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ARHEOLOGIE – ISTORIE 

 

 
CIRCULAŢIA BRONZURILOR ÎN SUD-VESTUL ROMÂNIEI ÎN A 

DOUA JUMĂTATE A MILENIULUI AL II-LEA A. CHR.* 

 

 
SIMONA LAZĂR* 

 
 
 

În mileniului al II-lea, dar mai ales în a doua jumătate a sa, dezvoltarea 
metalurgiei bronzului şi perfecţionarea tehnicilor au dus la intensificarea schimburilor 
şi la restructurarea economico-socială a societăţii.  
 Mecanismele schimburilor de bunuri, esenţial deosebite de ceea ce 
înţelegem astăzi prin acest proces, se bazau în preistorie pe principiile reciprocităţii 
şi redistribuirii. Sistemul prestaţiilor totale, întâlnit în societăţile tradiţionale, 
implică nu numai persoane individuale, cât mai ales familii şi clanuri, având ca 
rezultat crearea de legături şi alianţe, dar şi stabilirea de ierarhii. Circulaţia 
bunurilor poate fi înţeleasă atât ca redistribuire prin moştenire, dar şi ca schimburi 
de daruri, de tipul „dar contra dar”1, sau ca acumulare în vederea tezaurizării. Mai 
trebuie avute în vedere şi practicile de renunţare la obiecte prin depunerea lor în 
morminte, oferirea ca ofrande sau distrugerea intenţionată (potlatch)2. 
 O bună parte din piesele de metal, interpretate ca forme de reprezentare a 
statutului social sunt învestite cu prestigiu şi devin astfel „capital simbolic”. 
Referindu-se la felul în care societăţile arhaice valorizează un anumit tip de 
schimburi şi relaţii de comunicare supraregionale, P. Bourdieu arăta că „aici 
trebuie făcut să intervină tot ce are legătură cu simbolicul, capitalul simbolic, 
interes simbolic, profit simbolic (…). Numesc capital simbolic orice categorie de 
capital economic, cultural (…), percepută conform unor categorii de percepţie, 
unor sisteme de clasificare (…). Capitalul simbolic este un capital cu bază 
cognitivă, fundamentat pe cunoaştere şi recunoaştere”3.   

                                                 
* Articolul face parte din tema de plan Piesele de metal si metalurgia primei epoci a fierului în 

Oltenia. 
 Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din 
Craiova, al Academiei Române; e-mail: simonalazar@ymail.com. 
1 M. Mauss, Eseu despre dar, Editura Polirom, Iaşi, pp. 1993, 48-50. 
2 Ibidem, pp. 51-76; M. Mauss, H. Hubert, Eseu despre natura şi funcţia sacrificiului, Editura 
Polirom, Iaşi, 1997, pp. 21 şi urm. 
3 P. Bourdieu, Raţiuni practice. O teorie a acţiunii., Bucureşti, Editura Meridiane, 1999, p. 120. 
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 M. Mauss, studiind obiceiul schimbului de daruri în societăţile primitive, 
arată că „nu s-au constatat niciodată simple schimburi de bunuri, de avuţii, de 
produse. În primul rând, nu indivizii, ci colectivităţile sunt cele care se obligă 
reciproc, schimbă şi contractează … În plus, ceea ce se schimbă nu sunt numai 
bunuri, sunt înainte de toate formule de politeţe, ospeţii, ritualuri. Aceste prestaţii şi 
contraprestaţii se prezintă mai degrabă sub formă de daruri”4. 

În aceste condiţii, schimbul de daruri funcţionează şi ca mijloc de 
consacrare a unei poziţii, a unui statut privilegiat. În aceeaşi lucrare autorul observă 
că în afara schimburilor de daruri, care implică şi distrugerea lor, există „altele cu 
spirit de competiţie mai moderat în care contractanţii rivalizează în cadouri. Am 
constatat aceste forme în lumea indo-europeană, în particular la traci”5. 

Centralizarea şi ierarhizarea societăţii poate duce şi la specializarea 
producţiei de bronzuri care ar putea sugera existenţa unui centru de putere ce 
comandă aceste produse6. În sprijinul acestei interpretări, vine şi răspândirea unor 
anumite tipuri de forme de turnare pe o arie determinată.  

Tot în acest sens, pot fi înţelese şi descoperiri precum depozitul de la 
Drajna de jos (care conţine fragmentul de la lama unei spade de tip micenian, 
alături de o spadă de tip Reutlingen, şi un sceptru)7, tezaurul de la Rădeni, cu vase 
de aur (asemănătoare cu cele din sudul Dunării, de la Vălcitrăn8) sau tezaurele de la 
Perşinari (12 halebarde, o spadă scurtă, 4 topoare de argint)9, Ţufalău (4 topoare de 
aur)10, Ţigănaşi şi Hinova, jud. Mehedinţi (piese de podoabă de aur)11. 

Aceste descoperiri au în componenţa lor obiecte de prestigiu, care 
sugerează faptul că în zonă există comunităţi capabile să întreţină relaţii cu zone 
îndepărtate cum ar fi Micene, care, alături de Imperiul Hittit, reprezenta puterea 
politică cea mai însemnată a vremii. Obiectele de bronz şi circulaţia lor pe spaţii 
largi a fost, pe bună dreptate, pusă pe seama existenţei unui grup de oameni, pentru 
care piesele de metal preţios de tipul celor amintite anterior au o semnificaţie bine 
definită. 

În depozitele preistorice, piesele erau depuse într-un raport cantitativ 
specific, de multe ori obiectele fiind nefolosite, ori distruse intenţionat. De fapt, 

                                                 
4 M. Mauss, op. cit, pp. 40-41. 
5 Ibidem p. 44.  
6 P. Brun, La genese de l’etat: les apport de l’archeologie, în Les princes de la protohistoire et  

l‘emergence de l’etat (sous la direction de Pascal Ruby), 1999, pp. 31-41. 
7 M. Petrescu Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri din România,  Bucureşti, Editura Academiei, 1977, 
pl. 91-93. 
8 A. Vulpe, V. Mihăilescu Bârliba, Tezaurul de la Rădeni – Neamţ, în „Memoria Antiquitatis”, 12-14, 
1980-1982, (1986), Piatra Neamţ, pp. 41-63. 
9 A. Vulpe, Tezaurul de la Perşinari. O nouă prezentare, în „Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos“, 
15, 1997, pp. 265-301.  
10 A. Mozolics, Goldfunde des Depotfundhorizont von Hajdusamson, în „Bericht der Römisch-
Germanischen Komission des Deutschen Archäologischen Instituts, Frankfurt am Mein“, 46-47, 
1965-1966, pp. 1-67. 
11 M. Davidescu, Un tezaur de podoabe tracice descoperit la Hinova, jud. Mehedinţi, în „Thraco-
Dacica“, 2, 1981, pp. 7-22. 
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această deteriorare a fost înţeleasă fie ca o fragmentare a valorii12, fie ca dorinţa de 
a face un obiect inutilizabil, posibil în cursul unor ritualuri care precedau 
depunerea obiectelor13. 

Înţelegerea semnificaţiei distrugerii rituale, practicată de populaţiile 
primitive studiate etnologic, poate oferi cercetării arheologice un model cu ajutorul 
căruia ar putea fi explicate unele situaţii concrete întâlnite în practica arheologică. 
Colin Renfrew şi Andrew Sherratt14, plecând de la modelul etnologic, consideră că 
în preistorie – respectiv în epoca bronzului şi a fierului – schimburile de bunuri     
s-au realizat mai ales sub forma schimbului de obiecte cu valoare simbolică, 
piesele de metal având un rol esenţial. Referitor la acest aspect, K. Kristiansen15 
emite chiar ipoteza unei economii bazate pe bunuri de prestigiu (prestige goods 

economy) şi reţele de schimb la mare distanţă, create şi susţinute de elitele locale. 
S-a creat astfel o dependenţă între regiuni situate la mare distanţă, având în vedere 
nevoia de materie primă şi produse finite. Astfel, schimbări petrecute la un capăt al 
reţelei ar putea afecta comunităţi situate la sute sau mii de kilometri16.  

Richard Bradley, într-un articol din 1985, arată că depozitele de bronzuri, 
atât cele considerate utilitare, cât şi cele sacre, au rezultat în urma unor tipuri 
diferite de tranzacţii (în urma relaţiilor de reciprocitate), în care unele obiecte pot 
juca rol fie de bunuri, fie de daruri; aceste funcţii diferite ar trebui să transpară în 
trei domenii observabile arheologic. Primul ar viza contextul depunerii, al doilea, 
starea obiectelor (analizele metalografice putând indica dacă obiectul a fost reciclat 
de mai multe ori, dacă a fost tratat ca „bun”; o discuţie mai amplă fiind legată de 
lingourile şi obiectele cu greutate standardizată) şi, în sfârşit, modelul spaţial al 
distribuţiei depozitelor17. 

 Acelaşi autor este de părere că unele depozite, considerate a avea un 
caracter utilitar, sunt de fapt rezultatul unor tranzacţii, care au avut loc în afara 

                                                 
12 S. Hansen, Noi cercetări asupra metalurgiei epocii bronzului în sud-estul Europei, în Descoperiri 

de bronzuri din Romania (ed. T. Soroceanu), vol II, 2005, p 307; Ch. Sommerfeldd, Gerätegeld 

Sichel. Studien zur monetären Struktur bronzezeitlicher Horte im nördlichen Mitteleuropa, Berlin, 
1994.  
13 C. Metzner Nebelsick, Despre importanţa cronologică şi cultural – istorică a depozitelor din 

România în epoca târzie a bronzului şi în epoca timpurie a fierului, în Descoperiri de bronzuri din 

Romania (ed. T. Soroceanu), vol. II, 2005, p. 321, unde citează pe L. Nebelsick, Auf Biegen und 

Brechen. Ekstatische Elemente bronzezeitlcher Materialopfer- Ein Deutungsversuch., în Acta 

Praehistorica et Arhaeologica, Berlin, 1997, pp. 35-41; Idem, Rent asunder: ritual violence in Late 

Bronze Age hoards, în Metal Make the World Go Round. The supply and circulation of metal in 

Bronze Age Europe, Proceeding Conference Birmingham 1977, Oxford 2000, pp. 160-175.   
14 A. Sherratt, Socio-economic and demografic model for the Neolitic and the Bronze Age, în D. L. 
Clarke (ed.), Models in Archaeology, London, 1972, pp. 477-542; Idem, Resources, technology and 

trade: an essay in early European metallurgy, în Problems in Economic and Social Archaeology, 
London, 1976, pp. 557-581.  
15 K. Kristiansen, Europe before History, Cambridge, 1998, pp. 3 şi urm. 
16 Vezi şi discuţia teoretică prezentată de Justyna Baron: Anthropological theory of exchange, în J. 
Baron, I. Lasak (ed.), Long Distance Trade in the Bronze Age and Early Iron Age, 2005, Studia 

Archeologiczne 40, Wrocław, 2007, pp. 15-18.   
17 R. Bradley, Exchange and social distance: the structure of bronze artefact distributions, Man, 20, 
1985, pp. 629-704. 
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grupului social, în perioade de „competiţii” (potlach) şi schimb rapid. Autorul se 
bazează pe modelul propus de Ian Hodder, care sugerează că în perioadele de 
„stres” sau competiţie, cultura materială poate fi folosită pentru a sublinia 
diferenţele între grupurile sociale. Aceste diferenţe sunt analizate în spaţiul Europei 
nord-vestice, dar concluziile pot fi extrapolate şi pentru restul continentului. Astfel, 
se consideră că diferenţele dintre diferitele grupuri sociale se accentuează pe 
parcursul epocii bronzului, pentru ca în Bronzul târziu şi în epoca fierului (perioada 
UFZ), să se dezvolte un sistem stabil în cadrul grupurilor regionale, în care 
predomină interesul comun, competitiv în simbolizarea menţinerii drepturilor 
teritoriale18.  

Circulaţia obiectelor pe un spaţiu larg, ce cuprinde bazinul mediteranean 
şi zona vestică a Mării Negre, poate fi sugestiv ilustrată de descoperirea de la 
Tekirdağ şi de încărcătura epavei corăbiei de la Uluburun19. Depozitul de la 
Tekirdağ20 conţine două spade, dintre care una miceniană, un pumnal de tip 
„cananeean”, un vârf de lance cu manşonul despicat, care este frecvent în spaţiul 
egeean şi trei securi duble. Acest tip de secure a fost considerat ca o „fosilă 
directoare creto-miceniană”, dar se întâlneşte în zona balcanică şi dunăreană. Cele 
două topoare cu aripioare (tipuri care, lucrate în bronz, sunt prezente în Anatolia 
Centrală, iar în sudul şi nordul Dunării, le găsim din fier), au fost găsite împreună 
cu un celt şi mai multe seceri cu cârlig, frecvent întâlnite în Tracia şi la Dunăre, 
vase de bronz, precum şi un lingou de tip keftiu. Piesele de la Tekirdağ se datează 
între sfârşitul secolului al XV-lea sau începutul celui de-al XIII-lea a. Chr., 
depozitul reunind obiecte din cercuri tipologice şi arii culturale diferite, reflectând, 
astfel, legăturile la mare distanţă din acele timpuri.   

Din aceeaşi perspectivă ar putea fi abordată şi descoperirea încărcăturii 
corăbiei de la Uluburun, care „ar putea fi interpretată şi ca trimitere de daruri, 
însoţite de un funcţionar de la curte care se afla pe drumul din Egipt spre unul din 
palatele spaţiului egeean. În acest fel, încărcătura ar trebui examinată pe fundalul 
comerţului la distanţă, controlat de stăpânii palatelor din regiune, care se realizează 
sub forma unui schimb de daruri”21. Epava corăbiei conţinea lingouri de cupru în 
greutate de 10 t şi lingouri de staniu în greutate de o tonă (din care se puteau 
produce 11 t de bronz), împreună cu diferite piese. Interesant pentru noi este 
sceptrul cu lama încovoiată şi ceafa semisferică, confecţionat din rocă vulcanică 
neagră, pentru care există o analogie în depozitul de la Drajna de Jos22, la Lozova 

                                                 
18 Bradley/Hodder, British prehistory: an integrated view, Man, 14, 1979, pp. 93-94. 
19 H.-G. Buchholz, Ein ausergewöhnliches Steinzepter im östlichen Mittelmer, în „Prähistorische 
Zeitschrift”, 74, 1999, 1, pp. 68-78; A. Vulpe, Structuri sociale şi credinţe religioase la sfârşitul 

epocii bronzului şi în prima epocă a fierului, în Istoria Românilor (coord. M. Petrescu Dîmboviţa, A. 
Vulpe), vol. I, Editura Enciclopedică, 2010,  p. 358. 
20 S. Hansen, op. cit., p. 304.  
21 Ibidem, p. 305.  
22 M. Petrescu Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri din România, Editura Academiei, Bucureşti, 1977, 
pp. 78-79. 
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în Basarabia23, la Ljulin24, dar şi la Dodona25 în Epir şi la Pobit Kamăk26, în 
Bulgaria. Trebuie menţionat că depozitul din Muntenia, de la Drajna27, mai conţine 
şi o spadă de tip micenian, reutilizată şi modificată.  
  Se pare că între funcţia de reprezentare a statutului social şi cea de valoare 
în sine a materialului din care era confecţionat obiectul (valoare care poate fi 
considerată monetară sau nu), exista o strânsă relaţie28. Dacă în bronzul timpuriu, 
în zona Europei Centrale, principalele piese de metal considerate ca având funcţie 
de reprezentare a statutului social au fost halebarada, pumnalele triunghiulare, 
topoarele plate cu marginea reliefată (Randbeile) şi colierele, în spaţiul nostru, un 
rol asemănător se pare că a avut toporul cu gaura de înmănuşare transversală 
(Schaftlochaxt). Mai târziu, în perioada UFZ, în Europa vestică şi centrală formele 
de reprezentare a prestigiului s-au diversificat, această funcţie fiind îndeplinită de 
spada de bronz, lancea sau carul de luptă. 

Relaţiile dintre spaţiul egeean şi cel vest şi nord pontic se pot contura şi 
prin intermediul unor piese care apar cu frecvenţă mai mică, dar care par încărcate 
de semnificaţii. Este interesant de urmărit faptul că din perioada Bronzului mijlociu 
şi până în Bronzul târziu, se poate remarca prezenţa unor influenţe sudice, venite 
din lumea miceniană (sau în sens mai larg egeo-anatoliană), care se regăsesc în 
manifestările culturale de la noi (decorul de pe ceramica culturii Suciu, piese de 
os29, etc).  

Începând cu sfârşitul epocii bronzului, a început să fie observată 
răspândirea unor forme şi motive decorative din aria Tei şi Zimnicea Plovdiv 
înspre sud, aşa cum atestă descoperirile de la Kastanas pe valea râului Axios şi la 
Assiros30. Elemente Gârla Mare târzie şi Babadag I au fost semnalate în nivelul VII 
B 2 de la Troia; toate acestea ne determină să presupunem o expansiune de la nord 
către sud (invers decât în Epoca bronzului). În ce măsură aceste descoperiri sunt 
rezultatul unor incursiuni, deplasări de populaţii din spaţiile nord-dunărene sau 
numai manifestări ale unor relaţii la distanţă, nu putem încă stabili precis. Totuşi, 
trebuie să amintim că de la Kastanas şi până în Carpaţii Meridionali, în perioada 
anterioară nivelului Troia VII B 2, putem sesiza existenţa unui cerc cultural mai 

                                                 
23 V. Dergačev, Die äneolithische und bronzezeit Metallfunde aus Moldavien, în „Prähistorische 
Bronzefunde“, XX, 9, 2002, Stuttgart, 37, nr. 113, pl. 35, 19. 
24 H.-G. Buchholz, op. cit., p. 76, fig. 6a. 
25 N. K. Sandars, North and South at the of The Mycenean Age: Aspect of an Old Problem.Oxford 

Jurnal of Archaeology, 2, 1983, 56, fig. 12b. 
26 B. Hänsel, Beiträge zur regionalen und chronologischen Gliederung der älteren Hallstattzeit 

an den unteren Donau, Bonn, 1976, pl. 1, 1-2. 
27 M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit., pp. 78-79. 
28 A. Vulpe, Tezaurul de la Perşinari. O nouă prezentare, în „Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de 
Jos”, 15, 1997, pp. 265-301.  
29 A. Vulpe, în Istoria Românilor (coord. M. Petrescu Dîmboviţa, A. Vulpe), vol. I, Editura 
Enciclopedică, 2010,  pp. 264-265. 
30 A. Hochstetter, Spätbronzezeitliches und früheisenzeitliches Formengut in Makedonien und im 

Balkanraum, în  „PAS“, 1, 1982, pp. 99-118. 
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mare, definit în special prin vasul de tip kantharos, frecvent întâlnit în toate 
culturile bronzului târziu31. 

 În Oltenia, forma amintită este remarcată în cadrul fazelor Verbicioara 
IV-V a şi, uneori, în Gârla Mare, iar în Muntenia în fazele IV-V Tei şi Zimnicea 
Plovdiv. De fapt, cercul cultural amintit nu se extinde mult la vest de Olt, ci 
cuprinde mai ales Muntenia şi zona sud-estică a României. În momentul în care 
descoperiri de tip Gârla Mare dispar şi noua modă ceramică, respectiv ceramica 
canelată, care este legată de un anumit tip de forme, depăşeşte spre est linia Oltului, 
acest cerc cultural îşi pierde însemnătatea. Deşi ceramica reflectă mai degrabă 
decât bronzurile o activitate specifică unor comunităţi, piesele de metal sunt în mai 
mare măsură expresia unor schimburi la distanţă. 

La sfârşitul epocii bronzului şi începutul primei epoci a fierului în zona 
Dunării de la vest de Olt, observăm că numărul pieselor de metal este relativ mic în 
comparaţie cu spaţiul intracarpatic sau cu bazinul Dunării mijlocii. Dacă îl 
raportăm însă la regiunile sudice, mai ales la Bulgaria, observăm că la nordul 
Dunării, avem un număr mult mai mare de bronzuri, în special celturi, seceri şi 
spade32. Zona noastră se înscrie în aria de margine a răspândirii topoarelor de tip 
celt, numărul exemplarelor de acest tip fiind într-o evidentă descreştere, începând 
cu zonele de la sud de Balcanii nordici (Stara Planina).  

Astfel, tipurile răsăritene, cum ar fi celturile de tip Oinac şi cele fără tortiţă, 
sunt aproape inexistente în Oltenia. Forme de turnat pentru celturi de tip răsăritean 
(fără urechiuşă) nu au apărut în aria noastră, cele mai apropiate descoperiri pentru 
piese de acest fel situându-se în nord-estul Bulgariei (Pobit Kamăk şi Mala 
Gvardia, zona Varna)33.   

În acelaşi sens, poate fi interpretată şi aria de răspândire a topoarelor 
bipene de bronz, de tipul Begunci, din zona Odessa până în Macedonia34. 
Observăm şi de această dată cum zona noastră nu este afectată decât marginal de 
efectele acestui cerc cultural. Alte obiecte din aria nord-estică, de  factură mai 
specială, cum ar fi ceştile de aur, care evident fac parte din categoria bunurilor de 
reprezentare, ajung până în zona sud-dunăreană. Am în vedere ceştile de aur de tip 
Kryžovlin (Ucraina de vest), asemănătoare cu cele de la Rădeni, judeţul Neamţ, dar 
şi la Vălči Trăn în Bulgaria35. Descoperirea la Călăraşi, judeţul Dolj, a unui disc de 
metal (argint, aur şi bronz) de tipul celor de la Vălči Trăn36, este un caz izolat şi nu 
                                                 
31 N. Palincaş, Valorificarea arheologică a probelor 14C din fortificaţia aparţinând bronzului târziu 

de la Popeşti, SCIVA, 47, 3, 1996, pp. 239-288. 
32 S. Lazăr, Sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului în sud-vestul României, Editura 
Universitaria, Craiova, 2011, pp. 78-116. 
33  Idem, Celturile din perioada finală a epocii bronzului şi începutul epocii fierului în Oltenia şi 

zonele învecinate, în  „Arhivele Olteniei” 26, 2012, Bucureşti, Editura Academiei, pp. 9 şi urm. 
34 A. Vulpe, Toporul de bronz cu două tăişuri de la Izvoarele, (jud. Ilfov), în SCIV, 22, 1971, pp. 485-
491. 
35 A. Vulpe, V. Mihăilescu Bârliba, Der Goldschatz von Rădeni, jud. Neamţ, in der Westmoldau, 

Rumänien în „Prähistorische Zeitschrift” 60, 1985, l, p. 47–69. 
36  D. Bondoc, Un disc de tip Vălcitrăn descoperit la Călăraşi (jud. Dolj), în SCIVA, 54-56, 3003-
2005, p. 271-289, fig. 1-4; Idem, Tezaurul Muzeului Olteniei Craiova. Antichitate, Craiova, 2007,     
p. 16-23. 
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este clar dacă piesa respectivă este o imitaţie locală a formelor asemănătoare din 
tezaurul mai sus menţionat, sau reprezintă un import37. 

