Reflexes of Romanian religious terminology in common language
I], in „Limba română”, L, no. 1-2, Bucharest, 2001. Teleoacă p. 95.
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other terminologies, such as botany or zoology, but also because of the transfer
of religious lexemes in common language.
The influence of orthodox language on daily Romanian language manifested,
mainly, by semantic amplification and degradation of some terms that named and
still name activities specific for the rite. Some religious lexemes acquire laic
significance independently from a certain syntagm/ idiom/ expression, and other
appear with profane significance exclusively within a linguistic context represented
by certain syntagms/ idioms/ expressions or in some derivatives.
In the category of religious terms that acquire laic acceptance, independently
from a certain syntagm/ idiom/ expression, Dana-Luminiţa Teleoacă2 includes the
following words: agheasmă (asperges), that in ironical language means „ţuică,
rachiu” (plum brandy, brandy), aleluia (halleluiah), that acquires the meaning „s-a
sfârşit, s-a dus pe copcă” (it ends, ends in smoke), arhanghel (archangel), that is
some regions (Muntenia) designs „biciul, varga cu care se bat copiii” (the whip, the
rod with which they beat children), a boteza (to baptize), with laic meaning “to mix
the wine, the milk with water”, cazanie (homiliary), that means, in certain laic
contexts, „povestire, descriere lungă şi plicticoasă” (long and boring story,
description), chiraleisa (chiraleisis) (Greek liturgical formula „Doamne miluieşte”
(Lord Have Mercy) designs, in popular mythology „un duh rău, necurat” (an evil,
impure spirit), „o fiinţă fantastică, înspăimântătoare” (a fantastic, freightening
being), Crăciun (Christmas), that in Muntenia designs „ciomagul” (bat), but which
acquires the sense of „porniri rele, năravuri” (bad behaviors, bents), litanie
(lithany), with the laic meaning „înşirare lungă şi monotonă” (long and monotonous
enumeration), litie (litia), that in Oltenia means, at plural, „vorbe goale, minciuni”
(babbles, lies), mironosiţă (prude), that in profane meaning means „femeie
făţarnică” (double-faced women), a mirui (to anoint), that in popular language
means „a lovi drept în frunte” (to hit right in front), Sfântul Nicolae (St. Nicolas),
that means, in Moldova, „biciul cu care erau bătuţi copiii la şcoală” (the whip with
which were beaten the children at school), parapanghelos (parapanghelosis) (< ngr.
„veşnică pomenire” (eternal memory)), that is used, as aliluia (halleluiah), with the
value of an explanation that marks the end of an action, pomelnic (memorial), that
is used with the laic meaning „listă lungă nesfârşită” (long unending list).
In her study titled Limbajul religios de la sacru la profan. Termeni pătrunşi
în româna comună şi dialectală3(Religious language from sacred to profane.
Terms appeared in common and dialectal Romanian language), Mihaela Mariana
Morcov signalizes the presence of such terms in usual language, also mentioning
their new meanings. The verb a aghezmui (to asperge) means, in religious ritual
2

Ibidem, pp. 97-101.
Mihaela Mariana Morcov, Limbajul religios de la sacru la profan. Termeni pătrunşi în
româna comună şi dialectală (Religious language from sacred to profane. Terms
appeared in common and dialectal Romanian language)”, în Gabriela Pană Dindelegan
(coord.), Limba română– aspecte sincronice şi diacronice (Romanian language –
synchronic and diachronic aspects, University of Bucharest Publishing House, 2006,
pp. 619-626.
3
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„a sfinţi, a stropi cu apă sfinţită” (to beatify, to asperse with beatified water). But,
in laic language, it appears with the meaning „a se îmbăta” (to get drunk). In the
same situation are the terms a tămâia (to cense), a târnosi (to incense). If in
religious field, a târnosi (to incense) means „a inaugura” (to inaugurate), „a sfinţi
o biserică” (to beatify a church), in regional language, this verb acquired the
meaning of „a se îmbăta”(to get drink), but also „a împinge încoace şi încolo”(to
push back and forth), „a chinui”(to crucify), „a bate”(to beat), „a tăvăli”(to
wallow). The justification for this semantic evolution would be of etymological
nature, starting from the word târn, a type of swab4.
From the category of words that keep the proper sense, but are also used
with figurative sense, also belongs the verb a blagoslovi (to prosper). Except
the well knowed meaning „a binecuvânta”(to bless), the verb also appears with
the meaning „a aduce un prejudiciu cuiva” (to do somebody an injury).
We notice that, in case of words mentioned above, the relationship between the
proper sense and the figurative sens is easily noticeable. But, there are terms
incorporated in expressions, whose theological significance is, for many times,
unknown. Such an example is represented by the terms aghios (aghios) and ison
(echos), in expressions: a trage la aghioase (to draw to aghios) and a ţine isonul (to
keep the echos). Both terms have neogreek origin and belong to religious music field.
Isonul (echos) designs the vocal or instrumental part, with low notes, that can be
heard with no interruption to church songs. Receiving a metaphoric sense, the
syntagm acquired the acceptance „a aproba faptele cuiva”(to approve the somebody's
facts), „a-i cânta în strună” (to dance to somebody's tune), „a-i ţine hangul” (to keep
somebody's hang). Aghios from the expression a trage la aghioase (to draw to aghios)
had represented, at the beginning, only the hymn sung to the Holy Liturgy, that starts
with the verse „Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare…” (Holy God, Holy You...).
Many words and expressions specific to the Bible or to prayers are today
found in actual language, although their origin is less known. Thus, the word
fariseu (Pharisee), frequently used in Bible, entered in current language in order to
design, as in many other European idioms, an hypocrite person5 . In his study about
the influence of religious texts on the modern literary languages, Mihaela Mariana
Morcov presents three books6 regarding French, Italian and Spanish languages,
approaching the topic from the point of view of Romanic compared linguistics. It is
interested to notice the fact that some religious words and expressions appear both
in actual Romanian language, and in languages mentioned. One of religious
expressions used in actual laic language is a se spăla pe mâini (fr. se laver les
mains) (to throw the blame on somebody), having the meaning „a nu-şi asuma
responsabilitatea pentru anumite fapte” (not assuming the responsibility for certain
facts). The expression remembers from the Roman governor Pilat din Pont, care,
4

Ibidem, p. 620.
Ibidem, p. 294
6
Gerard Taverdet, Paroles d’Evangile; Gian Luigi Beccaria, Sicuterat. Il latino di chi
non lo sa. Bibbia e liturgia nell’italiano e nei dialetti; Nuria Calduch-Benages, Otro
gallo le cantara.
5

263

ANUARUL INSTITUTULUI DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE
„C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR”

trying to exculpate him from the death of Jesus, washed symbolically the hands
before people. Other expressions were created according to some stories told in
New Testament a merge/ a trimite (pe cineva) de la Ana la Caiafa (with its
equivalent in Spanish ir de Herodes a Pilatos) (to be driven from pillar to post),
with the meaning „a amâna” (to adjourn). Other idioms are explained by their
connection with certain Judaic habits or rituals mentioned in Bible7: a fi ţapul
ispăşitor (sp. ser el chivo expiatorio; it. Fare da capro espiatorio) (to be the
whipping boy) refers to a person that is found guilty for the mistakes of other
persons, because in Bible the scape goat represents the animal abandoned in dessert,
after which he was loaded with the sins of the entire people.
Certain anthroponomical suffered a semantic degradation, depending on the
way a series of biblical characters were presented: Jude, being the person that
betrayed Jesus, remained in the consciousness of the speakers the symbol of the
traitor; Cain – the symbol of envy, Pilate – the symbol of brutality and ugliness,
Pharisee – the symbol of hypocrisy, Mathusalem – the symbol of longevity.
In actual laic language, are also met quotes with maximum value, of biblical
origin. Such a quote is the phrase nimic nou sub soare (all quiet under the sun),
which represents an aphorism from the Ecclesiastical Book. Also, the proverb cine
seamănă vânt culege furtună (he that sows the storm will reap the whirlwind) has
the origin in the book of the Prophet Osea. Some Romanian proverbs have on base
thoughts or affirmations of Jesus: cel care ridică sabia va pieri de ea (one who
takes the sword will perish by it), cei din urmă vor fi cei dintâi (the last shall be the
first), îi ajunge fiecărei zile răul ei (each day has its wrongs); the expression a
arunca mărgăritare porcilor (to cast pearls before swine), with the meaing „a da
dovadă de atenţie şi delicateţe faţă de oameni care nu sunt capabili să aprecieze
această atitudine” (to prove attention and delicacy for humans that aren't capable to
appreciate this attitude), has also, as a base, an affirmation of Jessus; also, the
syntagm a construi pe nisip (to build on sand), referring to the fool man that built
his house on sand, from the parable told by Savior.
In actual Romanian language, we find a considerable number of expressions
and idioms, with pejorative connotations, from which are part religious terms. The
most frequent expressions are those in which appear terms such as: angel, demon,
God, priest, crucifix, church, holy, Easter, prude any many others:
- a face pe mironosiţa (to be a goody-goody): is an expression that took
the pejorative meaning. The biblical term mironosiţă (prude) makes reference to
religious women who, after Jewish habit, brought flavors and chrism to the
tomb of the Savior;
- a-i merge buhul ca de popă tuns: very ancient expression, apparently
with no significance in our days, but with value in previous centuries; it refers
to the fact that the priest should have an exemplary behavior, and the crop was
the punishment for a serious deviation;
7

Mihaela Marian Morcov, Textele religioase şi limbile literare moderne (Religious
texts and literary modern languages), in „Limba română”, no. 5-6/2004, p. 300.
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- other expressions in which appears the word popă (priest) are the following:
a-i cânta popa la cap, a-i cânta popa aghiosul, a da ortul popii (to croak), all these
being related to the passage in the other world of Christians;
- another category of expressions used in laic language include the name of
some biblical characters: a trăi ca în sânul lui Avraam, (to life in the Abraham's
bosom), de la Adam şi Eva (as old as Adam), e un Iuda (Iscarioteanul) (he is a
Judas), e Toma necredinciosul (unbelieving Thomas), e de pe vremea lui Noe (since
Adam was a boy);
- the expression a fi lungă cât o zi de post (as long as a day of fasting)
makes reference to the difficulty of the Christian to meet the clerical habits,
respectively the fasting;
- many terms are used with connotive meaning: a mâncat de dulce (to break
one's fast), meaning „de frupt”, s-a spovedit tuturor (he confessed to everybody),
meaning „a povestit tuturor” (he told to everybody), a mânca de sec (to fast),
meaning „a mânca de post”(to break one's fast), şi-a dat sufletul până a ajuns (he
went west), meaning „a obosit”(he was tired), a (nu) fi uşă de biserică (not quite the
clean potato), meaning „a nu fi cinstit”(not being honest), a apuca pe Dumnezeu de
picior(to take the cake), meaning „a fi norocos”(to be lucky), a fi pâinea lui
Dumnezeu (to be the milk of human kindness, meaning „a fi om bun”(to be a good
man), a ţine predică (to read somebody a lesson), meaning „a cicăli”(to mock), a
călca pravila (to contravene the code), meaning „a păcătui”(to err), a trage
clopotele (to ring a peal), meaning „a face curte unei femei”(to pay one's courtship
to a lady), a scoate pe Sfântul Nicolae (to take out the bat , meaning „a scoate
băţul”(to take out the road) , a da vama (to give tolls), meaning „a plăti”(to pay)
(with reference to the Christian tradition regarding the tolls of the air);
- a-i purta sâmbetele (to owe somebody a grudge) meas „a dori răul cuiva”(to
mean ill by somebody). The significance of the expressions is related to the fact that,
in christian cult, the Saturday was ranked for the commemoration of death persons;
after the somebody's death, commemorations are made during forty days, on
Saturday. Another expression including the word Saturday is a se duce pe apa
sâmbetei (to end in smoke), meaning „s-a pierdut”(it was lost). This expression refers
to death persons, named in christian tradition blajini (benigns), who life beyond
Sâmbetei River, to the border from the world from here and the world from there.
Housewives throw red eggs shells on a flowing water in Holy Week and then, the
benigns knew that Easter was coming (Benigns Easter – day when death persons are
commemorated, in orthodox tradition);
- in laic language are met many expressions formed with the term cruce
(crucifix): a se face cruce şi punte (to move hell), with the meaning „a face orice
pentru a atinge un scop”(to make anything in order to meet a purpose), a face
cruce fără biserică (to put a tick without church), meaning „a face ceva
inutil”(to make something useless), a se pune cruce(to put crucifix), meaning „a
se împotrivi” (to be against something), a pune cruce (to put point), with the
meaning „a încheia ceva” (to end something), a ajunge crucea în/ la amiază (to
reach to midday), the meaning of this expression – „momentul când soarele a
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ajuns în punctul cel mai înalt pe cer”(the moment when the Sun reached the
highest point from the sky) – having relation with the christian tradition
according to which all tombs have crucifix, right object that keeps the place of
the clock for indicating the hour;
- expressions in which appear the term drac (devil) : a face pe dracu în patru
(to move hell), meaning „a face orice, a face un compromis” (to make anything, to
make a compromise), a nu avea nici pe dracu (not to be a halfpenny the worse for it),
meaning „a nu avea nimic, a fi sănătos” (to be healthy), a da de dracu (to get into
trouble), meaning „a ispiti” (to tempt), a-şi băga dracul coada(the devil is in it), also
with the meaning „a ispiti” (to tempt), a băga în draci (to give somebody rats), with
the meaning „a pune pe treabă” (to put in hand), a căutat pe dracu şi a dat de tatăsău, a da dracului (to frighten the French), meaning „a renunţa” (to renounce), a
şedea ca dracul pe mărăcini (like the devil on thorns), a şedea ca dracul în cânepă
(like the devil in hemp), having the meaning „a fi într-o situaţie neplăcută” (to be in an
unpleasant situation, a fugi ca dracul de tămâie/ aghiazmă (to give somebody a wide
berth), a-i lua dracul din pupeze, meaning „a-şi pierde răbdarea” (to lose the
patience), a nu fi dracul chiar atât de negru (the devil is not so black as he is painted);
- there are some phraseology units, also formed round the term drac
(devil), designing „un loc îndepărtat, în care nu se poate ajunge cu uşurinţă” (a
distant place, where one cannot easily reach : la dracu-n praznic (at the back
o'beyond), unde şi-a înţărcat dracul copiii (at the bottom of the sea), unde şi-a
pierdut dracul potcoavele, unde şi-a spart dracul opincile, unde-a pus dracul
roata şi mutul iapa;
- are also frequently met the expression where the term biserică (church)
appears: a nu fi uşă de biserică(not to be quite the clean potato), with the
meaning „a nu fi cinstit” (not to be honest), a nu fi dus de multe ori la biserică
(unfaithful person), meaning „a fi în stare de orice” (to be capable of anything);
- with pejorative meaning, are used the expressions: a fi lungă cât o pomană
ţigănească (as long as a gypsy alms), a face capul calendar (to carp at somebody
about something), with the meaning „a cicăli” (to mock), the expression making
allusion to the multitude of saints from the christian calendar, a face capul ceaslov,
meaning „a învăţa foarte mult” (to learn very much);
- a fi sfânt fără de argint (to be saint without money) is used with the
meaning „a îngriji pe cineva, fără nu lua bani” (to take care of somebody
without asking money), making reference to St. Cosma and Damian, doctors
without asking moneys; până la Dumnezeu te mănâncă sfinţii (till God, you will
be eaten by Saints) refers to the mutitude of obstacles that the man endures; a se
ruga de cineva ca de toţi sfinţii (to ask someone as being a saint) has the
meaning „a insista, a implora” (to insist, to implore);
- the expression a purta un hram (having a church wake) is sometimes
used with connotative meaning and means „a avea un renume sau o funcţie”
(having a name or a function); the meaning of the expression has, as base, the
christian conception according to which each church, town, house or family has
a protector saint;
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- for many times, in laic language appear syntagms coming from biblical
stories: a aştepta pe cineva ca pe Hristos (to wait for somebody as waiting for the
Christ) (The Savior was waited by Jewish people as a liberator from the
domination of Romans and, on the other way, savor from the sin), a se duce pe
pustia neagră (to go on the black solitude) (allusion to the forth days of fest
passed by Jesus Christ in Carantanian Desert, before starting the activity on
earth), a mânca din fructul oprit (to eat from the prohibited fruit), meaning „a
păcătui” (to sin), a nu-şi înmulţi talanţii (not to increase his money), meaning „a
lenevi”(to lie idle) (with sending to the story of talants told by Christ), a predica
în pustie (to cry in the wilderness), with the meaning „a vorbi în zadar” (to talk in
vain), a se spăla pe mâini (to throw the blame on somebody), meaning „a nu-şi
asuma responsabilitatea pentru o faptă” (not to assume responsibility for a fact) –
making reference to the biblical character Pilat din Pont, Roman governor who,
judging Christ, didn't find him a guild, washing hands and leaving the people to
chose the destiny of the convicted”;
- are also frequent the expressions where appear name of holidays, specially
Paştilor (Easter's name): din Paşti în Paşti (From Easter to Easter), din joi în Paşti,
din an în Paşti (once in a blue moon), meaning „rarely”; la Paştile cailor (at latter
Lamas) meaning „niciodată” (never); about somebody that makes calculus errors
we say that he şi-a pierdut pascaliile (lost calculations), referring to the fact that the
celebration date of Easter differs from year to year;
- is interesting to notice the meaning of the expression colac peste pupăză (to
make matters worse) – „un necaz în plus” (another bay): pupăza (hoopoe) has a big
bread used in wedding ritual, and the colacul (ring biscuit) is usually used to
funerals. So, the ring biscuit after hoopoe meant a funeral after a wedding;
- a special place within the religious terms is occupied by the word
Dumnezeu (God): Doamne ajută!(God Help), Doamne iartă-mă!(God Forgive),
Doamne fereşte!(God forbid), Dumnezeu cu mila!(God Helping), Dumnezeu
ştie!(God Knows), Slavă Domnului!(Thank God), Ferit-a sfântu′! (God Forbid),
Cât ai zice Doamne-ajută!, de Doamne-ajută (God Help), with the meaning
„lucru care nu e făcut temeinic” (the thing that has no base), uitat de Dumnezeu
(forgotten by God), meaning „în vârstă”(in age)8.
Considering the multitude of religious terms that migrated both in other
fields and in common language, acquiring new meanings, both independently and
in certain linguistic contexts, represented by syntagms/ expressions/ idioms, we
can affirm that religious language is a pilot moderated language. Mostly, religious
terms keep, as basic meaning, the religious sense, producing a determinologization to the level of their figurative use (familiar, ironic, popular).
Most of religious terms, transferred in common language, represent fundamental terms of christian faith: to baptize, Epiphany, Christmas, crucifix, God, angel,
demon, law, Easter, etc. Other terms, although more frequent, have Slavic origin,
having a technical character more pronounced: aghios, homily, lithany, lithia, etc.
8

Mile Tomici, Dicţionarul frazeologic al limbii române, Bucureşti, Editura Saeculum, 2001.
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CUNOAŞTERE VS. INTERPRETARE:
REFLECŢII FILOSOFICE ŞI DISCURS LITERAR
RECONSTRUCŢIA PROCESUALĂ
A OMNISCIENŢEI DIVINE1
Vlad Vasile ANDREICA*
Abstract: In classical theism, God knows all things in a manner in which there is no
relativity or dependency in God as the knower and maximal dependency in
creatures as known. Aristotel was right in pointing out that a knower depends on
what he knows and is in a direct relation with the things that he knows ( as a
consequence – in knowing implies a certain relation, God could not know continent
and changing things). In neoclassical theism creature`s free actions precede the
divine knowledge in time and they are necessarily for God to know them.
Keywords: God, omniscience, future, possibilities.

Reconstrucţia omniscienţei divine în cadrul filosofiei procesuale sau a
teismului neoclasic porneşte de la critica adusă teismului clasic. În cadrul
teismului clasic Dumnezeu nu se poate schimba şi cunoaşte tot ceea ce este de
cunoscut în fiecare moment dar şi evenimentele viitoare. Dumnezeu, cunoscându-se pe sine ca şi cauză, cunoaşte şi evenimentele viitoare ca şi efecte.
Aristotel a extras o consecinţă importantă din imuabilitatea divinităţii. O
fiinţă care nu se poate schimba nu poate avea nici o potenţialitate neactualizată
în realitatea sa. Orice poate fi, este. Contingenţa, pusă în relaţie cu divinitatea
concepută astfel poate însemna doar că anumite efecte care puteau să se producă
nu s-au produs. Dar divinitatea fiind necesară, reprezintă tot ceea ce e capabil
de a fi şi astfel orice relaţie dintre divinitate şi evenimentele contingente va
caracteriza evenimentele respective şi nu divinitatea. Şi Toma D Aquino susţinea acelaşi lucru considerând că relaţiile dintre Dumnezeu şi lume sunt relaţii
pentru lume dar nu pentru Dumnezeu. Până în acest punct a existat un acord cu
perspectivele filosofice greceşti în teoriile ulterioare dezvoltate pe această
problematică. Dar nu a fost admisă concluzia pe care Aristotel o extrage de aici:
1
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dacă a cunoaşte ceva înseamnă e fi într-un anumit raport, Dumnezeu nu poate
cunoaşte lucrurile contingente şi schimbătoare. El poate cunoaşte doar necesităţile eterne şi faţă de această poziţie a existat un dezacord total din partea
gânditorilor creştini sau islamici. Ei nu puteau respinge omniscienţa lui
Dumnezeu şi să menţină în acelaşi timp o legătură cu Scriptura.2
Aristotel a încercat să arate că un cunoscător depinde de ceea ce cunoaşte,
este într-o relaţie directă cu ceea ce cunoaşte. În cazul cunoaşterii divine
problema a fost pusă diferit de filosofii care nu au acceptat concluzia lui
Aristotel : ceea ce e cunoscut depinde de cunoaştere şi de cunoscător. Astfel, a
spune că Dumnezeu cunoaşte lumea, este o cale înşelătoare de a spune că lumea
este cunoscută de Dumnezeu. Poziţiile lui Aristotel şi Aquino au fost
considerate utile de către reprezentanţii teismului neoclasic deoarece se poate
cunoaşte ceva pentru că acel ceva există: când cunoaştem ceva nu îl introducem
în existenţă ci mai degrabă existenţa acelui lucru este o condiţie pentru ca lucrul
respectiv să fie cunoscut de către noi. Filosofii medievali au susţinut că în
cunoaşterea unei cauze sunt cunoscute efectele şi astfel, Dumnezeu,
cunoscându-se pe sine însuşi, trebuie să cunoască orice lucru pe care îl poate
produce şi nu are nevoie de o relaţie viitoare cu acele lucruri. În metafizica lui
Charles Hartshorne în particular şi în metafizica teismului procesual în general,
a cunoaşte o cauză adecvat implică a cunoaşte rezultatele sale posibile. Cauzele
lasă întotdeauna rezultatele deschise pentru decizii viitoare.3
Spinoza a fost şi el de acord cu Aristotel şi a considerat că a cunoaşte
implică ceea ce e cunoscut şi prin urmare, devreme ce Dumnezeu este fără contingenţă există două posibilităţi:
1. Toate lucrurile sunt în mod necesar precum Dumnezeu.
2. Dumnezeu nu cunoaşte toate lucrurile.
Aristotel a menţinut a doua variantă iar Spinoza prima. Rămâne o a treia
variantă, neexplorată corespunzător până în cadrul teismului neoclasic: de a se
admite contingenţa şi schimbarea atât în Dumnezeu cât şi în lume.4
A admite schimbarea in cadrul divinităţii implică o schimbare profundă a
ideilor legate de posibilitatea de schimbare a lui Dumnezeu. Acesta se schimbă
în ceea ce priveşte cunoaşterea unei lumi în schimbare iar acest lucru nu scade
cu nimic din perfecţiunea sa.
Întreaga filosofie teologică de la Platon la Whithead şi Hartshorne poate fi
sintetizată în următoarele trei teze:
1. Lumea este schimbătoare şi contingentă
2. Baza tuturor posibilităţilor acestei lumi este o fiinţă necesară şi neschimbătoare
3. Fiinţa necesară, Dumnezeu, are o cunoaştere completă a lumii
2

Charles Hartshorne, Aquinas toWhithead, Milwaukee, Marquette University
Publications, 1976, p. 6-7.
3
Ibidem, p. 8-11.
4
Ibidem, p. 12
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Aristotel, Spinoza şi secta sociniană au considerat că aceste trei perspective
nu sunt compatibile şi formează o triadă inconsistentă. O fiinţă necesară se
presupune a avea cunoaştere contingentă.5
Din perspectiva teismului neoclasic, o relaţie cognitivă între cunoscător şi
cunoscut trebuie privită ca internă pentru subiectul care cunoaşte şi externă
pentru subiectul cunoscut. Cunoscătorul ajunge să includă ceea ce este cunoscut
– această concepţie merge mână în mână cu panenteismul teismului clasic care
consideră relaţia Dumnezeu-lume analogă relaţiei minte-corp. 6
Russel a făcut o distincţie importantă între cunoaşterea lucrurilor şi cunoaşterea adevărurilor: cunoaşterea lucrurilor implică o legătură directă cu un
anumit obiect iar cunoaşterea unor adevăruri nu implică o astfel de relaţie directă ci se face adesea apel la convingeri şi judecăţi asupra unor subiecte.
Cunoaşterea lucrurilor este denumită de Hartshorne cunoaştere prin cunoştinţă
şi aceasta reprezintă cunoaşterea care stă la baza omniscienţei divine. Mai
departe, dacă o astfel de cunoaştere implică o relaţie directă cu un anumit
obiect sau eveniment atunci nu se poate aplica decât obiectelor care există cu
adevărat. Iar dacă evenimentele viitoare reprezintă nişte simple posibilităţi nu
pot fi cuprinse de o cunoaştere prin cunoştinţă.7
Conceptul cunoaşterii lui Dumnezeu dezvoltat în teismul neoclasic pleacă de
la ideile lui Whithead care leagă omniscienţa divină de participarea divinităţii la
sentimentele creaturilor. Omniscienta nu trebuie privită doar ca o totalitate de
informaţii şi fără o concepere a omniscienţei divine ca participare la sentimentele
creaturilor cunoaşterea divină ar fi de fapt abstractă şi inadecvată. Conceptul
cunoaşterii divine perfecte implică ca Dumnezeu să cunoască în orice moment
orice lucru sau adevăr care este posibil de cunoscut în acel moment. 8
Dumnezeu cunoaşte toate lucrurile într-o manieră în care nu există relativitate sau dependenţă în Dumnezeu, ca şi cunoscător şi dependenţă maximă în
creaturi ca şi cunoscut. Se spune adesea că putem vorbi de o cunoaştere umană
relativă, în timp ce cunoaşterea divină este absolută. Teismul procesual propune
o abordare care nu consideră cunoaşterea divină absolută în toate aspectele sale.
Mai mult, a considera cunoaşterea noastră relativă doar datorită faptului că
suntem inferiori este greşit. O cunoaştere absolută implică un absolut în ceea ce
priveşte certitudinea şi completitudinea iar pentru a realiza aceste condiţii
cunoaşterea respectivă trebuie să fie relativă. O cunoaştere completă a realităţii
este o cunoaştere care implică fiecare detaliu al realităţii.9

5

Ibidem, p. 15
Richard Schofner, Anselm Revisited, Leiden E.J. Brill, 1974, p.204-205.
7
Don Viney, “God only knows?” in Hartshorne and the mechanics of Omniscience in
Hartshorne – Process Philosophy and Theology, Robert Kane and Stephen H. Philipps
(ed.) , State University of New York Press, 1989, pp.82-83.
8
Ibidem, pp.83-86.
9
Charles Hartshorne, The Divine Relativity – A social conception of God, Eugene, Wipf
and Stock Publishers, 1998, p.8-9.
6
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Detaliile evenimentelor nu sunt decretate de divinitate – poziţia teismului
neoclasic este că ele au loc şi asta e tot ce se poate afirma. Ceea ce este decretat
este faptul că este posibil ca ele să se întâmple dar în acelaşi timp posibil ca alte
evenimente să aibă loc. Motivul pentru care posibilitatea lor este decretată este
faptul că în perspectiva stărilor lucrurilor determinate de evenimentele trecute,
nici un alt set de posibilităţi nu ar implica un procent mai favorabil de risc şi
oportunitate. Ideea unei puteri cosmice care determină toate deciziile nu are
sens – puterea lui Dumnezeu este absolut maximală, dar trebuie privită totuşi ca
o putere printre altele.10
Este importantă o analiză a relaţiilor dintre perfecţiune şi potenţialitate pe
de o parte şi dintre perfecţiune şi actualitate pe de altă parte. Infinitatea
absolută a potenţialităţii divine poate fi numită „coincidenţa cu o anumită
posibilitate”. A fi posibil înseamnă a fi un obiect posibil a cunoaşterii divine. În
cazul actualităţii aceeaşi noţiune a coincidenţei poate fi folosită: actualitatea
divină este toată actualizată. Se consideră că Dumnezeu cunoaşte existenţa a
orice ce există în mod actual. Tot ceea ce este actual este cuprins în
cunoaşterea sa actuală şi orice este posibil este cuprins în cunoaşterea sa
potenţială. De aceea se poate defini perfecţiunea ca o „coincidenţă modală”.11
,,Coincidenţa modală” este o noţiune echivalentă cu noţiunea ,,perfecţiunii” iar prin modul în care interpretăm această ,,coincidenţă modală” o fiinţă
perfectă este o fiinţă care cunoaşte toate întâmplările actuale (evenimente sau
stări de lucruri) şi care poate cunoaşte, de asemenea, toate posibilităţile.12
Relaţia dintre trecut şi viitor are o funcţie importantă în sistemul metafizic
propus de Hartshorne – se construieşte baza ontologică pentru conceperea
neoclasică a omniscienţei lui Dumnezeu, o cunoaştere care integrează faptul că
universul se află într-un proces continuu. Dumnezeu garantează că trecutul este
întotdeauna acolo şi că vor fi tot timpul noi experienţe care se adaugă trecutului
şi care formează realitatea totală.13
Noi experimentăm prezentul după cum decurge dintr-un trecut stabilit şi
care se deschide într-un viitor care nu este chiar stabilit în toate detaliile sale.
Folosind limbajul preferat al lui Hartshorne putem spune că trecutul este
complet determinat, viitorul este parţial determinat iar prezentul este procesul
determinării. Faptul că viitorul este parţial indeterminat reprezintă un elementcheie în teoria lui Hartshorne. Pentru Hartshorne timpul nu este doar o specie a
modalităţilor obiective ci oferă ,,ancora semantică” pentru toate discursurile
despre posibilitate şi necesitate. Viitorul şi posibilitatea sunt strâns legate.
Nimic nu este posibil dacă nu a fost o dată sau dacă nu va fi într-o zi o
10

Ibidem , p.138.
Charles Hartshorne,The logic of perfection, La Salle, Open Court Publishing, 1962,
p.38.
12
Tomis Kapitan, Perfection and Modality: Charles Hartshorne’s Ontological Proof”
in “International Journal for Philosophy of Religion”, V. 7, 1976, p. 382.
13
Colin E. Gunton, Becoming and Being, Oxford, Oxford University Press, 1978, pp.
60-62.
11
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posibilitate în viitor. Necesitatea exprimă tot ceea ce este comun cu toate
posibilităţile temporale. 14
Pentru Hartshorne, omniscienţa divină exprimă capacitatea de a cunoaşte
actualităţile ca şi actualităţi şi posibilităţile ca şi posibilităţi. A cunoaşte o
contingenţă viitoare ca actuală reprezintă o înţelegere greşită a contingenţei.
Evenimentele viitoare trebuie privite ca şi potenţialitate.15
Din perspectiva lui Hartshorne, acţiunile libere ale creaturilor preced
cunoaşterea divină în timp şi sunt cauzal necesare pentru ca Dumnezeu să le
cunoască. Cunoaşterea divină trebuie să fie ordonată temporal şi schimbătoare. În
comparaţie cu doctrina unei cunoaşteri dincolo de timp în care Dumnezeu
cunoştea într-un singur moment evoluţia temporală a lumii, doctrina propusă de
teismul neoclasic îi permite lui Dumnezeu să cunoască în fiecare moment ceea ce
este actual de cunoscut iar tot ceea ce este posibil va cunoaşte doar ca posibilitate.
Se poate spune că o astfel de cunoaştere este infinită în două sensuri: în ceea ce
priveşte actualităţile trecute şi în ceea ce priveşte posibilităţile. 16
În lucrarea Man Vision of God, Hartshorne afirma:
„Omniscienţa nu implică o cunoaştere în afara timpului. Se poate
vorbi de un eveniment viitor chiar şi în cazul unei fiinţe omnisciente. Când
un eveniment viitor are loc, o astfel de minte atotcunoscătoare va cunoaşte
ceva mai mult decât a cunoscut înainte, dar în fiecare moment ea va
cunoaşte tot ceea ce e de cunoscut deşi în viitor există alte evenimente pe
care le va cunoaşte.”17
Dacă ne concentrăm pe proprietăţile omniscienţei sau infaibilităţii
cognitive este clar că orice există va fi cunoscut de către infailibil dar nu se
poate spune acelaşi lucru despre ceva posibil dar care nu există încă. A fi
infailibil înseamnă a fi în mod actual într-o relaţie cognitivă cu ceea ce există în
mod actual şi potenţial în relaţie cu ceea ce poate exista. Dualitatea actual
posibil sau concret abstract nu poate fi dată la o parte nici atunci când ne
referim la omniscienţă. Dar dualitatea transcedentală în cazul lui Dumnezeu ne
arată că Dumnezeu ca infailibil nu este acel Dumnezeu concret care cunoaşte în
mod actual lumea concretă. Infaibilitatea aparţine esenţei lui Dumnezeu şi este
independentă de circumstanţe în sensul că nimeni şi nimic nu poate distruge
această infaibilitate. Dar fiind o abstracţie este importantă prezenţa sa într-o
formă concretă iar această formă concretă în mod necesar trebuie să fie

14

Donald Wayne Viney, “Modality and Hartshorne’s Dipolar Theism,” articol în curs
de publicare, 3-7.
15
Daniel Dombrowski, “Must a Perfect Being Be Immutable?" in Robert Kane and
Stephen H. Philipps (ed.) Hartshorne – Process philosophy and theology, Albany, State
University of New York Press, 1989, p.104.
16
John C. Moskop , Divine Omniscience and Human Freedom, Mercer University
Press, 1984, p.71-72
17
Charles Hartshorne, Man Vision of God and the Logic of Theism, Connecticut, 1964,
p.104.
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concretizată, dar această necesitate nu este implicată în particularul cum (cum
este concretizată sau actualizată).18
A cunoaşte tot ceea ce e de cunoscut implică o posesie a acelei realităţi.
Dumnezeu include toată realitatea iar a-l cunoaşte pe Dumnezeu implică de fapt
cunoaşterea a tot ceea ce poate fi cunoscut – iar acest lucru nu poate fi realizat
de către un individ ci numai de către fiinţa perfectă.
Este posibil că concepem o fiinţă omniscientă care se schimbă – o astfel de
fiinţă va ştii întotdeauna mai multe intr-un moment viitor decât a ştiut în trecut.
Se poate vorbi de cunoaştere adevărată în cadrul teismului neoclasic doar printro corespondenţă cu realitatea iar a cunoaşte lucruri care nu s-au întâmplat
implică o cunoaştere falsă. Singura variantă prin care putem să ne raportăm la
viitor implică un viitor nedeterminat care lasă libertatea de a alege între diferite
alternative. A cunoaşte ceea ce urmează să se întâmple implică o cunoaştere
falsă deoarece nu există un lucru definit care să poată fi cunoscut.19
Dumnezeu cunoaşte fiecare eveniment care se întâmplă deoarece este legat
în mod intim de fiecare eveniment prin relaţia pe care o are cu lumea, o relaţie
asemănătoare relaţiei dintre minte şi corp. Astfel lumea este o parte din
Dumnezeu la fel cum corpurile noastre sunt o parte din noi. Această relaţie
poate fi privită ca asemănătoare dar nu identică: în timp ce fiinţele umane nu au
în fiecare moment o conştiinţă directă a schimbărilor corpului lor, Dumnezeu se
presupune a cunoaşte în fiecare moment fiecare creatură şi fiecare eveniment
care are loc în lume. În al doilea rând, în timp ce majoritatea evenimentelor au
loc în afara noastră, în cazul divinităţii totul are loc înăuntrul ei – întreg mediul
este intern. Mai mult, dacă multe din evenimentele trecute sunt uitate de către
oameni, în cazul lui Dumnezeu totul este reţinut, nimic nu este uitat.20
Deoarece cunoaşterea umană este imperfectă şi incompletă ceea ce este
cunoscut este extern – fiinţele umane nu reuşesc să cunoască în cel mai adecvat
mod cu putinţă. Deoarece cunoaşterea divină este adecvată în mod perfect,
obiectele cunoscute devin părţi ale unui întreg. „Toate evenimentele sunt
incluse în mod imperfect în experienţa umană şi în mod perfect în experienţa
divină.”21
Perspectiva clasică asupra omniscienţei divine ne arată un Dumnezeu care
cunoaşte în avans şi cu certitudine tot ceea ce se va întâmpla în viitor. Într-un
astfel de peisaj, libertatea umană este îngrădită deoarece fiinţele umane ar urma
să facă ceea ce era cunoscut deja de către Dumnezeu că vor face. Această
viziune este una simetrică deoarece o fiinţă umană din prezent este în mod
intern legată de fazele sale trecute dar şi de cele viitoare.22
18

Charles Hartshorne, Creative Synthesis and Philosophic Method, Lanham, University
Press of America, 1897, p.234
19
Charles Hartshorne, Man Vision, Connecticut, 1964, p.98.
20
John C. Moskop , op.cit., p. 72.
21
Ibidem, p.74-75.
22
Daniel Dombrovki, A Platonic Philosophy of Religion, State University of New York
Press, Albany, 2005, pp. 58-59.
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Din perspectiva procesuală este susţinut un concept al omniscienţei divine
prin care Dumnezeu este privit drept fiinţa de nedepăşit şi care este în devenire
– o astfel de fiinţă acumulează cunoaştere de la un moment la altul dar nimeni şi
nimic nu poate depăşi o astfel de fiinţă în cunoaştere. Dar acest lucru nu
înseamnă că Dumnezeu poate cunoaşte imposibilităţi logice ci doar că
Dumnezeu cunoaşte evenimentele trecute ca evenimente actualizate, viitorul ca
posibilitate şi prezentul ca şi prezent: o cunoaştere perfectă trebuie să cunoască
în orice moment tot ce poate fi cunoscut în acel moment. Viitorul este parţial
indeterminat şi deşi Dumnezeu cunoaşte posibilităţile viitoare mai bine ca
oricine, el nu poate cunoaşte actualităţi viitoare pentru că acestea nu există
pentru a fi cunoscute. Nu există o valoare foarte mare în a cunoaşte viitorul la
fel ca şi trecutul, pentru că în acest caz se pierde chiar noţiunea de viitor – este
mai bine ca viitorul să facă referire la posibilităţi şi la caracterul indeterminat al
acestora. Fiecare eveniment viitor aduce cu sine elemente de noutate în ceea ce
priveşte măreţia unei fiinţe perfecte – iar Dumnezeu trebuie în fiecare moment
să depăşească în măreţie (omniscienţă) toate celelalte fiinţe şi să se depăşească
pe sine în stări viitoare (măreţia sa în momentul t1 depăşeşte măreţia sa în
momentul t0).23
Hartshorne consideră că numai cei care sunt mulţumiţi cu o concepere
tiranică a divinităţii pot fi de acord cu teza conform căreia providenţa divină
exclude şansa. Einstein, care la fel ca Darwin, nu putea accepta existenţa şansei,
afirmase că ,,Dumnezeu nu aruncă cu zarurile” iar Arthur Young, un inventator
în domeniul avioanelor afirma mai târziu că ,,Dumnezeu aruncă zarurile, pentru
că a da naştere creaturilor înseamnă de fapt să implici şansa în ceea ce ei vor
face”24.
O guvernare ideală stabileşte acele reguli în afara cărora libertatea ar
include un risc mai mare decât oportunităţi. Riscul nu poate fi înlăturat deoarece
merge mână în mână cu oportunitatea. Dar o libertate prea mare ar extinde
riscurile mai mult decât oportunităţile iar o libertate prea mică restricţiona
oportunităţile într-o mai mare măsură decât riscurile. 25
Hartshorne consideră că în Dumnezeu există o coincidenţă perfectă între
altruism şi interes propriu: devreme ce toate creaturile sunt părţi ale sale şi toate
au un loc în cunoaşterea sa, îşi doreşte fericirea lor ca parte a fericirii sale.26
Perspectiva lui Charles Hartshorne asupra omniscienţei divine şi asupra
viitorului permite o dezvoltare fericită a libertăţii umane.
Problema logicii contingenţelor viitoare vizează cunoaşterea, timpul,
relaţia dintre adevăr şi timp. Pentru Hartshorne contingenţa este reală iar
problema logicii contingenţelor viitoare este o problemă care are nevoie de
23

Ibidem, p. 59.
Charles Hartshorne, Omnipotence and Other Theological Mistakes, New York, State
University of New York Press, 1984, pp.69-71.
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Idem, The Logic of Perfection and Other Essays in Neoclassical Methaphysics, La
Salle, Open Court, 1962, p.231.
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soluţii. Pentru monişti această problemă poate fi, în cel mai bun caz, o problemă
a logicii lucrurilor care par a fi contingente. Luis de Molina a încercat o
reconciliere a providenţei divine cu libertatea oamenilor: Dumnezeu are o
,,cunoaştere naturală” (a ceea ce poate fi), o ,,cunoaştere liberă” (a ceea ce este/a
ceea ce Dumnezeu creează) dar şi o ,,cunoaştere de mijloc” (ceea ce va fi).
Dumnezeu cunoaşte ceea ce se întâmplă, ceea ce se va întâmpla şi ceea ce vor
face creaturile în orice circumstanţe posibile. Dumnezeu are o cunoaştere
perfectă a ceea ce vor face oamenii dar oamenii au libertatea de a alege din
posibilităţile care se ivesc. Ceea ce poate face divinitatea e sa actualizeze
anumite circumstanţe astfel încât un individual sa aleagă o variantă în
detrimentul celeilalte. Condiţionalele cunoaşterii de mijloc reprezintă adevăruri
contingente despre hotărârile finite dar care nu sunt fixate în hotărârea nici unui
individual, nici chiar a lui Dumnezeu27.
Hartshorne respinge ideile lui Molina şi consideră că se poate vorbi de un
viitor deschis chiar şi în cazul lui Dumnezeu. În sistemul lui Molina, Dumnezeu
cunoaşte în avans ceea ce va face fiecare individ în orice situaţie. Dacă lumea
creată este lumea actuală, atunci Dumnezeu are o cunoaştere de mijloc despre
creaturile posibile şi nu despre cele actuale. O data ce universul este creat,
Dumnezeu cunoaşte ce vor face creaturile în acest univers. Shields şi Viney
exemplifică poziţia lui Molina astfel: pentru două lumi P1 şi P2 avem
următoarele variante
P1: S în C decide A
P2: S în C decide non-A
Dacă presupunem că prima variantă se poate afirma că în cazul în care s-ar afla
în C atunci S ar decide A – şi aceasta este informaţia pe care Dumnezeu o
cunoaşte din punctul de vedere al teoriei lui Molina. Acesta este un exemplu de
condiţional al cunoaşterii mijlocii28
Hartshorne respinge condiţionalele cunoaşterii mijlocii şi consideră că
ziua de mâine adaugă permanent predicate noi pentru ceea ce deja există
(realitatea este într-o permanentă devenire). Mai mult nu se poate vorbi numai
de existenţa indivizilor posibili pentru că astfel se distruge distincţia dintre
posibil şi actual şi automat noţiunea de devenire. O consecinţă a doctrinei lui
Hartshorne despre actualitate şi posibilitate vizează deciziile creaturilor: a fost
sau este posibil se poate traduce în ,,ar fi putut fi actual” sau ,,poate fi actual”.A
fi actual posibil înseamnă a fi posibil actual – iar această idee este incompatibilă
cu doctrina cunoaşterii mijlocii. Pornind de la condiţionala cunoaşterii mijlocii
la care au ajuns Viney şi Shields în exemplificarea poziţiei lui Molina: Dacă ar
fi în C, S ar decide A. În teoria lui Molina, singura lume posibilă care poate
deveni posibilă este lumea pe care Dumnezeu o poate crea. Orice lume pe care
Dumnezeu o creează şi în care S este în C, este de asemenea o lume în care S
27

George W. Shields and Donald W. Viney, The Logic of Future Contingents in
Process and Analysis, George W. Shields, State University of New York Press, Albany,
2003, p.210-214.
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decide A. Cealaltă lume P2 (în care S decide non-A) nu este o lume care poate
deveni actuală. În aceste condiţii intenţiile moniştilor de a reconcilia providenţa
divină cu o teorie a libertăţii umane devin nerealizabile: Devreme ce P2 exprimă
o posibilitate ce nu poate fi actualizată, nu se poate garanta libertatea lui S de a
decide între A şi non-A. Din punct de vedere al libertăţii lui S, P2 este o lume
imposibilă. 29
Fiecare individual păstrează în memoria sa trecutul său şi mai puţin
trecutul altora. O memorie ideală, pe de altă parte, este în stare să dezvăluie tot
trecutul dar atunci se pune întrebarea dacă poate să dezvăluie şi tot viitorul.
Omniscienţa lui Dumnezeu în teismul clasic nu include posibilitatea de a
cunoaşte tot ce va fi în viitor. Ceva ce încă nu e reprezintă o idee cu înţeles doar
pentru cineva care nu se bucură de toate detaliile a ceea ce va urma. Viitorul
implică lipsa unei conştiinţe complete. Şi Dumnezeu vede viitorul incert şi chiar
memoria sa absolută nu poate distruge distincţia dintre trecut şi viitor.
Argumentele care susţin evoluţia nu sunt compatibile cu doctrina deterministă.
Evoluţia implică o schimbare în natura şi comportamentul speciilor. Este
implicată ideea schimbării mai degrabă genurilor mai degrabă decât indivizilor.
De aici se poate trage concluzia că speciile sunt în dezvoltare.30
În teismul neoclasic, viitorul apare ca indeterminat chiar şi pentru
Dumnezeu. El cunoaşte viitorul ca şi posibilităţi – acel set de posibilităţi care
implică cel mai optim procent de risc şi oportunitate. În comparaţie cu
perspectiva clasică în care Dumnezeu cunoştea într-un singur moment evoluţia
temporală a lumii, în teismul neoclasic Dumnezeu cunoaşte în fiecare moment
ceea ce este actual iar ceea ce ţine de viitor doar ca posibilităţi. Libertatea
indivizilor este salvată printr-o astfel de concepere a omniscienţei divine – ai
aleg anumite posibilităţi iar Dumnezeu ajunge să le cunoască în momentul
actualizării lor.