Pe de altă parte, o serie de tipuri de spade şi de vârfuri de lance – ambele 
văzute ca însemne ale puterii şi prestigiului – arată neîndoielnice relaţii cu aria 
culturii helladice (miceniene). Răspândirea acestor forme nu depăşeşte cursul 
Dunării oltene spre nord. Ele influenţează în cazul de faţă în special structurile de 
putere ale comunităţilor de la Dunăre, inclusiv cele reprezentate de necropolele de 
tip Gârla Mare sau Bistreţ-Işalniţa. Într-un sens asemănător ar putea fi interpretat şi 
tezaurul de la Ostrovul Mare – Ţigănaşi38, cel de podoabe de aur de la Hinova39, 
judeţul Mehedinţi, sau discul de tip Vălčitrăn mai sus amintit de la Călăraşi40, 
judeţul Dolj. 

Faptul că de-a lungul  Dunării, în amonte, dar şi din zona Porţilor de Fier, 
diversele tipuri de bronzuri prezintă trăsături tipologice care se regăsesc la Dunărea 
mijlocie şi mai departe, în Europa Centrală, reflectă fenomenul de circulaţie a 
bunurilor, atât sub din punct de vedere tehnologic, cât şi sub aspectul încărcăturii 
de semnificaţii. Astfel de influenţe, sesizate atât în planul culturii materiale, cât şi 
în cel ideologic (înţeles în accepţiunea sa de mental colectiv), pot fi exemplificate 
şi cu prezenţa în zona Dunării a ceramicii încrustate, de tip Gârla Mare, inclusiv a 
ornamentaţiei cu semnificaţie simbolică caracteristică acestei ceramici şi a 
practicilor funerare aferente. S-a discutat adesea despre rolul determinant al 
fluviului în circulaţia bunurilor şi a ideilor, în acest context un rol deosebit 
revenindu-le comunităţilor stabilite de-a lungul acestor ţinuturi. Este adevărat că 
multitudinea de descoperiri arheologice ar putea fi pusă în legătură şi cu cercetările 
intense făcute cu ocazia lucrărilor la Hidrocentrala de la Porţile de Fier din 
deceniile 1950, 1960, dar este totuşi plauzibil ca acest fapt să reflecte şi o anume 
realitate. Ne referim la faptul că Dunărea, prin bogăţia de resurse naturale pe care o 
oferea, dar şi prin caracteristica fluviului de a constitui o bună modalitate de 
transport şi comunicaţie, s-ar putea defini ca un spaţiu privilegiat, căutat şi 
exploatat dintotdeauna de comunităţile umane. Pe de altă parte, un rol deloc 
neglijabil trebuie să-l fi avut zăcămintele cuprifere din zona Bor-Majdanpek, 
exploatate încă din eneolitic41.  

În interiorul arcului carpatic, imensul număr de piese de bronz, raportat la 
numărul mic de forme de turnare găsite, ne sugerează un comportament diferit de 
ceea ce observăm în Oltenia. Acest lucru pare a avea legătură, mai curând, cu un 
comportament diferit faţă de obiceiul depunerii formelor de turnare, nu trebuie 
înţeles neapărat ca având implicaţii asupra activităţii metalurgice în sine, în sensul 
                                                 
37 Vezi prezentarea diferitelor ipoteze la A. Vulpe, V. Mihăilescu-Bîrliba, Tezaurul de la Rădeni-

Neamţ, „Memoria Antiquitatis” 12-14, 1980-1982 (1986), p. 41-63. 
38 D. Popescu, V. Popescu, Asupra tezaurului de la Ostrovul Mare, în SCIV, 6, 1955, 
3-4, pp. 865-881.  
39 M. Davidescu, Un tezaur de podoabe tracice descoperit la Hinova, jud. Mehedinţi, în „Thraco-
Dacica”, 2, 1981, pp. 7-22.  
40 D. Bondoc, op. cit., pp. 271-289. 
41 B. Jovanović, Rudna Glava. Najstarije rudarstvo bakra na centralnom Balkanu, Bor-Beograd, 
1982. 
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unei relaţii directe între numărul de forme de turnare şi intensitatea activităţii 
metalurgice. Prezenţa în Oltenia a unor depozite constituite numai din forme de 
turnat bronzuri (Pleniţa, Logreşti) ar putea fi interpretată ca rezultatul circulaţiei 
unor meşteri itineranţi. Dar şi în acest caz, trebuie remarcat că în majoritatea 
formelor de turnat celturi descoperite în spaţiul de studiu se turnau piese de tip 
transilvan. 

Bronzurile găsite în regiunile subcarpatice sunt evident de origine 
transilvăneană. O explicaţie ar putea fi găsită şi în relaţiile presupuse de fenomenul 
de transhumanţă, care a constituit o realitate permanentă în viaţa comunităţilor de 
pe ambele versante ale Carpaţilor Meridionali. Ne referim la variantele tipologice 
ale spadelor de tip Reutlingen şi în parte la celturile de tip transilvănean (varianta 
A, după M. Rusu)42. 

Deosebit de importante, prin numărul mare şi varietatea pieselor de metal 
pe care le conţin, sunt depozitele, care, în perioada Bronzul târziu şi Hallstattul 
timpuriu, devin foarte numeroase atât în Centrul, cât şi în Sud-Estul Europei. 
Referindu-se la acest aspect, Svend Hansen, într-un studiu asupra metalurgiei din 
această parte a Europei, subliniază că „descoperirile ne transmit în chip 
impresionant capacitatea creatoare a atelierelor metalurgice din regiunea 
Carpaţilor, produsele cărora ating partea vestică a Europei Centrale şi nordul 
Europei, stimulând în zonele respective imitarea produselor carpatine. Depozitele 
sunt principala sursă de transmitere a obiectelor de bronz în Bazinul Carpatic. 
Acest lucru este valabil îndeosebi pentru bronzul târziu, timp în care numărul şi 
mărimea depozitelor ating valori nedepăşite până azi (.…). Sunt atestate, pentru 
perioada din secolul al XIV-lea până în secolul al X-lea, aproximativ 1 000 de 
depozite. La acestea se adaugă nenumărate obiecte de bronz descoperite în râuri şi 
în alte ape sau în trecători şi care trebuie considerate, datorită locului de 
descoperire aparte, drept obiecte depuse izolat”43. 

În ce măsură direcţiile de influenţă pe care le-am discutat şi relaţiile 
intercomunitare pe care acestea le implică afectează şi comportamentul diferit al 
comunităţilor din zona studiată ar putea fi dedus din caracterul câtorva descoperiri. 
Astfel, în depozitul de la Ovča Mogila44, din nordul Bulgariei, observăm alăturarea 
clară a două tipuri de atitudine faţă de piesele de metal. Pe de o parte, s-a depus 
echipamentul aparent complet, constituit din piesele de prestigiu al unui luptător 
aflat sub impactul civilizaţiei palaţiale miceniene. Pe de altă parte, cele 32 de 
celturi, toate de tip răsăritean, pot fi interpretate, în primul rând ca o „acumulare a 

                                                 
42 S. Lazăr, Sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului în sud-vestul României, Editura 
Universitaria, Craiova, 2011, pp. 78-96. 
43 S. Hansen, Noi cercetări asupra metalurgiei epocii bronzului în sud-estul Europei, în T. Soroceanu 
(ed.), Descoperiri de bronzuri din Romania II, 2005, p. 301; Idem, Neue Forschungen zur 

Metallurgie der Bronzezeit in Südosteuropa, în Anatolian Metal III. Der Anschnitt, Beiheft 18, 
(Bochum 2005), pp. 89-103.  
44 R. Krauss, Der Depotfund von Ovča Mogila, Kreis Svištov (Bulgarien): Zur Datierung der 

Bronzehorte von der unteren Donau über mykenische Schwerter în B. Horejs, R. Jung, E. Kaiser, B. 
Teržan (ed.), Interpretationsraum Bronzezeit Bernhard Hänsel von seinen Schülern gewidmet, Bonn, 
2005, pp. 199-210. 
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valorii metalului”. În primul caz, avem de-a face cu un comportament de tip sudic 
(micenian), iar în al doilea caz cu o atitudine faţă metale de un tip mai de grabă 
continental european. Acest lucru îi conferă descoperirii amintite o semnificaţie 
deosebită, deoarece reflectă foarte bine interferenţa a două tipuri de comportament. 

Revenind la spaţiul nostru, putem concluziona că Oltenia se caracterizează 
din punctul de vedere al răspândirii obiectelor de metal, prin distincţia destul de 
clară a două zone de influenţă: zona dunăreană, cu orientare spre bazinul Dunării 
mijlocii, şi cea subcarpatică, cu orientare nordică, transcarpatică. 

 
 
 

THE CIRCULATION BRONZE ITEMS IN THE SOUTH-WEST OF 

ROMANIA IN THE SECOND HALF OF MILLENNIUM II ON A. CHR. 

 
(Abstract) 

 
In the second millennium, and especially in its second half, the development of the 

bronze metallurgy and the perfecting of the techniques led to the intensifying of the 
exchanges and to the socio-economic restructuration of the society. And a proof for this are 
the discoveries such the hoard from Drajna de Jos, the treasure Rădeni, Perşinari, Ţufalău, 
Ţigănaşi and Hinova. All these discoveries can be attributed to the existence of a group of 
people, for whom the precious metal objects, as those enumerated above, bear a well-
defined signification. There are prestige items that suggest in the same time the fact that 
they have the capacity to develop relations with distant areas such is Mycenae that, along 
with the Hittite Empire, represented the most important political power from that period. 

The mechanisms regarding the circulation of products, essentially different from 
what we understand today through this process, were based into the Prehistory on the 
principle of reciprocity and redistribution. The system of the total prestation, met to all the 
traditional societies, implies not only the individual persons but especially the moral 
persons (families, clans), having as a result connections and alliances and the establishment 
of hierarchies. The circulation of products can be understood both as a redistribution 
through heritage or as gifts exchanges, “gift for gift”, and as accumulation for 
treasurization. We also take into account the practices of renouncing at the objects by 
deposing them into graves, offering them as oblations or their intentional destruction 
(potlatch). 

 
Key words: bronze metallurgy, treasure, relations with distant, mechanisms 

regarding.
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DIEGO DE ESTRADA ŞI INFORMAŢIILE SALE DESPRE 

TRANSILVANIA 
 

 
OANA ANDREIA SÂMBRIAN* 

 
  
 

Despre Diego de Estrada am publicat în trecut diverse materiale prin 
intermediul cărora am prezentat variate fragmente referitoare la experienţa sa 
transilvăneană1, motiv pentru care de această dată, vom relua, pe scurt, povestea sa, 
aceasta regăsindu-se mult mai detaliat în materialele amintite. În acest nou articol, 
dorim să dăm glas informaţiilor referitoare la Transilvania, traduse din originalul 
spaniol2 şi limitând intervenţia comentariilor noastre, astfel încât detaliile înfăţişate 
să poată fi utilizate de către orice cercetător interesat. Ţinem să precizăm că din 
momentul în care am redactat acest articol şi până în prezent, a apărut cartea 
Imaginea Transilvaniei în Spania în timpul războiului de treizeci de ani, unde am 
integrat şi informaţiile din lucrarea de faţă3. 

Acestea fiind spuse, reamintim câteva date, tot pe scurt, despre Diego de 
Estrada, astfel încât cei care nu au parcurs materialele citate să îşi poată face o idee 
despre natura informaţiilor traduse ulterior, dar şi despre atitudinea părtinitoare pe 
care Estrada o avea, aceasta fiind esenţială pentru a înţelege unghiul din care 
narează evenimentele.  

Diego de Estrada (1589-1647) s-a născut la Toledo, în anul 1589, şi a 
început încă de tânăr să îşi redacteze memoriile, bazându-se pe nişte documente ale 
familiei ce îi atestau originea nobiliară4. Autobiografia sa, Comentarios del 

                                                 
* Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din 
Craiova, al Academiei Române; e-mail: oana.sambrian@gmail.com. 
1 Oana Sâmbrian, „Política, guerra y ocio: la experiencia transilvana de Diego de Estrada a la luz de 
sus propias memorias”, în Julio Vélez Sainz, Antonio Sánchez Jiménez (coord.), El teatro soldadesco 

y la cultura militar en la España imperial, Madrid, Ediciones clásicas, 2015, pp. 139-153; Eadem, 
Convergenţe româno-spaniole de la Renaştere la Modernism, Bucureşti, Editura Academiei Române, 
2013, pp. 59-74 (capitolul „Diego Duque de Estrada la curtea lui Gabriel Bethlen”); Eadem, „El 
valido, ¿imago Regis? El poder de la instrumentalización entre el arte y la literatura”, în Theatralia 12 
(2010), Teatro y Siglo de Oro. Homenaje a Maria Grazia Profeti, Vigo, Academia del Hispanismo, 
pp. 57-71 ; Eadem, „Corpul graţios: arta seducţiei la curtea lui Gabriel Bethlen în Comentariile lui 
Diego de Estrada”, în Incursiuni în imaginar. 4. De la corpul imaginat la corpul reprezentat (Cu 

şapte lucrări plastice realizate de Stefan Orth), Alba Iulia, Editura Aeternitas, 2010, pp. 221-234. 
2 Pentru traducerea noastră, am folosit ediţia Diego Duque de Estrada, Comentarios del desengañado 

de sí mismo. Vida del mismo autor, edición de Henry Ettinghausen, Madrid, Castalia, 1983. 
3 Oana Andreia Sâmbrian, Imaginea Transilvaniei în Spania în timpul războiului de treizeci de ani 

(1618-1648), Craiova, Editura Sitech, 2015, pp. 76-107. 
4 În textul conferinţei noastre, „Conceptul de nobleţe în Comentariile lui Diego de Estrada”, prezentat 
în septembrie 2015, la Universitatea Carlos III (Madrid), ce urmează să se publice în 2016, atrăgeam 
atenţia asupra elementelor care ne fac să credem că această origine nobiliară este inventată. 
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desengañado de sí mismo, prueba de todos estados y elección del mejor dellos, a 
fost pentru mult timp un text ignorat, în ciuda faptului că avem de-a face cu o 
înşiruire de memorii care pot fi interpretate atât din punct de vedere stilistic, cât şi 
istoric, graţie multiplelor informaţii pe care Comentariile le conţin. Autobiografia 
se compune din 19 părţi, în cadrul cărora sunt reclădite toate etapele vieţii lui 
Estrada. Henry Ettinghausen, exegetul memoriilor militarului spaniol, în a cărui 
ediţie Comentariile vedeau lumina tiparului în 1983, atrăgea atenţia asupra faptului 
că ducele spaniol încerca prin orice mijloace să se autoprezinte drept un personaj 
suprauman, astfel încât relatările sale trebuie analizate cu maximă luciditate. 

Diego de Estrada întruchipează, din punctul nostru de vedere, imaginea 
perfectă a călătorului modern, care circulă dintr-o ţară în alta, ţinând un „jurnal” al 
experienţelor avute. Chiar dacă atitudinea este de călător modern, nu putem afirma 
acelaşi lucru şi despre motivul care îi inspiră călătoria, care pentru călătorul 
modern s-ar traduce prin dorinţa de cunoaştere; Estrada devine fugar în urma 
asasinării femeii iubite şi a celui mai bun prieten al său, pe care îi surprinde 
împreună. Acest eveniment este detonantul incursiunilor sale de-a lungul unei bune 
părţi a teritoriului european, ajungând, în cele din urmă, la curtea principelui 
Gabriel Bethlen.  

Cronologia şi calendarul evenimentelor din Transilvania sunt extrem de 
bine întocmite de către Estrada, putând fi rezumate după cum urmează: în anul 
1627, părăseşte Veneţia pentru a veni în Transilvania, de acolo plecând ulterior 
spre Ungaria; traseul urmat este Lugoj (5 ianuarie 1628), Timiş, Caransebeş (6 
ianuarie), Orăştie, Vinţ (15 februarie), pentru ca la 16 februarie 1628, să ajungă la 
Alba Iulia, unde a rămas până la moartea principelui Gabriel Bethlen. 

Natura relatărilor sale este de două feluri. Pe de o parte, avem de-a face cu 
evenimentele ce se încadrează în sfera credibilului şi a evenimenţialului istoricesc, 
iar pe de alta ne confruntăm cu o serie de relatări prin care spaniolul încearcă să îşi 
legitimeze originea nobiliară, unul dintre leitmotivele operei sale, în general, prin 
redarea unor detalii mai puţin credibile ochiului critic.  

În ceea ce priveşte partea credibilă a relatării sale, spaniolul realizează mai 
întâi o creionare a vieţii de curte de la Alba Iulia, Estrada primind de la Bethlen 
sarcina de a se ocupa de organizarea petrecerilor. Luăm astfel la cunoştinţă 
introducerea pentru prima dată în spaţiul românesc a elementelor de ceremonial 
festiv spaniol. Între sarao, alta, baja, pavana şi multe alte dansuri spaniole tipice 
pentru perioada respectivă, curtea transilvană este iniţiată, se pare, de către Estrada, 
în câteva dintre aspectele ce compun tipicul loisir de secol XVII în Peninsula 
Iberică. Totodată, Estrada face considerente de ordin istoric la adresa Transilvaniei, 
aşa cum se întâmplă atunci când se referă la felul în care Gabriel Bethen a ajuns 
principe, la regimul tiranic instaurat de Gabriel Bathory, predecesorul lui Gabriel 
Bethlen, ceea ce l-a dus la pierzanie, deschizându-i drumul către putere celui din 
urmă: „Cu scopul de a le lua oraşele spre a-i fi lui de folosinţă ca să fie cele mai 
frumoase ale curţii sale, a intrat cu forţa în Sibiu, cel dintâi dintre oraşe, sub 
pretextul de a trece în revistă oamenii apţi de lupta pentru acea campanie, a 
încercuit Braşovul, oraş şi fortăreaţă puternică, unde s-a dat o crâncenă bătălie. 
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Aceştia au trimis ambasadori la Marele Turc, plângându-se de înşelăciune, şi 
alături de plângerea lui Bethlen, a fost de ajuns pentru a porni războiul. Turcul l-a 
chemat şi i-a spus: „Tată Bethlen, vrei să fii principe al Transilvaniei şi să îţi speli 
onoarea? Eu îţi voi da 20.000 de turci călare. Mergi şi încoronează-te”.  

Înaintea cuceririi Sibiului, principele luase măsuri represive împotriva 
catolicilor, încălcând privilegiile Clujului. Prin urmare, cucerirea Sibiului, între 
1610-1613, fusese o consecinţă firească a măsurilor de slăbire şi chiar de eliminare 
a Stărilor, ceea ce i-a determinat pe saşi şi pe o parte a nobilimii să transforme 
Braşovul în centrul rezistenţei împotriva principelului Báthory5. De altfel, asemeni 
omologilor europeni, principii Transilvaniei au încercat să îşi mărească puterea, 
existând cazuri când au intrat în conflict cu Stările, acestea din urmă rămânând însă 
până la sfârşitul principatului un factor pe care principii nu puteau să îl ignore6. 

Estrada realizează, de asemenea, observaţii şi pe baza motivelor pentru 
care Gheorghe Rakoczi I se simţea îndreptăţit să conducă Transilvania: „Motivul 
era că tatăl său, contele de Racoczi, de al cărui nume nu-mi mai amintesc, fusese 
ales principe al Transilvaniei, pe care a luat-o în primire şi a condus-o; şi murind 
acesta câţiva ani mai târziu, a rămas acest copil atât de mic încât, nefiind apt să 
guverneze, l-au ales pe Bator Gabor, fiul lui Andrei Bator, la care ne-am referit mai 
înainte, ucis din porunca lui Bethlen Gabor sau a soţiei sale, după cum se spune, şi 
astfel s-a încoronat. Acum, reapărând acest Racoczi, a luat [Transilvania] prin forţa 
armelor şi cu acordul Marelui Turc”. 

După ce ne-am situat mai întâi în sfera credibilului, ne continuăm periplul 
de analiză a informaţiilor lui Estrada cu o incursiune în sfera „mai puţin 
probabilului” de tip narativo-literar. Aşa cum atrăgea atenţia Ettinghausen în ceea 
ce priveşte preluarea cu măsură a detaliilor lui Estrada, opinie redată şi în debutul 
introducerii noastre, o exegeză, fie ea şi de suprafaţă a informaţiilor înfăţişate, 
probează caracterul exagerat pe care acestea le îmbracă uneori. Astfel, ducele de 
Estrada face aluzie, în repetate rânduri, la o relaţie amoroasă platonică între el şi 
soţia lui Bethlen, Ecaterina de Brandenburg, relaţie pe care nici nu o dezminte, nici 
nu o confirmă în totalitate, în virtutea unui cavalerism pe care vrea să şi-l atribuie 
cu orice chip, dar despre a cărei existenţă lasă o mulţime de piste.  

O altă o informaţie extrem de puţin credibilă este cea conform căreia 
Bethlen ar fi fost, în secret, catolic („După câte spunea principele câteodată, îi 
promisese împăratului să fie catolic, ceea ce şi era, dar că dacă s-ar fi ştiut, l-ar fi 
ars şi i-ar fi dezmoştenit pe ai săi”), când de fapt era cunoscut pentru acţiunile sale 
pro-reformate şi pentru orientarea calvinistă, ceea ce a determinat poziţionarea sa, 
în timpul Războiului de 30 de ani, de partea principilor protestanţi, atrăgându-şi 
astfel criticile vehemente ale omului politic şi totodată scriitor spaniol baroc, 
Francisco de Quevedo, care îl critica pe Bethen în mod deschis în Mundo caduco 
şi, mai voalat, în piesa de teatru Cómo ha de ser el privado. 

                                                 
5 Szegedi Edit, Constituirea şi evoluţia principatului Transilvania (1541-1690), în Ioan-Aurel Pop, 
Thomas Nägler, Magyari András (coord.), Istoria Transilvaniei, vol. II (de la 1541 la 1711), Cluj-
Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2007, p. 116. 
6 Eadem, p. 120. 
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Eugen Denize îşi ridica şi el semne de întrebare asupra uneia dintre 
relatările lui Estrada, privitoare la o posibilă alianţă antiotomană, de care Bethlen 
nu ar fi fost străin: „Problema era că dacă ar fi avut încredere în împărat, ceea ce nu 
era cazul, ar fi vrut să mă trimită în Spania ca ambasador şi, dacă, Regele Catolic 
va fi vrând să îl ajute, ar fi fost sigur că putea să ajungă la Constantinopol şi să îl 
cucerească de la turci, al căror sultan nu era cel care îl ajutase să devină principe, ci 
succesorul său, cu care se înţelegea foarte rău din cauza actelor sale de tiranie”.  

Desigur că, analizând desfăşurarea evenimentelor din decursul Războiului 
de treizeci de ani (1618-1648), fiind cunoscut faptul că numirea ca principe a lui 
Gabriel Bethlen înăsprise relaţiile cu Habsburgii, aceştia efectuând incursiuni în 
Transilvania, soldate cu ocuparea mai multor cetăţi importante precum Chioar, 
Tăşnad şi Ecsed, la care s-a adăugat campania de denigrare a lui Bethlen, ne vine 
greu să credem că, dintr-o dată, principele ar fi putut reveni la sentimente mai 
bune. În aceste condiţii, Denize se întreba pe drept despre veridicitatea existenţei 
unui astfel de proiect7. 

Cert este că indiferent cum am încerca să o abordăm, relatarea lui Estrada 
prezintă elemente controversate ce trebuiesc preluate cu atenţie sporită de către 
istoric şi de către cititor în general. Însă, în ciuda acestor neajunsuri, descrierile sale 
constituie o apropiere interesantă a mentalului spaniol de realităţile transilvane, 
încadrându-se într-un curent imagistic pe care Spania îl dezvoltă cu precădere 
începând cu sfârşitul secolului al XVII-lea asupra spaţiului românesc8. 

Reproducem în continuare fragmentele referitoare la spaţiul transilvan, în 
speranţa că ele vor suscita interesul pentru viitoare interpretări. 

 
PARTEA A TREISPREZECEA 

După trei luni de şedere la Padova, a sosit un ambasador al principelui 
transilvan, stăpân pe mare parte din Ungaria, cel mai mare prinţ din Europa, pentru 
a negocia cu republica, şi pe când se afla acolo, a spus: „Dacă Înălţimea sa, 
principele meu, ar avea un om ca acesta, ar fi fericit”. De asemenea, mi s-a spus că 
vroia să mă ia cu el, însă neştiind cum aveau să se desfăşoare lucrurile, nu am vrut 
să mă mişc.  Patru luni mai târziu s-a întors ambasadorul, cerând cincizeci de 
persoane şi în special, pe mine9 [...] Mult s-au necăjit discipolii mei de plecarea-
mi, vorbindu-mi de asprimea drumului prin Turcia, de sălbăticia acelor unguri şi 
de cruzimea acelui principe; eu însă am considerat că acela care-şi caută norocul 
trebuie să înainteze curajos, chiar de-ar fi să meargă în Infern. [...]10 

Am ajuns la Lugoj11, primul oraş al Ungariei, aflat deja sub jurisdicţia 
principelui transilvan şi am traversat râul Timiş12, de la care îşi ia numele 

                                                 
7 Eugen Denize, Relaţiile româno-spaniole până la începutul secolului al XIX-lea, Târgovişte, Editura 
Cetatea de Scaun, 2006, p. 100. 
8 Vezi Oana Andreia Sâmbrian, Convergenţe româno-spaniole de la Renaştere la modernism, 
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, unde sunt dezbătute pe larg avizele, lucrările şi piesele 
de teatru de secol XVII, ce fac referire la spaţiul românesc.        
9 În continuare, Estrada narează felul în care trăia la Veneţia. 
10 În continuare, este prezentată suita cu care Estrada este condus la plecarea din Veneţia. 
11 În original, Lugo. Notă marginală: la 5 [ianuarie, n.n.] 
12 În original, Temis. 
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importantul oraş la care ne-am referit şi care, datorită forţei şi dimensiunilor sale, 
împarte cele două jurisdicţii ale lui [a principelui Transilvaniei], acţionând 
deopotrivă ca şanţ şi ca zid. Am ajuns la Caransebeş13, oraş catolic şi graniţă cu 
turcii, unde locuiesc oameni viteji şi războinici puternici. Am ajuns la Marmora14, 
în ai cărui munţi se sfârşeşte Ungaria şi începe Transilvania, mândră şi grozavă în 
ale vânatului. Am ajuns la oraşul Sfintei Marii15, la Saxopoli16 [Szászváros, 
Orăştie], locuit de saşi. Am trecut râul Vanisio, de întindere medie17; râul Mureş18, 
ce curge în apropiere de oraşul anabaptiştilor care se botează de două ori şi 
locuiesc la comun, împărţind totul în mod egal, bunuri, haine, hrană şi lucru, fără 
ca niciunul să trândăvească, să conducă şi să se bucure de privilegii. Am ajuns la 
curtea şi reşedinţa principelui, numită de antici şi de latini Alba Iulia, în germană 
Waissemburg, care înseamnă acelaşi lucru, de unguri Coloşvar şi, cunoscută, în 
mod tradiţional, ca Bălgrad19.  

Acolo am ascultat mult aşteptata sfântă slujbă şi, negăsindu-l pe principe, 
am mers preţ de patru zile până la îndepărtatul Făgăraş, castel şi fortăreaţă întărită, 
reşedinţă regală, unde îşi petrecea iernile din comoditate. Am ajuns [acolo] la 
exact două luni după ce am părăsit Veneţia20; ne-am odihnit toată ziua şi la orele 
două a început audierea călugărilor iezuiţi; în total eram o sută şase gentilomi: doi 
nemţi, doi francezi, un italian şi cu mine, doi astronomi, doi medici, patru iezuiţi, 
opt zugravi, patru specialişti în ridicarea de statui, şase meşteri sticlari, zece 
muzicanţi, trei farmacişti, doi argintari, cinci negustori, care în total făceau 
cincizeci şi cu slujitorii, o sută. Noaptea au fost chemaţi în audienţă gentilomii, 
medicii şi astronomii, şi ne-au pus să aşteptăm într-o încăpere mare, unde cina 
[principele].  

A apărut principele şi dimpreună cu el, principesa, cu multe bijuterii şi 
nestemate, pentru a-şi arăta măreţia, iar noi ne-am gătit cât am putut mai fastuos. 
Mai mulţi nobili ne-au urat bun venit în limba latină, cu multă solicitudine. 
Principele s-a uitat la toţi şi, în timp ce ne făceam plecăciunile, m-a arătat cu 
degetul, spunându-i principesei: acesta-i spaniolul! Ne-am apropiat să îi sărutăm 
mâna, pe care mi-a întins-o, punându-şi braţul peste al meu. Li s-a adresat 
medicilor, spunându-le unde trebuiau să se aşeze la masă, iar astronomilor le-a 
adresat două cuvinte. S-a spălat şi s-au aşezat. Lângă el avea o cupă de argint, de o 

azumbră21, plin cu vin fin de Tockay, asemănător celui de San Martin, şi în timp 
ce bea cu o altă cupă dintr-un cuartillo22, a ordonat să i se ridice capacul, spunând: 
„Închin un pahar în cinstea puternicului rege al Spaniei”. M-am sprijinit într-un 
genunchi în timp ce el bea; mi-a poruncit să mă explic, zicând că, atâta timp cât 
merita un toast al său, puteam să beau în picioare. Am făcut-o cu mult respect, 
ridicând paharul în sănătatea lui şi a principesei; a poruncit să-mi fie dat paharul 
cu care toastase el, iar eu am băut. Cina şi conversaţia erau pe sfârşite şi, o dată ce 

                                                 
13 Notă marginală: la 6 [ianuarie, n.n.] 
14 În original, Marmore. Notă marginală: la 10 [ianuarie, n.n.] 
15 Notă marginală: la 11 [ianuarie, n.n.] 
16 Notă marginală: la 13 [ianuarie, n.n.] 
17 Notă marginală: la 15 [ianuarie, n.n.] 
18 În original, Moreset. 
19 În original, Belgrado. 
20 Notă marginală: la 22 ianuarie 1628. 
21 Azumbre, unitate de măsură pentru lichide de aproximativ doi litri. 
22 Cuartillo, unitate de măsură pentru lichide echivalentă uni sfert de azumbre, aproximativ 504 ml.  
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nobilii s-au retras, a mers să se culce, poruncind ca eu să vin să îmi iau în primire 
slujba, dezbrăcându-l. Mi-a plăcut felul în care era servit pe farfurii de argint, şi, o 
dată întins în pat, am împăturit hainele pe care le-am aşezat pe biroul său, cu multă 
promptitudine şi politeţe. Principele îşi privea servitorii ca şi cum le-ar fi spus: 
„Luaţi aminte!”.  

După ce toate s-au sfârşit, principesa s-a retras în camera sa, iar eu, 
sprijinindu-mă într-un genunchi, i-am sărutat mâna, pregătindu-mă să plec. A sosit 
sumiller de corps23 pentru a trage draperia şi mi-a poruncit să o fac eu. M-am 
retras făcându-mi plecăciunile; m-au însoţit în camera mea, situată la două camere 
distanţă de cea a principelui, primind poruncă să vin să îl dezbrac şi să îl îmbrac 
dimineaţa şi noaptea; căci astfel poruncise în limba lui atunci când sfârşisem a-l 
dezbrăca, iar eu nu înţelesesem. Am dormit mulţumit şi de dimineaţă au intrat cei 
doi slujitori ai mei să mă îmbrace, cu serviciul de argint. M-am îmbrăcat şi am 
mers în camera principelui, cu alte haine şi cu podoabe noi; principele s-a trezit şi 
a trimis după mine, şi după ce am făcut plecăciunile şi i-am sărutat mâna pe care 
mi-a întins-o el însuşi, mi-a spus într-o limbă latină fără cusur cât de mult s-a 
bucurat să mă cunoască, căci auzise multe despre mine, despre îndeletnicirile şi 
metodele mele şi, cunoscând credinţa acestui popor, dorea să profite de ea, întrucât 
supuşii săi erau lipsiţi de credinţă, astfel încât într-un an muriseră trei conducători, 
iar el reuşise să se menţină timp de 14 ani datorită curajului şi prudenţei sale. Eu  
i-am oferit-o [credinţa mea] şi după ce am vorbit despre călătorie, s-a ridicat şi s-a 
îmbrăcat, ajutat de paji şi de mine, şi în timp ce se pregătea, au intrat ceilalţi. Am 
depus jurământul de credinţă cu multe ceremonii; mi s-a dat o locuinţă aparte, cu 
toate facilităţile; şi tot astfel cum gentilomii făceau cu rândul săptămânal, eu îl 
ajutam în permanenţă să se îmbrace şi să se dezbrace. Raţia mea era de două găini 
pe zi, un gânsac, şase libre de carne, o azumbră şi jumătate de vin, patru pâini albe 
şi opt negre. A poruncit să mi se dea zilnic cele trei feluri de mâncare de la masa 
lui şi tot în acea zi i-au adus ştifturile. A ieşit să le vadă şi m-a întrebat care mi se 
părea cel mai potrivit pentru el; am ales şi după amiază l-am găsit la mine în prag, 
poruncindu-mi să cer îmbunătăţirile ce-mi vor fi pe plac.  

Astfel, colegii mei gentilomi francezi, nemţi şi italieni erau foarte 
mulţumiţi de mine, încât păreau uimiţi să mă vadă devenind în scurt timp stăpân al 
palatului, aflat în graţiile principelui şi beneficiind de favorurile lui. [Principele] a 
fixat orarul lecţiilor şi, în cadrul lor, neexistând niciun impediment, mă chestiona 
asupra modurilor, obiceiurilor şi manierelor din Italia şi Spania, căci eu mă 
pricepeam să explic, iar lui îi plăcea, răspundea şi mă întreba. Şi aşa ne-am 
întreţinut până la carnaval, căci convocând Stările sau Cortesurile, a vrut să plece 
la Alba Iulia sau Bălgrad, reşedinţa şi curtea sa, şi pentru asta a impus, atât celor 
din salon, cât şi celorlalţi cum trebuiau să servească în sală, la masă şi la bucătărie 
în felul în care se servea la noi, ceea ce nu a fost tocmai simplu. Au început 
pregătirile pentru serbările dedicate Cortesurilor şi carnavalului. La primul 
sarao24, mi s-a poruncit să dansez precum ceilalţi nobili, iar prinţesa mi-a dat-o pe 
favorita sa, mare doamnă şi fată de 15 ani, care de aici înainte mi-a fost damă. 
Această doamnă era baroană peste şapte oraşe măreţe, însă din pricină că tatăl ei 
era luteran, îi fuseseră luate de către împărat; acesta fusese pus sub ocrotirea 

                                                 
23 Sumiller de corps, oficiu  în a cărui slujbă se află asistenţa personală a regelui pentru a-l îmbrăca şi 
dezbrăca. 
24 Sarao, dans de grup, practicat la curtea spaniolă. 
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principelui, unde a şi murit, şi astfel a rămas fata aceasta cu prinţesa, care era o 
adevărată binecuvântare, datorită frumuseţii, calităţilor şi graţiei sale. Cu ea am 
dansat, deci, şi văzându-mă principele dansând într-un mod atât de diferit faţă de 
naţiunea sa de barbari, s-a întors către ei şi a spus: „Să recunoaştem că suntem 
barbari”. Şi mi-a trimis vorbă că prinţesa îmi cerea să dansez singur. Am făcut 
cum mi s-a poruncit, executând o gallarda25 cu mulţi paşi, mudanzas26 şi piruete şi 
la final cincizeci de tumbe; şi să nu vă mire, căci în ziua când m-am însurat am 
făcut peste o sută. Bucuria principelui a fost atât de mare încât m-a îmbrăţişat, iar 
ceilalţi nobili au făcut la fel, întrucât nu mai văzuseră pe la ei astfel de dansuri.  

După masă am fost chemat în camera principesei, unde se afla şi 
principele. Principesa m-a rugat să o instruiesc la unele dansuri pentru a le executa 
mai bine, precum pavana27, alta28, baja29, turdión30, rastro şi gallarda31 şi 
canario32, iar principele mi-a cerut să mă ocup personal de serbări. Aşa am şi 
făcut, propunând un dans la care să participe şase domni şi şase dame – principesa 
de Brandenburg, frumoasa evreică şi nepoata Contesă, împreună cu soţiile fratelui 
şi nepotului principelui; domnii au fost cei doi nepoţi ai principelui şi cumnatul 
său, contele Ştefan, şi Racoczi şi cu mine.  

În timpul dansului ne-am dispus astfel încât am format literele numelui 
principelui, ceea ce s-a executat cu mare precizie şi a fost aclamat ca un lucru 
nemaivăzut. I-am învăţat gallarda şi paşii pe cei 24 de paji; toţi erau de rang înalt 
şi foarte frumoşi, şi am dansat el baile de la barrera şi un joc de război, execut în 
ritmul diverselor instrumente şi trompete, tamburi, tromboane, flajeolete, corni, 
fagoturi, instrumentele cântând foarte tare, iar trompetele şi tamburii foarte suav şi 
dulce, astfel încât, împreună se armonizau perfect.  

Între timp, intrau în scenă cei 24 de paji, cu hainele lor frumoase şi 
extrem de scumpe, în paşi încrucişaţi de gallardă, cu torţe în mâini. Şi după fiecare 
pas încrucişat, o mudanza, pe care au executat-o foarte corect, atât la început, cât 
şi la sfârşit, şi din când în când câte o reverenţă, şi apoi au ieşit în aceeaşi ordine în 
care intraseră. Instrumentele s-au oprit şi în sunetul războinic al tamburilor, a 
început al doilea val de intrări, cu bastoane şi scuturi, la galop ca pe cai, care după 
ce şi-au executat piruetele sincronizat, s-au împărţit în şase escadrile care s-au 
atacat cu bastoanele, pe care le-au aruncat cu atâta îndemânare, încât niciuna nu şi-
a greşit ţinta, nici nu s-a ieşit din ritm. Odată sfârşit jocul, a ieşit un taur fals. S-au 
folosit suliţe cu vârf de lemn, s-a recurs la lovituri de lance şi la matadori, toate 
aceste făcându-se în atâta ritm şi haz, încât în ciuda faptului că taurul arunca în 
mod intenţionat pe unii dintre cavaleri peste dame, totul se desfăşura într-o 
atmosferă de sărbătoare şi bună dispoziţie, însoţită de strigăte şi aclamaţii. Sala era 
foarte spaţioasă, fiind cea mai mare dintre câte am văzut în locuinţa vreunui rege 
sau pontif; prin urmare, era loc pentru toţi. Apoi zarva şi râsetele au încetat, şi 
între timp cavalerii s-au pregătit pentru intrarea parapetului, pe care l-am 

                                                 
25 Gallarda, specie de dans a şcolii spaniole, caracterizată prin faptul că era foarte graţios. 
26 Mudanzas, număr fix de mişcări executat în ritm cu muzica.  
27 Pavana, dans spaniol, grav şi solemn, în care mişcările se făceau încet. 
28 Alta, dans interpretat în ritm cu instrumentele de către toţi participanţii. Un fel de sincron modern. 
29 Baja, spectacol teatral, unde acţiunea era reprezentată prin intermediul mimicii şi al dansului. 
30 Turdión, varietate de dans, derivată din gallarda. 
31 Gallarda, specie de dans a şcolii spaniole, caracterizată prin faptul că era foarte graţios. 
32 Canario, tip de dans în care ritmul muzicii se ţinea bătând din picior. 
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poziţionat în mijloc, iar ei şi-au făcut apariţia cu lăncile spintecând aerul în sunetul 
instrumentelor, şi la auzul muzicii războinice a tamburilor, a început turnirul, spre 
deliciul tuturor, care s-a încheiat cu o devălmăşie încrâncenată, după care a început 
un sarao.  

Multe mângâieri şi cadouri mi-au fost dăruite în acea noapte, iar 
principele mi-a oferit un costum de brocart, cu capă, indispensabili, ropilla33 şi 
jubón34 cu garnitură de aur, ce era al lui, şi costa 300 de scuzi; contele, nepotul său 
moştenitor, mi-a dăruit un cal turcesc frumos învestmântat, o frumuseţe de animal; 
contele Petre, cel mai mic şi cel mai iubit, care fusese în Italia şi Franţa, mi-a 
dăruit costumul cu care intrase să îi sărute mâna regelui. Dar peste toate, a fost 
imensul favor făcut de principesă, care smulgându-şi trei pene mici şi groase de la 
pălărie, una albă, alta roşie35 şi alta albastră, cu un trandafir de diamante, a trimis-o 
pe doamna de Esternemberg să mi-o prindă la pălărie. Principesa m-a cerut pe post 
de gentilom, iar principele a fost de acord cu condiţia să îl servesc în continuare. 
Mi s-au dublat raţiile şi felurile de mâncare. La curtea sa se afla întreaga nobilime 
din regat: 13 conţi, trei principi şi 73 de baroni, vasalii săi.  

Principele era temut şi iubit, drept în ale guvernării, apărător al vasalilor 
săi, îngăduitor şi milostiv; le ierta repede injuriile, dar nu şi ofensele aduse 
justiţiei; şi pentru că acum e momentul să spun câte ceva despre naşterea şi viaţa 
sa, o să fac o digresiune în povestea mea. Cât priveşte aspectul fizic, principele era 
de statură înaltă, dar cu un corp foarte bine proporţionat, mai ales picioarele, 
puternic şi abil, cu faţa lată, fruntea înaltă şi netedă, ochii mari, pătrunzători şi 
severi când era calm şi cruzi când era supărat; sprâncenele îi erau arcuite şi 
stufoase, gura mare, buzele căzute, dinţii rari şi mari, barba înspicată şi mare, lat în 
piept şi spate, mai îngust în mijloc, cu un aspect sever şi impunător, excelent 
călăreţ, mare dansator în felul său, binevoitor la masă, simpatic la conversaţie, 
serios la audienţe şi hotărât în cadrul consiliilor. Numele său era Bethlen Gabor, 
adică Gabriel Bethlen, căci ei îşi spun întâi numele şi apoi prenumele.  

Descindea din unul dintre cei patru căpitani care au venit în Sciţia să 
populeze acest teritoriu, şi au ocupat o provincie numită Stulia, azi chemată 
Sivelia, în inima Transilvaniei, care în zilele noastre este în totalitate catolică, 
formată din nobili care deţin ceva pământuri pe aceste meleaguri; şi în acea 
regiune, principele este numit conte, fiindcă s-a născut acest principe dintr-un 
baron ce avea două castele prăpădite, mai degrabă sărac decât bogat, mai având şi 
două locuri şi câteva oraşe mici. A fost soldat în Ungaria, având în subordinea sa 
trei cavaleri, şi datorită curajului, principele său l-a numit căpitan de armată 
împotriva turcilor. Pe timp de pace a vrut să cunoască câteva provincii; a trecut în 
Germania şi Flandra şi cu această ocazie a văzut Veneţia şi o parte din Italia.        
A ajuns să se bucure de mare încredere din partea principelui său, fiind trimis în 
repetate rânduri de către acesta împotriva principelui Valahiei, pe care l-a înfrânt 
de multe ori şi l-a făcut să plătească tribut. S-a însurat cu cea mai frumoasă femeie 
din regat, bogată şi semeaţă; a fost trimis ca ambasador la Marele Turc, unde a 

                                                 
33 Ropilla, haină scurtă, cu mâneci şi dublură, de care atârnă alte mâneci independente, şi se îmbracă 
pe corp, peste jubón. 
34 Jubón, haină ce îmbracă corpul de la mijloc în sus, strânsă pe corp, cu falduri scurte care se leagă 
de indispensabili. 
35 Aici ediţia lui Ettinghausen înregistrează o greşeală de transcriere, notând „encamada” („înclinat”) 
în loc de „encarnada” („de culoare roşie”). 
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locuit câţiva ani în mare stimă, atât a Turcului, cât şi a principelui său datorită 
prudenţei şi sfaturilor sale, astfel încât Turcul îl numea tată. A murit Andrei 
Batori, principe drept şi bun şi i-a urmat Bator Gabor sau Gabriel Bator. 
Îndrăgostit de soţia principelui nostru, l-a ţinut cât a putut de mult în Turcia pentru 
a-şi îndeplini scopul nefericit. 