29

Ibidem, p. 231
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ÎNCEPUTUL ORIGINAR AL MODERNITĂŢII:
UMBRA CARE SE VINDE ŞI SE CUMPĂRĂ
Ion MILITARU∗
Abstract: Contrary to the historical uses to reject a primum movens for a
particular period of history, especially when it comes to the chronology, the
present essay offers a bold hypothesis: if we fail to find the native beginning of
an era for a precise historical moment, we can find it within an idea which, by its
size, includes already the main characteristics at that era. Insofar as the modern
era means a new way of making the economy, a new way of implying its
limitations and rights, then it came out one of its radical expression, handling an
object that does not mean anything: the shadow. The author constructs a
interpretation of Adalbert von Chamisso’ narrative where the shadow is the
engine of a new Weltanschauung whose configuration is modernity itself.
Keywords: philosophy of culture, modernity, Adalbert von Chamisso, shade.

Pare o alegaţie asocierea lui Adelbert von Chamisso – savantul naturalist
îmbarcat pe bricul „Rurik”, sub comanda lui Otto von Kotzebue, căpitan în marina
imperială rusă, împuternicit cu organizarea unei expediţii ştiinţifice de descoperiri
în Oceanul Pacific şi în jurul globului31, cu Adelbert von Chamisso – autorul
Extraordinarei poveşti a lui Peter Schlemihl. Cel angajat pentru descrieri exacte şi
competente în expediţia ştiinţifică din 1815-1818 nu pare să aibă prea multe în
comun cu fantezia nestrunită care povesteşte peripeţiile celui care şi-a pierdut
umbra. Naturalistul titular – cum figura în rubricatura de bord în expediţia
Rumianţev, doctor honoris causa al Universităţii din Berlin, membru al Academiei
din Berlin la propunerea lui Alexander von Humboldt, şi scriitorul romantic care
aduce pe lume una dintre cele mai stranii producţii literare din istoria romantismului
se cuvin separaţi. Cel puţin aşa pare să rezulte dintr-o minimă recunoaştere a
identităţii celor două întreprinderi. Lucrurile nu se cuvin amestecate şi niciun câştig
pozitiv nu pare să rezulte din asocierea lor prea intimă.
Istoricii şi criticii literari, spre deosebire de istoricii ştiinţei, au văzut
lucrurile puţin diferit. Refuzând să vadă lucrurile în separaţia lor, le-au amestecat.
Au preferat să vadă în nuvela lui Chamisso despre Peter Schlemihl „un mic
sâmbure profetic în ceea ce îl priveşte pe autor”32. Cu câţiva ani înainte de
∗

cercetător ştiinţific I dr. In cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Craiova.
Adelbert von Chamisso, Călătorie în jurul lumii, Editura Sport– Turism, 1989, p. 23.
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îmbarcarea sa pe vasul „Rurik”, Chamisso anticipa în descrierea extraordinarelor
călătorii imaginare ale lui Peter Schlemihl „propriul său destin de călător”33.
Mai întâi se anticipează – în literatură – un vast plan al călătoriilor. Peter
Schlemihl, personajul povestirii, în urma negocierii umbrei, se vede obligat să
întreprindă fantastice călătorii de-a lungul şi de-a latul planetei observând,
descriind şi consemnând aidoma unui scrupulos om de ştiinţă. Apoi, din 1815
până în 1818, în cursul călătoriei reale a lui Chamisso, omul de ştiinţă consemnează în condiţii ştiinţifice exacte cam aceleaşi lucruri. Observaţiile ştiinţifice
sunt mai variate, descrierile cuprind perspective antropologice, etnologice,
geologice, geografice mai vaste şi fac obiectul unui raport amănunţit întocmit
imediat după încheierea călătoriei cu titlul Bemerkungen und Ansichten. Pe
scurt, în biografia lui Chamisso scriitorul devansează omul de ştiinţă.
Ceea ce apropie cele două planuri: al imaginaţiei şi al ştiinţei, este călătoria
însăşi. Savantul naturalist călătoreşte pe tot mapamondul, priveşte, descrie, face
diferenţe, iar personajul Schlemihl, în efortul de a-şi recupera umbra, călătoreşte
pur şi simplu. Ceea ce face subiectul ambelor tipuri de călătorie este simbolul
călătoriei însăşi: umbra. În orice călătorie, ceea ce dispare, ceea ce însoţeşte în
tranzit şi se evaporă la capăt este umbra. Atât în resortul călătoriei ştiinţifice, cât
şi în cel al scrierii poveştii lui Peter Schlemihl, subconştientul unuia şi aceluiaşi
om, al lui Chamisso însuşi, este dominat de umbră în indiferent ce metabolism a
fost ea asimilată. Realul şi imaginarul sunt convergente pe planul unuia şi
aceluiaşi lucru: călătoria – sub tutela unui simbol unic: umbra.
*
„După o norocoasă călătorie pe mare, pentru mine însă foarte obositoare, am
ajuns, în sfârşit, în port. De îndată ce am coborât pe uscat, mi-am luat micul meu
calabalâc şi, făcându-mi loc prin mulţime, am intrat în primul han”34 – este
propoziţia cu care începe povestea lui Schlemihl.
Cu o scrisoare de recomandaţie în buzunar Peter Schlemihl caută o adresă şi
un personaj anume. Informaţiile pe care le primeşte sunt de felul: „la capătul străzii
de nord, în faţa Porţii de Nord, prima vilă pe dreapta”35. Nordul este mai degrabă o
direcţie decât o adresă, el funcţionează deja într-un regim ambiguu. Contextul
întâlnirii este o petrecere în cursul căreia se petrec tot felul de lucruri ciudate: „se
discuta din când în când cu seriozitate despre lucruri frivole, iar alteori cu uşurinţă
despre lucruri importante”. Este paradoxul care concentrează în sine tot ceea ce va
urma36. Însuşi gestul său care-i va determina destinul: a vinde umbra pentru bani,
ţine de partea a doua a observaţiei: a trata cu uşurinţă lucrurile importante.
Faţă de tot ce se întâmplă aici Schlemihl se simte „cu totul străin pentru a
pricepe prea multe din cele spuse şi prea amărât pentru a dezlega înţelesul unor
33
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asemenea şarade”37. În prim planul atenţiei se impune un bătrânel uscăţiv, înalt
şi liniştit al cărui comportament este mai presus decât poate înţelege Peter
Schlemihl. Când gazda solicită o lunetă, bătrânelul scoate din buzunar o lunetă
gata pregătită. Când se exprimă dorinţa de a aşterne pe pajişte nişte covoare
turceşti, bătrânelul le scoate din buzunar. Ba se merge până acolo încât scoate
din buzunar „trei cai, mari, negri, şi cu şaua pe ei. Închipuieşte-ţi! Trei cai
înşeuaţi, din acelaşi buzunar din care apăruse un portofel, o lunetă, un covor
lung de douăzeci şi lat de zece paşi şi un cort de aceeaşi mărime, cu stâlpii şi
toate cele necesare!”38. Deşi miraculosul este cheia tuturor acestor lucruri ieşite
din comun, toate par normale, fireşti, „nimeni negăsind nimic extraordinar în
toate acestea”39. Pentru că în digestia sa socială, Schlemihl nu poate asimila
miraculosul hotărăşte să se retragă: „M-am hotărât să mă retrag neobservat,
spune el, nu prea mă simţeam în largul meu, ba chiar începuse să mă cuprindă
spaima”40. Nu este însă simplu. Din faţa miraculosului nu există retragere ca şi
cum nu ar fi sau ca şi cum nu s-ar fi manifestat. Ori de câte ori se manifestă
miraculosul, lumea nu rămâne aceeaşi. Pentru că nu poate aparţine unei astfel de
lumi guvernate sau pătrunse de miraculos, Schlemihl decide ieşirea din ea.
„Tocmai izbutisem să mă strecor pe lângă boschetul de trandafiri, devale, şi mă
aflam pe o pajişte neîngrădită, când, de teamă de a nu fi văzut călcând iarba, miam aruncat privirea în jur. Închipuieşte-ţi spaima care m-a cuprins când l-am
zărit îndărătul meu pe omul în gri care se apropia de mine”41.
În scurtul dialog care urmează se decide de tot. Toate raţiunile posibile
sunt puse pe masă, iar din viitoarea lor răsturnare se va construi destinul
dramatic al personajului.
În scurtul timp cât am avut norocul să mă aflu în preajma domniei voastre, –
se adresează omul cel ciudat – am putut admira de câteva ori, îngăduiţi-mi să vă
declar, domnul meu, preafrumoasa umbră pe care o aruncaţi în lumina soarelui cu
un vădit dispreţ – această umbră care se găseşte aici, la picioarele domniei voastre.
Iertaţi-mi, vă rog, propunerea oarecum îndrăzneaţă. Oare nu aţi fi dispus să-mi
cedaţi umbra?42.

Pentru a fi credibil, în schimbul umbrei lui Schlemihl i se oferă punga din
care banii nu se termină niciodată, pălăria lui Fortunatus care te face invizibil,
iarba fiarelor, talerul hoţilor sau rădăcina de mătrăgună: umbra pentru oricare
din ele! „Simţeam cum îmi vâjâie capul”, mărturiseşte Schlemihl. „Ce trebuie să
cred despre cererea aceasta atât de stranie, de a mi se cumpăra umbra?”43 se
37
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întreabă el. Întrebarea arată însă unde se află acum, ce ştie despre umbră, preţul
prezenţei precum şi preţul absenţei sale. Dacă Schlemihl ar fi ştiut câţi bani face
umbra, valoarea ei în sine, dincolo de bani, ar fi ştiut ce trebuie să creadă despre
o asemenea ofertă nesăbuită.
Pentru că nu ştie nimic din toate acestea şi pentru că neştiinţa particulară în
cauză îi produce mirare, el procedează prin neştiinţă şi cu inocenţă. Acceptă
târgul, dă umbra şi primeşte punga din care banii nu istovesc niciodată să se
termine. Imediat, bătrânelul uscăţiv „îngenunche fără zăbavă în faţa mea şi-l
văzui cum, încet, cu o îndemânare demnă de admirat, desprinse umbra de pe
iarbă, cât era de lungă, o ridică, o înfăşură şi în fine o băgă în buzunar”44.
Acum, lui Peter Schlemihl i se arată întreaga grozăvie a schimbului. Abia
de face câţiva paşi când o bătrânică îi strigă: „Domnule, băgaţi de seamă; v-aţi
pierdut umbra45. Ajuns la poarta oraşului, un paznic se întreabă: „Unde şi-o fi
lăsat domnul acesta umbra?”46, iar nişte femei: „Sfântă Fecioară! Bietul om nu
are umbră!”47. Verdictul final vine din partea unor copii: „Oamenii cumsecade
obişnuiesc să-şi ia umbra cu ei când merg prin soare!”48 îi strigă ei.
Peter Schlemihl nu păţise niciodată aşa ceva. Nu privise niciodată umbra în
importanţa prezenţei sau absenţei sale. Abia acum, când propria lui umbră încetează
să mai fie, reflecţia îi aruncă în faţă relevanţa pierderii: „dacă în lumea noastră aurul
este mai puternic decât virtutea şi meritul, cu atât mai vârtos, chiar mai mult decât
aurul, trebuie să valoreze umbra, şi aşa cum înainte îmi sacrificasem averea pentru
conştiinţă, acum îmi sacrificasem umbra numai pentru bani”49.
Fără umbră, Schlemihl simte cum soarta devine nemiloasă, iar viaţa
mizerabilă50. În ochii celorlalţi el trezeşte batjocură, milă, dispreţ trufaş51.
Înţelege limpede cum umbra este „comoara fără de care viaţa nu este decât
chin”52, iar fără ea se simte „înstrăinat de tot ce e viaţă omenească, 53 singur în
mijlocul unei mări de amărăciune”54.
Adâncindu-se în refuzul tot mai agresiv al mulţimii, Schlemihl se hotărăşte săşi recupereze umbra. O nouă rundă a negocierilor are loc. Personajul cel straniu a
cărui identitate Schlemihl nu întârzie s-o cunoască, acceptă. Se arată de acord să-i
restituie umbra, să păstreze chiar punga lui Fortunatus, în schimbul a ceva cu totul
nesemnificativ. „Răscumpăraţi-vă umbra”55, îl sfătuieşte diavolul-neguţător. „Drept
44
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amintire, – s.m. I.M. – vă cer numai o bagatelă. Fiţi atât de bun şi iscăliţi-mi
înscrisul acesta”56. Schlemihl ştia de dinainte acest punct terminus: Subsemnatul,
las moştenire deţinătorului acestui bilet sufletul meu, după despărţirea sa naturală
de trup.57 În faţa ezitării şi a refuzului argumentele diavolului-comerciant au cel mai
înalt standard al organizării şi diversificării:
Îngăduiţi-mi, vă rog, o întrebare: ce fel de marfă este acest suflet al
dumneavoastră? L-aţi văzut vreodată? Şi ce vreţi să faceţi cu el, după moarte? Fiţi
mulţumit că aţi găsit acum, în timpul vieţii, un amator care să vrea să dea pe acest
X, pe această putere galvanică, pe această activitate polarizatoare, în orice caz pe
acest lucru fără sens, un preţ real58.