Tentativa sa mişelească s-a dus la bun sfârşit prin intermediul unui 
servitor trădător şi al unei servitoare necinstite, care i-au înlesnit intrarea, chiar şi 
în dormitor, unde, intrând, şi găsind-o dormind, acoperită doar cu o cămaşă, căci 
de cald ce era nu mai puteai purta şi altceva, şi odihnindu-se cu faţa în sus, şi-a 
săturat poftele neînfrânate, ceea ce a fost o mare ofensă, având în vedere cât de 
delicată era doamna şi date fiind circumstanţele şi faptul că principele era bărbat 
extrem de puternic, ce putea sfâşia un cal între picioare şi avea o caleaşcă trasă de 
doi cai frizoni. Era înalt, robust, bărbat galant şi arătos; însă furios, mândru, 
cărnos, mâncăcios şi iubitor de lucruri străine: calităţi nefaste la un principe. Biata 
doamnă s-a văzut nevoită să îi scrie soţului, care l-a înştiinţat pe Marele Turc, ce   
s-a arătat foarte nemulţumit de el, căci după ce a luat în primire tronul, a început să 
se războiască pe faţă cu saşii care locuiesc în Transilvania, [aflaţi] sub protecţia 
acelor principi, în şapte oraşe puternice, cu o arhitectură frumoasă, ridicate de ei, 
cu multe castele şi oraşe, reprezentând politeţea şi comportamentul agreabil al 
acelui regat.  

Cu scopul de a le lua oraşele spre a-i fi lui de folosinţă ca să fie cele mai 
frumoase ale curţii sale, a intrat cu forţa în Sibiu, cel dintâi dintre oraşe, sub 
pretextul de a trece în revistă oamenii apţi de luptă pentru acea campanie, a 
încercuit Braşovul, oraş şi fortăreaţă puternică, unde s-a dat o crâncenă bătălie. 
Aceştia au trimis soli la Marele Turc plângându-se de înşelăciune, şi alături de 
plângerea lui Bethlen, a fost de ajuns pentru a porni războiul. Turcul l-a chemat şi 
i-a spus: „Tată Bethlen, vrei să fii principe al Transilvaniei şi să îţi speli onoarea? 
Eu îţi voi da 20.000 de turci călare. Mergi şi încoronează-te”. 

Bethlen a acceptat, şi luând cei 20.000 de turci călare şi cu sprijinul a 
10.000 de saşi, a intrat victorios în Transilvania. Puţin se îngrijea şi puţin îl lua în 
seamă principele Bathory pe acest nou duşman, chiar dacă îl ştia viteaz, orbit de 
aroganţa sa nemăsurată, ce avea să îl ducă la pieire. Dar văzând atâtea victorii şi 
atât de puţină dragoste  din partea alor săi din cauza năravurilor sale, s-a retras la 
Oradea, ultimul şi cel mai bun dintre oraşele Transilvaniei, a cărui fortăreaţă este 
cea mai bună şi cea mai mare din întreg regatul, căci deja ajunsese Bethlen la Alba 
Iulia, curtea sa [Făgăraş36, fortăreaţă deja amintită] şi în restul Ungariei. Într-o zi, 
principele Bathory a ieşit să se plimbe pe marginea unui râu care, atunci când 
creştea, atingea castelul, iar când nu creştea, lăsa loc cât să treacă o trăsură.  

Mergea însoţit mereu de patru nobili şi la baza unui turn a întâlnit cinci 
oameni călare, iar unul dintre ei, prefăcându-se că i se fură boneta, a tras un glonţ 
care i-a străpuns pieptul. Principele Bathory a sărit din trăsură, arătându-se viteaz 
ca de obicei. Dar neputându-se ţine pe picioare, a căzut mort în râu, pe malul său. 
Ceilalţi nobili care se aflau în trăsură au sărit şi ei, dar a fost degeaba, căci caii, 
văzîndu-l mort, au luat-o la goană. Noul principe, Bethlen Gabor, şi-a luat în 
primire coroana, în pace şi spre încântarea întregului regat şi cu consimţământul 
Marelui Turc. Cei cinci ucigaşi s-au retras la puternicul castel din Uioara de Sus37, 

                                                 
36 În original, Fogaraix. 
37 În original, Huybar. 
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aşezat într-un munte solitar, în formă de piramidă, a cărui înălţime pare că vrea să 
se ia la întrecere cu munţii; se urcă cu mare dificultate şi pe porţiuni, pe poduri de 
lemn rabatabile, prin văgăunile munţilor. Acest loc îi fusese rezervat doamnei 
luată cu forţa de către principele Batory şi de acolo au plecat [cei cinci], trimişi de 
ea ca să îl omoare şi aici s-au întors după ce l-au omorât. După ce şi-a luat coroana 
în primire, principele nostru a poruncit ca cei cinci să fie aruncaţi în prăpastie din 
înaltul castelului, ca trădători ai stăpânului şi ai principelui lor, căci dorinţa sa era 
să îl omoare într-o confruntare corp la corp, în bătălie, iar nu să moară de mâini 
străine. Cu soţia sa şi-a continuat viaţa în armonie şi iubire, ştiind-o nevinovată: 
mai înainte, după cele petrecute, trăise fără să fie văzută la faţă decât de către un 
servitor şi de o servitoare bătrână. După moartea acesteia, s-a căsătorit cu actuala 
prinţesă de Brandenburg, sora marchizului, elector al Imperiului şi soră a reginei 
Suediei, nepoata împăratului, pe care promisese să o lase moştenitoare dacă va fi 
murit fără copii. Această tărăşenie mi-a fost povestită de către principele însuşi, 
dimpreună cu multe alte lucruri, cu prilejul orelor de limbi: şi trecând mult timp de 
când se terminase lecţia, intra şi prinţesa să ni se alăture. Încheindu-se activitatea 
Dietei, şi-au luat rămas bun nobilii, iar noi am rămas în funcţie pe parcursul 
întregului an, în care principele cunoştea limbile deja bine, căci le exersa mereu cu 
cei care erau capabili să o facă.  

Era anul 1629, iar cel ce se încheiase fusese cel mai fericit, liniştit, 
primitor şi plăcut [an] din viaţa mea. Don Diego, gentilom al unui principe şi al 
unei principese, cei mai importanţi din Europa; profesorul său, preceptor şi 
maestru de ceremonii; favoritul său, [om] bogat, servit, dăruit, dorit drept soţ, dacă 
aş putea să fiu, cu atâtea bucurii, încât nici nu îmi mai aminteam de supărările 
trecute. 

A plecat principele să îşi viziteze statele, perioadă în care nu s-au 
organizat decât vânători, festine şi plăceri, la care principesa mă ducea pe calul 
său. Avea 23 de ani, era albă cu ochi şi frunte superbă; buza un pic căzută, semn 
distinctiv al casei de Austria. Urca pe cal şi îl călărea ca un bărbat; îmi poruncea să 
o urmez şi de multe ori ne pierdeam de vânători, rămânând singuri. O coboram în 
braţe de pe cal, pentru că aşa îmi poruncea, pentru a mânca din potârnichea pe care 
o aduceam cu mine, cu două pâinici şi un pahar de vin şi altul de apă; şi aşezată pe 
jos şi rupând din potârniche, mânca, punându-mi dumicatele în gură cu mâna ei, 
cu mare graţie, şi cu aceeaşi dulceaţă eu le primeam, fără a avea alţi martori decât 
cerul, fără ca modestia-mi să îndrăznească să bată la porţile respectului. Domniţa 
aceasta era foarte jucăuşă, într-atât încât, atunci când îşi lua prin surprindere 
slugile, le trăgea palme şi se ascundea.  

În această manieră extrem de comodă am vizitat întreg regatul, 
întreţinându-mă cu dezmierdările doamnei de Esternberg şi ale frumoasei evreice, 
care m-ar fi iubit foarte mult, şi eu pe ea, dar era atât de copilă, că nu ştia de iubire, 
în timp ce principesa o făcea pe codoaşa, fără să ştie că eram însurat, şi care 
[principesă] dorea, ca să nu plec, să mă însoare cu aceasta, căreia principele îi 
dădea trei oraşe ca zestre. Într-o zi, evreica m-a aflat îmbrăţişat cu frumoasa 
Arriana Esternberg şi într-atâta s-a supărat, încât s-a dus să-i spună principesei cu 
ochii în lacrimi, fapt de care ea s-a amuzat foarte tare, spunându-i: „Dacă tu nu-i 
arăţi dragoste, ce-i rău în faptul că o caută?” [Ea] a răspuns: „Vai, stimată doamnă, 
nu mi-a venit a crede până nu l-am văzut în braţele alteia. Alteţa Voastră să îl 
certe, căci ştiu că de acum înainte am să îl iubesc”. 
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Atât de bine îmi mergeau lucrurile când a venit un ambasador de la 
Veneţia, iar Alteţa Sa m-a trimis ca să îl întâmpin şi să organizez ceremoniile 
cuvenite. Aşa am făcut, prima audienţă a avut loc de dimineaţă şi a luat masa cu 
principele şi cu alţi nobili în public, cu muzică şi banchet solemn. Principele mi-a 
poruncit să îi servesc de băut, lucru nemaiîntâlnit, căci niciodată nu se încredea în 
străini. La discursul de la masă, ambasadorul a început a rosti, cu o neobrăzare 
neobişnuită, cuvinte jignitoare la adresa regelui Spaniei, vorbind despre statele, 
legile, obiceiurile şi natura sa cu ironie. Eu îi serveam băutura principelui, către m-
a privit, văzând că sunt palid şi îmi tremură mâna. Nefiind cele auzite de la 
ambasador pe placul principelui, întrucât de multe ori se arătase favorabil regelui 
şi băuse în sănătatea sa la mai multe banchete, numindu-l monarh puternic, [când] 
am luat ceaşca, el mi-a spus: „Am uitat de toast”. „Nu îmi arde de asta”, i-am zis, 
dar ca să îi răspund ăstuia, da; şi mă uimeşte ca la masa unui principe străin să 
îndrăznească un ambasador, căruia îi revine ca ministru să folosească limbajul 
cuvenit când vorbeşte despre astfel de monarhi, să se refere cu vorbe atât de 
ireverenţioase la cel mai mare rege al lumii. Alteţa Voastră este capabilă să judece 
(căci a auzit de la alţii de diverse naţii, cum în prezenţa voastră au lăudat guvernul, 
mila, grija, credinţa şi obiceiurile [regelui Spaniei], ce sunt exemple demne de 
urmat lumii întregi, precum şi ordinea, sfatul, curajul şi armele), departe de 
falsitatea şi minciunile pe care le rosteşte ambasadorul. Şi dacă nu s-ar fi aflat la 
masa Alteţei Voastre, aş fi acoperit pământul cu sângele lui şi i-aş fi smuls limba 
mincinoasă şi aş fi aruncat-o la câini; iar Alteţa Voastră să îmi taie capul de nu l-oi 
face să se dezică în bătălie, fapt pentru care, cu respectul cuvenit, îl provoc la duel 
cu armele ce-i sunt mai pe plac.” Ambasadorul a rămas ca un mort, căci nu credea 
să îl audă vreun spaniol, fiindcă eu îi vorbisem în italiană atunci când îl 
întâmpinasem. „Mergeţi – mi-a spus principele, căci e de ajuns că se află în 
prezenţa mea”. „În prezenţa ambasadorilor, regilor şi principilor – am spus eu –, 
cavalerii trebuie să apere onoarea regilor şi a stăpânilor lor. După ce-l voi fi ucis 
pe acest [individ] în bătălie, voi veni la Alteţa Voastră să îmi tăiaţi capul pentru 
îndrăzneala mea”.    

Am plecat, iar ambasadorul a spus: „Ştiţi, Alteţa Voastră, sunt ambasador 
şi nu se cade să fiu dispreţuit în prezenţa dumneavoastră.” „În aceeaşi prezenţă – 
am replicat eu, Excelenţa Voastră l-a dispreţuit pe regele Spaniei, cel mai mare 
rege din lume, şi nu m-aţi respectat”. S-a aşternut tăcerea, iar eu am plecat acasă şi 
am ordonat să îmi fie rânduite hainele şi calul pentru a pleca la graniţă, unde 
[urma] să îl aştept ca să-l ucid.  

S-a sfârşit masa, fără să se mai menţioneze subiectul, iar principele a 
întrebat de mine. Au trimis să mă caute, şi văzându-mă chitindu-mi hainele, fără 
să-mi zică nimic, au mers să-l informeze pe principe, care a trimis după mine pe 
un căpitan al gărzii, cu majordomul cel mare şi încă şase cavaleri. M-am dus şi i-
am înmânat principelui documentele mele, ca să îi dau de înţeles că eram foarte în 
măsură să sfidez pe orice domn sau nobil. Mi-a răspuns cu înţelepciune că 
ambasadorul era reprezentantul stăpânului său şi că nu se putea sfida un împărat, 
rege sau principe.  

„Dar nici nu se poate, am replicat eu, Alteţă, să i se ştirbească reputaţia 
unui rege, căci dacă el îşi reprezintă republica pe post de ambasador, şi eu îmi 
reprezint regele drept căpitan al său şi de aceea doream să merg în alt regat unde 
asta să nu însemne nimic şi să fim egali”. Principele mi-a poruncit să intru în 
camera principesei şi, chemându-l pe ambasador, i-a spus că dacă nu mă va 
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împăca, va scrie republicii despre proastele sale maniere, spunându-i totodată că 
eu eram genul de om ce nu-l va lăsa să se înapoieze viu. S-a temut şi s-a abţinut, şi 
astfel, în prezenţa tuturor, a spus cu privire la cele afirmate la masă că nu ştia mai 
multe, doar ceea ce auzise de la persoane în care nu te puteai încrede, vorbind mai 
mult ca să facă conversaţie, considerându-l pe rege extrem de drept, creştin şi 
milostiv, iar restul era minciună. Principele mi-a spus că lua onoarea regelui şi a 
mea asupra lui, poruncindu-mi să nu părăsesc palatul, pedeapsa fiind moartea, 
până când nu îmi va fi poruncit altfel. 
 
Partea a XIV-a38 

Am trimis vorbă principelui să i se spună alteţei sale că nu putea să îmi 
impună o astfel de pedeapsă, căci nu eram nici vasalul, nici soldatul său. Mesajul 
l-a nemulţumit pe principe şi în acea noapte a trimis după mine ca să îl dezbrac şi 
am dezbătut pe larg subiectul. Îmi asumam răspunderea pentru îndrăzneala mea, 
pentru neobrăzarea de care dădusem dovadă în prezenţa sa, pentru picanteriile 
expuse la vedere, pentru nesocotirea ordinelor sale, pentru puţina dragoste pe care 
i-o arătam, dorind să plec când el credea că aveam să mor în serviciul său. 
Cunoşteam firea principelui pentru că atunci când se supăra, poruncea să i se taie 
capul şi celui mai important dintre nobili, chiar în încăperea în care se afla şi în 
prezenţa sa, aşa că am tăcut. M-a întrebat de ce nu-i răspundeam. Eu i-am spus: 
„Doamne, am multe motive să vă dau, extrem de libere; dar nu ştiu dacă Alteţa 
Voastră este în măsură să le asculte.” Mi-a răspuns că da, aşa că am continuat, 
spunând că „istoria ne demonstrează că sfidările s-au făcut mereu în prezenţa 
împăraţilor şi a regilor, căci legea nobililor spune că jignirile cavalerilor nu sunt de 
natură civilă, aşa cum se întâmplă în cazul ţăranilor, ceea ce se traduce în pedepse 
pecuniare, spre deosebire de noi, drept pentru care este permisă sfidarea la duel cu 
permisiunea principilor”; aşa că Alteţa Voastră nu trebuie să se mânie pe ceea ce 
permit legile, şi închei [spunându-vă] că nu a însemnat că mi-am pierdut respectul 
faţă de Alteţa Voastră, ci că v-am tratat, aşa cum trebuie, drept principe ce sunteţi; 
căci dacă aţi fi mai prejos, nu ar avea loc în prezenţa dumneavoastră sfidarea, ci 
duelul. Că faptul că motivele mele erau ieşite din comun pentru un om de rând, 
care o dată încheiată ambasada sa, va redeveni un nobil normal, nu însemna ca eu 
să îmi fi ţinut gura; şi când mi se spune că atunci când face pe ambasadorul, îşi 
reprezintă republica, răspund două lucruri: pe de o parte, că nu se cade ca un 
ambasador să vorbească de rău pe un rege, şi deci în acest caz nu a vorbit ca 
ambasador, căci nu avea mandat să vorbească despre regele Spaniei, ci despre alte 
subiecte; prin urmare, a vorbit în nume personal şi în această calitate i-au fost 
adresate vorbele respective; şi de-ar fi vorbit ca ambasador, să luaţi în calcul, 
Alteţa Voastră, diferenţele existente între Veneţia şi cea mai mare monarhie din 
lume, aceeaşi diferenţă existând şi între injuriile lui şi răspunsul meu, chiar dacă 
nu suntem egali în funcţie. Eu, chiar dacă am fost exilat din cauza nenorocirilor 
mele, sunt slujitor al regelui meu şi îmi revine obligaţia să îl apăr pretutindeni. Din 
puţina ascultare pe care o dau ordinelor Alteţei Voastre [vreau] să înţelegeţi că eu 
sunt servitorul dumneavoastră din propria-mi plăcere şi voinţă; dar din orice alt 
punct de vedere, nu sunt nici vasalul, nici soldatul şi nici prizonierul 
dumneavoastră; căci aşa cum Alteţa Voastră poate să mă dea afară, tot astfel pot şi 
eu să plec. Cât despre puţina dragoste pe care v-o port, am să vă demonstrez că 

                                                 
38 Notă marginală: în acelaşi an, 1629. 
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este mai mare decât cea pe care i-o port regelui meu, căci din iubire şi respect faţă 
de dumneavoastră am încetat să îi mai arăt respectul cuvenit Domnului meu de 
drept, trebuind să fi ucis în numele lui pe acela ce i-a ştirbit reputaţia în public şi 
să îmi pun capul rămăşag spre a-l servi; aşa că mi-am îndeplinit îndatorirea faţă de 
Alteţa Voastră, nesocotind-o pe cea faţă de regele meu. Mai adaug şi că Alteţa 
Voastră este acela care nu mă iubeşte şi nu mă apreciază, fiindcă de m-aţi iubi, aţi 
permite să mă răzbun, considerându-mă un om drept; dar nelăsându-mă să spăl 
ruşinea adusă regelui meu, demonstraţi că nu vă interesează reputaţia regală şi că 
nici nu vă plac servitorii cinstiţi.”   

Răspunsul meu l-a uimit pe principe, care a ezitat să îmi răspundă: mai 
întâi, convins de argumentele mele, mi-a spus că discursul meu aparţinea unui om 
care studiase mult duelul, iar cunoştinţele mele erau demne de a fi expuse într-un 
consiliu imperial şi că se mândrea că era stăpânul unui astfel de individ; dar că se 
raporta la problema mea cu propriile-i sentimente, iar nu cu convingerile; că mă 
considera atât de cinstit încât vroia să îmi pună principatul pe umeri, şi pentru ca 
să-şi împlinească visul, [trebuia ca] eu să pun ochii pe una dintre doamnele 
principesei, pentru că o dată căsătorit, ar fi putut conta pe mine pentru această 
slujbă, şi s-ar fi asigurat că aveam să trăiesc şi să mor în serviciul său.    

Problema era că dacă ar fi avut încredere în împărat, ceea ce nu era cazul, 
ar fi vrut să mă trimită în Spania ca ambasador şi, dacă regele catolic va fi vrând să 
îl ajute, ar fi fost sigur că putea să ajungă la Constantinopol şi să îl cucerească de 
la turci, al căror sultan nu era cel care îl ajutase să devină principe, ci succesorul 
său, cu care se înţelegea foarte rău din cauza actelor sale de tiranie. Forma şi 
modul de înfăptuire ale acestui proiect erau următoarele: împăratul trebuia să 
promită regelui Spaniei că va intra cu armata sa în Transilvania, pe care ar fi 
câştigat-o cu uşurinţă, căci aceasta nu ar fi putut primi sprijin de la Constantinopol 
sau din altă parte, întrucât principele le-ar fi tăiat calea cu 40.000 de călăreţi, astfel 
încât, cu trecătorile tăiate, şi trăind aşa cum trăiesc, lipsiţi de toate cele, ar fi fost 
înfrânţi cu uşurinţă, şi împreună, cele două armate unite, cu toate acordurile pe 
care împăratul le-ar fi dorit, ar fi avut trecere liberă către Constantinopol, trecere 
pe care ar fi asigurat-o principele Valahiei, aliat cu principele nostru, ameninţat şi 
maltratat de turci cu mari nedreptăţi, care ar fi venit cu douăzeci de mii de călăreţi, 
astfel încât armata noastră ar fi ajuns la o sută de mii de oameni şi, aflându-se în 
apropierea Constantinopolului, i-ar fi fost uşor să îl cucerească. Căci în oraş erau 
mai neînţelegeri între comandanţi şi paşale, pe de o parte şi spahii şi ieniceri pe de 
alta, care fiind prost plătiţi, se răsculau. Creştinii, atât cei liberi, cât şi cei supuşi, 
care sunt numeroşi, vor face tot posibilul pentru a se elibera de sub stăpânirea 
otomană. Grecia abia aşteaptă să se elibereze de această povară, căci de multe ori a 
cerut ajutorul şi sprijinul militar al regelui nostru spre a scăpa de turci, fapt pentru 
care pot depune mărturie. Pe aici trebuia să pătrundă Majestatea Sa Catolică cu 
armata sa, pentru a păcăli puterile inamice şi pentru ca veneţienii, cu puternica lor 
armată, să ia în stăpânire ceea ce le va reveni din Dalmaţia şi Croaţia, căci cu acest 
scop venise acest ambasador cumsecade. 

Principele a luat cuvântul, spunând că îi chemase pe tătari, ai căror 
ambasadori veniseră cu câteva zile mai înainte pentru a traversa Marea Neagră, în 
timp ce Polonia îi ataca dinspre Rusia, iar Persia, inamic înverşunat al turcilor, 
continua lupta pe flancul său; şi odată asigurată această alianţă, nu mai lipseau 
decât regele şi împăratul, care se încredea în mine, urmând a pătrunde în 
Constantinopol şi a se încorona ca rege al Spaniei, al marii Grecii, al veneţienilor, 
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Dalmaţiei şi Croaţiei, dorind să devină astfel domn peste tot ceea ce turcul avea în 
posesia sa în Ungaria, şi vasal al Împăratului. Am considerat că toate acestea mi-ar 
fi fost favorabile, mie şi reputaţiei mele, aşa că i-am răspuns că atunci când era 
vorba de lucruri de o importanţă atât de mare pentru creştinătate, îmi făcea plăcere 
să mă încred în cuvântul său, pe care îl garantam cu onoarea şi reputaţia mea şi că 
apreciam favorul de a fi considerat demn de această întreprindere; şi dacă va fi 
găsit pe un altul mai potrivit, m-aş mulţumi ca rezultatul să fie cel aşteptat şi că, 
dacă mă alege pe mine, mă voi strădui să duc la îndeplinire obligaţiile ce îmi revin, 
aducându-i satisfacţie. 

Acestea fiind spuse, spre a se amuza, principesa a încercat să meargă la 
vânătoare cu doamnele sale şi a vrut să mă ia şi pe mine. Pentru a mă scoate de la 
curte şi a evita vreo neplăcere, principele şi-a dat consimţământul şi am plecat cu 
ele. Între timp, ambasadorul şi-a luat rămas bun şi a plecat cu foarte puţină 
satisfacţie personală şi cu multă [satisfacţie] pentru republică. Cele două rivale 
mergeau cu principesa: doamna de Esternemberg, la care deja ne-am referit, şi 
frumoasa evreică, pe numele său, Peci Raquel, fiica unui om influent, care a vrut 
să se încoroneze principe al Transilvaniei, fapt pentru care a fost prins şi 
condamnat la moarte; şi în ciuda faptului că principele l-a iertat, senatul şi 
consiliul au executat sentinţa şi i-au confiscat averea, aşa cum se face în cazul 
rebelilor. Principele a luat-o în grrija sa pe această fată şi i-a dat drept zestre două 
oraaşe şi a crescut-o în casa sa. Tatăl ei se trăgea din evrei şi se ţinea după legea 
ariană, ca şi fiica lui. Principesa se interesa de amorul nostru, căci frumoasa 
Raquel (căci într-adevăr era frumoasă şi nu degeaba purta acest nume) căuta în 
permanenţă ocazia de a fi cu mine, cu multă viclenie şi prudenţă [...]39  
Le-am găsit pe cele două muze [slujitoarele principesei], căci chiar atâtea erau la 
număr, şi odată întorşi în oraş, principesa a fost înştiinţată de boala gravă a 
principelui, aşa că am pornit în grabă. Vânătoarea a fost satisfăcătoare, iar 
principele s-a ridicat din pat mergând la fereastră pentru a vedea intrarea 
principesei, aceasta fiind solemnă, spre a-i face plăcere. Principele era tratat de 
hidropizie40, care-i boală lungă. Acum se ridica, acum cădea din nou la pat; dar 
muzica şi sarao41-urile obişnuite nu încetau. 

Odată încheiate aceste serbări, principele a plecat la băi la recomandarea 
medicilor săi şi a unui neamţ recent sosit, doctor mare. Se îmbăia şi tot de acolo 
bea apă îngheţată şi mai făcea şi alte nefăcute de care medicii se pângeau, 
spunându-i că el însuşi se omoară. Boala principelui s-a agravat într-atât, încât i-a 
chemat pe nobili, de la cel mai mic rang până la Stări, şi între timp a poruncit să i 
se facă o cutie de argint pentru a adăposti o alta de plumb, în formă de coşciug, 
unde avea să fie îngropat. Cutia de argint era susţinută de patru lei, iar deasupra lor 
se situa un vultur cu efigia între unghii, însemnul său, iar trofeele îi serveau drept 
sculpturi. În acelaşi timp, s-a folosit de sculptorii veniţi cu mine de la Veneţia 
pentru a-i ridica mausoleul şi mormântul unde avea să îşi doarmă somnul de veci. 
Doamnele principesei, patruzeci la număr, au brodat un cearşaf scump şi somptuos 
din brocart, cu multe pietre preţioase şi perle, pentru a-l pune sub el, peste cutia 
mortuară, cu armele sale în cele patru colţuri. Mai apoi s-a brodat un steag cu 
însemnele sale, pentru a i-l pune la căpătâi: stindardele, cornetele, steagurile şi 

                                                 
39 Aici memoriile militarului se opresc asupra relaţiilor amoroase ale lui Estrada. 
40 Afecţiune patologică constând în acumularea de lichid seros în ţesuturi (n.n.) 
41 Reuniuni nocturne ale nobililor pentru a asculta muzică şi a dansa. 
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drapelurile câştigate în bătălie, pentru a i le pune la picioare; un frumos vestmânt 
pentru uzul personal, indispensabili şi ciorapi strâmţi, dintr-o bucată; haină lungă 
până la genunchi şi ropón42, cu mâneci lungi şi largi; totul din brocart, ale cărui 
alămuri late şi nasturi mari, după cum îi era obiceiul [principelui], erau făcuţi din 
perle, şi cu atâtea diamante şi rubine, încât însumau, laolaltă cu penele bonetei 
rotunde şi cu vestmântul, o sută cincizeci de mii de scuzi. Nobilii săi au mers 
împreună la el, şi în prezenţa lor şi-a făcut testamentul, în conformitate cu cele 
promise împăratului. De faţă cu toţi, a poruncit să fie pus în coşciug în forma în 
care avea să fie aşezat atunci când va muri, însoţit de hohote de plâns ce păreau 
fără de sfârşit şi, când au terminat, a pus-o pe principesă să jure că va începe să 
guverneze de îndată, chiar dacă nu va fi avut parte de festivităţi [de încoronare]. 
Principele s-a retras, căci se simţea foarte slăbit, poruncind ca numai principesa şi 
cu mine să îi pregătim mâncarea, căci se temea că [cineva] ar fi vrut să îi scurteze 
viaţa, şi aşa am făcut, trebuind să dorm în cameră cu principele, [ceea ce a făcut] 
să crească apropierea mea faţă de principesă, astfel că suspiciunile au crescut şi 
mai mult. După câte spunea principele câteodată, îi promisese împăratului să fie 
catolic, ceea ce şi era, dar că dacă s-ar fi ştiut, l-ar fi ars şi i-ar fi dezmoştenit pe ai 
săi. 

În fapt, el şi-a văzut moartea cu ochii şi, chemându-şi oamenii, le-a 
poruncit să îi fie credincioşi principesei; a rânduit ceea ce îi lăsa fiecăruia. Eu 
stăteam pe patul său, cu pernele pe genunchi şi cu capul său peste ele şi 
întorcându-şi ochii către mine, mi-a spus: „Ah, spaniolul meu. Multe pierzi fiindcă 
mă pierzi.” M-a încredinţat principesei [ceea ce nu era necesar] şi i-a spus să mă 
aibă drept sfetnic şi să mi se dea trei cai de-ai săi şi o mie de scuzi şi acelaşi 
salariu, şi în timp ce îi vorbea şi o îmbrăţişa pe principesă, zicea: „Domine, non 

intres in judicio cum servo tuo, et miserere mei”43 Vestea că principele va muri a 
fost transmisă de către doctori împăratului [aşa cum se cădea] şi de către principele 
însuşi, pentru a o proteja pe nepoata sa, principesa, în caz de revoltă; şi astfel, 
Cezarul a hotărât să îl trimită pe contele de Diatristain44, nepot al principelui şi 
cardinal de Diatristain, cavaler al său, pentru orice le va fi fost de trebuinţă; şi care 
purcese deja la drum pentru a ajunge la timp. Între timp, au început pregătirile 
funerare, cu mare fast, trupul fiind păzit zi şi noapte de zece mii de soldaţi, acesta 
fiind întins pe catafalc în mijlocul bisericii, înconjurat de multe hieroglife, 
epigrame şi enigme latine, maghiare, germane, italiane şi spaniole [căci erau ale 
mele] şi de o mulţime de torţe. Acolo au sosit mai marii oraşului, aleşii, 
guvernatorii, preşedinţii şi cei doisprezece consilieri ai statului; ei sărutau mâna 
principelui cu multe lacrimi şi cu părere de rău, îşi prezentau condoleanţele celor 
din Consiliu şi îi jurau credinţă principesei45.  

Trecut-au astfel nouă zile, fără vreo mişcare nouă sau vreun semn de 
nelinişte. Nefericita principesă se consola cu prezenţa mea, şi văzându-i ochii ca 
două fântâni arteziene, din când în când provocând şi ochilor mei acelaşi efect, 
zicea: „Faceţi bine că plângeţi, căci aţi pierdut un stăpân care, după mine, pe 
nimeni nu iubea mai mult ca pe Don Diego. Rugaţi-vă la Dumnezeu să mă ţină la 
putere, căci vă voi face viaţa plăcută.” Galanteriile luând sfârşit, principesa s-a 

                                                 
42 Haină largă, purtată de obicei peste celelalte haine. 
43 “Doamne, nu judeca pe servitorul tău, şi ai milă de mine.” 
44 Francisc, principe de Dietrichstein (1570-1636). 
45 Notă marginală: „principele Bethlen Gabor murise la 15 noiembrie 1629.” 
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retras, audiind vizitele obligatorii [în prezenţa mea] ale consilierilor, nobililor şi 
domnilor, iar restul timpului şi-l petrecea cu mine, consultându-mă în probleme 
importante de stat şi de conducere a principatului. 

Între timp, a sosit o solie a Marelui Turc, confirmând-o ca principesă şi 
promiţându-i ajutor împotriva acelora ce o vor fi jignit. M-a trimis să îl curtez, să îl 
primesc şi să îl petrec pe sol, împreună cu Simon Cornis, generalisim şi cancelar 
major, care era catolic şi prieten de-al meu, şi cu Jacomo Ruiti, general de artilerie, 
care de asemenea mă îndrăgea într-un mod ciudat, ei fiind cei care îmi atrăseseră 
atenţia că se murmurau multe pe seama mea şi să mă păzesc de vreo trădare. Solul 
a plecat cu multe daruri, iar eu am început să mă feresc, spunându-i principesei 
despre avertizarea primită de la mai mulţi. Principesa s-a tulburat şi mi-a poruncit 
să nu plec din camera ei, inspirată de un mesager divin, căci baronul trădător 
Ezconiz, lăsând să se înţeleagă că aş întreţine relaţii necuviincioase cu principesa, 
ar fi încercat, în timp ce eu aş fi coborât în curte, să mă facă bucăţi cu acele săbii 
încovoiate şi scurte pe care ei le numesc taulos46, pentru ca astfel să o compromită 
pe principesă şi să o îndepărteze de la guvernare. Adevărul este că eu purtam 
tratative cu catolicii ca să o apere, căci ei sunt nouă în consiliul de stat, din 
doisprezece, şi sunt domni puternici, majoritari în principat, şi ca principesa, 
căsătorindu-se cu un catolic, să devină catolică, şi aşa căzusem la învoială. 

Tot pe atunci, a ajuns contele de Dietristain, ambasador al Cezarului, şi şi-
a prezentat condoleanţele şi a confirmat-o în scaun pe principesă din partea 
Împăratului, oferindu-se totodată să mă protejeze. Căpitanul Cornis m-a avertizat 
că dacă ieşeam, mi-ar fi venit de hac, astfel că principesa mi-a poruncit să nu ies, 
chiar dacă la toate întâlnirile eu stătusem cu mâna la căpătâiul scaunului său. 
Odată plecat ambasadorul şi schimbate darurile, principesa a tratat cu ambasadorul 
şi cu cei doi generali la care m-am referit cu privire la ce era de făcut cu mine, şi 
toţi erau de acord că pentru a-mi salva viaţa era necesar să plec de la curte. S-a 
vorbit şi despre modul în care avea să se ducă la bun sfârşit acţiunea şi au hotărât 
ca ambasadorul însuşi să mă scoată noaptea, în trăsura sa, şi aşa am făcut şi în acea 
noapte am plecat în mare taină, dimpreună cu slujitorii şi cu caii mei, încât nimeni 
nu şi-a dat seama, lăsându-mi hainele amestecate cu ale ambasadorului47.  

Am plecat în bună companie şi pe drum, contele ambasador m-a rugat să 
îi spun cine eram şi cum ajunsesem în Transilvania. Am ajuns pe domeniul 
contelui de Racoczi, cel mai mare nobil al Transilvaniei, despre care vom vorbi 
mai încolo. L-am găsit bucuros de moartea principelui şi pregătindu-se de război; 
şi fiind bine primiţi şi cadorisiţi, am plecat departe de pericol, ajungând la Posonia. 

Dar să revenim la Transilvania şi la starea mizeră în care se afla nefericita 
noastră principesă. La câteva zile după plecarea mea, poporul a început să se 
neliniştească, fiind acesta prin natura lui volubil, neserios şi puţin loial stăpânilor 
săi; şi asta se explică prin faptul că aceşti domni nu erau pământeni, ci aleşi, pe 
care nu îi preţuiau, întrucât nu toţi îi cunoşteau, fiind făcuţi domni şi aleşi de un 
grup restrâns de persoane. Nu voiau să conducă o femeie şi, fiind lucru ştiut că pe 
principesa, soţie a principelui Andrei Batori, o repudiaseră după moartea soţului 
său, luându-i coroana şi bunurile [într-aşa măsură încât, pe vremea mea, umbla 
după baroni şi conţi, cerând ajutor bănesc], imitând acest exemplu inuman, doreau 
să facă acelaşi lucru  şi cu actuala. Şi aflând ea, prin intermediul lui Simon Cornis, 

                                                 
46 Probabil paloş. 
47 Notă marginală: „Am plecat din Alba Iulia la 24 ianuarie 1630, la vârsta de 41 de ani.” 
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generalisim al principatului, a plecat şi s-a retras la Alba Iulia [la Făgăraş], 
fortăreaţă şi castel puternic, unde s-a dus cu doamnele sale, cu casa şi bogăţiile, şi 
a trimis vorbă împăratului să vină în apărarea ei. Profitând de această schimbare, 
contele Racoczi şi-a adunat oamenii şi a mers cu zece mii de cai să se încoroneze. 
Motivul era că tatăl său, contele de Racoczi, de al cărui nume nu-mi amintesc, 
fusese ales principe al Transilvaniei, pe care a luat-o în primire şi a condus-o; şi 
murind acesta câţiva ani mai târziu, a rămas acest copil atât de mic încât, nefiind 
apt să guverneze, l-au ales pe Bator Gabor, fiul lui Andrei Bator, la care ne-am 
referit mai înainte, ucis din porunca lui Bethlen Gabor sau a soţiei sale, după cum 
se spune, şi astfel s-a încoronat. Acum, reapărând acest Racoczi, a luat 
[Transilvania] prin forţa armelor şi cu acordul Marelui Turc, faţă de care a crescut 
stipendiile, iar principesa, în baza unor înţelegeri, a părăsit principatul şi a mers 
mai apoi la Viena [dar nu în timpul meu] şi s-a făcut catolică la insistenţele 
infantei Spaniei, ajunsă deja regină a Ungariei şi Boemiei şi acum împărăteasă; iar 
contele Racoczi a rămas la cârma Transilvaniei şi domn al Ungariei, alungându-i 
pe fratele, soţia şi nepoţii principelui Bethlen Gabor, precum şi pe susţinătorii şi pe 
rudele sale. Despre această poveste şi despre ce s-a mai întâmplat ulterior nu mai 
ştiu însă nimic.     
 
Discurs despre viaţa autorului prin intermediul analelor, concluzie 

Anul 1627 
Am plecat de la Veneţia, fiind chemat de principele Transilvaniei şi de acolo, spre 
Ungaria.  
 
Anul 1628 
Lugoj, 5 [ianuarie] 
Am trecut râul Timiş, pe 6. 
La Caransebeş, 6. 
La Santa Maria Orlea, pe 2 februarie. 
Saxopoli [Orăştie] 
La Vinţ, traversând Vanisio, 15. 
Pe 16 [februarie] am ajuns la Alba Iulia, reşedinţa principelui [numită 
Bellogrado48] şi negăsindu-l, am mers preţ de patru zile să îl căutăm şi l-am aflat la 
marele castel din Făgăraş, pe când se împlineau două luni de când eram pe drum. 
Am fost foarte bine primit de către principe, despre ale cărui isprăvi vorbesc pe 
larg în discursul meu, căci au fost extrem de diverse serviciile mele în slujba lui şi 
a principesei: sfidarea ambasadorului Veneţiei, flirturile cu doamnele şi 
suspiciunile provocate de favorurile principesei, ceea ce mi-au adus neajunsuri. Şi 
primind, spre nenorocul meu, multe daruri [asta ca să nu uit niciodată că vanitatea 
e trecătoare şi că Dumnezeu este etern], a murit principele pe când ajunsesem la 
apogeu. Am părăsit Transilvania, însoţit de ambasadorul împăratului, contele 
Distristain, îndreptându-mă în compania lor, spre Germania.  
 
 

 

                                                 
48 Bălgrad, n.n. 
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Aşa cum anul 2014 a stat sub semnul comemorării martirajului lui 
Constantin Brâncoveanu, Sinodul Bisericii Ortodoxe a hotărât ca anul 2016 să fie 
anul comemorativ al Sfântului Antim Ivireanul. Nu este o alegere întâmplătoare, 
având în vedere că în acest an se împlinesc 300 de ani de la moartea mitropolitului 
şi cărturarului Antim, pe care Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat pe data de 
21 iunie 1992 şi pe care îl sărbătorim pe 27 septembrie. 

Deşi era de alt neam (georgian), mitropolitul Antim şi-a pus toată iscusinţa 
şi credinţa în slujba Bisericii poporului român. Personalitate complexă, Antim 
Ivireanul a slujit prin intermediul tiparului, aducând cuvânt de învăţătură, de 
îndreptare şi de întărire duhovnicească atât pentru păstoriţii săi, cât şi pentru 
credincioşii de limbă greacă, arabă şi georgiană. Astfel, prin străduinţa sa, 
ortodoxia românească a cunoscut un prestigiu deosebit în faţa celorlalte popoare de 
credinţă ortodoxă. 
          Copilăria şi tinereţea lui Antim Ivireanul, ale unuia dintre cei mai vrednici 
Ierarhi ai Bisericii româneşti, care a păstorit sub domnii Ţării Româneşti: 
Constantin Brâncoveanu, Ştefan Cantacuzino şi Nicolae Mavrocordat, este prea 
puţin cunoscută. Se ştie numai că a fost fiul unui Ioan şi al unei Marii1, că este 
originar din Iviria, numele clasic al Georgiei, după cum singur Antim Ivireanul a 
arătat în tipăriturile sale în limba greacă, cât şi în cărţile ce le-a imprimat în limba 
română, unde semnează Ivireanul. Din testamentul făcut la 24 aprilie 1713, se 
desprinde şi faptul că numele său laic a fost Andrei. Încă de la vârstă fragedă, a 
căzut rob la turci – cum ne arată învăţatul florentin Anton Maria Del Chiaro2, 
secretar în slujba domnilor Constantin Brâncoveanu şi Ştefan Cantacuzino. Tot 
acesta, în Istoria sa asupra Ţării Româneşti, apărută la Veneţia în anul 1718, 
inserează ştirea că eroul nostru din fragedă tinereţe a căzut rob, de bună seamă la 
turcii, care, cum se ştie, în acele vremuri deseori au cotropit şi Georgia, patria lui. 
Nu se cunoaşte cât timp a stat în robie, dar se bănuieşte că în timpul ei, purtat fiind 

                                                 
* Muzeograf, Muzeul Judeţean ,,Aurelian Sacerdoţeanu” - Vâlcea; e-mail: dragosecaterinescu@yahoo.ro 
1 Dumitru Teodor, Despre Antim Ivireanul, în „Studii Teologice”, seria a II-a, anul VII (1955), nr. 3-
4, pp. 236-263. 
2 Anton Maria Del Chiaro, Istoria delle Moderne Rivoluzione della Valachia, Con la deserizone del 

paese, natura, costumi riti e religione degli abitanti, în ,,Venezia”, MDCXVIII, (ediţia Nicolae 
Iorga), Bucureşti, 1914, p. 51. 
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prin mai multe locuri a putut învăţa o seamă de limbi, greaca mai întâi, ceea ce mai 
apoi i-a fost de mare folos. 

Răscumpărat din robie, pare-se şi cu sprijinul renumitului patriarh 
ierusalimitean Dositei (1669 – 1707), aşa cum ar reieşi dintr-o corespondenţă a 
acestuia cu catolicosul Georgiei, căruia îi solicita un tălmăcitor din limba gruzină 
în cea grecească, de curând repusă în circulaţie, tânărul Andrei se afirmă iarăşi pe 
lângă Patriarhia Ecumenică din Constantinopol. Aici, desigur, prin diversele sale 
talente de caligraf, sculptor şi lucrător în broderie a uimit pe cei ce l-au cunoscut şi, 
totodată, şi-a agonisit şi ceva stare materială, aşa, precum se ştie, în 1712, el însuşi 
va aminti lui Vodă Brâncoveanu în magistrala apărare, ce atunci i-a prezentat, 
scriindu-i: „Eu nici în ţară, n-am venit de voia mea, nici de vreo sărăcie sau 

lipsă...”3. 
Venind în Ţara Românească, unde este sprijinit de un ieromonah Macarie 

şi de Mitropolitul Teodosie, după cum se desprinde din testamentul ce l-am amintit 
mai sus, Antim Ivireanul începe să înveţe limba română, ajungând la o deplină 
însuşire a acesteia, fapt atestat de lucrările ce le-a scris în româneşte. 

În ţară, Antim Ivireanul munceşte întâi ca meşter la tipografia domnească 
din Bucureşti, unde, în luna octombrie a anului 1691, tipăreşte în limba greacă, 
Pareneticele împăratului bizantin Vasile I Macedoneanul (868 – 886), semnând 
modest: Antim ieromonah. 

Şi în Bucureşti îl vom afla muncind ca tipograf până prin anul 1694, când 
reuşeşte să înfiinţeze o tipografie proprie la mânăstirea Snagov. Aici, obţinând şi 
egumenia mânăstirii, lucrează până în anul 1701, când revine la tipografia din 
Bucureşti, unde activează până în primăvara anului 1705. 

Cea dintâi funcţie pe care ştim că a îndeplinit-o Antim Ivireanul, la venirea 
sa în Ţara Românească, a fost aceea de conducător al tiparniţei domneşti din 
Bucureşti. În toată activitatea sa, au fost tipărite nu mai puţin de 64 de cărţi, dintre 
care 38, cu directa lui participare4.  