Este o argumentaţie paradoxală. Dacă această bagatelă, acest lucru fără
sens, un veritabil X, este aşa cum este descris, de ce este dorit? Este adevărat, la
începutul noilor negocieri, bătrânelul uscăţiv se arătase gata să-i dea satisfacţie
lui Schlemihl. Îi va restitui umbra, îi va lăsa şi punga fermecată – fără nimic în
schimb; ceea ce îi va cere va avea strict valoarea unei amintiri.
Să-şi cheltuiască însă diavolul argumentele pentru a obţine doar o
amintire? O amintire este o gratuitate, un lucru care nu obligă decât în plan
afectiv. Diavolul solicită o amintire, ca personaj strict sentimental: există o
nobleţe a sentimentelor care au de partea lor bunăvoinţa.
Dacă sentimentul este însă resortul care îl determină pe diavol să solicite
doar o amintire, există, evident, o inutilitate a argumentelor. Pentru a intra însă
în posesia a ceea ce solicită, un singur plan al persuadării nu este suficient. Este
nevoie de mai multe planuri între care două sunt dominante: cel sentimental şi
cel logic. Pentru ultimul, paleta argumentelor folosite este cum nu se poate mai
diversificată. Sufletul este un X, adică o necunoscută. În faţa celui ce jură însă
pe cunoaştere, admiterea unei necunoscute, a unui X, este o descalificare.
Niciun X nu poate fi admis fără a recunoaşte necesitatea unei reforme în
cunoaştere. Or, principalul lucru care trebuie admis în aceste condiţii este
relativismul, adică prezenţa vizibilă a limitelor.
Mai mult, lipsa de calitate a acestei bagatele se învederează în faptul de a
nu fi văzut de nimeni, adică nicio mărturie a cuiva nu poate fi depusă în
favoarea lui. Or, lipsa mărturiilor într-un proces duce inevitabil la pierderea
procesului. Diavolul este empirist în buna tradiţie a scepticismului de la Toma.
Însăşi moderaţia şi umilinţa lui Schlemihl sunt aduse în discuţie. Are el de
gând ca după moarte să facă ceva cu sufletul său? Capcana este evidentă: dacă
are de gând să facă ceva în felul unei activităţi lucrative nu este cumva trufie şi
provocare a Celui ce, cu adevărat, se îngrijeşte de suflet? Sau dacă nu are de
gând să facă nimic, nu este curată prostie să nu mizeze acum pe ceva care, mai
încolo, iese, evident, din zona sa de interes?
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Nici calitatea de marfă nu este ignorată. Întemeierea sufletului ca marfă
este extrem de ingenioasă: dacă toate acestea nu sunt altceva decât nişte
contradicţii care numai cu greu se pot rezolva, de ce să nu fie expuse ca marfă şi
vândute? O contradicţie este o bătaie de cap, a o vinde este totuna cu a vinde o
bătaie de cap, a vinde o maladie.
Nimic nu îl face pe Schlemihl să accepte noul schimb. Puterea umbrei o
înţelesese prea târziu: niciodată înainte umbra nu contase. Or, diavolul
cumpărase un lucru care nu existase pentru el. Umbra începe să existe abia în
momentul în care devine marfă de schimb. Întrebarea este: ce valoare are un
lucru care înainte de a intra pe piaţă şi a face obiectul vânzării-cumpării nu
exista decât în maniera admiterii generice, care nu avea o funcţie clară? Umbra
lui Schlemihl, existase şi înainte, ea îl însoţise în permanenţă pe posesor, numai
că acesta nu o asumase ca bun propriu decât în momentul în care comerţul i-o
certifică riguros. El îşi înţelege pierderea abia prin intermediul celui care îi
semnalizează bunul său propriu. Înainte de această semnalare el nu-şi asumase
ceea ce îi aparţinea prin ignoranţă.
Este natura paradoxală a umbrei de a începe să conteze pentru subiect din
momentul părăsirii lui. Deşi ea făcuse una cu el înainte, această unitate a umbrei
cu sine este recunoscută prin intermediul separării. Este funcţia pe care diavolul
o activează încă din momentul originar şi pe care o perpetuează fără încetare dea lungul întregii creaţii.
*
Orice hermeneutică modernă a umbrei care porneşte de la naraţiunea lui
Adelbert von Chamisso îşi are debutul în contractul originar, adică în actul de
vânzare-cumpărare, în deschiderea pieţei. Întreaga relevanţă modernă a umbrei,
înaintea oricărei alte semnificări, porneşte de aici, adică de la actul fondator al
modernităţii însăşi. Este o coincidenţă semnificativă cum povestea modernă a
umbrei iese dintr-una şi aceeaşi sursă cu modernitatea însăşi.
Anterior poveştii lui Chamisso umbra nu mai cunoscuse în modernitate o
acceptare artistică atât de plenară. Or, nodul acestei poveşti nu este atât
pierderea efectivă a umbrei şi nici avatarurile încercării de recuperare a ei. Ceea
ce este semnificativ este negocierea ei. Diavolul nu fură umbra, nu-l jefuieşte pe
proprietar, nu trece la un rapt. Procedura lui nu este violent-barbară. El
procedează în cele mai propice condiţii ale modernităţii: vinde şi cumpără. El
propune un târg în care oferă ceva şi cere altceva. Nu obligă şi nu recurge la
forţă. Între determinaţiile sale de corupere, mijloacele primitive, de forţă fizică
efectivă, sunt refuzate.
Aici este întâlnită determinaţia însăşi a modernităţii. Actul de naştere al
modernităţii este legat de comerţ nu atât în sensul mercantilizării în care totul
este de vânzare, de la ceea ce este inamovibil comercial: valorile, până la ceea
ce este complet comercial: bunurile. Mercantilismul modern, adică dimensiunea
în interiorul căreia piaţa, cererea şi oferta sunt piesa esenţială trebuie interpretat
în sensul în care ceea ce se cere nu este smuls prin violenţă şi când violenţa
încetează să mai fie mijlocul de procurare a unui bun, iar de cealaltă parte, când
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oferta nu mai este ofertă în sensul de dar care obligă, ulterior, într-o infinitate de
feluri. Mercantilismul modern este cel care face din cerere şi ofertă acte în
care partenerii rămân liberi. În urma actului de comerţ cei care îl întreprind
nu-şi mai sunt obligaţi în niciun fel. Este lăsată în urmă tradiţia în care exista
darul şi în care exista raptul.
A da şi a cere, a oferi şi a râvni capătă noi conotaţii în piaţa modernităţii. Ceea
ce le caracterizează este libertatea care le însoţeşte şi care rămâne la urma tuturor.
Civilizaţia, care este contextul schimbului dintre Peter Schlemihl şi diavol,
înseamnă, în chipul istoriei concrete a Occidentului, piaţă, legiferare şi acceptarea termenilor înţelegerii lui a vinde şi a cumpăra. Unde există comerţ, violenţa încetează. Cu un exemplu de la celălalt capăt al istoriei, procurarea
bunurilor cetăţii Troia de către greci nu se face prin comerţ. Pentru a ajunge în
posesia tuturor acelor bunuri, grecii nu crează o piaţă comună cu troienii. Ei nu
negociază şi nu vin cu nimic în schimb. Pentru grecii epocii întunecate
comerţul rămâne un deziderat, realitatea este însă războiul.
Nu este o explicaţie superficială invocarea pieţei în actul istoric de naştere al
Occidentului. Ciudat este însă cum în locul sesizării a semnificaţiei cu adevărat
civilizatorii a comerţului, s-a optat pentru conotaţia mercantilă în interiorul căreia
valorile sunt mutilate, ajung marfă de schimb, iar morala este distrusă astfel încât o
nouă barbarie îşi face intrarea în lume. Adevărul este pe dos: anterior epocii în care
comerţul instituie civilizaţia, barbaria era la ea acasă. Explicaţia este simplă: atâta
vreme cât dorinţa de a avea urma o altă cale: violenţa, raptul, forţa – civilizaţia era
imposibilă. Invers, cu cât această dorinţă se conformează şi se pune de acord cu o
altă dorinţă în legislaţia căreia se găsea bunul râvnit, civilizaţia este posibilă.
În actul comerţului există două voinţe a căror unitate este dată de direcţia
comună. Ambele se caracterizează prin drepturi egale. Există această premisă a
egalităţii pe care o presupune comerţul modern. Este prea mult pentru intenţia
studiului de faţă a avansa până acolo unde descoperă adevăratul promotor al
acestei egalităţi de drepturi a celor implicaţi în comerţ, adică până la a desemna
veritabilul resort al situaţiei: creştinismul. Abia prin operaţia creştină pentru
care celălalt nu este doar sursă de rapt şi violenţă, ci semen, adică egalul sinelui
se pun bazele comerţului ca axă a civilizaţiei moderne.
*
Umbra îşi capătă valoarea abia în urma negocierii sale. Valoarea ei este în
planul negocierii valoare de schimb: umbra este un bun economic. Este ceea ce
află Schlemihl în urma ofertei diavolului. Valoarea economică a umbrei nu
epuizează întreaga sferă valorică a acesteia. Numai că, pentru început, umbra
debutează prin semnalarea şi semnificarea ei economică. Pentru bunul pe care îl
reprezintă umbra sa – şi pe care, până la această dată el niciodată nu îl
valorificase! – Schlemihl primeşte un alt bun. Diferenţa este greu sesizabilă
pentru că, la rigoare, el nu ştia nimic despre ce s-ar putea face cu umbra sa şi
care este valoarea ei de întrebuinţare. El nu descoperise, anterior negoţului,
nicio binefacere a umbrei, nu avea raţiunea proprietăţii sale şi abia de intuia că
umbra este, aidoma altor bunuri, unul dintre cele avute.
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În tot cazul, în momentul în care i se solicită umbra ca bun aflat în posesia
sa, Schlemihl înţelege acest lucru strict tautologic: umbra este un bun care poate
funcţiona pe piaţă ca valoare de schimb.
Imediat, acest conţinut al înţelegerii se schimbă. Umbra devine mai mult decât
un bun care să poată fi înstrăinat ca oricare altul. Preţul cedării umbrei începe să-l
coste. Oricare alt bun, odată înstrăinat nu face obiectul oprobiului. Onestitatea
comerţului se întinde asupra non-alienării celui care vinde. Or, abia efectuat
schimbul, Schlemihl înţelege că umbra era mai mult decât un bun a cărui cedare să
fie întru-totul în interiorul limitelor pieţei. Prin vânzarea umbrei aceste limite ale
pieţei sunt depăşite. Vânzându-şi umbra, el vânduse mai mult decât un bun
oarecare. Prin urmare, limitele pieţei fuseseră depăşite. Stricta legalitate care reglementa natura bunurilor apte de piaţă fusese încălcată. Dar unde? Sancţiunile care nu
întârzie să apară sunt deocamdată la nivelul apostrofării unor femei sau copii. Prin
intermediul acestor sancţiuni gratuite care doar consemnează ca pe o anomalie
absenţa umbrei, a doua valoare a acesteia se anunţă mai gravă decât prima. Mai
mult decât atât, dacă valoarea comercială a umbrei ţinea de punerea ei pe piaţă şi
negociere, a doua valoare care se anunţă acum este dificil de aproximat. Umbra se
arată acum în calitate de permanenţă. Ea ţine de natura individuală a fiecăruia, un
fel de a fi al acestei naturi, iar gestul de a se lipsi de ea este egal tentativei de a
înstrăina natura. Umbra este în natura individuală la fel oricărui organ sau părţi.
Pe scurt, prin ce i se întâmplă lui Schlemihl nu se ajunge la niciun fel de
înţelepciune la capătul căreia să se vorbească despre umbra în sine, despre
substanţă sau apartenenţa acesteia la fiinţă. Un lucru este sigur: integritatea vieţii
sale în lume este distrusă. Nu mai este aidoma celorlalţi, nu se mai poate arăta aşa
cum se arată ceilalţi, nu mai poate păşi acolo unde păşesc ceilalţi. Fără umbră i se
refuză totul, iar acest refuz nu are sensul unui refuz arbitrar, capricios, generat de
cine ştie ce aprehensiuni stricte. Refuzul său este refuzul lumii în faţa unui exponent care-şi revendică identitatea de la ea, însă fără identitatea care o defineşte
propriu-zis. Refuzul celui fără umbră este refuzul unui monstru, pentru că în
refuzul monstruosului nu este un refuz al alterităţii efective, ci un răspuns al
identităţii care trişează, minte şi înşeală. Monstruozitatea celui fără umbră ţine de
tentativa acestuia de a se prezenta ca posesor de umbră.
*
Transferul umbrei în contul unei cauzalităţi care să-şi identifice resorturile în
comerţul radical, în actul de a vinde şi a cumpăra extins la cotele absolute ale
nimicului şi ale totului nu este arbitrară. Comerţul radical este acolo unde istoria
face posibilă gândirea lui dincolo de bunurile efective care se pot vinde şi cumpăra,
adică în extinderea lui inteligibilă la nimic şi tot. Numai acolo unde nimicul şi totul
furnizează materie primă, sunt efectiv marfă, comerţul este radical. Or, evident, nu
există nimic care să se substituie nimicului şi totului de aşa manieră încât nimicul şi
totul să fie puse pe tarabă. Or, extensia unui comerţ care solicită cele două extreme
la o asemenea anvergură se poate petrece strict în plan inteligibil sau simbolic. Cu
atât mai mult cu cât, în condiţiile găsirii unui bun efectiv care să poată funcţiona ca
atare, comerţul să ilustreze posibilitatea lui de existenţă.
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Este o performanţă găsirea acelui ceva care să semnifice sau să fie nimicul,
să fie pus pe piaţă şi vândut efectiv. Barierele reale ale comerţului sunt, în
aceste condiţii, pulverizate. Mai mult, inteligibilitatea însăşi are limitele forţate.
Se întâmplă, în radicalizarea comerţului la nimic şi tot, ceva greu de înţeles.
Atunci când nimicul sau fiinţa însăşi sunt scoase la vânzare, comerţul este
radical şi devine sinucigaş. A pune pe tarabă fiinţa, adică acel ceva de care
depinde actul de a vinde şi cumpăra, este ininteligibil. Forţarea limitelor gândirii
până dincolo de limitele conceptului este trecerea gândirii însăşi în altceva.
*
Umbra serveşte în mecanismul istoriei la facilitarea obţinerii radicalităţii
sale. O istorie nu poate fi radicală, adică nu poate fi gândită în posesia conceptului
pe care îl reprezintă dacă nu epuizează limitele acelui concept, dacă nu ajunge la
graniţele care reprezintă şi riscul pulverizării sale în neant. Dacă piaţa este resortul
modernităţii noastre istorice, atunci conceptul radical al pieţei nu poate fi gândit
în afara gândirii limitelor maxime la care ea se poate întinde. Nicio piaţă nu este
radicală dacă nu încearcă să vândă şi să cumpere acel ceva care să atingă limita
trecând dincolo de ea. În planul pieţei inteligibile putem întreba care este acel
bun, fie simbolic, prin care piaţa să ajungă la limita esenţei sale? Sau, împingând
logica dincolo de funcţionarea ei istorică, care este bunul pus pe piaţă şi devenit
lucru vandabil dincolo de limita vandabilităţii sale, adică forma goală a lucrului?
Este maniera logică prin care descoperim nimicul ca obiect al pieţei.
Piaţa radicală solicită nimicul pentru a duce conceptul vandabilităţii dincolo de
limita sa istorică. Vorbind despre nimic ca obiect radical al pieţei, avem schema
exactă a funcţionării conceptului absolut, a conceptului care trece pragul logicităţii.
*
Este o performanţă a gândirii occidentale de a-şi fi ilustrat istoria prin
naraţiunea unui scenariu în care să fie inteligibilă în conceptul ei radical prin
identitatea efectivă a acelui lucru care să semnifice absolutul, adică nimicul.
Prin semnificarea umbrei ca bun pus pe piaţă istoria segmentului de modernitate, pe a cărui traiectorie ne place să credem că ne aflăm, şi-a găsit acel
element ale cărui condiţii de posibilitate sunt ca şi imposibile. A spune că piaţa
este atât de extinsă încât nimicul însuşi este bun al pieţei revine la a atinge
cotele imposibilităţii. Iar atunci când acest nimic este totuşi ceva, paradoxul este
imposibil de surmontat. Or, umbra este acel lucru al cărui regim de existenţă
pendulează între nimic şi fiinţă. Umbra este un nimic, la rigoare nimicul însuşi,
pentru ca, la fel de bine, ea să fie fiinţa, adică fiinţa însăşi a cărei frăgezime să
fie evidentă în evanescenţa prezenţei sale.
Descoperirea umbrei ca subiect în comerţul radical, extins la scara nimicului,
este maniera în care istoria modernităţii s-a făcut inteligibilă în conceptul absolut.
Dacă acest subiect: umbra, nu ar fi fost implicat în actul esenţial de naştere al
acestui tip de istorie, însăşi tipul de istorie în cauză nu ar fi fost desăvârşit. Umbra
este aportul naraţiunii la concretizarea unui tip de exigenţă logică fără de care
conceptul ar fi plutit în zona solicitărilor goale în lipsa unei ilustrări a dezideratului
concret. Prin urmare, umbra este expresia unei solicitări solvabile.
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Umbra devine bun al pieţei după ce această piaţă devenise activă, se
impusese. Fie însă şi activarea ei tardivă ţine de conştiinţa de sine care, se ştie,
apare în urma unui conţinut pe care să-l reflecte. Altminteri este ca şi cum am
solicita ca Iliada şi Odiseea să apară înaintea faptelor narate, ca Homer să-l fi
precedat pe Ahile sau Odiseu.
*
Prima determinaţie a umbrei este, aşadar, determinaţia pieţei. Ea se
vinde, este vândută şi cumpărată ca oricare alt bun. Nu este irelevant faptul că
posesorul ei nu o cunoscuse ca fiind ceva, un bun oarecare, anterior vandabilităţii sale. Pentru el, umbra fusese asimilată unui regim de cvasi-nimic. Abia
comerţul face din ea ceva, îi acordă un statut de existenţă şi bun.
A doua determinaţie a umbrei este mobilitatea. În naraţiunea de faţă, mobilitatea este călătorie. Căutându-şi umbra în dorinţa recuperării sale, Schlemihl
călătoreşte. Căutarea umbrei este un larg registru al călătoriilor. Umbra devine, în
construirea semnificaţiei sale retroactive, co-substanţială călătoriei, dezvăluinduşi dimensiunile în căutările pe care Schlemihl le întreprinde pentru recuperarea ei.
Călătoria în căutarea umbrei este, mutatis-mutandis, mobilitatea generică a
pieţei. O piaţă este mobilă şi flexibilă în toate felurile posibile: mobilitatea de
primă instanţă când un produs este căutat pentru a fi procurat ca bun rezervat
pieţei; mobilitatea în căutarea partenerului de schimb, a cumpărătorului; mobilitate în căutarea condiţiilor optime în care schimbul să fie operat; mobilitatea
secundă a factorilor colaterali: stimularea surselor de materii prime, a producătorilor, a agenţiilor de publicitate, burselor, brokerilor etc.
Mobilitatea intrinsecă a pieţei devine, în expresivitatea conceptului literar,
călătorie. În ambele este vorba de căutare şi deziderat. Căutarea lui Schlemihl are în
vedere umbra, recuperarea acelui lucru care păruse să fie nimic, pentru ca în urma
comercializării să se arate ca fiind natură. Dezideratul mercantil este similar:
dobândirea, alături de bunul oferit, a unui bonus, adică a unui plus care nu exista în
bunul efectiv. Este profitul, adică acel nimic pe care bunul nu-l încorporează dar
care există efectiv. Profitul rezultat în urma comerţului are acelaşi regim ambiguu
între existenţă şi inexistenţă pe care îl expunea şi umbra. De regulă economiştii îi
disting fizionomia în condiţii matematice, prin cuantificări şi număr, însă o
fizionomie a lui în funcţie de ontologia pe care o expune nu există. Or, tocmai
această ontologie este cea care îl apropie de umbră şi face din el element comun.
De aceeaşi mobilitate originară a celor două ţine şi preţul. În natura lui nu
există nicio matematică a exactităţii. La rigoare, preţul nu reflectă nimic, nu
există nicio precizie în el. Când, pentru structura rigorii şi matematizării sale, sa vorbit despre componente ale preţului de vânzare s-a avut în vedere tocmai
natura sa flexibilă. Preţul unic, pe care anumite regimuri politice au încercat să-l
impună a fost, de fapt, participarea sa ca preţ la un blocaj economic generalizat.
În fine, nu trebuie omisă invocarea libertăţii ca factor transcendental al
posibilităţii comerţului. Dacă prezenţa libertăţii în istorie se verifică prin consultarea
realităţii însăşi, nu la fel de evidentă este participarea libertăţii în rândul acelor
condiţii anterioare actului ca atare. A oferi bunul spre vânzare, umbra sau altceva,
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înseamnă a pleca de la presupoziţia celui care o vinde ca om liber. Similar, nu este
de gândit comerţul, cumpărarea – vânzarea bunului efectiv de către cel ce este
determinat către piaţă altfel decât ca liber. Atât vânzătorul, cât şi cumpărătorul sunt
presupuşi în condiţia lor de oameni liberi care vând şi cumpără. Mai mult, terenul
actului de vânzare-cumpărare presupune o natură similară. Piaţa, în condiţiile unei
presiuni de timp sau spaţiu, nu este terenul care să legitimeze un comerţ întreprins
în condiţiile de rigoare ale actului.
Libertatea transcendentală asigură logica comerţului în mai mare măsură
decât libertatea istorică. Ea este un corelat al aceleiaşi mobilităţi şi flexibilităţi
descoperite în natura umbrei şi a celorlalţi factori ai pieţei.
Un tip diferit de factori sunt prezenţi în derularea efectivă a negocierii
umbrei. Aici, cel ce intervine, primul agent activ, este cel ce doreşte să cumpere.
Diavolul se arată dispus să cumpere nobila umbră, aci de faţă. În al doilea
moment, el vinde. A interoga întâietatea bunului oferit de vânzare sau a celui
dispus spre cumpărarea ţine de logica şi contingenţa istorică. Nevoia celui care
vinde poate fi pusă în echilibru cu a celui care cumpără. Este posibil ca însuşi
actul comerţului să penduleze între sincronia şi diacronia celor doi agenţi.
*
Numai aparent istoria occidentală al cărui resort fundamental a fost găsit în
comerţ poate fi citită ca istorie a mercantilismului. Prezenţa umbrei în interiorul
acestui resort istoric are darul de a semnala că nimicul-prim, până la care a fost
extinsă limita maximă a comerţului, are corelatul în fiinţa plină, la a cărei
gândire obligă conceptul construit pe limite maxime. De-a lungul oricărei
interpretări a structurii pieţei istorice a modernităţii, în spatele factorilor vizibili
şi operaţionali la nivel de istorie se găsesc factori transcendentali care întregesc
imaginea lucrului în cauză. Libertatea, valoarea minimă (nimicul) şi valoarea
maximă (fiinţa) sunt factori fundamentali prezenţi.
Devalorizarea tipului de istorie care aduce pe piaţă totul, adică istoria
mercantilă în interiorul căreia valorile sunt epuizate şi contribuie prin ea însăşi
la Umwertung des aller Werte59 este rezultatul gândirii care citeşte fragmente,
părţi, aforisme. Totalitatea acestei istorii este cea care aduce în prim plan un
discurs a cărui tipologie stă sub semnul lui Kant: istoria transcendentală.
Mai mult, abia extinderea pieţei la nivelul întregului: totul expus spre
vânzare, face conceptul întreg. Niciun concept, inclusiv al pieţei (sau mai ales al
pieţei!) nu se poate prezenta ca absolut în afara acestei extensii. Radicalitatea
conceptului, adică conceptul pieţei care valorizează nimicul: umbra, şi
absolutul: fiinţa, scoate în evidenţă caracterele depline ale istoriei.60
59

Friedrich Nietzsche, Der Wille zur Macht. Versuch einer Umvertung aller Werte, în
Nietzsche, Werke în zwei Bänden, zweiter Band, Alfred Kröner Verlag in Lepzig, 1930
60
În povestea lui Chamisso lipseşte corelatul nimicului pus în vânzare, adică fiinţa. Ea
este însă inteligibilă fie şi prin practica simetriei, adică prin citirea mai departe a celuilalt
termen. Chiar dacă Chamisso nu aduce în discuţie, adică nu crează o poveste similară
pentru fiinţ, ea se află în întreaga potenţialitate a naraţiunii. Există, din fericire, o poveste
ceva mai târzie care preia scenariul nimicului şi fiinţei ca obiecte expuse pentru comerţ.
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*
Stabilind limitele pieţei între un minim: nimicul, adică umbra, şi un
maxim, adică fiinţa, nu se stabileşte doar un spaţiu al derulării, vastitatea unor
teritorii ale posibilului. Prin identificarea acestor limite maxime ceea ce se
aduce în atenţie este valoarea şi nonvaloarea. O piaţa este radicală atunci când
non-valoarea însăşi, nimicul, este prezentă pe piaţă. Similar, de cealaltă parte,
valoarea absolută. Nu economismul şi mercantilismul absolut sunt în spatele
poveştii despre umbră, ci categoriile ontologice şi tabla valorilor supreme.
Există, fireşte, pe harta posibilităţilor de lectură a negocierii umbrei, şi
descoperirea abundenţei. Umbra de aici nu este negociată ca semn al prezenţei
haosului în cursul căruia valorile să fie atât de bulversate şi confundate încât
nimicul să se prezinte ca valoare pentru că totul ar fi posibil. Negocierea umbrei
ţine de ordinea şi disciplina unei pieţe care se manifestă mult mai plenar în
condiţiile inteligibilităţii sale decât în condiţiile istoricităţii. Ca dovadă că ele se
disting în diferenţa reală este data cronologică la care apare piaţa istorică.
Prin urmare istoria economică a modernităţii nu este istorie strictă a
comerţului, ci punere în faţă, adică actualizare a unor potenţialităţi care nu sunt
economice. Piaţa joacă aici pe un scenariu care o precede şi pe care nu ea îl
pune la punct. Aparenta devalorizare pe care piaţa o practică prin generalizarea
comerţului semnalează ordinea în interiorul căreia există nimicul: umbra, şi
contrariul său, semnificativul şi nesemnificativul, marele şi micul. Pornind de la
nimic, adică de la umbră, piaţa se arată radicală, nu însă pentru testarea limitelor
şi forţelor economice, ci pentru testarea ontologică în care şi nimicul, sau abia
pornind de la nimic, totul să însemne ceva.
Abia prin piaţă şi datorită ei fiecare lucru are un preţ al său, are o valoare
care, în prim-plan este comercială, ulterior este însă valoare pur şi simplu. Piaţa,
adică solicitarea de a vinde, scoate la iveală bunuri necunoscute, ignorate şi
inexistente. Ea aduce în faţă cunoaşterea bunurilor a căror prezenţă pe harta
utilitară era neconsemnată. Prin punerea umbrei pe piaţă se ia act de amploarea
unei bogăţii ignorate. Există în geografia posesiunilor noastre mereu ceva care
ne surprinde, ceva care valorează pentru alţii, care ar putea valora şi pentru noi,
numai că abia dorinţa celorlalţi îl face prezent şi pentru noi. Este ceva similar
schemei clasice a geloziei: râvnirea persoanei iubite de celălalt crează
sentimentul lezat al apartenenţei sale la fiinţa noastră.
*
Este vorba despre povestea din Fabrica de absolut, a lui Karel Capek. Acolo, plecându-se
de la presupoziţia panteistă şi animistă a prezenţei spiritului în materie, prin arderea
materiei într-un dispozitiv de carburaţie tehnologică avansată, se eliberează spiritul. Totul
este de vânzare, mai puţin spiritul ca atare care nu poate fi ambalat şi negociat. În schimb,
carburatorul de producţie, este fabricat la toate mărimile şi capacităţile posibile. Rezultatul
acestor carburaţii diferite ca debit, spiritul, este producător la rândul lui de orice satisfacţie
cerută. Un singur defect are spiritul ieşit din carburaţie: este hămesit în producţie, adică nu
se opreşte din fabricaţie. Tot ce i se solicită este produs la scară cosmică, producţia lui
devenind, prin lipsa de măsură, un apocalips.
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Operarea cu umbra, bun care ne aparţine dar faţă de care ne comportăm
omiţându-l, are darul de a atrage atenţia asupra oricărui fel de posesiune ce ar
putea fi apreciat în regimul umbrei. Posedăm umbra, dar practica acestei posesiuni nu diferă de practica non-posedării ei. Cele două, prin consecinţele reale,
se confundă. O piaţă a bunurilor gândită după schema posesiunii umbrei – este,
poate, ideea implicită în povestea de faţă.
*
Există, în raportarea lui Schlemihl la umbră, o ambiguitate care nu dispare
niciodată. Relaţia cu umbra nu poate fi pusă în termeni cartezieni. Umbra nu este o
deducţie pentru conştiinţă şi nici o proprietate certă în felul celorlalte bunuri expuse
pieţei. În permanenţă ea crează un rest, îi revine continuu o dimensiune inefabilă
care face atitudinea faţă de ea nesigură. În ciuda reducerii ei la tautologia care să
excludă orice urmă de nesiguranţă, umbra nu acceptă logica şi nici definiţia care săi proclame fiinţa. „La urma urmei, o umbră nu este decât o umbră. Se poate trăi şi
fără ea”61 – se amăgeşte el. Altminteri el nici nu ar încerca atâtea subterfugii de
explicaţie. „–Mărturisiţi-mi, domnule; mărturisiţi-mi cum v-aţi pierdut umbra? – Un
bădăran mi-a călcat-o mai deunăzi, cu atâta grosolănie, încât i-a făcut o gaură mare;
acum se află la reparat, căci cu bani se poate face orice. Trebuia s-o primesc încă de
ieri”62. Dacă, totuşi, insignifienţa umbrei ar fi la nivelul adevărului prezent în zeflemea, Schlemihl nu s-ar prezenta iubitei sale Mina drept „un om care nu se teme de
soare” şi nici nu ar invidia un câine: „până şi un câine are o umbră”63, lamentaţie
similară pe care o găsim si la regele Lear: „până şi câinii au un nume!”64.
Tehnica minimală de supravieţuire este de-semnificarea umbrei prin diferite metode. Zeflemeau este doar una dintre ele. Fie că se explică pentru pierderea umbrei prin călătoria în Rusia, iarna, pe un ger năprasnic când umbra i-a
îngheţat pe pământ atât de puternic încât n-a mai putut-o dezlipi,65fie prin
incidentul descris mai sus, rezultatul nu are darul de a-l concilia cu realitatea
absenţei ei. La fel rezolvă absenţa umbrei tautologia descrisă mai sus. Starea sa
sufletească trăieşte însă o realitate care nu se mulţumeşte cu niciuna dintre
explicaţiile încercate. „Învăluit de umbrele nopţii /.../ nu mai aveam în lumea
aceasta nicio ţintă, nicio dorinţă şi nicio speranţă”66.
Desemnificarea umbrei este un deziderat în spatele căruia se ascunde, de
fapt necesitatea concilierii de facto. Ea nu se realizează, şi tocmai din cauza
acestui eşec se trece la o nouă rundă a negocierilor: se oferă umbra în locul
sufletului.
Adevărata de-semnificare a umbrei se petrece însă dincolo de toate
acestea. Ea are loc atunci când Schlemihl cade la înţelegere şi cedează umbra pe
terenul capitalismului financiar.
61