În această bogată activitate, Antim Ivireanul nu era numai tipograf, pur şi 
simplu. Eforturile sale erau subordonate unui înalt ţel spiritual, de promovare a 
învăţăturii şi vieţii ortodoxe şi mai ales de propăşire culturală-spirituală a poporului 
în care s-a integrat şi căruia i-a slujit în mod exemplar. Antim Ivireanul şi-a dat 
seama însă de la început că nu putea să contribuie la îndrumarea şi la luminarea 
clerului şi a credincioşilor dacă nu le dădea cărţi «pre limba lor», adică în limba 
românească. Del Chiaro notează în istoria sa că „preoţii cei tineri nu cunosc altă 
limbă decât valaha şi susţin că asistenţii înţeleg mai bine slujba în limba ţării decât 
în cea slavonă sau grecească, cu totul străine de ei”5. Acesta a fost, ne spune mai 
departe cronicarul florentin, motivul pentru care mitropolitul Antim s-a hotărât să 
tipărească tot mai multe cărţi în limba pământeană. 

                                                 
3 Antim Ivireanul, Opere (ediţie critică şi studiu introductiv de Gabriel Ştrempei), Editura Minerva, 
Bucureşti, 1972, p. 12. 
4 Niculae Şerbănescu,  Antim Ivireanul tipograf, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXIV, nr. 8-
9/1956, pp. 690-752. 
5 Anton Maria Del Chiaro, op. cit., p. 88. 
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Se ştie că până spre sfârşitul secolului al XVII-lea, limba de cult în 
bisericile noastre a fost slavona. Pe de altă parte, în vremea în care a activat Antim, 
începuse să exercite o influenţă deosebită la noi cultura greacă, mai ales asupra 
păturii boiereşti şi a curţii domneşti. Societatea românească, în ansamblul ei, îşi 
avea cultura proprie, în limba română. În acest context, Antim Ivireanul aduce o 
contribuţie esenţială la triumful limbii române în Biserică, în cultul bisericesc. El 
cunoştea nevoile poporului şi se va face ecoul păstoriţilor săi, tipărind în româneşte 
principalele cărţi de slujbă, multe dintre ele pentru prima dată. Astfel, sunt de 
remarcat, după un Ceaslov slavo-român (Snagov, 1703), Antologhionul (Râmnic, 
1705), Molitvelnicul  (cu două ediţii: Râmnic, 1706, şi Târgovişte, 1713), Octoihul 

slavo-român (Râmnic, 1706) şi Octoihul românesc (Târgovişte, 1712), Liturghierul 

(Târgovişte, 1713), Catavasierul (mai întâi în limbile slavonă, română şi greacă, 
Târgovişte, 1713, şi apoi, de două ori, integral, în limba română, Târgovişte, 1714 
şi 1715), Ceaslovul (Târgovişte, 1715) şi altele6. Dintre acestea, Antim Ivireanul 
însuşi a tradus, probabil, doar Molitvelnicul din 17067. Dar el este cel care a 
patronat opera de traducere, care a ales textele şi a revizuit aceste texte. În plus, îi 
revine prezentarea artistică (ilustrarea cu gravuri, realizarea unor frontispicii, apoi 
majusculele şi vinietele, executate în xilogravură) a tuturor acestor cărţi. 

Contribuţia lui Antim Ivireanul la introducerea definitivă a limbii române 
în cult este rodul unui efort deplin, cum o dovedeşte justificarea biblic-teologică a 
traducerii şi editării cărţilor de slujbă în limba poporului cu care se deschid două 
dintre cărţile tipărite de el. Este vorba de cele două Molitvelnice, din 1706 şi 1713. 
În această justificare, el citează textele din I Corinteni 14,6 şi 19, precum şi 
răspunsul lui Teodor Balsamon la întrebarea patriarhului Marcu al Alexandriei 
dacă diferitele popoare ortodoxe pot sluji Sfânta Liturghie în limba lor sau sunt 
obligate să slujească în limba greacă. Balsamon, citind cuvintele Apostolului Pavel 
din Romani 1, 29, îndreptăţeşte traducerea şi folosirea cărţilor de slujbă în limbile 
diferitelor popoare ortodoxe. 

Mai era nevoie de o astfel de justificare, atunci când nu numai Biblia 

întreagă, ci şi o parte dintre cărţile liturgice erau deja editate în limba română? 
Răspunsul la această întrebare este afirmativ. Căci, după cum pe drept cuvânt scria 
recent un cercetător român, „schimbarea limbii de cult într-o biserică atât de 
credincioasă tradiţiei ca Biserica Ortodoxă Română nu putea fi numai o 

întreprindere filologică. Acţiunea cu atât de profunde consecinţe pe plan spiritual 

şi cultural trebuia să fie realizată în acord cu învăţătura Bisericii şi cu aprobarea 

celei mai înalte ierarhii ortodoxe a timpului. Altfel, asemenea iniţiative nu aveau 
sorţi de izbândă şi împotriviri formale ar fi dus la scandal şi schisme, puteau arunca 
bănuiala de înnoiri şi reforme păgubitoare asupra Bisericii Ortodoxe Române8. 
                                                 
6 Niculae Şerbănescu, Încă o carte tipărită de mitropolitul Antim Ivireanul, în „Biserica Ortodoxă 
Română”, XCIV, nr. 3-4/1976, pp. 349-356. 
7 Florin Faifăr, Antim Ivireanul, în Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, 

Bucureşti, Editura Academiei, 1979, p. 43. 
8 Virgil Cândea, Noul Testament în limba română ca act de spiritualitate şi cultură, în Studiu 

introductiv la Noul Testament, tipărit pentru prima dată în limba română, în 1648, de către Simion 
Ştefan, Mitropolitul Transilvaniei, reeditat după 340 de ani din iniţiativa şi purtarea de grijă a Prea 
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Pe aceeaşi linie, înainte de Antim Ivireanul, mitropolitul Dosoftei al 
Moldovei prefaţează Liturghierul de la Iaşi, din 1679, cu „un adevărat manifest 

doctrinal privind legitimitatea tălmăcirii Sfintei Liturghii în limba poporului”9, în 
care, la clasicele temeiuri pauline din I Corinteni 14, 19 şi Romani 3, 29, în ediţia a 
doua va adăuga acelaşi răspuns al lui Teodor Balsamon  pe care-l va cita şi Antim 
Ivireanul. 

Convins că fiecare popor trebuie să citească cuvântul lui Dumnezeu şi să se 
roage în limba proprie, Antim a lucrat şi spre folosul altor popoare ortodoxe.         
A tipărit o mulţime de cărţi în limba greacă, printre care un Antologhion de peste 
2000 de pagini (Snagov, 1967), o Psaltire (Snagov, 1700) şi altele. Făcând el însuşi 
litere arabe, a tipărit şi două cărţi greco-arabe pentru credincioşii Patriarhiei 
Antiohiei, anume un Liturghier (Snagov, 1701) şi un Ceaslov (Bucureşti, 1702). 
Tipografia arabă de la Snagov va fi dată apoi (în 1704) Patriarhului Atanasie 
Dabbas; instalată de acesta la Alep, în Siria, ea va fi prima tipografie arabă a 
creştinilor ortodocşi de acolo, de sub teascurile ei ieşind mai multe cărţi, printre 
care o Psaltire arabă (în 1706), având pe verso-ul foii de titlu stema domnească a 
Ţării Româneşti, înconjurată de literele începătoare ale numelui lui Brâncoveanu în 
greceşte10. 

Departe de patria sa natală, Antim Ivireanul nu i-a uitat nici pe conaţionalii 
săi. Aflând că Iviria doreşte înfiinţarea unei tipografii, Antim a stăruit pe lângă 
Constantin Brâncoveanu ca să-i ajute pe georgieni. Având aprobarea domnitorului, 
Antim Ivireanul l-a trimis în Georgia pe Mihail Iştanovici (fiul lui Ştefan), cel mai 
vechi şi mai priceput ucenic al său, împreună cu o echipă de lucrători tipografi. 
Aceştia au întemeiat prima tipografie georgiană la Tbilisi, în 1709. În acelaşi an, ei 
au scos şi prima tipăritură georgiană, anume o Evanghelie. În anul 1710, au tipărit 
şi un Liturghier georgian. Se crede că acelaşi Mihail Iştanovici s-a îngrijit şi de 
tipărirea Apostolului în limba georgiană11. 

După această foarte scurtă prezentare a personalităţii şi a principalelor 
realizări ale lui Antim Ivireanul, putem trece la cercetarea succintă a poziţiei şi 
rolului său în ce priveşte redarea textelor Sfintei Scripturi în limba română. 

Trebuie în primul rând să fie precizat că activitatea lui Antim Ivireanul se 
desfăşoară imediat după apariţia primei ediţii integrale a Sfintei Scripturi – Biblia 

de la 1688 sau Biblia lui Şerban Cantacuzino. Biblia de la 1688 reprezintă „un 
moment de culme şi de răscruce în evoluţia limbii române”12. S-a spus, pe drept 
cuvânt, că ceea ce a însemnat Biblia lui Luther pentru limba germană sau versiunea 
King James pentru limba engleză, aceea a însemnat Biblia de la Bucureşti pentru 
                                                                                                                            
Sfinţitului Emilian, Episcop al Alba Iuliei, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei, 1988, 
p. 44. 
9 Ibidem, p. 45. 
10 I. Rămureanu,  Antim Ivireanul, luptător pentru Ortodoxie, în „Biserica Ortodoxă Română”, 
LXXIV, nr. 8-9/1956, pp. 844-850. 
11 Damian P. Bogdan, Legăturile Ţărilor Române cu Georgia (Antim Ivireanul), în „Studii. Revistă de 
istorie”, IV, octombrie-decembrie 1951, pp. 131-160. 
12Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, Biblia de la Bucureşti. 1688-1988, în „Mitropolia 
Ardealului”, XXXIII (1988), nr. 6, noiembrie-decembrie, p. 94. 
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limba română13. Traducătorii acestei Biblii, fraţii Radu şi Şerban Greceanu, au ţinut 
seama, desigur de toate traducerile anterioare, parţiale, ale Bibliei. În felul acesta, 
Biblia de la Bucureşti reprezintă „o sinteză lingvistică a tuturor paşilor făcuţi, în 
toate cele trei provincii româneşti, de-a lungul veacurilor, spre desăvârşirea 
limbii”14. Totodată, ea a fost destinată, precum afirmă în prefaţa sa patriarhul 
Dositei al Ierusalimului, „la un norod întreg...: rumânilor (muntenilor), 
moldovenilor şi ungrovlahilor (transilvănenilor)”15. Era destinată, deci, ca toate 
cărţile româneşti de dinainte şi de după ea, întregului popor român, fără a se ţine 
seama de graniţele vremelnice dintre fraţii de acelaşi sânge. 

Dacă românii aveau Biblia întreagă, într-o foarte frumoasă traducere 
românească, se pune întrebarea ce ar mai fi putut adăuga Antim Ivireanul în această 
privinţă? 

Oameni ca el găsesc întotdeauna ceva de adăugat! 
În primul rând, Antim, ca tipograf, îşi aduce contribuţia la mai larga 

difuzare a unor părţi din traducerea cuprinsă în Biblia de la Bucureşti. De un aport 
la eventuala îmbunătăţire a acestei traduceri nu putea fi vorba în primii ani de 
instalare a lui Antim la noi, când el încă învăţa limba română. A făcut însă ceea ce 
putea face foarte bine: a tipărit o Psaltire şi un Noul Testament în care n-a făcut 
altceva decât să reia traducerea din Biblia de la 1688. 

Tipărind Psaltirea din 1694 (la Bucureşti), „Antim nu face decât să 
reproducă, cuvânt cu cuvânt, textul psalmilor lui David cuprinşi în Biblia de la 

Bucureşti”16; nu revizuieşte nicidecum textul acelei Biblii, ba chiar reproduce şi 
unele greşeli de tipar cuprinse în acel text17. Deşi această Psaltire nu aduce o 
contribuţie proprie şi nu va face istorie, la baza ediţiilor româneşti ulterioare va sta 
Psaltirea tipărită la Buzău, în 1703, de Grigorie Rîmniceanul18, meritul lui Antim 
este de a fi oferit într-o ediţie uşor accesibilă această parte a Sfintei Scripturi atât de 
importantă în cultul ortodox, ca şi în spiritualitatea ortodoxă în general. 

                                                 
13 Ibidem, p. 95. 
14 Ibidem, p. 96. 
15 Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură..., tipărită întâia oară la 1688..., retipărită după 300 de ani în 
facsimil şi în transcriere cu aprobarea Sfântului Sinod şi cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte 
Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 
B.O.R., 1988, p. XXXI. 
16 Alexandra Roman, Psaltirile româneşti din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea. Probleme de 

filiaţie, în „Limba Română”, XXIII (1974), nr. 3, p. 237. 
17 Ibidem, p. 238. 
18 Într-un studiu anterior, intitulat Contribuţii la problema unificării limbii române literare. În 

legătură cu ediţiile româneşti din secolul al XVIII-lea ale Psaltirii, în „Limba Română”, XXIII 
(1974), nr. 1, pp. 13-24, Alexandra Roman constată că cele 25 de ediţii ale Psaltirii tipărite în cele trei 
ţări române în perioada 1710 – 1791 (14 munteneşti, 6 moldoveneşti şi 5 ardeleneşti) reproduc toate o 
versiune identică a traducerii psalmilor, versiune care are ca prototip Psaltirea tipărită la Buzău, în 
anul 1703, de Grigorie Rîmniceanul. La rândul ei, Psaltirea de la Buzău este o prelucrare a unei 
versiuni anterioare, apropiată de cea pe care o găsim în Psaltirea lui Dosoftei (1680) şi în Psaltirea 

lui Antim (1694). 
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De asemenea, Antim contribuie la difuzarea traducerii din Biblia de la 

Bucureşti prin Noul Testament pe care l-a tipărit în Bucureşti, în 170319. Era prima 
ediţie a Noului Testament, separat, în Ţara Românească (în Transilvania apăruse 
Noul Testament de la Alba Iulia, în 1648, reeditat şi acesta în 1988, de Episcopia 
Alba Iuliei). Noul Testament al lui Antim a fost tipărit cu cheltuiala domnitorului 
Constantin Brâncoveanu şi împărţit în dar. Apariţia sa, la numai 15 ani după Biblia 

de la Bucureşti, este grăitoare în ce priveşte setea poporului român după cuvântul 
lui Dumnezeu. 

Şi în Noul Testament din 1703, Antim nu face altceva decât să reproducă, 
cu foarte mici îmbunătăţiri, textul din Biblia de la Bucureşti. Omite scurtele 
introduceri cu caracter isagogic care precedă, în Biblia de la Bucureşti, 

Evangheliile de la Marcu, Luca şi Ioan, însă reţine scurtele notiţe isagogice de la 
sfârşitul fiecăreia din Epistolele pauline. 

Cu mult înainte de apariţia Bibliei de la Bucureşti, românii aveau tipărite în 
limba lor Psaltirea, Evanghelia şi Apostolul. Erau texte care au fost mereu 
îmbunătăţite, veacuri de-a rândul20 şi care, fiind citite şi explicate în biserici, la 
sfintele slujbe, devin familiare tuturor. Şi deşi pare surprinzător, la prima vedere, 
traducerea editată la 1688 n-a fost preluată de aceste colecţii liturgice de texte 
sfinte. Excepţia pe care o reprezenta Psaltirea lui Antim n-a creat tradiţie. Prin 
Psaltirea din 1703, a lui Grigorie Rîmniceanul, s-a revenit cu îmbunătăţiri la 
varianta psalmilor, anterioară acestei Biblii. Curios este faptul că Antim însuşi, în 
cele două Evanghelii ale sale, preia un text anterior Bibliei de la Bucureşti. 

Astfel, încă din primii ani ai activităţii sale pe pământ românesc, Antim 
tipăreşte o minunată Evanghelie greco-română (Bucureşti, 1693) în care sunt date, 
faţă-n faţă, pe două coloane, textul grecesc şi cel românesc al pericopelor 
evanghelice. Această ediţie şi acest fel de prezentare a textelor sunt justificate în 
prefaţa semnată de Şerban Greceanu, unul din cei doi traducători ai Bibliei de la 

1688, Evanghelia din 1693 nu preia această ultimă traducere, ci redă tale quale 

textul românesc al Evangheliei ce apăruse la Bucureşti în 168221. 
Acelaşi lucru se petrece şi cu Evanghelia care apare numai în 1723, deci la 

7 ani după moartea lui Antim, „acum a doua oară tipărită şi diortosită mai cu multă 
nevoinţă...de smeritul între ermonahi Antim Ivireanul”22. Nici acum, Antim nu 
reproduce textele după Biblia din 1688, ci „cu mai multă nevoinţă” după alt izvor, 

                                                 
19 Titlul complet al acestei ediţii este următorul: „Noul Testament  acum întâi tipărit într-acest chip 

pre limba rumânească, cu porunca şi cu toată cheltuiala Prea luminatului şi înălţatului iubitorului de 

Hristos Domn şi oblăduitoriu a toată Ţara Rumânească, Io Constantin B. Basarab Voevod. Cu 

blagoslovenia Prea Sfinţitului Mitropolit şi Exarh Plaiurilor Chir Teodosie. Şi s-au tipărit în 

tipografia domnească, în oraşul Bucureştilor, la anul mântuirii 1703. De smeritul întru ieromonah 

Antim Ivireanul”. 
20 Milan P. Şesan, Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sfintei Scripturi, Cernăuţi, 
1939, p. 101. 
21 Tit Simedrea, Evanghelia, carte liturgică în limba română, în „Biserica Ortodoxă Română”, 
LXXVI (1958), nr. 12, p. 1116. 
22 Ibidem, p. 1114. 



42   Dragoş - Ionuţ Ecaterinescu 

care nu este altul decât Evanghelia greco-română pe care o tipărise tot el în 1693 şi 
care, la rândul ei, era o simplă preluare a Evangheliei din 168223. 

Următoarea ediţie a Evangheliei va apare numai în anul 1723, deci la 7 ani 
după moartea lui Antim. Între timp Antim Ivireanul tipărise un Nou Testament 

(1703), cu textul reprodus după Biblia de la Bucureşti. Totuşi, diortositorul 
Evangheliei din 1723, popa Stoica Iacovici, nu se deosebeşte cu nimic de cel al 
Evangheliei din 1697. 

Din acelaşi trunchi, o ramură nouă apare prin Evanghelia tipărită la 
Râmnic, în 1746. Pe aceasta, ierodiaconul Lavrentie din Hurezi a revizuit-o ţinând 
seama de Tâlcuirea Evangheliilor a lui Teofilact al Bulgariei, tradusă în româneşte 
de episcopul Damaschin al Buzăului (1702 – 1708). Textul de bază al lui Lavrentie 
este însă tot Evanghelia lui Antim din 169724. Textul ediţiei de la Râmnic, căreia i 
s-ar putea zice Evanghelia Antim-Damaschin, a fost primit, bineînţeles cu unele 
îmbunătăţiri, în toate Evangheliile ce s-au editat în româneşte în diferite centre 
până în 194125. 

Astfel, deci, preluând, în 1693 şi în 1697, textul Evangheliei din 1682, cu 
ignorarea celui al Bibliei de la Bucureşti, Antim Ivireanul înrădăcinează o tradiţie, 
care se va menţine ferm vreme de peste 250 de ani. Evanghelia, carte liturgică, în 
limba română, îşi va urma drumul deschis în 1682, rămânând independentă de 
diferitele ediţii ale Bibliei sau ale Noului Testament apărute pe parcurs. 

Antim, însă, pe lângă rolul său de difuzare a textului de la 1688, pe lângă 
opţiunea ce va creea o atât de îndelungată tradiţie având în vedere textul 
Evangheliei, carte liturgică, nu se putea să nu vină cu un aport propriu şi în ceea ce 
priveşte redarea cuvântului lui Dumnezeu în limba română. 

Antim Ivireanul cunoştea ca nimeni altul Sfânta Scriptură. Întreaga sa 
operă originală dovedeşte acest lucru; în primul rând, Didahiile sale, care-i asigură 
locul unic în cultura noastră, dar şi Chipurile Vechiului şi Noului Testament, 

Învăţătură pentru taina pocăinţii, Învăţătură bisericească, prefeţele şi dedicaţiile 
sale26. Afirmaţiile sale se sprijină de fiecare dată pe texte din Sfânta Scriptură. În 
ceea ce priveşte Didahiile (pe care le-a ţinut în timpul cât a condus Biserica 
Ungrovlahiei ca mitropolit, 1703 – 1716), citindu-le „ai impresia că vorbeşte cu 
Biblia în mână, aşa de des se referă la ea. El avea însă Scriptura în mintea şi în 
inima sa...”27. Chiar când citează din memorie, redă textele foarte exact, 
reproducând uneori pe dinafară pasaje întregi. 

Antim cunoştea nu numai textul Bibliei, ci şi tradiţia interpretativă 
scripturistică. Căci el se vădeşte a fi un teolog cu preocupări de profunzime, atât 
prin cărţile pe care le tipăreşte (între care mai multe cărţi de învăţătură, ca Manual 

despre câteva nedumeriri şi soluţiuni, Mărturisirea ortodoxă, Învăţătura 

                                                 
23 Ibidem, p. 1117. 
24 Ibidem, pp. 1117-1118. 
25 Ibidem, pp. 1118-1119. 
26 Antim Ivireanul, op.cit., p. 237. 
27 Al. I. Ciurea, Antim Ivireanul, predicator şi orator, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXIV 
(1956), nr. 8-9, p. 815.  
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dogmatică, toate în limba greacă sau Floarea darurilor, în limba română şi altele), 
cât şi prin întreaga sa operă originală. 

Cunoştea apoi foarte bine limba greacă a Septuagintei şi a Noului 
Testament original. Chiar când scrie româneşte, dacă se adresează cuiva care ştie 
greceşte, el dă citatele biblice în greceşte. Acest lucru se vede foarte bine în cele 
două scrisori de apărare adresate domnitorului Constantin Brâncoveanu, în 15 
ianuarie şi în 3 februarie 1712. Înainte de o a citi în româneşte, el învăţase Sfânta 
Scriptură în greceşte. 

Curând după venirea sa în Ţara Românească, Antim a învăţat foarte bine şi 
limba română, ajungând să pătrundă, ca nimeni altul, sensul corect al limbii 
noastre. Trăind în mijlocului poporului, el i-a deprins felul de vorbire şi gusturile în 
ceea ce priveşte graiul. Lingviştii apreciază unanim drept uimitor modul în care 
Antim şi-a însuşit limba română, ajungând nu numai să scrie atât de frumos, ci să 
se impună ca neîntrecut orator în această limbă. Spre deosebire de alţi cărturari de 
atunci şi de mai târziu, Antim evită artificiile provenite din influenţa limbii 
greceşti. „Limba scrierilor lui Antim, naturală şi vioaie, lipsită de frazeologie şi 
exagerări, este limba vechilor cazanii, aceea grăită şi înţeleasă pe întregul pământ 
românesc. Fraza, perfect construită, are calităţi bine observate de specialiştii în 
materie”28. 

Cu o zestre intelectuală ca aceasta, nu se putea ca Antim Ivireanul să nu 
vină cu o contribuţie proprie la îmbunătăţirea redării româneşti a textelor biblice. 

S-a constatat această contribuţie în două din cărţile scoase de Antim 
Ivireanul. 

În Antologhionul tipărit la Râmnic, în 1705, s-a putut vedea, de exemplu, 
că pentru pericopele paremiilor (texte din Vechiul Testament citite la slujbe) Antim 
are în faţă Biblia de la 1688, al cărui text însă el revizuieşte atent (desigur, după cel 
grecesc) în ce priveşte exactitatea traducerii şi îi îmbunătăţeşte forma românească. 
El evită mai ales folosirea perfectului simplu, mult prea frecvent în Biblia din 1688 

şi care constituie, în această Biblie, un regionalism, înlocuindu-l de foarte multe ori 
cu perfectul compus, ca în graiul românesc cel mai răspândit. Pericopele din 
Evanghelii urmează şi ele îndeaproape textul Bibliei de la Bucureşti (sau al Noului 

Testament din 1703) cu foarte mici îmbunătăţiri, mai ales aceeaşi evitare a 
perfectului simplu. Textele din Epistole se distanţează mai mult de Biblia din 1688, 

redarea lui Antim fiind mult mai clară şi extrem de apropiată de cea actuală. 
Stăpânind tot mai bine limba română, pe măsură ce trecea timpul, Antim 

îşi face tot mai simţite intervenţiile în ce priveşte îmbunătăţirea traducerii. Astfel, 
se constată că în Ceaslovul tradus şi tipărit la Târgovişte, în 1715, psalmii apar  
într-o formă practic identică cu cea din Psaltirea românească de astăzi. Deşi se 
vede că foloseşte Biblia de la Bucureşti, el elimină arhaismele şi îmbunătăţeşte 
fraza. Psalmii săi, îmbrăcaţi în cea mai curată şi frumoasă limbă românească, au o 
cursivitate şi o muzicalitate ce vor fi conservate în toate ediţiile de după aceea ale 
Psaltirii. Mai ales psalmii utilizaţi frecvent în cultul ortodox apar la Antim într-o 

                                                 
28 Niculae Şerbănescu, op. cit., p. 766. 



44   Dragoş - Ionuţ Ecaterinescu 

formă care poate fi considerată definitivă şi care nu va fi depăşită de niciunul dintre 
traducătorii de mai târziu ai Bibliei. 

De asemenea, rugăciunea Tatăl nostru, din acelaşi Ceaslov, este absolut 
identică cu cea din cărţile noastre de astăzi. Faptul este cu atât mai remarcabil cu 
cât în Biblia de la Bucureşti această rugăciune mai cuprinde expresii greoaie, care 
au şi fost înlocuite după aceea prin formele pe care le găsim la Antim. 

Se pune întrebarea însă cum se explică o astfel de reuşită. Răspunsul este 
că ea nu constituite rodul exclusiv al eforturilor de traducător ale lui Antim. Într-o 
măsură mai mare decât traducătorii Bibliei de la Bucureşti, el este moştenitorul 
îndelungatei tradiţii liturgice româneşti. Deşi Liturghia se săvârşea încă în slavonă, 
Psaltirea, Evanghelia, Apostolul erau traduse de mult în limba română. Se ştie, de 
exemplu, că Psaltirea românească intrase în uz în unele mănăstiri încă de la 
începutul secolului al XV-lea29. Ca monah, Antim a intrat de la bun început în 
această tradiţie liturgică, ascultând şi citând sau cântând el însuşi, zi de zi, paremii, 
psalmi, pericope din Evanghelie sau din Apostol, într-o redare românească ce se 
modelase desăvârşit după graiul poporului. 

Meritul lui Antim constă, deci, nu numai în faptul de a fi intervenit el 
însuşi cu îmbunătăţiri de traducere, ci şi în acela de a fi reţinut în cărţile de slujbă 
pe care le-a pus la îndemâna preoţilor şi a credincioşilor noştri, multe dintre ele 
tipărite pentru prima dată, acea formă a textelor biblice care devenise tradiţională şi 
se imprimase adânc în minţi şi în inimi. 

În concluzie, între multiplele realizări ale lui Antim în slujba Bisericii şi a 
poporului român trebuie s-o socotim şi pe aceea de a fi contribuit atât la difuzarea 
textelor biblice pe calea tiparului, cât şi la definitivarea redării româneşti a acestor 
texte. 

Convins că poporul trebuie să se roage şi să citească Scriptura în limba sa, 
Antim Ivireanul se angajează într-un efort stăruitor pentru triumful deplin al limbii 
române în Biserică. Geniul său şi identificarea deplină cu modul de a gândi şi a 
simţi al poporului român dretpcredincios au asigurat acestui efort o reuşită deplină. 
Opţiunile sale în ceea ce priveşte limba Bibliei româneşti, validate de istorie, sunt 
exemplare pentru toţi ce vor să facă înţeles cuvântul lui Dumnezeu. 

Acesta a fost mitropolitul Antim Ivireanul al Ţării Româneşti, care, precum 
s-a arătat, dorinţa lui de a vedea neamul nostru liber şi stăpân pe propria-i soartă, 
de care era animat, a plătit-o chiar cu preţul vieţii sale.  

Încheiem cu cuvintele marelui scriitor şi arheolog Alexandru Odobescu, 
care, plin de admiraţie, vorbea despre Antim Ivireanul în felul următor: „De câte 
ori va voi cineva să deschidă cartea suvenirilor literare ale naţiei române, numele 
lui Antim tipograful se va prezenta cu onoare printre cele dintâi. Istoria propăşirii 
noastre naţionale îl va aminti în veci cu laude şi-i va acorda în tot timpul 
glorioaselor prerogative ce se dau acelora care ştiu a se pune în capul luminării 
unui popor”30. 

   
                                                 
29 Milan P. Şesan, op. cit., p. 118. 
30 Alexandru Odobescu, Scene istorice, Editura Art, Bucureşti, 2008, p. 133. 
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BISHOP ANTIM IVIREANUL – 

SUBSTANTING PERSONALITY OF THE ROMANIAN CULTURE 

 
(Abstract) 

 
            By his actions, Antim Ivireanul he scored one of the brightest pages in the history of 
the Church and even the Romanian people. Therefore, it is a warm piety and gratitude duty 
to be brought as often in memory of all of us, in other words as his figure, now in the world 
as to be lowered and among us today , and he be seen in perspective of the past and to be 
cherished by us all with the benefit of that approach and look at people whose life and work 
chief merged forever with the destiny of the nation and the Romanian Orthodox Church. 
    Among the many achievements of Antim for Church and the Romanian people and 
therefore we have to count to have contributed both to the dissemination of the biblical 
texts on the path pattern and Romanian playback finalization of these texts. 
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DOMENIUL FUNCIAR AL BOIERILOR PĂIENI  

DIN JUDEŢUL DOLJ  
 

 

ILEANA CIOAREC 
 
 

 
 Originari din localitatea Paia, de unde familia şi-a luat numele, boierii 
Păieni sunt atestaţi prima oară în secolul al XVI-lea, când documentele menţionează 
pe un un anume Bodin din Paia, vătaf de plai în anul 15831.  
 Deţinătorii unui întins domeniu funciar, Păienii se pot alătura altor familii 
cu veche şi îndepărtată ascendenţă boierească, probabil dinainte de constituirea 
statului feudal Ţara Româneasă. Existenţa domeniului lor este dovedită atât de 
numeroase diate, testamente, cât şi de mai multe hotărnicii, rămase ca mărturie   
de-a lungul timpului. 

Această familie boierească avea proprietăţi în toate judeţele Olteniei: Dolj, 
Gorj, Mehedinţi şi Romanaţi. În judeţul Dolj, boierii Păieni au stăpânit următoarele 
moşii şi sate: Paia, Gubaucea, Hunia, Maglavit, Booveni, Rojişte şi Drăgnei. 
 Moşia lor de vatră şi centrul de manifestare socio-economică şi politică a 
fost Paia. Aceasta este menţionată într-un hrisov emis la 17 mai 1589, prin care 
Mihnea Turcitul a întărit lui Nica al doilea postelnic şi soţiei sale Maria, nepoata 
Ancăi din Coiani, stăpânirea peste mai multe sate, printre care şi „Paia toată”.       
În hrisov, se precizează că acest sat  „au fost de moşie şi de strămoşie, vechi şi 
drepte averi, partea aleasă a răposatului Radu postelnic de la fraţii săi, Barbu mare 
ban al Craiovei, Pârvu mare vornic şi Danciu comis numit Gogoaşe, ocine 
împărţite şi alese de tatăl lor, jupan Neagoe ban Strehăianul, din zilele răposatului 
Vlad voevod Călugărul”2. La 29 august 1594, Mihai Viteazul a întărit mănăstirii 
Glavacioc a patra parte din satul Paia. Mănăstirea primise această parte de moşie ca 
danie de la jupâniţa Marga, fiica lui Matei ban, cu condiţia ca ea să fie 
înmormântată în locaşul de cult. Donaţia fusese făcută în perioada în domn al Ţării 
Româneşti era Mihnea Turcitul. În timpul domniei lui Mihai Viteazul, partea de 
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moşie din Paia dăruită mănăstirii Glavacioc a fost cotropită de Danciu, fost vornic 
din Brâncoveni şi de Manta mare paharnic. Nemulţumiţi, călugării s-au adresat 
divanului domnesc susţinând că partea de moşie cotropită le aparţine. În susţinerea 
celor afirmate au prezentat mai multe „cărţi” de la Mihnea Turcitu şi Ştefan  Surdu, 
din care reieşea că mănăstirea primise această parte de moşie ca zestre de la 
jupâniţa Marga, fiica lui Matei ban3. La 10 aprilie 1610, Radu Şerban a confirmat 
lui Ghiocă postelnic stăpânirea peste o parte din Paia pe care o cumpărase de la 
Oprea cu 600 de aspri4. În septembrie 1793, mai mulţi boieri au judecat pricina 
dintre Gheorghe Păianu cu Luxandra Haralamb, fiica răposatului serdar Iordache 
Păianu. Cea din urmă susţinea că moşia Paia îi aparţinea în întregime. După 
cercetare, domnitorul Alexandru Moruzi a hotărât ca Gheorghe Păianu să 
stăpânească jumătate din moşia Paia. Ulterior, acesta a vândut partea sa de moşie 
din Paia paharnicului Bibescu. La începutul secolului al XIX-lea, serdarul Iordache 
Păianu a răscumpărat de la paharnicul Bibescu partea de moşie din Paia, vândută 
de Gheorghe Păianu. Cealaltă jumătate a moşiei a rămas în proprietatea Luxandrei 
Păianu. În anul 1819, moşia Paia se găsea în stăpânirea boierilor Păieni5. În anul 
1831, ca stăpâni ai acestei moşii sunt menţionaţi şetrarul Teodorache Păianu şi 
Nicolache Păianu6. În 1864, moşia Paia se afla în stăpânirea lui Nicolae Păianu, 
Gheorghe Păianu şi Petre Colibăşianu7. În anul 1906, ca proprietari ai moşiei sunt 
menţionaţi: Sever Gărdăreanu, C. Colibăşianu, Gheorghe N. Păianu, Colonel 
Drăgoescu, Jose de la Guerero, inginerul N. I. Păianu şi D. Comşa8. În anul 1918, 
pe moşia Botoşeşti-Paia se aflau mai mulţi proprietari: Janeta Milescu (4569 ha), 
Maria Comşa (542 ha), Sabin Iliescu (350 ha), Gr. Drăgoescu (600 ha) şi Gh. 
Păianu (531 ha).  
 Un alt sat care a intrat în stăpânirea boierilor Păieni a fost Gubaucea. Este 
menţionat în hrisovul emis la 29 iunie-18 septembrie 1577 ca hotar al satului 
Bucoviciorul9. La 28 august 1579, Radu Mihnea a întărit postelnicilor Radu şi 
Preda Brădescu şi nepoatei lor, Paraschiva satul „Gubacucea toată şi cu tot hotarul 
şi cu tot venitul”. În hrisov, se menţionează că cei trei moşteniseră satul de la 
bunicii lor, Stoican şi Preda. Aceştia primiseră satul de la Radu de la Afumaţi ca 
răsplată pentru vitejia de care dăduseră dovadă în luptele cu turcii. În timpul 
domniei lui Radu Mihnea, Radu, Preda şi Paraschiva s-au judecat cu Isar, care 
pretindea că moşia Gubaucea îi aparţine. Domnul le-a cerut celor două părţi să 
aducă câte 12 jurători care să confirme cele susţinute. Isar nu a putut să aducă pe 
cei 12 boieri jurători şi astfel satul a rămas în continuare în stăpânirea lui Radu, 
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Preda şi Paraschivei10. Ulterior, Preda Brădescu a dăruit o parte din moşia 
Gubaucea fiicei sale Stana, care s-a căsătorit cu Laţco din Paia.  Mai târziu, urmaşii 
lui Radu, Preda şi ai lui Laţco din Paia au vândut satul Gubaucea lui Vladislav 
slugerul. După moartea sa, satul i-a revenit fiului său Hamza clucerul care l-a 
vândut lui Ionaşco din Vardiniţa. În anul 1669, Curuia medelnicerul şi Vasile 
Păianu au răscumpărat satul Gubaucea de la Ionaşco din Vardiniţa, restituindu-i 
acestuia banii pe care acesta îi dăduse. În anul 1727, moşia Gubaucea se afla în 
stăpânirea boierilor Păieni11. În anul 1819, ca proprietar al moşiei Gubaucea este 
menţionat Tudorache Păianu12. În anul 1831, moşia se afla în stăpânirea 
medelnicerului Fotache Păianu, a lui Teodorache Păianu şi vornicului Ion Ştirbei. 
Conform Catagrafiei din anul 1845, proprietari ai moşiei Gubaucea erau Dincă 
Coţofeanu şi Stanca Păianca13.  În anul 1864, pe moşia Gubaucea, aflată în 
proprietatea lui T. Păianu şi Gheorghe Coţofeanu, au fost împroprietăriţi 164 de 
săreni. În anul 1906, ca proprietari ai moşiei Gubaucea sunt menţionaţi: Răduţ 
Geblescu (900 ha), M. Triţescu (600 ha), A. N. Strâmbeanu (500 ha), V. Popescu 
(300 ha), C. Păianu (150 ha), Carisi Strâmbeanu (120 ha), colonel G. Savopol (350 
ha)14. 
 Şi satul Drăgnei s-a aflat în stăpânirea boierilor Păieni. Acesta este 
menţionat în hrisovul emis la 29 iunie-18 septembrie 1577, ca hotar al satului 
Bucoviciorul15. La 28 august 1579, Radu Mihnea a întărit postelnicilor Radu şi 
Preda şi nepoatei lor Paraschiva satul Drăgnei „tot şi cu toate hotarele şi cu tot 
venitul”16. În hrisov, se menţionează că cei trei moşteniseră satul de la bunicii lor, 
Stoican şi Preda. Aceştia primiseră satul de la Radu de la Afumaţi ca răsplată 
pentru vitejia lor în luptele purtate. În timpul domniei lui Radu Mihnea, Radu, 
Preda şi Paraschiva s-au judecat cu Isar, care pretindea că moşia Gubaucea îi 
aparţine. Domnul le-a cerut celor două părţi să aducă câte 12 jurători, care să 
confirme cele susţinute. Isar nu a putut să-i aducă pe cei 12 boieri jurători şi astfel, 
satul a rămas în continuare în stăpânirea lui Radu, Preda şi Paraschivei17. În anul 
1908-1909, a fost realizată, de către inginerul hotarnic D. Giormăneanu, la cererea 
Esterei C. Păianu, hotărnicia moşiei Drăgnei, stabilindu-se cu această ocazie 
limitele acestei moşii. Potrivit acestui act, hotarul dintre Drăgnei şi partea din 
moşia Gubaucea aflată în proprietatea lui Vasile Popescu începea din: „piatra din 
colţ, punct comun între moşiile Toia, Gubaucea propriu-zisă şi Gubaucea ce-i zice 
şi Gubauciţa sau Drăgnei merge spre miazăzi pe vechiul muşchi sau mejdină de 
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hotar, peste valea făgeţelului până la movila veche din şesul dealului, şi de aici tot 
înainte pe vechiul hotar şi trecând prin movila veche intermediară merge tot spre 
miazăzi peste drumul Carpenului, până în movila veche din culmea Văii 
Petriceana. Şi de aici tot înainte pe vechiul hotar, pe coastă la vale peste apa Văii 
Petriceana şi pe coastă în sus până în movila veche din dosul văii. Şi de aici tot 
înainte spre miazăzi pe vechiul hotar pe coastă  la deal, peste drumul cătunului 
Bechet până în movila veche din capul delimitării. Din această movilă merge tot 
înainte spre miazăzi pe vechiul hotar, până în movila veche din coasta dealului 
Deznăţuiului, iar de aici tot spre miazăzi înclinat spre răsărit pe vechiul hotar, pe 
coasta dealului în jos până în movila veche din poalele dealului. Iar de aici tot 
înainte spre miazăzi pe vechiul hotar, pe drumul Călugăreilor. Iar de aici merge tot 
spre miazăzi, peste apa Deznăţuiului până în movila veche. Şi de aici merge spre 
miazăzi pe coasta dealului în sus, până în movila veche din culmea dealului. Iar de 
aici merge pe şesul dealului, tot pe vechiul hotar spre miazăzi înclinat spre răsărit 
până în movila veche de lângă drumul Craiovei. Şi de aici pe şes înainte spre 
miazăzi pe vechiul hotar până în movila veche”18.  

Hotarul dintre moşiile Drăgnei şi Teiu pornea din „răscruciul vechi în 
marginea ce am făcut acum aproape de groapa unei cârciumi ce au fost odată pe 
moşia Gubaucea. De aici linie dreaptă între răsărit şi miazăzi până în măgura ce am 
făcut în marginea Lacului cu Osiacii”19. Limita despărţitoare dintre moşia Drăgnei 
şi partea de moşie din Gubaucea aflată în proprietatea lui Ion Bărcanu şi Constantin 
Zulufatul începea din: „movila veche ce este făcută pe hotarul moşiei Teiu spre 
miazănoapte, pe mejdina posesiei, drept în movila ce este semn despărţitor dintre 
cumpărăturile lui Ioan Bârcanu şi dintre ale răposatului Constantin Zulufatu. Şi de 
aici, tot drept înainte spre miazănoapte, pe mejdina posesiei actuale până în movila 
ce este semn comun între partea doamnei Sofia I. Smărăndescu, între a doamnei  
Estera Păianu şi între fundăturile casei răpsatului Constanti  Zulufatu”20.  

Hotarul despărţitor între moşia Drăgnei şi partea din moşia Gubaucea aflată 
în stăpânirea Sofiei I. Smărăndescu începea din „movila veche spre miazănoapte 
peste drumul Craiovei şi de aici tot înainte spre miazănoapte pe actuala posesie. Şi 
de aici tot pe actuala posesie şi tot spre miazănoapte pe coastă în vale şi peste apa 
Deznăţuiului până în măgura ce este făcută în crivina Deznăţuiului. Iar de aici tot 
pe actuala posesie şi tot spre miazănoapte peste drumul Călugăreilor, trecând prin 
măgura veche pe coastă la deal până în movila din coastă. Şi de aici tot spre 
miazănoapte înclinat spre răsărit pe linia actualei posesiuni, pe şesul dealului şi 
peste drumul cătunului Bechte până în movila din trăsura hotarului general. Şi de 
aici tot drept înainte, pe linia actualei posesiuni şi tot spre miazănoapte înclinat spre 
răsărit, pe coastă în jos şi peste scursura văii Petriciana până în movila ce este 
făcută în talvegul văii. Şi de aici tot pe posesia actuală, spre miazănoapte înclinat 
spre răsărit, pe coastă în sus, peste drumul Carpenului până în movila ce este făcută 
deasupra văii Făgeţelului. Apoi, tot pe posesie, spre miazănoapte înclinat spre 
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răsărit, pe coastă în jos până la semnul vechi al posesiunii de lângă scursura văii 
Făgeţelului”21. În ceea ce priveşte hotarul dintre moşia Drăgnei şi partea de moşie 
din Gubaucea a lui Răduţ Geblescu, actul de hotărnicie stabilea că acesta începea 
din „măgura veche ce este lângă scursura văii Făgeţelului în partea de miazăzi, 
trecând firul apei Făgeţelului merge spre miazănoapte înclinat spre răsărit pe coastă 
în sus, drept în movila de pe linia hotarului Toia”22.  Limita dintre moşia Drăgnei şi 
moşia Toaia pornea din „semnul vechi al posesiunii ce este despre fundătura lui 
Răduţ Geblescu drept în piatra din colţ despre Gubaucea propriu-zisă”23. După 
această dată moşia, Drăgnei nu mai apre menţionată, ea contopindu-se cu moşia 
Gubaucea. 

Un alt sat component al domeniului funciar al boierilor Păieni a fost 
Rojişte. Este menţionat într-un hrisov emis la 31 iunie 1577, prin care Alexandru 
Mircea a întărit lui Vlad şi Neagu Căpăţână stăpânirea asupra satului Rojiştea pe 
care îl primiseră de la Ivaşcu. Anterior, satul se aflase în stăpânirea boierilor 
Craioveşti24. În anul 1828, moşia Rojiştea se afla în stăpânirea lui Ştefan 
Coţofeanu25. În anul 1831, ca proprietari ai moşiei Rojiştea sunt menţionaţi Iancu 
Ralea şi Marghioala Coţofeanca26. După anul 1831, sunt menţionate satele Rojiştea 
de Jos, aflat în proprietatea lui Nicolae Păianu şi Rojiştea de Sus, al cărei proprietar 
era Ioan Ralea. În anul 1837, moşia Rojiştea de Jos se afla în stăpânirea parucicului 
Nicolache Păianu27. Tot el era proprietar al moşiei şi în 184528. În anul 1864, pe 
partea de moşie din Rojişte, aflată în proprietatea Mariei N. Păianu, au fost 
împroprietăriţi 18 săteni, care au primit 143 de pogoane.  