Adelbert von Chamisso, Extraordinara... ed.cit. p.58
Ibidem.
63
Ibidem, p.67
64
Shakespeare, Regele Lear, Editura tineretului, p.
65
Ibidem, p.42
66
Ibidem, p.71.
62
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Din nou, aici, prin intervenţia banului ca factor de schimb, apare apropierea de natura intrinsecă a modernităţii. Determinarea oricărui bun prin ban,
întâlnirea esenţială a bunurilor pe o piaţă care nu mai ţine de economia naturală
şi de schimbul în natură, duce la relaţii de altă calitate. Oamenii diferă esenţial
după maniera de a face comerţ, însă atunci când o economie în ansamblul său
este structurată pe o tipologie aparte şi când în interiorul einu mai pot convieţui
fără contradicţii grave alte modalităţi de schimb, respectiva istorie îşi expune
profulul în consecinţă.
Întreaga poveste poate fi pusă în termenii unei odisei în care umbra are
partede o devalorizare care o transformă în marfă expusă pieţei, apoi, de o
revalorizare de-a lungul căreia se încearcă recâştigarea ei.
*
Re-semnificarea umbrei nu vine dintr-o nouă percepere a ei. Nu se petrece
nimic în conştiinţa personajului care să-l determine la o valorizare diferită.
Schimbarea de optică vine pe filieră externă. În chip similar, ignoranţa lui
Schlemihl este şi pentru suflet. Aşa cum nu cunoscuse umbra anterior activării
pieţei, el nu cunoaşte nici valoarea sufletului. Atunci când diavolul îşi dublează
propunerea, activismul său economic îl trage după sine pe Schlemihl. Spre
deosebire de partenerul său de piaţă, diavolul ştia ce vinde şi cumpără. Oferta sa
îl găseşte în aceeaşi necunoştinţă economică şi valorică pe Schlemihl. Acesta nu
ştia mai multe despre suflet decât ştiuse despre umbră. De ce nu acceptă atunci
schimbul, de ce – dacă este vorba despre dobândirea cunoaşterii a ce este cu
adevărat umbra – nu dă sufletul în locul umbrei? Experienţa sa fusese suficientă
pentru a-i releva beneficiile dobândirii umbrei. Ştia, prin urmare ce câştigă, nu
ştia, în schimb, ce pierde. Or, necunoaşterea a ce pierde atârnă mai mult decât
cunoaşterea a ce câştigă. Comportamentul său nu este raţionalist şi nici
pragmatic. Să fie în joc doar prudenţa, adică să fie o cunoaştere marca Stan
Păţitul care să-l îndemne la reţinere? 67Nu empirismul experienţei îşi spune aici
cuvântul şi nici ceva de felul invocării unei experienţe religioase a genului.
Refuzul lui Schlemihl nu are baze în propria experienţă. El ştie doar atât: nu
vreau să vă mai vând nimic, nici chiar în schimbul umbrei68. Nicio îngrijorare
pentru starea lucrurilor vândute nu-l reţine din faţa noului târg. Primeşte chiar
asigurarea că toate lucrurile cumpărate de celălalt sunt în mâini cum nu se poate
mai bune: daţi-mi voie să vă arăt – i se spune – că nu las să se mucegăiască
lucrurile cumpărate, ci le păstrez cu toată grija şi cinstea cuvenită69.

67

Nici prudenţa însă nu se defineşte în termenii reţinerii ci ai acţiunii în cunoştinţă de
cauză: Sensul şi atribuţia virtuţii prudenţei nu este să găsească scopurile sau, mai mult,
scopul vieţii şi să stabilească direcţiile fundamentale ale fiinţei umane, ci sensul
prudenţei este de a găsi căi potrivite către acele scopuri şi realizarea potrivită aici şi
acum a acelor direcţii fundamentale. (Josef Pieper, Tratat despre prudenţă, editura
Galaxia Gutenberg, 2005, p. 48)
68
Ibidem, p.61
69
Ibidem
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Există prea multă repulsie venită în urma experienţei absenţei umbrei
pentru ca partenerii de piaţă să rămână aceeaşi. Schlemihl refuză noua cerere cu
toată superficialitatea, în afara oricărei cunoaşteri, iar un motiv teologic care săl determine la refuz nu este de bănuit. Nu există nicio reflecţie de asemenea
natură, nicio o bănuială sau afirmare a valorii sufletului. Valorile sacre nu au în
el un promotor sau apărător cât de avizat. El refuză participarea pe noua piaţă în
aceeaşi ignoranţă şi detaşare ca şi prima dată.
*
Schlemihl participă la piaţă în două rânduri, diferit de fiecare dată. La
început, el se aruncă pe piaţă fără să reflecteze prea mult şi devine o victimă a
acesteia. Atitudinea sa este pozitivă, creditează piaţa şi îi răspunde pozitiv.
Apoi, când se găseşte involuntar atras pe piaţă, nu mai creditează energiile
comerciale şi refuză ofertele. Acum, nu mai este o victimă, este însă greu de
răspuns dacă este deasupra pieţei.
În final, asistăm la transformarea celui ce şi-a pierdut umbra (exprimarea
este însă improprie, pentru că nu este vorba despre o pierdere, adică despre o
despărţire involuntară de bun, ci de o negociere, adică de o despărţire voluntară!) în moralist. El expune, în această fază, o serie de reflecţii despre viaţă şi
sensul ei, despre amărăciunea şi dulceaţa sa, oferă îndemnuri şi sfaturi. Toate
acestea provin dintr-o sursă destul de ambiguă, ei nerevenindu-i nicio calificare.
Sfaturile oferite nu vin strict nici din partea unuia păţit, a unor extracţii de
experienţă, şi nici ca rezultate ale unei gândiri privilegiate.
Cel dintâi sfat are în vedere experienţa umbrei, grija pentru ea:
Iar ţie, dragul meu Chamisso, îţi las moştenire această poveste minunată care
ar putea, eventual, să folosească drept învăţătură multora dintre locuitorii acestui
pământ, după ce eu voi fi dispărut. Tu însă, prietene, dacă vrei să trăieşti printre
oameni, învaţă să respecţi mai întâi umbra şi numai apoi banul.70 Şi pentru că la
toate există o alternativă, sfatul de utilizare a umbrei are un revers: Dacă doreşti
însă să trăieşti numai prin tine şi prin fiinţa ta, oh, atunci nu ai nevoie de niciun
sfat71. Practic, sfatul care închide în sine ultima propoziţie a cărţii este
avertismentul şi resemnarea în faţa solipsismului. Narcis este incorigibil. Nu există
nicio sugestie mitologică pentru corecţia lui. Nicio morală şi nicio filosofie nu
poate rezolva solipsismul. Pentru natura celui ce trăieşte numai prin sine şi prin
fiinţa sa niciun sfat nu mai are sens. Nu însă un asemenea ins are în vedere
Chamisso şi nu pentru el a descris povestea lui Peter Schlemihl.

*
Marca romantică nu dislocă termenii negocierii financiare a umbrei. Există
o tentă romantică în refuzul mercantilismului. Refuzul banilor şi repudierea
oricărei soluţii prin intermediul lor este atitudinea generală a curentului care a
dus la o ostilitate generalizată şi prea puţin reflectată. Banul, intrat în toate ingineriile financiare şi în toate dezideratele fireşti în care morala nu era întotdeauna
70
71

Ibidem, p.88
Ibidem
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prezentă, nu putea să nu ducă la filistinism şi dezumanizare. Ascensiunea capitalismului nu expunea decât raţiuni aflate în imanenţa economică. Or, romantismul îşi circumscria aria intereselor într-o zonă mult prea îndepărtată de regimul
diurn al vieţii. De aici presentimentele negative a căror sursă era, de cele mai
multe ori, nocturnă. Ecuaţia cea mai simplă este acum scrisă: bani contra valori.
Pericolul economismului, al echivalărilor financiare generale bântuia sensibilitatea romantică. Sufletul frumos al lui Schiller nu era din lumea aceasta.
Deasupra bunurilor cu care operează piaţa se găseau valorile. Consideraţia
romantică în faţa acestor termeni era lipsită de compromis. Romanticii găsesc în
noua economie cum absolutul este adus pe piaţă ca oricare altă marfă.
Înainte de a-şi vinde umbra diavolului, Schlemihl preferase banul. Posibilităţile acestuia îi erau cunoscute. Banul este anterior diavolului. Când acesta
vine să opereze cu el şi să-l ofere în forma inepuizabilităţii sale preferinţa faţă
de ban era deja fixată. Înainte de a fi corupt şi ispitit de diavol, Schlemihl era
deja maculat. Dacă este să extragem de aici o ordine a corupţiei pe scara
cronologiei este evident că ea se petrecuse înainte de apariţia diavolului. Culpa
nu îi revine acestuia în totalitate astfel încât Schlemihl să se poate justifica în
ţinuta inocenţei şi purităţii desăvârşite. El conlucrase la coruperea naturii sale,
obţinuse deja atâtea rezultate în acest sens încât intervenţia secundă a diavolului
nu poate scuza în totalitate pierderea. De altfel, diavolul o ştie atunci când,
suficient de retoric, întreabă: Am încercat eu vreodată să vă ucid pentru a vă
lua sufletul pe care îl doresc?72. Aşa cum, atunci când vânduse umbra fără să se
întrebe asupra valorii de întrebuinţare a ei, nici acum Schlemihl nu se întreabă
în legătură cu valoarea de întrebuinţare a sufletului. Putea să facă diavolul ceva
cu el sau nu era decât un colecţionar care, dintr-un capriciu, aduna diverse?
Similar, nu poate fi descifrată raţiunea dispreţului oamenilor pentru cel
fără umbră. Nu era în joc mai mult decât o simplă percepere a alterităţii: faptul
că Peter Schlemihl nu este ca ei, că nu posedă un epifenomen ca umbra. Ei
înşişi nu ştiu mai multe despre umbră decât le conferă naturalitatea prezenţei.
Sunt naturalişti fără niciun fel de participare a raţiunii sau înţelegerii. Asumarea
de către ei a umbrei nu se face într-un regim fizical-ştiinţific, şi nici într-unul
consonant simţului de proprietate. Ideea degajată din atitudinea respingerii celui
fără umbră este de tip Protagora: numai măsura confecţionată din propria stofă
are trecere la curte. În rest, cei cu haina croită după alte măsuri, sunt străinii. De
altfel, în numirea lui Schlemihl calificarea de străin este continuă, explicită sau
implicită.
Teama nu trebuie exclusă din refuzul noii oferte a diavolului. Nu era însă
singurul motiv care să determine abţinerea de a mai juca pe piaţa bunurilor
expuse. După experienţa câştigată în lumea celor care-i refuză pe cei fără
umbră, Peter Schlemihl era la începutul unei clarificări. Practic, după pierderea
umbrei el accede la o experienţă în urma căreia îşi reconstruieşte interior fiinţa.
*
72

Ibidem, p.75
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Supus unui etern destin de a nu-şi recupera umbra, refuzând noul schimb:
umbră contra suflet, Schlemihl îşi construieşte o nouă viaţă în datele pervertite de
comerţul greşit. Nemaiputând fi om căci, o spune el atât de nedrept, Dumnezeu şi-a
întors faţa de la mine73, se vede constrâns să se accepte în noile date. Posibilităţile
sale de acum diferă. Poate, prin intermediul unui dar norocos: cizmele fermecate
care îl pot duce oriunde, să se deplaseze. Călătoreşte, se deplasează pe toată
suprafaţa pământului şi cercetează. Călătoria şi cercetarea îi oferă un substitut al
vieţii. Numai că cercetarea şi călătoria nu sunt întrepinse de pe poziţia cuiva liber, ci
din poziţia celui căruia i s-a refuzat libertatea de a o face. Ce face el acum este sub
marca alienării. Cercetarea şi călătoria suplinesc absenţa umbrei.
*
În bună consonanţă cu orice elaborare de ontologie a umbrei, povestea lui Peter
Schlemihl păstrează gradul ei de inefabil, mutatis-mutandis, de numinos. Aici, ca şi
în orice ontologie care nu ţine să-şi elucideze până la capăt obiectul, prezenţa specifică a sacrului nu poate fi deplin elucidată. Caracterul de incapacitate epistemologică
în faţa ei exprimă incapacitatea practică a personajului în faţa transcendentului. Aşa
cum Platon nu reuşise să confecţioneze pentru umbrele din peşteră decât nişte marote,
povestea lui Peter Schlemihl nu poate să treacă în contul epistemologiei umbrei un
conţinut pe care doar alte instanţe mai abilitate o puteau face. Nu trebuie omis, pe de
altă parte, în faţa solicitărilor de acest fel, că ne aflăm pe terenul artei.
*
Există o ezitare în numirea subiectului de faţă: omul care şi-a pierdut
umbra sau omul care şi-a vândut umbra? Depăşirea ezitării nu se rezolvă prin
verdictul lipsei de importanţă din moment ce rezultatul este acelaşi. Nu este însă
un acelaşi rezultat în opţiunea între cele două. Platon vorbeşte despre umbra
măgarului74 având în vedere ceva mai mult decât nimic. Omul care şi-a vândut
umbra este omul care a dispus de ea – omul viu adică. Însuşi actul vandabilităţii
care permite cumpărarea umbrei îi arată acesteia dimensiunea vitalităţii. Numai
în măsura în care umbra serveşte unui scop cumpărarea ei este raţională.
Vandabilitatea este însuşi semnul viului, umbra atrăgând atenţia asupra faptului
de a fi în lumină în condiţia de verticalitate materială.
Omul care şi-a pierdut umbra este omul mort, cel pentru care umbra a
devenit de prisos, cel care, nemaifiind în lumină nu mai are nici umbră.
Pentru greci, o bună definire a vieţii era poziţionarea sub lumina solară.
Soarele era, în simbolistica platoniciană, Dumnezeul vizibil. Lumina de provenienţă solară era, în cursul aceleiaşi simbolistici, lumina divină, iar regretul
celor morţi era, în acest sens, imposibilitatea de acces la lumina solară, de a se
vedea condamnaţi la noaptea cea veşnică în care lumina este absentă.
Cetăţenia divină era sinonimă cu posesia umbrei, iar pierderea acestei
cetăţenii era echivalată cu moartea.
*
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Ibidem, p. 46
Platon, Opere, vol IV, editura ştiinţifică şi enciclopedică, p. 78.
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Niciuna dintre cele două variante: a pierde sau a vinde umbra nu au în
vedere un obiect al acţiunii cu existenţă în suspensie. Dacă umbra ca obiect ce
urmează a fi vândut sau ca obiect care deja a fost pierdut nu este înţeleasă în
forma autonomiei sale, a existenţei separate, la îndemâna deţinătorului, cu ea nu
se poate face nimic din cele intenţionate. Pentru a vinde sau pierde umbra se
solicită un bun care să facă posibilă tranzacţia.
Ambele genuri de disponibilizare a umbrei: vânzarea sau pierderea presupun
calitatea de bun. În ambele, umbra se tezaurizează. Totul pe fondul modernităţii
pieţei unde comerţul dă tonul celor existente. Homo-mensura a lui Protagora este
investit în modernitate cu obversia termenilor.
*
Schema teologică de aici este simplă: umbra nu este decât o haltă pe
drumul care vizează destinaţia finală: sufletul. Pentru diavol imaginea traseului
este clară: pentru a ajunge la scopul final, la capătul drumului, trebuie parcursă
toată întinderea, cu toate diviziunile sale. Metamorfozele însoţesc în permanenţă
protagoniştii pentru că în cursul unei călătorii de acest fel nimeni nu rămâne
acelaşi. Umbră contra suflet este ecuaţia care semnalează ierarhia.
Niciunul dintre cei doi nu se angajează la fel de voluntar de-a lungul
acestei călătorii. Diavolul este de la început angajat plenar, voinţa lui acoperă
întregul traseu, nici una dintre halte nu este neglijată. Triumful este cu atât mai
plenar cu cât parcurge totalitatea drumului. Posibilitatea de a sări părţi din
traseu nu-i exprimă eficienţa, dimpotrivă!
*
Nu există singurătate a victimei acolo unde diavolul este activ, şi nici lumea în
care ispitele sale sunt exercitate nu este fără Providenţă. În momentul în care
semnătura noului acord era gata să fie pusă intervine ceva care, de astă dată este
corect interpretat. Sunase ceasul al doisprezecelea75– simte Schlemihl. Am căzut
într-un leşin adânc şi am zăcut un timp îndelungat ca în braţele morţii76. Interpretarea sa este exactă:
atunci a intervenit, ca de atâtea ori în viaţa mea şi prea adeseori în istoria
lumii, o întâmplare în locul unei fapte. Mai târziu, m-am împăcat cu mine însumi.
/.../ Atunci am învăţat să preţuiesc această necesitate, care împinge întregul
angrenaj al lumii, în care noi ne îmbucăm doar ca nişte rotiţe ajutătoare. Ceea ce
are să fie, trebuie să se întâmple; ceea ce a fost sortit a trebuit să să se întâmple,
conform aceleiaşi providenţe, pe care abia acum am învăţat s-o respect atât în
soarta mea cât şi în soarta acelora cu care eram în legătură 77.

De acum, lucrurile ar putea să pară mai uşoare. Într-un fel chiar sunt: conciliat cu absenţa umbrei, el depăşeşte momentul de început în care viaţa îi părea
imposibilă. De acum, viaţa îi pare posibilă aşa cum este, fără umbră.
*
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Obsesia cercetării are un obiect predilect: pământul. Nu cerul, astrele,
mările, ci pământul:
am cunoscut mai temeinic decât oricare alt om pământul, configuraţia sa
geografică, înălţimea lui, temperatura, schimbările atmosferice, fenomenele puterii
magnetice, vieţuitoarele şi, în special, regnul vegetal /.../ am sporit cu mai mult de o
treime numărul speciilor cunoscute, dar cred că am contribuit cu ceva la
cunoaşterea sistemului naturii şi a geografiei plantelor. Acum lucrez cu încordare la
opera mea despre faună78.

Avem, parcă, un tratat despre pământ în toată structura lui ştiinţifică. Nu
există prea mare diferenţă între obiectivele fixate aici şi modul elaborat în care
sunt prezente într-un curs universitar german ţinut în aceeaşi epocă, la o dată
apropiată. În curs, pământul este privit în diviziunile: natura geologică, organismul vegetal, organismul animal, fiecare dintre ele cu alte subdiviziuni. Organismul animal, de exemplu, este divizat în: configuraţia, asimilaţia, procesul
generic, la fel organismul vegetal: configuraţie, asimilaţie, proces generic, iar
pentru natura geologică există diviziunile: istoria pământului, diviziunile
membrelor pământului, viaţa pământului79.
Vorbind despre identitatea sufletului şi alcătuirea lui, discursul era în termenii materialişti ai epocii. În chip paradoxal, romantismul cultiva, deopotrivă,
interesul pentru ştiinţe, dar păstra şi atitudinea de conservare a laturii inefabile.
Definiţia dată provocator de către diavol este construită unilateral, ignorând a
doua dimensiune. Sufletul este, între altele – şi constituţia construită ad-hoc aici
elimină voluntar tocmai ceea ce îl salva! – putere galvanică, activitate polarizatoare, adică dimensiuni care epuizează la nivel material orice alcătuire.
Când ia în consideraţie fizica individualităţii totale, Hegel vorbeşte despre
procesul chimic şi cele două acţiuni specifice: împreunarea şi separarea. Pentru
prima, galvanismul este hotărâtor. Simplul curent galvanic nu este în genere
decât legătura unor termeni opuşi, prin mijlocirea unui al treilea, dizolvant de
natură neutrală, în care diferenţa poate ajunge la existenţă.80 O asemenea
definiţie a galvanismului era, evident, luată din manualele şi cercetările vremii.
Mai interesant însă este cum unele particularităţi ale galvanismului, în interpretarea lui Hegel, configurează anatomia sufletului: activitatea procesului
galvanic este declanşată prin faptul că se naşte o contradicţie imanentă, cele
două determinaţii particulare tinzând să devină fiecare cealaltă 81, iar puţin mai
jos spune: activitatea galvanică se manifestă deopotrivă ca gust, cât şi ca
fenomen luminos82.
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Ibidem, pp.87-88
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Enciclopedia ştiinţelor filosofice, partea a doua,
Filosofia naturii, pp. 579-581
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Ibidem, p.327
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Ibidem, 328
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Ibidem, 331.
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MORALITY OF THE 18th CENTURY’S MAN
OF FEELING – A VIRTUE OR A VICE?
Ramona Elena CHIŢU
Abstract: A detailed and objective presentation of feeling in the context of a
capitalist society whose main preoccupation is commercial transactions, Henry
Mackenzie’s Man of Feeling leaves room for interpretation in terms of the main
moral values guiding the individual in the late 18th century. Interpreted within the
limits of the close interdependency established between literature and historical
background, Harley’s conduct, as depicted in the novel, seems to reflect the
powerful contradictions between the individual’s mental representation and attitudes
and the ideological system, the patterns of value and mental structures featuring the
European society at the time. By revealing his mental and psychological structures
as such, Harley becomes, a hypostasis of the human condition which should be
looked for somewhere in between the two contradictory viewpoints in vogue at that
time: a determinism caused by the existence of the divine providence opposed to
the causal sequence of innate feelings, that is somewhere between virtue or vice.
Keywords: sentimental, morale, benevolence, trait of character, inner nature

The period of time envisaged in this study is the late 18th century,
commonly known as the Age of Enlightenment. Considered by many a response
to the Baroque, the Age of Enlightenment is a period of profound cultural
developments, the main purpose being the removal of former dogmas and the
enlightenment of people through the analysis of their own experiences, along
with the renewal of commercial relations and cultural exchanges among
countries. The organization of new artistic forms further supported the
development of self and national consciousness, people witnessing a diffusion
of learning through different cultural means. Arts and music were at their best
during the Enlightenment age. Well-known composers, such as Mozart, Handel
George Frederic, Ludwig van Beethoven, Bach Johann Sebastian. Joseph
Haydn, considered to be more than writers of their music, performed their
works. Modifications also occurred on literary levels as late 18th century was
the time when the press, especially brochures, was very popular in people’s
homes and individuals used to allow more of their time to reading. Moreover it
was the time when artistic manifestations and reading in salons were
fashionable. Under such circumstances, literature appears as the most suitable
form, able to render the realities of the time, as, according to Richard B. Sher,
publishers were developing “a ubiquitous book culture that was intimately tied
to the espousal and promulgations of the Enlightenment”.
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“Enlightenment thinkers were proclaiming, with obvious pathos, the need
to fight against the traces of ignorance, expressing, at the same time, with no
hesitation, their longing for the emancipation of the human being through the
words of books”. This is one of the main purposes literature had at that time,
still the extent to which it was achieved is still uncertain as the means of an
elementary education were poor and the percent of illiterate people was still
high at that time, even in countries with developed industrial civilization. In this
respect, according to the author Romul Munteanu, only 29% from the people in
England could read.
Apart from its many functions, literature, along with other forms of
cultural initiations, has the distinguishing role of assisting literary critics and
historians in their attempt to retrace a certain period of time from historical,
cultural, economic or political viewpoints. Equally true is the fact that any
single literary work cannot entirely enjoy an accurate, complete and thorough
understanding from its readers unless the perusal relies on the restoration of the
cultural environment governing the time of writing. It is within such a close
interdependency, which is mandatory to be taken into consideration when
approaching literary texts, that one should consider the late 18th century English
literature.
In his book Comparative Literature and History of Mentalities, Alexandru
Dutu mentions that “A literary work which opens a new series of such literary
works, prefiguring a style, is usually created at times of great pressures, of great
truths and deep doubts”. In an attempt to exemplify the above mentioned
statement, our attention focuses on the sentimental novel, a literary genre which
endeavored to affirm the so-much restricted functionality of feeling in a phase
when the superiority of urban against rural locations, the complete trust in the
virtues of technology, otherwise considered capable to solve any problem, the
emphasis on immediate social efficiency, all such concerns and beliefs
expressed during the Enlightenment Age highly praised reason.
Clarissa by Samuel Richardson is considered to be the novel which
initiated the pattern of the sentimental character, this time a heroine, whose
suffering sensibility can be finally awarded only by death or marriage. During
the second half of the 18th Century, sentimental literature is turning towards the
sentimental male character, usually depicted as either too kind or too naive for
those times: David Simple by Sarah Fielding, The Fool of Quality by Henry
Brooke, The Vicar of Wakefield by Oliver Goldsmith. In this end, the most
representative sentimental novels are considered to be Sentimental Journey by
Laurence Sterne and The Man of Feeling by Henry Mackenzie.
As part of the cultural expression popular in the Age of Enlightenment,
Henry Mackenzie’s Man of Feeling is mainly based on depicting feeling and
kindness as fundamental innate values of human nature. The novel was
published in 1771 anonymously, all data related to its origins being provided by
a parish priest who had used the manuscript for the wadding of his gun: “Some
time ago said he one HARLEY lived there, a whimsical sort of a man I am told,
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but I was not there in the cure; though, if I had a turn for those things, I might
know a good deal of his history, for the greatest part of it is still in my
possession”.
The curate further confesses that the manuscript he now owns once
belonged to a tenant the people in the parish used to call The Ghost. Found in
the abandoned room of the tenant who has now passed away, the manuscript
does not appeal to the landlord as:
Soon after I was made curate, he left the parish, and went nobody knows
wither; and in his room was found a bundle of papers, which was brought to me by
his landlord. I began to read them, but soon grew weary of the task; for, besides
that the hand is intolerably bad, I could never find the author in one strain for two
chapters together; and I believe there’s a single syllogism from beginning to end.

Such an artifice, otherwise very common with the gothic novel, caused
several misunderstandings among critics and readers about the real author of the
novel. The novel caught the fancy of French readers and was soon translated
into French. Once it was translated, as early as 1775, under the title of
L’Homme sensible, the novel was assigned to the writer Henry Brooke.
The Irish Clergyman Charles Stewart Eecles intended to republish the
manuscript and become its author. Such incidents seem to have determined
Mackenzie to reveal, in 1777, after 6 years from the initial publishing of his
book, the fact that he is the author of the novel The Man of Feeling.
The novel betrays its faithful compliance with the cultural framework of
the time even from the first paragraphs in the Introduction. Disregarding a
somehow narrative technique, The Man of Feeling starts nowhere, with no
particular reference to the time, place or the story-teller of the action. It is “just
a bundle of little episodes, put together without art, and of no importance on the
whole, with something of nature, and little less in them” as the curate – the
manuscript’s editor himself confesses. For some critics, including Steven
Bending, the bundle of papers is meant to symbolically represent, by reference
to David Hume’s interpretation of the self, the personal identity of the
sentimental hero himself. By contradicting some philosophers in whose opinion
the individual is at every moment conscious of his self, David Hume (A Treatise
of Human Nature, Section VI, O Personal Identity) mentions that “they are
nothing but a bundle or collection of different perceptions, which succeed each
other with an inconceivable rapidity, and are in a perpetual flux and
movement”.
While joining Harley in the range of states proposed by the author of the
novel, we are likely to discover a prototype of the sentimental man, whose attitude
towards his private life and especially towards society is completely different. The
huge gap existing between the man of feeling and the society he lives in is firstly
hinted at by the apparent lack of organization of the novel and by the loose literary
narrative scheme. On the one hand, the narrative text is not chronologically
arranged, it consists of random chapters, interrupted by editorial interventions and
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missing parts of the manuscript. On the other hand, the text sometimes leaves
Harley aside for including some scenes, or different characters and situations.
The world Harley lived in was a world of social differences engendered by
monetary differences, the modern status of the individual being based on wealth:
“nowadays it is money, not birth, that makes people respected”. That is why, most
properties belonged to either merchants or stewards: “... great part of the property in
his neighborhood being in the hands of merchants, who had got rich by their lawful
calling abroad and the sons of stewards, who had got rich by their lawful calling at
home”. In such a society, the artist was slightly welcomed: “Philosophers and poets
have often protested against this decision; but their arguments have been despised
as declamatory, or ridiculed as romantic”. Moreover, this society cannot take any
interest in the individual’s feelings:
There are certain interests which the world supposes every man to have and
which therefore are properly enough termed worldly, but the world is apt to make
an enormous estimate: ignorant of the dispositions which constitute our happiness
or misery, they bring to an undistinguished scale the means of the one, as
connected to power, wealth, or grandeur, and of the other with their contraries.

Many of the episodes in the novel generate a sort of nostalgia for the loss
of a flawless rural community, which leads us to the conclusion that for the 18th
Century innovation does no longer mean a renewal of tradition but an alienation
from it. On the other hand, this is a reasonable feeling taking into account the
fact that countries like England and Holland were witnessing at that time the
settlement of an industrial civilization which sensibly disagreed with the feudal
agrarian civilization.
The obvious adversaries of the man of feeling appear to be the artificial,
insidious and insincere individuals Harley gets acquainted with. Irrespective of
their positions in society, the two acquaintances who join Harley before his
meeting with the baronet, that is the grazier and the prim, seek to behave as if
they were the most moral of men when they are in fact among the least. For
many of the kind, the single feeling they are capable of when watching suffering
is fun as the asylum’s keeper himself states: “…as he expressed it in the phrase
of those that keep wild beasts for show, were much better worth seeing than any
they had passed, being ten times more fierce and unmanageable”.
The same feels the “naturally impetuous, decisive, and overbearen”
gentleman about honour and politeness when he describes an amiable
character. For him and many of the kind, virtue is determined by vanity while
generosity and feeling are proper only to those individuals who are incapable to
achieve the wealth of others. In such a context, sentimentalism becomes morally
irrelevant.
Situated between loneliness and engagement, trying to fight ignorance,
content of his own innate reactions, Harley is subject to a long series of
challenges until reaching the ideal of a happy existence. Closely related to
morality, Harley’s ideal of happiness is entirely associated with benevolence
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and feeling. Tempted by achieving of happiness by closely obeying his innate
feelings, the sentimental man oscillates between the delight caused by senses,
enthusiasm and melancholy and last but not least frustration.
Through a long range of devices envisaged by the author, such as
occurrence of different events, situations, still life descriptions, even the
obsessive use of a certain word in the whole novel, Harley reveals series of
innate fundamental traits of character which, in fact, can be drawn to his
principles of morality:
• bashfulness – defined as “a consciousness which the most delicate
feelings produce, and the most extensive knowledge cannot always
remove”;
• disregard of pomp and grandeur otherwise than “in the state which
Providence assigned him”;
• a heartfelt consideration for inward beauty traits such as kindness,
generosity, helpfulness to the detriment of outward beauty traits, as
shown in Harley’s description of Miss Walton;
• Indignation at lies, hypocrisy, artificiality, affectation:
Harley began to despise him too, and to conceive some indignation at having
sat with patience to hear such a fellow speak nonsense. But he corrected himself by
reflecting that he was perhaps as well entertained, and instructed too, by this same
modest gauger, as he should have been by such a man as he had thought proper to
personate. And surely the fault may more properly be imputed to that rank where
the futility is real than where it is feigned: to that rank whose opportunities for
nobler accomplishments have only served to rear a fabric of folly which the
untutored hand of affectation, even among the meanest of mankind, can imitate
with success.

•

satisfaction and contentment generated by the pleasure of being able
to assist suffering people;
• empathy towards suffering individuals;
• the wish to fight against inhumanity.
Taking as a starting point the statement of Lucien Febvre (Combats pout
l’histoire) – “... the reading public of a Middle Ages courteous novel is definitely
different, both in quantity and manner, from the reading public of a 19th century
serial novel or of a 20th century popular film”, we daresay a complex analysis shall
first attempt to relate the image of the sentimental man, as such, to the temporal
factors, contemporary to the time the novel was conceived.
By revealing his mental and psychological structures as such, Harley
becomes, a hypostasis of the human condition which should be looked for
somewhere in between the two contradictory viewpoints in vogue at that time: a
determinism caused by the existence of the divine providence opposed to the
causal sequence of innate feelings.
Different from the 17th century when morality was closely related to theology
principles (for example, La Bruyere could not define an individual as morale unless
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he believes in God), the 18th century requires an affirmation of secular morality.
The 18th century morality imposes another vision on the relation between feeling
and reason. Deists and atheists were focusing on human personality, on the
individual’s initiative and personal responsibility, on the innate feelings of human
nature which can determine good or bad actions, all such principles causing a final
evaluation of the social functionality of the human behavior. Within such a context,
Harley’s morality is completely strange even absurd, different from the morality as
conceived by deists and atheists for whom the human being’s behavior cannot be
appreciated but in terms of social criteria.
In his Essay Concerning Human Understanding, John Locke defines
morality in terms of certain rules and voluntary relations among people,
including the relation between good and evil. Theoretically, the notion of good
meets our liking and the notion of evil our disliking, but interpreted from
morality viewpoint the voluntary action of choosing between good and evil is
subject to certain laws, such as: 1. The divine law – according to which such
voluntary actions are sins or just the fulfillment of one’s duty; 2. The civil law –
according to which such actions are reprehensible or not; 3.The law of opinion
or reputation – according to which voluntary actions are virtues or vices.
At this point, for the 18th century society Harley lives in, morality becomes a
question of virtue or vice. For deists and atheists, sentimentalism is morally irrelevant
and so it is for the wealthy aristocrats. For the society of that time the feeling was antiaristocratic. A natural instinct for many, feeling is likely to be representative for lower
classes, usually victims of an immoral and amoral market economy. For many writers
and critics from then on this type of sensitive and sentimental hero is just a pleading
for a new approach on human psychology and morale.
Harley himself attempts to associate kindness with virtue as “minds like
Harley's are not very apt to make this distinction, and generally give our virtue
credit for all that benevolence which is instinctive in our nature”.
The author himself seems to show deep appreciation and respect for
Harley’s noble character and his sensitivity, as he concludes:
I entered the room where his body lay; I approached it with reverence, not
fear; I looked; the recollection of the past crowded upon me. I saw that form,
which, but a little before, was animated with a soul which did honour to humanity,
stretched without sense of feeling before me. (…) I sometimes visit his grave. I sit
in the hollow of the tree. It is worth a thousand homilies! every nobler feeling rises
within me! every beat of my heart awakens a virtue!

At the same time, uncertain about the readers ‘mental orientation, he
leaves room for interpretation: “We would attempt to describe the joy which
Harley felt on this occasion, did it not occur to us, that one half of the world
could not understand it though we did, and the other half will, by this time, have
understood it without any description at all.
Still a vice would have been morality if the temporal factors are shifted
backwards to the 16th century. Totally unfitted to the cultural pattern which
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focused on honor, reputation due to personal qualities in accordance with those
imposed by society, esteem and prestige, Harley would appear an absurd even
foolish type of individual.
Extending the temporal factors onwards to the 21st century, we can state
that many concepts completing the mental framework of the late 18th century
individuals are still familiar nowadays. Much of the modern reader’s attitude
towards the message transmitted depends on his mental orientation. That is why
Harley offers a pattern of thinking and behavior to individuals who feel
solidarity with him, individuals whose systems of values is the same. Moreover,
shifting the interpretation to religious orientation, Harley is a pattern of
commonsense individual, Christ like in everything he does.
Nevertheless, some parts of Harley’s conduct can be considered obsolete by
modern readers. For example, the word sentimental has nowadays a different
acceptation, a derogatory sense which refers to an excessive and embarrassing
sensitiveness or feeling. This entitles us to believe that, the 21st century reader
would not appreciate Harley’s excessive sentimentalism which sometimes can
also generate ludicrous situations. Such an attitude is witnessed even in the novel
by the tavern waiter the very moment when Harley realizes he has no longer any
money left to pay his bill since he had spent it on an act of benevolence, that is,
helping a prostitute. The waiter suggests Harley to give his watch as a pledge
which Harley accepted quickly and willingly “without taking notice of the sneer
of the waiter, who, twirling the watch in his hand, made him a profound bow at
the door, and whispered to a girl who stood in the passage, something, in which
the word CULLY was honoured with a particular emphasis”. This is not the only
situation when Harley learns he has been deceived. A similar scene is the one
when Harley is cheated by a man who takes his money in a card game.
Whenever confronted with suffering, Harley is overwhelmed to the point of
tears, so excessive sentimentalism certainly becomes a part of the sentimental
man’s mental discourse. It is also obvious from the 26 occurrence of the noun tears
in the whole novel, otherwise considered a recurrent theme, which entitles us to see
the word as the symbol of pain and discontent. At the same time, bursting into tears
becomes a cliché, a stereotypical manner of reacting when confronted with
suffering. Otherwise, the hero’s sensibility is mainly conveyed by the physical
suggestiveness of the language itself. Considering the centrality feeling gained in
the novel, the author Ann Jessie Van Sant argued that “Mackenzie’s title was
probably more important than his novel, expressing without clarifying the multiple
kinds of significance that the term feeling had acquired. In such a context,” feeling
was a defining term for man, first because moral and aesthetic life was
experientially (subjectively) a form of feeling, and second, because all experience
occurred through the physiological structures of feeling”.
Within the context of such a close interdependency between a literary
work and the collective mentality in vogue at the time of its writing, the
difficulty faced by readers when trying to understand mental structures depicted
by foregoing literary works becomes reasonable.
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Istoria României prin concepte. Perspective alternative asupra limbajelor
social-politice (editori Victor Neumann, Armin Heinen), Iaşi, Editura Polirom,
2010, 528 p.
Volumul de studii, intitulat Istoria României prin concepte. Perspective
alternative asupra limbajelor social-politice, este rezultatul celei dintâi conferinţe internaţionale, organizată în septembrie 2009, la Timişoara, în cadrul
căreia au fost abordate teme referitoare la analiza istoriei conceptelor fundamentale din limbajele social-politice româneşti.
Colaboratorii acestui volum, profesori şi cercetători proveniţi de la diverse
universităţi din Germania, Statele Unite ale Americii, Franţa, Olanda, Ungaria şi
România, reuşesc să dezvăluie laturile necunoscute sau prea ideologizate ale
politicii României moderne şi modul în care s-a constituit statul român, să
surprindă decalajele culturale şi sociale din spaţiul românesc şi să noteze ce s-a
realizat sau nu s-a realizat în vederea europenizării României, de la 1859 şi până
în prezent. Prin urmare, sunt utilizate noţiuni şi concepte fundamentale, care au
contribuit la creionarea cadrului necesar formării ideilor şi a gândirii politice
dominante. Scopul studiilor publicate în acest volum este accentuarea importanţei investigaţiilor ştiinţifice, care provin dintr-o paletă vastă de domenii,
astfel încât imaginea din trecut, dar şi din prezent a României, să fie cunoscută
tuturor celor interesaţi.
În studiile publicate în acest volum, teoreticul referitor la istoria conceptuală se îmbină cu studiul de caz, prin clarificarea, pe de o parte, a importanţei
unei Begriffsgeschichte româneşti, iar pe de altă parte, prin evidenţierea faptului
că demitizarea este cea care mijloceşte înţelegerea concretă a trecutului. Se
acordă o atenţie deosebită cunoaşterii trecutului şi prezentului României, depistării limbajelor care au însoţit cele mai importante evenimente politice, nuanţării
de noi perspective alternative asupra culturii române, prin includerea relaţiei
dintre elite şi mase, şi printr-o gândire novatoare asupra procesului de
modernizare statală şi socială.
Studiul, cu care debutează Istoria României prin concepte. Perspective
alternative asupra limbajelor social-politice, îi aparţine lui Victor Neumann
(Timişoara), care este de părere că, dacă alegem varianta care propune rescrierea
discursului despre trecut în fostele state comuniste, discurs remodelat prin studiul
limbii, conceptelor, ideilor şi al cunoaşterii societăţii, atunci ne vom îndepărta de
la vechile ideologii, pe care s-au clădit şi pe care au rezistat regimurile totalitare.
Potrivit aceluiaşi autor, prin studiul conceptelor ajungem la o transformare a
evoluţiei istorice a societăţii într-un material de reflecţie. Prin urmare, studiile din
acest volum urmăresc rescrierea istoriei României şi reconstrucţia intelectuală a
cetăţeanului, respectiv evidenţierea rezultatelor gândirii ştiinţific-raţionale.
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Acelaşi autor, în studiul Neam şi popor: noţiunile etnocentrismului românesc, reuşeşte să demonstreze faptul că, pe lângă convergenţele intelectuale ale
Epocii Luminilor, întâlnim şi elemente particulare, care dezvăluie diferenţele
dintre Estul şi Vestul Continentului. Este vorba despre termenii româneşti care
definesc identitatea colectivă. Victor Neumann arată faptul că, termenul neam,
apărut în Transilvania, sub influenţa limbii maghiare, are, în limba română,
valori semantice apropiate sau similare cu etnie-naţionalitate-naţiune. De multe
ori, el înlocuieşte conceptul de popor. În acest studiu, autorul, printr-o analiză
riguroasă, demonstrează, pe de o parte, de unde anume pornesc evoluţiile paralele, iar pe de altă parte, prin ce anume dovedesc ele continuitatea fundamentelor culturale distincte.
Tot Victor Neumann, în studiul Conceptul de totalitarism în limbajele
social-politice româneşti, identifică modul în care conceptul de totalitarism este
utilizat în cultura şi limbajele social-politice româneşti, atunci când se referă la
istoria comunistă. Autorul reuşeşte, prin exemple şi observaţii, să arate care au
fost factorii şi condiţiile care au favorizat implementarea ideologiei şi a
practicilor de tip totalitar într-un stat precum România.
Reputatul istoric german Armin Heinen (Aachen), cunoscut publicului
românesc prin traducerea pertinentei sale cărţi dedicate Mişcării Legionare, în
studiul său Elaborarea istoriei României: dezbateri metodologice, observă cum
aceste contribuţii de istorie conceptuală românească sunt deosebit de utile prin
modalităţile de abordare şi de interpretare, cea mai mare parte fiind orientate
către istoriografie, asigurând condiţiile necesare depistării transformărilor semantice din trecut şi elaborarea „conceptelor de experienţă”.
Acelaşi autor, în studiul Istoria politicului văzută ca dispută în jurul
conceptelor: politică, om de stat, om politic, politician, remarcă faptul că, în
România, câmpul conceptual al termenului politică nu a fost, încă, în mod sistematic abordat. Dacă în Occident conceptul de politică are o tradiţie îndelungată,
în cultura română era o noutate la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Armin Heinen
subliniază că, în spaţiul românesc, termenul politică „are o istorie destul de
agitată”, motiv pentru care prezintă, în cel puţin opt faze, transformările care au
avut loc în legătură cu acesta, fiecăreia fiindu-i caracteristice anumite etape.
Tot Armin Heinen, în studiul Imaginile Europei – imaginile României
(1945/1948-2008), arată că, în perioada 1945-2008 se pot distinge mai multe
faze ale distanţării şi apropierii dintre România şi Europa. În acest scop, autorul
examinează cele trei dimensiuni: sfera politică, reacţiile intelectualilor şi
ancorarea geografiei simbolice.
Alexandre Escudier (Paris), în Semantica istorică, modernitatea politică şi
istoria României (1780-1939). Câteva consideraţii, reaminteşte şi utilizează în
studiul său principalele teze şi ipoteze ale lui Reinhart Koselleck, referitoare la
semantica istorică, proiectează eventualele evoluţii proprii acestei abordări, iar la
finalul studiului enunţă anumite consideraţii despre istoria modernă a României.
În Conceptul de educaţie în gândirea iluminist-romantică a românilor din
Transilvania, Iacob Mârza (Alba-Iulia) se ocupă de cercetarea conceptului de
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educaţie într-un context specific. Autorul studiului arată că, această cercetare
este benefică, întrucât: contribuie la cunoaşterea istoriei intelectuale şi a ideilor
politice româneşti; are ca scop dezvăluirea sensurilor multiple ale acestui concept (imperiale, guberniale, locale), precum şi a contribuţiilor de limbă şi de idei
ale unor intelectuali de seamă din mediile bisericeşti sau/şi laice; dezvăluie
implicarea şcolilor de la Blaj în promovarea noului concept de educaţie, potrivit
doleanţelor secolului al XVIII-lea, dar şi în conformitate cu reformele din
timpul împăraţilor Carol al VI-lea, Maria Tereza şi Iosif al II-lea; arată necesitatea formării şi perfecţionării unui grup de intelectuali de elită, care să participe la emanciparea civilă şi politică. Prin urmare, conceptul de educaţie sugerează o nouă cercetare a izvoarelor, o redimensionare a cunoaşterii adevărului
din Transilvania, într-o perioadă de tranziţie spre modernitate.
În continuare, Klaus Bochmann (Leipzig/Halle), în studiul Conceptul de
patriotism în cultura română, prezintă evoluţia conceptului de patriotism şi a
câmpului lexical aferent în literatura politică şi artistică de limbă română de la
începuturile dezbaterilor în Principatele Române, apoi continuă cu această
analiză până în prezent. Potrivit acestui autor, conceptul de patriotism în cultura
română se întrepătrunde cu discuţiile şi dezbaterile privind formarea statului
naţional. Deşi, în prezent, se poate vorbi despre o anumită demodare a acestui
concept, totuşi este de nelipsit din uzul limbii române.
În Liberalismul românesc (1821-1866), Keith Hitchins (Urbana&Champaign)
prezintă evoluţia conceptului românesc de liberalism, în perioada cuprinsă între
1821 şi 1866, atunci când întâlnim expresia coerentă a principiilor liberale, procesul
fiind dependent, într-o anumită măsură, de modificările din vocabularul socialpolitic. Autorul consideră că liberalismul, pe care reprezentanţii naţiunii române lau cultivat şi difuzat în acest răstimp, a fost rezultatul întrepătrunderii tradiţiei
autohtone de gândire social-politică cu anumite concepte vest-europene, cu precădere cele franceze. Evoluţia ideilor liberale poate fi urmărită în documentele emise
în acest răstimp: proiectele de constituţii, codurile de drept, proclamaţiile politice,
petiţiile de drepturi, pamflete şi, nu în ultimul rând, corespondenţa privată.
Wim van Meurs (Nijmegen), în Democraţie, democrat, democratizare, remarcă faptul că studiul proceselor de democratizare contribuie la cunoaşterea şi
înţelegerea sensurilor pluraliste ale limbajelor social-politice. Autorul concluzionează că, în prima jumătate a secolului al XX-lea, din punct de vedere semantic,
în discuţiile şi dezbaterile politice conceptul de democraţie nu îndeplineşte un rol
ideologic-combatant. Dar, perioada de după 1989 a dus la o reconceptualizare a
democraţiei şi a democratizării, orientată de influenţele externe.
Conceptul de progres: relaţia conflictuală dintre liberalism şi intervenţia
statală este titlul studiului Angelei Harre (Frankfurt/Oder), în care se arată că, în
spaţiul românesc gândirea progresistă „a evoluat pe o spirală a radicalizării
intervenţiilor statale”, care a culminat cu economia planificată de tip sovietic,
fiind depăşită abia după 1989. Pentru teoretizările conceptuale româneşti, definitorie era, până atunci, dezbaterea sau chiar neacceptarea variantei unui progres
obligatoriu. În România, luând în calcul înapoierea economică, orientarea către
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viitor era însoţită de teama că independenţa statală putea fi ameninţată, dacă nu
ne adaptam ritmului industrializării din Europa de Vest. În aceste condiţii,
progresul a devenit un concept al planificării.
Dietmar Muller (Leipzig), în Conceptul de proprietate în istoria economicojuroidică româneacă, arată că, în istoria românească conceptul de proprietate nu a
fost perceput ca un concept liberal (bineînţeles, cu unele excepţii), practica proprietăţii neînsuşindu-şi asemenea principii. Instituţia proprietăţii nu a avut la bază
dreptul proprietăţii universale şi formal echitabile, iar marea promisiune normativă
a acesteia nu a fost îndeplinită. În secolul al XIX-lea, proprietatea asupra pământului, privită în sens liberal-individualist, a aparţinut marilor moşieri, iar cea mai
mare parte a ţăranilor dispuneau de pământul pe care îl lucrau potrivit dreptului
cutumiar. Paradoxal, după Primul Război Mondial, când reforma agrară determinase o creştere bruscă a numărului de proprietari, asistăm la îngrădirea proprietăţii, urmărindu-se, de fapt, adaptarea instituţiei proprietăţii la tiparele naţionalcolectiviste şi dirijiste. Această tendinţă a continuat şi în vremea comuniştilor,
conceptul de proprietate fiind privit după modelul colectivismului de clasă. După
mişcarea din anul 1989, când proprietatea liberal-individualistă a fost reabilitată şi
implementată, excedentul ideologic a fost într-o continuă scădere.
În studiul Noţiunea de Europa din perspectiva ştiinţei istorice româneşti,
Hans-Christian Maner (Mainz) reuşeşte să demonstreze faptul că, în prezent,
analizarea noţiunii de Europa revine în centrul preocupărilor. În secolele al
XVII-lea şi al XVIII-lea, noţiunea de Europa era un mănunchi de năzuinţe, care
aveau ca punct comun fundamentul creştin. Peste numai un secol, începe să se
impună concepţia politică europeană, care va conduce la geneza statelor naţionale. Cu precădere în secolul al XX-lea acest concept este de nelipsit discursului
identitar. În istoria românilor, atât pentru adepţii apartenenţei la Europa, cât şi
pentru sceptici, Europa înseamnă, în primul rând, creştinism, civilizaţie şi
Occident. După 1989, noţiunea de Europa este pusă aproape mereu în strânsă
legătură cu ideea de Uniune Europeană.
În studiul Conceptul de constituţie în istoria gândirii juridice româneşti,
Edda Binder Iijima (Heidelberg) reuşeşte să surprindă premisele istorice şi
procesele de evoluţie a ideii de constituţie din spaţiul românosc. Acest studiu
prezintă un interes deosebit, constituţionalismul fiind şi astăzi o problemă
sensibilă şi preocupantă.
Ruxandra Demetrescu (Bucureşti), în studiul Conceptul de stil naţional în
istoriografia artistică. Afirmarea vocabularului critic, identifică, mai ales în zona
artelor plastice, modul în care s-a constituit, în perioada interbelică, un stil specific, românesc, naţional, care avea ca scop diferenţierea de modelul occidental.
În studiul Conceptualizarea caracterului naţional în tradiţia intelectuală
românească, Balazs Trencsenyi (Budapesta) oferă o imagine de ansamblu asupra evoluţiei conceptului de caracter naţional, depistând anumite transformări
de paradigmă în discursul naţional: amploarea romantismului naţional; încercările din perioada interbelică, referitoare la creerea unei ontologii etnice;
ideologia „naţional-comunistă” din perioada 1960-1980. Autorul demonstrează
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că, în linii mari, conceptualizarea acestui caracter s-a circumscris modelului
general european, dar a avut ca specific şi anumite combinaţii discursive.
Mirela-Luminiţa Murgescu şi Bogdan Murgescu (Bucureşti), în studiul
Tranziţie, tranziţii: conceptualizarea schimbării în cultura română, analizează
modul în care a evoluat câmpul lexical al acestui concept şi semantica lui în
cultura română modernă. Autorii consideră că, termenul tranziţie s-a impus în
limbajul social-politic românesc la mijlocul secolului al XIX-lea, fiind utilizat
pentru a desemna stadiul încă neterminat al modernizării şi adoptării modelului
occidental. În continuare, Mirela-Luminiţa Murgescu şi Bogdan Murgescu
demonstrează faptul că, în prima jumătate a secolului al XX-lea acest termen a
pierdut teren, fiind interpretat, în cele mai multe cazuri, în mod negativ. În
perioada comunistă, odată cu desprinderea şi reţinerea principalelor caracteristici
ale limbajului referitor la evoluţia istorică, tranziţie a început să prindă contur, dar
demersurile de conceptualizare a transformărilor istorice nu au produs rezultate
benefice din punctul de vedere al cunoaşterii, pentru contemporani. Ca urmare a
revoluţiilor din anul 1989, fostele ţări comuniste din Europa au intrat în tranziţie.
Conceptul s-a impus pentru a desemna evoluţia societăţilor lor, tranziţie intrând în
concurenţă în mediile academice cu mai profundul transformare.
În ultimul studiu al acestui volum, Cenzură, manipulare, libertate de
expresie-interogaţii cu privire la ştiinţele comunicării din România, Gheorghe
Schwartz (Arad) îşi propune şi reuşeşte să analizeze următoarele aspecte:
semnificaţiile pe care le-a dobândit, în ultimele decenii, conceptul de „sferă
publică”; modalitatea diferită de abordare a sintagmei „libertate de expresie” de
către cei care au fost sub dictatură, dar trăiesc în prezent într-o societate democratică, pe de o parte, şi cei care nu au cunoscut îngrădirile impuse de regimul
totalitar, pe de altă parte; de ce sintagme, precum „manipulare” şi „cenzură”, se
opun „libertăţii de expresie” în mentalul colectiv; modul în care aceşti termeni,
paralel cu transformările din viaţa publică şi privată din ultimele decenii, şi-au
schimbat conotaţiile; transformările care au intervenit în manifestarea unei
opinii, de la societatea aflată sub cenzură la cea democratică; modul în care
conceptele de „cenzură”, „manipulare” şi „libertate de expresie” sunt însuşite de
către societatea românească în perioada numită „de tranziţie”; care sunt modificările comportamentale, resimţite în spaţiul românesc, ca urmare receptării
acestor concepte şi care este modul în care se comportă sfera politică într-o
astfel de situaţie. Prin urmare, autorul realizează un studiu elocvent, în cadrul
căruia se regăsesc delimitări teoretice, pe de o parte, din literatura comunicării şi
din literatura politică, iar pe de altă parte, din mass-media tradiţională şi din cea
electronică. Mai mult, pentru a demonstra cititorului felul în care s-au manifestat în viaţa concretă aceste fenomene, Gheorghe Schwartz a apelat la un
studiu de caz referitor la modul în care a fost făcut public unul dintre evenimentele reprezentative ale perioadei postdembriste, şi anume venirea minerilor
în capitală, la 13-15 iunie 1990.
Volumul de faţă contribuie la cunoaşterea semanticii istorice prin analiza
conceptelor cheie din limbajele social-politice în evoluţia lor. Aceste studii aduc
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un suflu nou perspectivelor intepretative asupra istoriei României, a înţelegerii
timpului modernităţii la români şi determină noi reflecţii referitoare la
importanţa discursului şi a conceptelor prin intermediul cărora realitatea istorică
poate fi recreată.
Loredana-Maria Ilin-Grozoiu
Academia Română
Institutul de Cercetări Socio-Umane
„C.S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova
Frédéric Gugelot, La conversion des intellectuels au catholicisme en France
(1885-1935), Paris, CNRS, 2010, 560 p.
De la sfârşitul secolului al XIX-lea până în anii ’30 ai secolului XX, un
fenomen colectiv fără precedent răscoleşte lumea artei şi a gândirii: convertirea
intelectualilor la catolicism, în timp ce Biserica se constituie într-o cetate
asediată, înfruntând loviturile decreştinării. Dintre numele cunoscute: Paul
Claudel, Foucauld, Charles Péguy, revenirea la religie cuprinde mai mult de 150
de personalităţi, printre care romancierul Paul Bourget, numeroşi membri ai
NRF: Henri Ghéon, Jacques Copeau, Jacques şi Isabelle Rivière, poeţii: Max
Jacob, Jean Cocteau, Pierre Reverdy. Martori ai eşecului liantului social, aceşti
intelectuali lucrează cu ardoare la refacerea acestui liant, fie în asociaţii de
rugăciune, fie în şcoli de artă creştină.
În acest studiu esenţial, Frédéric Gugelot – profesor la Universitatea din
Reims, cercetător la CEIFR – EHESS, autor al unor lucrări de istorie intelectuală dedicate scriitorilor catolici – arată întinderea acestor convertiri, originalitatea parcursurilor spirituale şi amploarea influenţei lor în momentul în care
Biserica se confrunta cu problemele modernităţii.
Anii 1910 concep chestiunea conversiunii ca obiect de dezbatere şi de
actualitate. Apar câteva figuri importante: Paul Claudel, Charles de Foucauld,
Charles Péguy şi Jacques Maritain. Fenomenul nu se reduce numai la un anumit
stindard. Această apariţie a figurii convertitului traduce o conjuncţie între un
timp istoric, acela al Bisericii care este percepută ca o cetate asediată, şi o
mişcare spirituală care a justificat promovarea convertitului ca o expresie a
actualităţii credinţei persecutate. În anii ’30, această figură se estompează în
favoarea celei a militantului. Nu este vorba de dispariţia conversiunii – aceasta
rămâne o realitate, una dintre formele de adeziune şi de angajament religios ale
secolului XX –, ci de faptul că figura convertitului nu mai ocupă prim planul.
Convertirea aparţine istoriei creştinismului, fiind inerente naturii prozelite
a catolicismului. Din secolul XVII, toate definiţiile insistă pe schimbarea radicală indusă de convertire, schimbarea unei mutaţii de idei sau a modului de
gândire. În perioada contemporană, această schimbare de credinţă este o problemă personală; totuşi, angajamentul individual poate căpăta rezonanţe colec308
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tive, mai ales când acesta atinge o categorie specifică a societăţii: intelectualii,
în momentul când aceştia obţin o vizibilitate socială – în ultimul sfert al
secolului al XIX-lea. Dacă ateii, protestanţii, musulmanii şi evreii răspund schemei dominante a convertirii, trei sferturi dintre convertiţi sunt catolici botezaţi,
chiar dacă toţi trăiesc aventurile traseului lor spiritual ca o convertire totală.
După precursorii anilor 1885-1905, unde se disting Claudel, Foucauld,
Huysmans, Brunetière, un adevărat val de convertiri apare între 1905-1915.
Această decadă diferă de precedentele convertiri prin amploarea şi diversitatea
sa. Se diferenţiază două curente: 1. convertiţii ordinului caută în credinţă şi în
Biserică un suport societal; ei împărtăşesc o interpretare a istoriei care amestecă
condamnarea achiziţiilor Revoluţiei franceze cu aspiraţia spre o societate
organizată după principiile moralei creştine; 2. convertiţii idealului împărtăşesc
ideile politice ale stângii (socialişti, dreyfusarzi) şi se apropie de naţionalismul
Acţiunii franceze a lui Charles Maurras; ei amestecă căutarea spirituală cu
cercetarea estetică (Maritain, Massignon, Massis, Psichari, Ghéon. Un ultim val
se profilează între 1925-1930, în care numărul convertiţilor nu este important,
înregistrându-se şi anumite eşecuri (Cocteau, Sachs).
Promovarea figurii convertitului este însoţită, inevitabil, de promovarea
povestirii convertirii (récit de conversion) în cadrul unei literaturi apologetice
contestate. Justificarea unei asemenea apologetici are o dublă motivaţie: mărturisirea credinţei şi dorinţa de edificare. Element al scriiturii istoriei sfinte a
secolului XX, naraţiunea convertirii capătă atunci o valoare apologetică pe care
Biserica nu o poate neglija. Aceasta dovedeşte, de asemenea, acuitatea neliniştii
religioase specifică secolului XX. Interpretarea convertirilor favorizează scriitura
şi difuzarea ei. Aceste naraţiuni sunt marca unui timp decreştinat, în care descoperirea sau redobândirea credinţei apar ca elemente apologetice. Urgenţa relatării se
deduce din interpretarea contextului istoric ca acela al unei lupte dure între catolicismul persecutat şi lumea decreştinată. Această naraţiune este o autobiografie
spirituală, o mărturisire personală a convertitului care funcţionează, de asemenea,
ca o încercare de recuperare a elitelor franceze, rupte de Tradiţia Bisericii şi
aplecate spre un raţionalism angoasant şi un materialism marxizant endemic.
Unul dintre intelectualii francezi care a constituit focarul de convertire a elitei
franceze a fost Jacques Maritain, filosof neotomist, convertit el însuşi la catolicism
graţie Monseniorului Vladimir Ghika, căruia îi dedică lucrarea Antimoderne.
Jacques Maritain constituie la Meudon, lângă Paris, un cerc de studii intelectuale si
spirituale, un mediu de refacere a solidarităţilor organice şi a relaţiilor de
sociabilitate creştină. El a reuşit să readucă intelighentia franceză în Biserică, fiind
un misionar şi apologet par excellence. Lucrarea lui Jacques Maritain se înscrie în
planul misiunii lucrătoare a laicatului creştin, a elitei intelectuale franceze cu
Ecclesia, o misiune similară pe care Nae Ionescu a împlinit o, de pildă, în istoria
intelectuală modernă românească. La acest cerc de studii au participat, printre alţii,
Paul Sterian, Vasile Băncilă, Mircea Vulcănescu, discipolii lui Nae Ionescu, trimişi
de acesta la Jacques Maritain. De fapt, modelul european al cercului de la Meudon
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va constitui pentru Mircea Vulcănescu modelul constituirii şi funcţionării
Criterionului: un topos al împlinirilor totale, prin restaurarea spaţiului românesc.
Volumul lui Frédéric Gugelot este o contribuţie determinantă la cunoaşterea unui fenomen care anunţă mişcările catolice de masă la sfârşitul secolului
XX. Această lucrare de istorie intelectuală reprezintă, totodată, un aport la
aprofundarea raporturilor dintre autoritatea harismatică şi autoritatea intelectuală, într-un orizont al consubstanţialităţii dintre elite şi Biserică.
Constantin Mihai
Universitatea „Constantin
Brâncoveanu”, Rm. Vâlcea
Manuel Pérez, Los cuentos del predicador. Historias y ficciones para la
reforma de costumbres en la Nueva España, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/
Vervuert, 2011, 245 p.
Poveştile predicatorului. Istorie şi ficţiune pentru reformarea obiceiurilor în
Noua Spanie constituie prima dintr-o trilogie menită să dezbată utilizarea retorică
a exemplului în discursul preoţilor spanioli din Mexic, ceea ce dădea fără îndoială
discursului o amplă valoare estetică. Încă de la supunerea Mexicului de către
Hernán Cortés, Lumea Nouă a devenit scenariul unui intens proces de convertire
religioasă, de încreştinare dusă la bun sfârşit cu sau fără forţă.
În acest context, cartea profesorului Manuel Pérez de la Universitatea
Autonomă din San Luis Potosí (Mexic) ia în discuţie un subiect actual al
cercetării ştiinţifice, pornind de la întrebarea dacă într-adevăr toată munca de
încreştinare şi catolicizare a mexicanilor s-a făcut prin violenţă. Nu este cazul să
ne lansăm aici într-o dezbatere sensibilă privitoare la faptul că majoritatea
informaţiilor pe care le deţinem din manuale nu fac decât să traseze linii extrem
de sumare şi de multe ori şi acelea greşite ale realităţii înconjurătoare, mai mult
sau mai puţin apropiată nouă în timp şi spaţiu, motiv pentru care despre
prezenţa spaniolilor în Lumea Nouă s-a spus că au comis atrocităţi inimaginabile. Fireşte, ele nu pot fi legate, însă ascunderea unei părţi importante a
adevărului conduce la concluzii greşite.
În cazul de faţă sunt scoase la iveală măsurile la care iezuiţii din Mexic au
recurs pentru a-şi predica religia şi credinţa într-un mediu nu de puţine ori ostil,
fără a face uz de violenţă, folosindu-se exclusiv de forţa exemplului. Modalităţile retorice de valorificare a acestuia constituie tema centrală a cărţii lui
Manuel Pérez. Bartolomé de las Casas militase bunăoară pentru o metodă
pacifistă şi coerentă de educaţie religioasă. Asemenea lui, au mai existat şi alţi
apărători ai capacităţii popoarelor americane de a fi educate.
Predicatorii au constituit o categorie foarte apreciată în secolele XVI-XVII.
Şi nici nu este de mirare dacă ne gândim la exigenţele la care erau supuşi, cele
mai multe de natură retorică, impuse de maeştrii acesteia şi pretinse de public.
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În cele din urmă, predicatorul era o funcţie politică, dublată de una intelectuală,
ceea ce stârneşte mult interes.
Disputatio constituia o formă expozitivă împrumutată din registrul juridic,
folosit cu precădere de Acosta în predicile sale, ce implica un dialog asemănător
cu dezbaterea, în care mai întâi se expunea problema, în continuare se ofereau
argumente în sprijinul unei anumite soluţii şi apoi argumente în contra,
folosindu-se mereu persoana I, lăsând pentru final opinia personală a autorului
care în acest caz devenea judecătorul celor expuse.
Pe de altă parte, este adevărat că multe dintre aspectele predicilor pot fi
percepute ca o instrumentalizare perversă a opiniei publice, fără alt scop decât
acela de a intensifica lupta ideologică şi manipularea. Însă după cum declara şi
autorul cărţii, considerarea predicii drept un simplu instrument în mână ideologiei dominante este o interpretare facilă, întrucât este foarte simplu să găseşti
replici în sprijinul acestei afirmaţii în contextul unei epoci în care autoritatea
politică desfăşura un proiect cultural de mare anvergură.
Mulţi predicatori s-au revoltat însă împotriva puterii civile, mai ales pentru
a apăra drepturile băştinaşilor. În aceste cazuri, singura armă de care dispuneau
clericii era predica. Au existat şi cazuri de clerici torturaţi şi ucişi de puterea
civilă pentru pricini deoseori inventate şi care ascundeau în realitate apropierea
dintre preoţi şi populaţia autohtonă.
Poveştile predicatorului. Istorie şi ficţiune pentru reformarea obiceiurilor
în Noua Spanie studiază textele oratoriei sacre mexicane, depăşind consideraţiile generale ale epocii şi analizând textele în sine, cu diversele lor funcţii
religioase, sociale, politice, şi culturale. Cu o argumentatio ce consistă în apărarea şi susţinerea afirmaţiilor prin intermediul comparaţiilor, prin raţionamente
inductive sau deductive, lucrarea de faţă subliniază importanţa mijloacelor
inductive, măsură explicabilă prin slaba calitate intelectuală a auditoriului, ceea
ce făcea din comparaţiile exemplare cel mai bun instrument de ilustrare a
doctrinei, precum şi de înfrumuseţare a al pieselor oratorice.
Prin lucrarea sa, Manuel Pérez reuşeşte să demonstreze modalitatea în care
funcţionează exemplul în interiorul discursului, evidenţiind rolul său stilistic şi
argumentativ, precum şi maniera în care acesta funcţionează pentru a-şi îndeplini scopul persuasiv.
Oana Andreia SÂMBRIAN
Academia Română
Institutul de Cercetări Socio-Umane
„C.S.Nicolăescu-Plopşor”, Craiova
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Ignacio Arellano, El arte de hacer comedias. Estudios sobre teatro del Siglo de
Oro, Madrid, Biblitoteca Nueva, 2011, 331 p.
În Arta de a scrie comedii. Studii asupra teatrului Secolului de Aur,
Ignacio Arellano, hispanist consacrat de talie mondială, reia o serie din lucrările
sale publicate cu ocazia diverselor congrese la care acesta a participat de-a
lungul timpului, pe care le revizuieşte şi reuneşte într-un volum compact, cu
caracter unitar. Din punctul de vedere al cititorului, faptul este îmbucurător,
întrucât este mult mai complicat să „vânezi” fiecare articol în parte al unei
personalităţi ca Ignacio Arellano, cu o capacitate productivă impresionată.
Dificultatea creşte cu atât mai mult când respectivele articole trebuie recuperate
din actele congreselor, de obicei destul de greu de procurat. Prin urmare, ne
exprimăm satisfacţia pentru publicarea acestui volum în care sunt atacate
problematici incitante ale teatrului Secolului de Aur.
Prima parte a cărţii, denumită Un gen marginal: comedia burlescă debutează cu o serie de studii dedicate acestui tip de piesă de teatru, foarte puţin explorat,
reprezentat de obicei în timpul perioadelor de carnaval şi care obişnuia să
parodieze subiecte şi personaje din piese de teatru celebre, ceea ce le transforma
în nişte „remake-uri” moderne. Studii precum „Carnavalul pe scenă. Comedie şi
mâncare: banchetul grotesc” (reprezentarea scenică a actului de a mânca era
considerată extrem de nepoliticoasă la vremea respectivă), „Punerea în scenă a
piesei burleşti” (axată pe elementele paralingvistice, gesturile, spaţiul scenic şi
scenografia, garderobă, machiaj şi coafuri, accesorii, muzică, efecte sonore, şi
iluminat) îmbogăţesc semnificativ panorama acestui tip fascinant de piesă de
teatru.
Cea de-a doua parte, „Teme, tehnici şi personaje faţă în faţă cu problematici generice” abordează „Cazurile de onoare în prima etapă a teatrului lui
Lope” (trăsături, caracteristici, tipologii), „Aspecte ale violenţei în teatrul lui
Calderón” (războiul omniprezent, onoarea şi violenţa, limbajul violent: cuvântul
şi scena), „Forţa geniului în comediile de capă şi spadă ale lui Tirso”,
„Generalizarea factorului comic în comedia de capă şi spadă”, „Tragicul şi
comicul împreunat: despre amestec şi mixturi în teatrul Secolului de Aur”,
„Teorie şi practică în genurile dramatice a le lui Bances Candamo” (clasificarea
generală a operelor lui Bances, loas, autos, entrmeses şi mojigangas, comedii
istorice, comedii „de fabrică”, fabule).
Ultima parte a cărţii, „Probleme de canon şi receptare”, Ignacio Arrelano
se lansează într-un interesant periplu vizând „Canonul dramatic şi interpretarea
piesei comice în Secolul de Aur” (canon şi genuri. piesa comică, formarea şi
varietăţile canonului, piesa comică şi situaţia sa canonică, probleme de teoretizare, ierarhizare, taxonomie şi exegeză) şi „Probleme şi prejudecăţi în receptarea teatrului clasic spaniol”, un studiu în care accentul cade asupra dezbaterii
principalelor afirmaţii generale despre piesa de teatru spaniol clasic: aşa zisa
unicitate a comediei, omogenitatea, tragedia „inexistentă” şi care în fapt există,
dezumanizarea şi mecanismele piesei de teatru, acuzaţiile de improvizaţie şi
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lipsă de artă aduse teatrului spaniol clasic, Inchiziţia şi închisoarea socială ca
spaţiul simbolic al piesei, temele predilecte precum credinţa şi onoarea,
încheind cu o chestionare a universalităţii estetice şi a difuzării marginale a
acestui tip de teatru.
Deosebit de interesante privite, atât în ansamblul lor, cât şi individual,
studiile ce alcătuiesc volumul de faţă se definesc printr-o problematizare pertinentă, bine structurată şi documentată a subiectelor tratate, unele dintre ele de
noutate absolută (aşa cum sunt cele privitoare la piesa burlescă), iar altele care
atacă teme dezbătute larg, asupra cărora aruncă însă o lumină nouă, proaspătă.
O carte fundamentală, lectură obligatorie pentru toţi cei care vor să
cunoască şi să interpreteze teatrul Secolului de Aur spaniol.
Oana Andreia SÂMBRIAN
Academia Română
Institutul de Cercetări Socio-Umane
„C.S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova
María Soledad Arredondo, Literatura y propaganda en tiempo de Quevedo:
guerras y plumas contra Francia, Cataluña y Portugal, Madrid/ Frankfurt,
Iberoamericana/ Vervuert, 2011, 380 p.
În ultimii ani, temele de cercetare privind cristalizarea propagandei politice
şi metamorfozările sale prin intermediul literaturii au cunoscut un avânt
considerabil. De la cursuri speciale în cadrul studiilor de doctorat, congrese
ştiinţifice, volume colective sau de unic autor, propaganda politică şi literatura
au devenit aproape o sintagmă în adevărata putere a cuvântului. Nu numai literatura a fost vizată, ci şi arta, în special datorită valorii extrem de sugestive a
imaginii şi a impactului său deosebit asupra publicului. Însă nici puterea cuvântului scris nu trebuie ignorată. Evenimentul istoric a constituit dintotdeauna un
subiect de bază al literaturii, din care aceasta s-a inspirat. Căutarea permanentă
de noi teme cu care publicul cititor/spectator să se identifice în vederea atingerii
parteneriatului între scriitor şi public, idee vehiculată pe tot parcursul secolului
al XVII-lea de către Lope de Vega în poetica sa, Arta nouă de a scrie teatru în
vremea noastră (1609), a dus la preluarea faptului istoric, pe de o parte ca liant
între veridicitatea realităţii şi imaginarul literar, iar pe de alta, pentru a potenţa
imaginea pe care factorul politic dorea să o transmită marelui public.
Cartea Mariei Soledad Arredondo vine în întâmpinarea acestei noi direcţii
ştiinţifice, concretizând rezultatele unui curs de doctorat ce viza studierea
opusculelor politice ale lui Francisco de Quevedo (1580-1645) şi Diego de
Saavedra Fajardo (1584-1648). În contextul marcat de războiul Spaniei împotriva Franţei din 1635 şi de pregătirile pentru pacea westfalică din 1648, lucrări
precum Scrisoare către Ludovic XIII a lui Quevedo sau Nebuniile Europei a lui
Saavedro Fajardo au contribuit la elaborarea propagandei politice. Studierea
acestor opere fundamentale a fost până la începutul anilor 90 o îndeletnicire
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destul de puţin tratată de către mediul academic, întrucât, aşa cum observă
Arredondo, în ciuda faptului că astfel de texte de propagandă politică apar atât
în manualele de istorie, cât şi de literatură, istoricii au considerat aceste lucrări
mult prea subiective, preferând în detrimentul lor, documentul de arhivă, în timp
ce literaţii le-au considerat nesemnificative în comparaţia Politicii lui Dumnezeu
a lui Quevedo sau a Chestiunilor politice a lui Saavedra Fajardo.
După cum se afirmă în primele pagini ale cărţii Literatură şi propagandă în
vremea lui Quevedo, această „vreme a lui Quevedo” nu se rezumă la a prezenta
evenimentele delimitate de anii de viaţă ai autorului, graniţele temporale fiind mult
mai flexibile. De fapt, perioada supusă dezbaterii este una de scurtă durată în cazul
de faţă, limitându-se la perioada războiului de 30 de ani (1618-1648) şi, mai mult
decât atât şi totodată la războiul împotriva Franţei din 1635-1659, perioadă de care
se leagă din punct de vedere literar şi războaiele separatiste ale Cataloniei şi
Portugaliei. Literatura de propagandă adusă în atenţie de cartea Mariei Soledad
Arredondo începe înainte de 1635, când Quevedo îl avertiza pe regele Filip IV de
agitaţia publicitară din Franţa şi Italia îndreptată împotriva Spaniei.
Pe lângă scrierile deja amintite ale lui Quevedo, cartea de faţă mai
analizează şi operele de propagandă ale unor autori celebrii ai epocii, acesta
fiind de altfel şi criteriul de selecţie al corpus-ului de opere: Juan Adam de la
Parra (1596-1643), inchizitor de Murcia şi Toledo, autor al Conspiratio
heretico-christianissima (1634) unde critica alianţele Franţei cu olandezii, ceea
ce îi va atrage admiraţia lui Olivares, ministrul favorit al regelui Filip IV; José
Pellicer y Tovar (1602-1679), unul dintre indivizii cei mai informaţi datorită
funcţiei sale de cronicar de Castilia şi Leon încă din anul 1629; Diego Saavedra
de Fajardo; Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), celebrul dramaturg
spaniol care a reflectat aspectele crizei din 1635 în piesa Biserica asediată, temă
reluată ulterior în piesa scurtă Ajutor general (1644), unde este prezentat
războiul separatist al Cataloniei. Sunt prezentate de asemenea lucrările cu temă
propagandistă ale lui Francisco de Rioja (1600-1659), poet, bibliotecar al
regelui şi al ministrului Olivares, inchizitor şi prieten al lui Adam de Parra şi
totodată un personaj influent în cercurile de la curtea lui Filip IV, pe care îl
lăuda în Anfiteatrul lui Filip cel Mare, autor de asemenea al Cenzurii Proclamaţiei catolice a catalanilor; Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659), episcop
de Burgo de Osma, autor al lucrării Asediul şi salvarea Fuenterrabiei (1639),
redactată la îndemnul lui Filip IV; Virgilio Malvezzi (1595-1654), marchizul
italian instalat la Madrid şi protejat al lui Olivares, care în 1635 scria Portretului
ministrului politic creştin, intrând ulterior în competiţie cu Palafox pentru
nararea victoriei de la Fuenterrabía din 1638; Balatasar Gracián (1601-1658),
ale cărui scrieri, opuse în totalitate acelora de scriitor de la curte au criticat sever
arta de a guverna, scopul lucrării sale nefiind propagandist, ci pur informativ;
Ana Caro de Mallén, singura femeie autoare de scrieri propagandiste din grupul
de scriitori aleşi, despre acre deţinem foarte puţine informaţii.
Toţi aceşti scriitori au în comun caracterul pro filipist al scrierilor lor, fiind
de asemenea scriitori oficiali ai regatului. Literatură şi propagandă în vremea
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lui Quevedo îşi propune să demonstreze nu doar ideologia oficială, ci şi evoluţia
propagandei reflectată într-o anumită perioadă, prin intermediul anumitor
autori: de la obişnuita adulaţie curteană până la apariţia biroului de propagandă,
specific în vremuri de război, atacând şi problema scrierilor „la comandă”,
menite să contureze campania de imagine. Aceste trei aspecte, etape sine qua
non ale politizării literaturii, ajung să transforme problemele de stat în subiecte
pentru istoria metaforei politice.
Redactată într-un stil alert şi dinamic, care ţine cititorul în priză până la cea
din urmă filă, structurată astfel încât demersul ştiinţific să câştige în claritate,
cartea Mariei Soledad Arredondo constituie o contribuţie importantă la cunoaşterea uneia dintre etapele fundamentale ale curţii baroce a lui Filip IV şi al
ministrului său favorit, contele-duce de Olivares: aceea a instituirii propagandei
politice şi a utilizării sale în vederea instrumentalizării opiniei publice, precum
şi a justificării războiului. Într-o perioadă în care lupta se afla la ordinea zilei, ea
se purta nu numai pe câmpul de luptă, nu numai cu ajutorul armelor de foc, ci şi
cu cel al condeiului, datorită căruia au curs atâtea şi atâtea râuri de cerneală
belică, ce a adăpat sângele literar baroc.
Oana Andreia SÂMBRIAN
Academia Română
Institutul de Cercetări Socio-Umane
„C.S.Nicolăescu-Plopşor”, Craiova
Florentina Pascu, Postmodernismul. O exemplificare, Craiova, Aius, 2012, 156 p.
Zorii postmodernismului par a nu fi trecut, în pofida diverselor hermeneutici care decretau infailibil depăşirea acestei perioade şi trecerea spre o altă
etapă denumită convenţional post-postmodernitate, chiar dacă cultura europeană
nu şi-a consumat pe deplin modernitatea. Apariţia cărţii doamnei Florentina
Pascu, Postmodernismul. O exemplificare, care poate fi privită atât ca un vademecum pentru studenţi şi pentru specialişti, este o dovadă în plus că dezbaterea
despre postmodernitate este departe de a se fi încheiat.
Trecând în revistă încercările de definire a conceptului de postmodernism
atât în spaţiul european (Lyotard, Vattimo, Hutcheon, Scarpetta), cât şi în spaţiul
autohton (Mircea Cărtărescu, Livius Ciocârlie, Eugen Siomion, Radu G. Ţeposu,
Mircea Mihăieş, Monica Spiridon, Ştefan Stoenescu), cartea de faţă se axează şi
pe analiza Levantului a lui Mircea Cărtărescu, drept o exemplificare esenţializată
pentru poetica postmodernismului: eposul ca structură de tip carnavalesc-baladesc, dimensiunea metarealistă a poemului, poiesisul lingvistic, corporalitatea
încăpăţânată a limbajului, ca expresie a literaturii postmoderniste.
Postmodernismul ca mit cultural al sfârşitului de mileniu (Monica
Spiridon) se grefează pe o practică a intertextualităţii, în care textul iniţial se
inserează într-o clasă preexistentă de texte (referinţele culturale), toate acestea
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punctând specificitatea unui canon. Ajungând la chestiunea canonului cultural şi
chiar a canonului existenţial impus de postmodernism (axiologie, ideologie, forme şi practici discursive), atingem, în fond, chestiunea sa critică: raportarea
comparativă la canoanele preexistente. Din această perspectivă, autoarea propune un exerciţiu de revalorizare a postmodernismului, sub semnul unei permanente căutări a eului cultural. Între cititorul model şi cititorul actual. Postmodernismul a cărui paradigmă poate fi plasabilă sub semnul anamnesis.-ului – în
măsura în care restituirea memoriei colectivă este o formă de salvgardare a unui
trecut istoric – se circumscrie unei sistemici culturale pătrunse de limbajele
poststructuraliste şi de tehnicile hipercodificării.
Asistăm pentru prima dată în mediul universitar românesc la un exerciţiu
critic de raportare a modelului cultural postmodernist la referentul creştin al
existenţei, autoarea propunând un demers nou de reinterpretare a acestui model
care să ţină seama de elementul ontologic intextextual: creştinismul. O critică a
postmodernităţii şi a efectelor sale directe: multiculturalismul dizolvant, anomia
societală, raţionalizarea neoprotestantizantă, anularea identităţii nu poate ocoli
problematica creştină a conlucrării personale, în orizontul unui theosis cuminecător al umanului. Unei postmodernităţi disolutive şi ideologizante, grefate pe
un raţionalism materialist şi pe un marxism terorizant, i se opune o istorie
culturală ancorată plenar în duhul Predaniei, al tradiţiei Bisericii lui Hristos,
singura unitate de măsură şi de dezvoltare firească.
O dezbatere critică asupra postmodernismului implică şi repunerea în
discuţie a rolului elitelor în constituirea acestei paradigme culturale, a modului
de raportare la existenţă şi la provocările contemporaneităţii. În această perspectivă novatoare, autoarea propune întoarcerea la „un model de receptare şi de
interpretare a lumii care trece dincolo de limitele raţionalismului de orice tip,
tinzând să-şi apropie noţiunea de sublim şi redescoperind – în cele din urmă –
divinul” (p. 145). Cu alte cuvinte, e vorba de întoarcerea la modelul primordial
al existenţei, modelul christic ca posibilitate de recuperare a unităţii pierdute.
Pe această linie a unei noi hermeneutici a postmodernismului, demersul
autoarei se cere a fi continuat şi aprofundat într-o cercetare plurală de istorie
culturală pentru a surprinde radiografia sa critică.
Constantin Mihai
Universitatea „Constantin
Brâncoveanu”, Rm. Vâlcea
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Pentru cei care l-au cunoscut, Florin Constantiniu a lăsat impresia unui
adevărat academician. Eleganţa, modestia, pasiunea pentru ştiinţă, deschiderea
faţă de noutăţi şi o inteligenţă permanent iscoditoare l-au plasat cu siguranţă în
rândul celor mai respectaţi istorici din breasla sa. Mai mult, pentru un autentic
reprezentant al Academiei Române, civilitatea era una dintre formele sale
cotidiene de manifestare.
Pentru cei care nu-i cunosc biografia, surprinde amplitudinea preocupărilor sale istoriografice, dar mai ales modul profesionist de abordare. De la
relaţiile agrare în secolul al XVIII-lea la istoria relaţiilo ruso-române, de la
instituţiile medievale, feudalismul românesc, fanarioţi, sensibilitatea barocă la
studiul celui de-al doilea război mondial sau al războiului rece, Florin
Constantiniu nu a încetat să ofere analize temeinice, bazate pe o bună
cunoaştere a bibliografiei de specialitate şi a surselor. Deşi temele sale erau
nevoite să se plieze comandamentelor ideologice, istoricul român nu a ocolit
nici tentaţiile unor exerciţii intelectuale mai rare, precum cele ale istoriei
mentalităţilor, inspirate şi de prezenţa în anii 60-70 ai unor istorici de marcă ca
Georges Duby, Alphonse Dupront, Robert Mandrou, Roger Chartier la
evenimente ştiinţifice, organizate în România, sau al colaborării lor la unele
numere tematice ale « Revue des études sud-est éuropéennes ».
Pregătirea sa intelectuală şi curiozitatea sa intelectuală îl îndreptau şi spre
discuţiile de ordin conceptual. Dezbaterile pe marginea definiţiei şi tipologiei
feudalismului românesc, a periodizărilor istoriei românilor sau a definirii
conflictelor turco-româneşti în Evul Mediu (conflicte asimetrice) au găsit
întotdeauna în Florin Constantiniu o voce avizată, care se refuza tentaţiei
comodităţii prin propuneri în care insista pe evidenţierea mecanismelor de
substanţă ale evenimentelor sau fenomenelor istorice.
Calităţile sale au fost recunoscute încă din tinereţe, fiind acceptat ca
cercetător în cadrul reţelei de cercetare a Academiei Române, imediat după
terminarea studiilor. După studii la Facultatea de Istorie a Universtiăţii din
Bucureşti (1951-1956), în 1957 era angajat la Institutul de Istorie „Nicolae
Iorga”unde îşi va desfăşura în bună parte activitatea ca istoric. În 1968 îşi va
susţine teza de doctorat despre Relaţiile agrare din Ţara Românească în secolul
al XVIII-lea. Publicată în 1972, ea va fi distinsă cu premiul „Nicolae Bălcescu”
al Academiei Române, prilejuind o reevaluare a perioadei fanariote care îi va
oferi istoricului român posibilitatea să avanseze inclusiv o monografie despre
unul dintre fanarioţii luminaţi, Constantin Mavrocordat, în 1985.
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Perioada post decembristă marchează o schimbare în orientarea sa în
domeniul istoriei. Atras deja de subiectul celui de-al doilea război mondial şi al
relaţiilor cu Germania şi Rusia, Florin Constantiniu va profita de posibilitatea de
a ataca liber o un teritoriu care fusese marcat semnificativ de constrângerile
ideologice din perioada comunistă. Rezultatele vor fi materializate în câteva
cărţi consacrate unor subiecte sensibile: pactul Ribbentrop-Molotov (Între
Hitler şi Stalin. România şi Pactul Ribbentrop-Molotov, 1991), controversata
decizie a mareşalului Antonescu de trecere a Nistrului (Trecerea Nistrului.
1941. O decizie controversată, în colaborare, 1995), impactul deciziilor lui
Hitler şi Stalin asupra României (Dictatul de la Moscova (26-28 iunie 1940),
1941. Hitler, Stalin şi România, 2002), la care se adaugă alte contribuţii De la
războiul fierbinte la războiul rece (1999), ‚PCR, Pătrăşcanu şi Transilvania’
(1945-1946) (2001) ş.a.
Poate că cea mai celebră a fost însă cartea publicată în 1997 care s-a
bucurat de numeroase editări ulterioare, „O istorie sinceră a poporului român”.
Titlul invită nu neapărat la o lectură ad-litteram, cât denotă dorinţa de a oferi o
istorie dezbărată de presiunile, controlul şi inexactităţile care marcaseră prea
mult istoriografia românească în perioada comunistă. Este poate aceeaşi dorinţă
interioară care l-a împins pe Florin Constantiniu să revină şi în cărţi precum De
la Răutu şi Roller la Muşat şi Ardeleanu (2007).
Aş aminti că a fost printre puţinii istorici care a recomandat constant
tinerelor generaţii învăţarea limbii ruse şi abordarea arhivelor ruseşti, extrem de
importante pentru istoria românilor în secolele XVIII-XX. Fiul său, Laurenţiu
Constantiniu, i-a urmat îndemnurile cu rezultate notabile. De asemenea, în
calitate de conducător de doctorate sau participant în comisii doctorale, a
încurajat tinerele generaţii să atace subiecte inedite sau puţin frecventate,
recomandările dânsului vizând nu doar o excelentă orientare bibliografică, dar şi
substanţiale îmbunătăţiri ale analizei sau perspectivei de abordare a temei.
O recunoaştere publică a calităţilor sale a fost acordarea Ordinului
Naţional ‚Pentru Merit’ în grad de cavaler (2000), după ce deja fusese acceptat
ca membru corespondent al Academiei Române cu un an înainte, pentru ca în
2006 să fie numit membru titular.
Puţini ştiu că era extrem de credincios, deşi dezamăgirea cruntă faţă de
viaţa politică şi lipsa unei perspective cu şanse de speranţe, i-au marcat ultimele
ieşiri publice în care nu a ezitat să critice direct clasa politică, văzută în
principal ca o anti-elită, ale cărei acţiuni au creat certe deservicii poporului
român pe termen mediu şi lung.
S-a stins la 79 de ani, regretat de numeroşi colegi şi de cei care l-au cunoscut,
i-au fost apropiaţi, colaboratori sau simpli auditori ai conferinţelor şi dezbaterilor
organizate care l-au avut ca invitat. Academia Română şi comunitatea istoricilor
au pierdut una dintre vocile lor cele mai respectate, într-o societate în care nevoia
de modele rămâne un deziderat major. Cu siguranţă, memoria sa rămâne vie
pentru toţi cei care l-au apreciat în timpul vieţii şi care, vor decide poate să nu
facă uitate tot ceea ce caracterizează un model de istoric, academician şi om:
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pasiunea pentru cercetare, rigoarea metodologică, analiza echilibrată, curiozitatea
veşnic iscoditoare, deschiderea permanentă către noutăţi, eleganţa intervenţiilor,
civilitatea, generozitatea şi colegialitatea fără restricţii.
Nicolae Mihai
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