În anul 1894, la cererea Mariei N. Păianu, inginerul hotarnic M. N. 
Popescu a stabilit hotarul despărţitor între partea de moşie rămasă în proprietatea 
Păienilor şi partea cedată locuitorilor. Hotarul începea: „din movila ce am făcut la 
răsărit de drumu Bechetului drept spre apus puţin spre miazănoapte în movila de 
deasupra drumului Bechetului. Iar de aici se întoarce şi merge drept spre 
miazănoapte în movila din marginea drumului Bechtului. Iar de aici se întoarce şi 
merge spre apus şi cam spre miazăzi peste drumul Bechetului drept în movila din 
muchia de deasupra izvorului Vijoaia. Iar de aici se întoarce şi merge pe muchia 
dealului, peste muchii pe culme spre miază-noapte şi puţin spre apus drept în 
movila ce s-a făcut deasupra grădinii lui Negrea. Iar de aici se întoarce şi merge 
spre apus puţin spre miazăzi  pe lângă coastă la vale şi pe Crivină drept în movila 
ce s-a făcut lângă Lacul Roşu. Iar de aici se întoarce şi merge spre miază-zi şi cam 
spre apus drept în movila ce s-au făcut în codiţa bălţii Roşului. Iar de aici se 
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întoarce şi merge spre apus şi cam spre miazănoapte drept în movila ce s-a făcut pe 
rădăcina părului lui Matei Ilie. Iar de aici merge tot spre apus şi cam spre 
miazănoapte pe glod drept în movila ce o are făcută între Drumu Pădi şi Drumu 
Livezilor. Iar de aici se întoarce şi merge spre miazănoapte şi cam spre orient drept 
în movila ce s-au făcut din dealu de pod lung de peste Strâmba. Iar de aici se 
întoarce şi merge spre miazănoapte şi cam spre răsărit drept peste scursura strâmbii 
în movila din glod care este punct despăţitor între Rojiştea lui Nicolae Păianu şi 
Rojiştea dumnealui Barbu Golfineanu. Iar de aici se întoarce şi merge tot pe hotar 
spre răsărit şi cam spre miazăzi drept în movila de hotar cu piatra de lângă Podişor. 
Iar de aici se întoarce şi merge spre miazănoapte şi cam spre răsărit în piatra de 
lângă Fântâna Belcineanului. Iar de aici merge tot pe hotar spre răsărit şi cam spre 
miazăzi drept în turnu bisericii care stă şi punct despărţitor  între Rojiştea 
dumnealui Nicolae Păianu şi Rojiştea dumnealui Barbu Golfineanu. Iar de aici 
merge tot pe hotar spre răsărit şi miazăzi prin comună peste drumul Bechetului 
drept în movila de hotar din marginea comunei. Iar de aici merge tot pe hotar şi tot 
spre răsăreit şi cam spre miazăzi drept în movila de hotar din islaz. Iar de aici se 
întoarce şi merge spre miazăzi şi cam spre apus drept prin islaz în movila de lângă 
drumul Mârşanilor. Iar de aici merge tot spre miazăzi şi cam spre apus peste 
drumul Mârşanilor drept în movila ce am făcut de la deal de drumul Bechetului ”29.   
În anul 1906, moşia Rojiştea se afla în stăpânirea epitropiei Bisericii Madona 
Dudu, a lui G. N. Păianu, a inginerului N. I. Păianu, a lui Dumitru Comşea şi alui 
Jose de Luz Guerero30.  
 Şi satul Hunia s-a aflat o lungă perioadă de timp în stăpânirea boierilor 
Păieni. Este menţionat într-un document  emis la 27 mai 1623, când şase boieri 
luaţi pe răvaşe domneşti au împărţit averea rămasă de la Ion paharnicul din Paia 
între soţia sa Marina şi fiul lor, Laţco comis. În urma împărţirii, satul Hunia a 
revenit lui Laţco comis31. Din documentul menţionat rezultă că satul Hunia era 
mult mai vechi, el aflându-se deja în stăpânirea boierilor Păieni la începutul 
secolului al XVII-lea. La sfârştiul aceluiaşi secol, o parte din moşia Hunia a fost 
dată de Preda Păianu ca zestre fiicei sale Vilaia la căsătoria acesteia cu Gheorghe 
Obedeanu. În anul 1727, moşia Hunia, situată în plasa ispravnicului Costandin 
Poenar din judeţul Mehedinţi, se afla în stăpânirea vornicului Constantin Obedeanu 
şi a lui Ion Păianu32. Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, urmaşii lui Constantin 
Obedeanu şi Ion Păianu au dăruit moşia bisericii Madona Dudu din Craiova.  

Parte componentă a domeniului funciar al boierilor Păieni a fost şi satul 
Maglavit. Este menţionat într-un hrisov emis la 1589-15 aprilie 1591, ca hotar al 
satului Comani care a fost întărit de Mihnea Turcitul mănăstirii Tismana33. La 
începutul secolului al XVII-lea, satul Maglavit se afla în stăpânirea lui Ion comisul 

                                                 
29 SJAN Dolj, Colecţia Cărţi de Hotărnicie, dosar 459/1894, f. 12. 
30 Anuarul agriculturei pe anul 1906 cuprinzând cele 5 judeţe din regiune Dolj, Gorj, Mehedinţi, 

Romanaţi, Vâlcea, p. 37. 
31 DIR, B, veac XVII, vol. IV (1621-1625), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1954, p. 277. 
32 Dumitru Bălaşa, op. cit., p. 70. 
33 DIR, B, veac XVI, vol. V, p. 396. 
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din Paia. Satul Maglavit a rămas în întregime în stăpânirea familiei Păianu până la 
sfârşitul secolului al XVIII-lea, când în urma căsătoriei Vilaiei Păianu, fiica lui 
Preda Păianu, cu Gheorghe Obedeanu o parte din el a trecut în posesia Obedenilor. 
În anul 1727, moşia Maglavit, situată în plasa ispravnicului Costandin Poenar din 
judeţul Mehedinţi, se afla în stăpânirea vornicului Constantin Obedeanu şi a lui Ion 
Păianu34. La 28 octombrie 1764 Maria, soţia lui Tudorache Păianu, împreună cu fiii 
săi Constantin şi Gheorghe, au vândut ctitorilor bisericii Madona Dudu, partea lor 
de moşie din Maglavit cu 75 de taleri35. Patru ani mai târziu, la 6 iunie, Gheorghiţă 
Păianu postelnicel, nepotul Maricăi Păianu, a vândut şi el lui Hagi Gheorghe şi 
Constantin Fotescu, ctitorii bisericii, partea lui de moşie din Maglavit cu 75 de 
taleri36. 

Un alt sat aflat în stăpânirea boierilor Păieni a fost şi Booveni. A intrat în 
stăpânirea acestei familii boiereşti la începutul secolului al XIX-lea. În anul 1837, 
moşia Booveni se afla în stăpânirea lui sărdarului Ioan Ralea şi a parucicului 
Nicolae Păianu37. Cei doi sunt menţionaţi ca proprietari ai acestei moşii şi în anul 
184538. În anul 1869, Maria N. Păianu nemulţumită că hotarele moşiei sale au fost 
încălcate de nenumărate ori de Nicolae Mihail a solicitat autorităţilor să trimită un 
inginer hotarnic care să stabilească semnele despărţitoare ale moşiilor Drănicu şi 
Booveni. Ca inginer hotarnic a fost desemnat N. D. Iotta. Aceasta, după ce a 
analizat actele de proprietate puse la dispoziţie de cele două părţi, a fixat hotarul 
despărţitor dintre moşiile Booveni şi Drănic. Acesta începea din „măgura veche de 
la gutui, situată aproape de ţărmul drept al Jiului. De aici, tot spre apus linie dreaptă 
în măgura din Lacul cerului înfierat situat în şesul piscului numit al Teişului. De 
aici tot spre apus linie dreaptă în lacul Ariciu din Poiana Mare de la Zariste unde au 
fost piatră. De aici tot spre apus în măgura de lângă drumul Şegărcii linie dreaptă. 
De aici pe drumul vechi al Şegărcii tot spre apus pe curbitura drumului în măgura 
din drumul Tarăşului.  De aici tot pe drumul Şegărcii înspre apus, pe curbitura 
drumului în stejarul din dolina lacului cu cânepa unde este măgura făcută pe 
rădăcinile stejarului ce a fost în ţărmul lacului despre nord”39. 

În stăpânirea boierilor Păieni s-a aflat pentru o scurtă perioadă de timp şi 
satul Cetate. Acesta este menţionat într-un hrisov emis la 3 mai 1625 ca hotar al 
satului Dârvari40. Iniţial, moşia Cetate s-a aflat în stăpânirea boierilor Bengeşti. La 
sfârşitul secolului al XVII-lea sau începutul secolului al XVIII-lea, Barbu 
Bengescu a dăruit moşia Cetate ca zestre fiicei sale Despa, la căsătoria acesteia cu 
consilierul Ilie Ştirbei. În anul 1727, satul Cetate se afla în stăpânirea lui Ilie 
Ştirbei41. După moartea sa, moşia a trecut în proprietatea fiului său, biv vel şetrar 
Nicolae Ştirbei. La 6 noiembrie 1753, acesta a vândut moşia Cetate biv vel 
                                                 
34 Dumitru Bălaşa, op. cit., p. 70. 
35 SJAN Dolj, Epitropia Bisericii Madona Dudu, dosar 3/1834-1865, f. 76. 
36 Ibidem. 
37 T. G. Bulat, op. cit., p. 41.  
38 Ion Ionescu, op. cit.,  p. 442. 
39 SJAN Dolj, Colecţia Cărţi de Hotărnicie, dosar 202/1869, f. 4. 
40 DIR, B, veac XVII, vol. IV, p. 510. 
41 Dumitru Bălaşa, op. cit., p. 70. 



 Domeniul funciar al boierilor Păieni din judeţul Dolj 53 

medelnicerului Barbu Păianu42. Moşia Cetate nu a rămas pentru mult timp în 
stăpânirea acestei familii boiereşti deoarece la sfârşitul secolului al XVIII-lea, 
Gheorghe Păianu a dat-o ca zestre uneia dintre fiicele sale la căsătoria acesteia cu 
Constantin Haralambie. 
 Numeroasele moşii pe care boierii Păieni le-au deţinut în judeţul Dolj 
demonstrează atât calitatea lor de mari boieri (stăpâni funciari), cât şi rolurile 
economice şi sociale importante pe care aceştia le-au jucat în societatea 
românească. 

 

 
THE ESTATES OF THE PĂIANU BOYARS  

IN THE DOLJ DISTRICT 

 
(Abstract) 

 

Original from the locality Paia, from which the family took the name, the Păianu 
boyars are attested for the first time in the 16th century, when the documents mentioned a 
certain Bodin from Paia.  Owning a wide landed property, the Păianu family, could join 
other families with an old and far off origin as boyars, probably before the foundation of the 
feudal state Walachia. The existence of their estate is proved by a great number of 
testaments and many others documents in which are specified the frontiers („hotărnicii”) 
that have remained as a testimony along the time. This noble family owned properties in 
four from the five districts of Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedinţi and Romanaţi.   

The large number of estates demonstrates both their quality as important boyars 
and the economic role that they played in the Romanian society. 

 
Keywords: Păianu boyars, the estates, Dolj district, testaments, frontiers. 

                                                 
42 Paul Şt. Grecianu, Genealogii documentate ale familiilor boiereşti, vol. II, Bucureşti, 1916, p. 427. 
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În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, România, în drumul ei spre 
modernizare, a traversat o perioadă de tranziţie, fiind influenţată de mai mulţi 
factori: agricultura, baza economiei româneşti, a fost reanimată, cunoscând o 
expansiune fără  precedent, prin intermediul industriei şi al introducerii capitalului 
străin; utilizarea în exclusivitate a uneltelor moderne pe marile moşii şi, uneori, 
chiar în gospodăriile ţăranilor înstăriţi, deşi, la polul opus, se găseau celelalte 
categorii de ţărani, unde numărul maşinilor agricole era insuficient sau le lipseau 
chiar şi animalele; înfiinţarea, în 1881, a Creditului Agricol şi ulterior a băncilor 
populare, acordând credite ieftine ţăranilor; domeniul silvic beneficiază, începând 
cu anul 1843, de primele dispoziţii oficiale româneşti menite să reglementeze 
exploatarea pădurilor1, completate ulterior de primul Cod silvic (1881), care 
prevedea obligativitatea amenajării „conform ştiinţei” a tuturor pădurilor supuse 
regimului silvic2; îmbunătăţirea modului de viaţă al ţăranilor din punct de vedere al 
condiţiilor de locuire, îmbrăcăminte şi alimentaţie; combaterea analfabetismului, 
prin alocarea de fonduri destinate educaţiei la sate, ceea ce a dus la creşterea 
semnificativă a numărului şcolilor şi al cadrelor didactice. De asemenea, nevoia de  
 

                                                 
 Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din 
Craiova, al Academiei Române; e-mail: narcisa_mitu@yahoo.com.  
1 Laura Bouriaud, Gestionarea pădurilor private. Suport electronic de curs, 2012/2013, p. 26, vezi 
http://silvic.usv.ro/cursuri/gestionarea_padurilor_private.pdf. „Pravila pentru curăţarea pădurilor de pe 
moşiile boiereşti, mănăstireşti şi altele”, intrată în vigoare în Moldova în anul 1843, stabilea metoda de 
amenajare: parchetaţie pe suprafeţe; fixa regimul codrul pentru pădurile de stejar şi răşinoase, iar 
pentru celelalte, crângul cu rezerve (crângul compus); fixa tratamentul: tăieri rase cu 56 de rezerve la 
ha. Acest tip de exploatare a fost extins, mai târziu, şi în Muntenia şi a fost aplicat în pădurile statului până 
după 1880. 
2 Scopul amenajării pădurilor era acela de a stabili condiţiile menite să prevină epuizarea sau distrugerea 
rezervei de lemn, stabilind măsuri cu caracter restrictiv, luate de autorităţi, prin care se urmărea interzicerea 
unor practici distrugătoare, în special a defrişărilor şi a tăierii arborilor la întâmplare. Din punct de vedere 
administrativ au fost înfiinţate ocoalele silvice, iar pentru amenajarea pădurilor s-au constituit unităţi 
teritoriale amenajistice cum sunt: unitatea de gospodărire, parcela şi subparcela. Au fost construite reţele de 
drumuri, atât pentru realizarea unui transport uşor, cât şi pentru a veni în sprijinul altor activităţi silvice 
precum: cultura pădurii, protecţia şi paza pădurilor, vânătoarea şi amenajarea pădurilor etc. 
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formare a unor specialişti de înaltă calificare a dus la înfiinţarea de şcoli superioare 
şi societăţi ştiinţifice. 
 O evoluţie ascendentă cunoaşte, în această perioadă, şi presa periodică. 
Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în spaţiul cultural românesc au 
circulat peste 200 de periodice, numărul lor trecând, după anul 1900, de 2 000 de 
publicaţii3. Acestea erau publicaţii oficioase, semioficioase sau pretins independente, 
reviste literare sau cu caracter special (ştiinţifice, şcolare, bisericeşti), multe dintre ele 
fiind destinate nevoilor de cunoaştere a populaţiei de la sate.  

Printre militanţii transformării satelor româneşti s-a numărat şi Ion 
Kalinderu4, una dintre marile personalităţi ale intelectualităţii româneşti din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea şi primul deceniu al secolului XX. 

Numit administrator al Domeniului Coroanei, în 1884, s-a remarcat prin 
dorinţa de a păstra şi proteja patrimoniul natural al ţării. Un interes deosebit l-a 
manifestat pentru problemele silvice, deşi nu avea pregătire în domeniu, asta, şi 
datorită faptului că cea mai mare parte din suprafaţa Domeniilor Coroanei era 
ocupată de pădure: 67.198 de ha5. Scopul său primordial era acela de a introduce, 
alături de o exploatare agricolă modernă şi o gospodărire forestieră avansată, 
bazată pe cunoştinţe ştiinţifice, motiv pentru care s-a înconjurat de un corp silvic 
foarte bine organizat. De altfel, a fost numit preşedinte de onoare al Societăţii 
„Progresul Silvic”, înfiinţată în 1886, după care a fost ales preşedinte executiv al 
acesteia, funcţie pe care a deţinut-o până la sfârşitul vieţii (1888–1913). 

Ion Kalinderu opina: „Scopul Societăţii noastre e în primul rând lupta 

pentru răspândirea ştiinţei moderne asupra îngrijirii pădurilor”6. În cei 27 de ani, 
perioadă în care s-a aflat la conducerea societăţii, au fost abordate, dezbătute şi 
chiar soluţionate o serie de probleme extrem de importante pentru silvicultura 
naţională. Amintim, în acest sens: elaborarea, în perioada 1886-1890, a unui 
vocabular provizoriu de termeni, necesar elaborării unei literaturi de specialitate 
silvică; stabilirea unor metode de aplicare ale prevederilor primului Cod silvic, din 
                                                 
3 Maria Platon, Dezvoltarea culturală între 1878-1918 în Istoria românilor, vol. VII, tom II, De la 

independenţă la marea unire (1878-1918), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 555. 
4 Deşi, jurist de profesie, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din Paris, instituţie în care şi-a obţinut 
şi titlul de doctor în drept, a ocupat mai multe funcţii: magistrat, consilier la Curtea de Casaţie, 
membru al Curţii de Arbitraj de la Haga, administrator al Domeniului Coroanei (1884-1913). Între 
anii 1881-1882, s-a ocupat cu conducerea acţiunilor privitoare la răscumpărarea de către statul român 
a căilor ferate construite de Strousberg; în 1899, a fost intermediar al contractării la Berlin a unui 
împrumut de 155 de milioane de bonuri de tezaur; la 25 martie/6 aprilie 1887, a fost ales membru 
corespondent, iar la 11/23 martie 1893, membru titular al Academiei Române, în cadrul Secţiunii 
Istorice, al cărui preşedinte a fost în 1895-1898, 1907-1910; între 29 martie/10 aprilie 1895-1/13 
aprilie 1898 şi 26 martie/8 aprilie 1901-23 martie/5 aprilie 1904, a fost vicepreşedinte al Academiei 
Române, iar între 23 martie/5 aprilie 1904 şi 18 aprilie/1 mai 1907 – preşedinte al Academiei 
Române. Vezi  Discursuri de recepţie, vol. III (1894-1906) (volum îngrijit şi Indice general de dr. 
Dorina N. Rusu), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, pp. 11-12. 
5 Următoarele cinci domenii se aflau în zona montană: Bicaz, Borca, Sabaşa-Farcaşa, Dobrovăţ, 
Mălin. 
6 Victor Giurgiu, Opera silvică a cărturarului Ioan Kalinderu, la 170 de ani de la naştere, în „Revista 
Pădurilor”- Organ al Societăţei Progresul silvic, Bucureşti, nr. 1/2011, vol. 126, pp. 53-56 (în 
continuare, se va cita: „Revista Pădurilor”). 
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1881, referitoare la amenajarea pădurilor; militarea pentru stoparea defrişărilor în 
fondul forestier particular din câmpiile României şi pentru împăduriri în regiunile 
unde statul nu poseda suficiente păduri, în special în ţinuturile secetoase ale ţării 
(marea campanie de împăduriri în Dobrogea, Bărăgan şi Oltenia de sud); s-a pus 
problema împăduririi terenurilor degradate, îndeosebi a „nisipurilor zburătoare 

(dunelor), bărăganelor şi a coastelor golaşe” (amintim, în acest sens, fixarea 
nisipurilor cu salcâm la Sadova); s-a pus în discuţie problema dezastrelor produse 
de torenţi, ca urmare a defrişării pădurilor din zonele montane şi de dealuri, a 
construirii de instalaţii de transport (drumuri şi căi ferate forestiere) şi, în 1913,     
s-au făcut propuneri pentru „protecţia monumentelor naturii (peisajelor), cultul 

arborilor şi al pădurilor”; elaborarea proiectului noului Cod silvic, adoptat în 1910 
etc7. 

La iniţiativa sa, au fost organizate numeroase conferinţe publice, pe teme 
silvice, fiind invitate personalităţi marcante din domeniul ştiinţelor silvice. De 
altfel, Ion Kalinderu menţiona, referindu-se la păduri: „Pădurile sunt nişte mine, pe 

care natura ni le-a dat, mai preţioase şi mai nesecate decât cele de argint din 

Peru, căci acelea s-au secat demult; o pădure nu dispare dacă este bine 

întreţinută; avem ca exemplu Pădurea Neagră din care izvorăşte Dunărea noastră 

şi alte multe pe care le-aş  putea cita. Nici o măsură nu este, dar, de prisos să o 

luăm pentru păstrarea şi apărarea pădurilor noastre, nicio îngrijire şi niciun 

studiu prea amănunţit pentru a şti ce să facem pentru exploatarea şi înflorirea lor 

nu sunt de prisos. Să căutăm, dar, domnilor, cu o luminată iubire aceste bunuri, să 

nu compromitem viitorul lor prin tăieri îndrăzneţe şi prea dese sau înainte ori 

peste vreme, adică contrare creşterii naturale, să ne păzim a le distruge. Cu 

deosebită luare-aminte şi cu o mare cruţare să tratăm pădurile şi pe voia 

întâmplării nimic să nu lăsăm”8. 
A înfiinţat „Revista Pădurilor”, revistă în care silvicultorii erau încurajaţi 

să-şi publice studiile, susţinând financiar elaborarea şi publicarea de lucrări de 
profil silvic9. De asemenea, a contribuit la perfecţionarea pregătirii profesionale a 
silvicultorilor români, prin organizarea unor excursii la ocoale silvice din ţară şi 
străinătate, cu mijloace financiare şi logistice asigurate de Administraţia 
Domeniilor Coroanei.  

Odată cu învestirea sa la cârma administraţiei Domeniilor Coroanei, Ion 
Kalinderu, în colaborare cu Regele Carol I, s-a preocupat de recrutarea şi selectarea 
personalului necesar administrării celor douăsprezece moşii care costituiau 
Domeniul. De remarcat este faptul că aceştia erau absolvenţi ai unor şcoli de 
renume din străinătate sau din ţară. Menţionăm în acest sens: Academia Forestieră  
 

                                                 
7 Ibidem. 
8 Ion Kalinderu în cuvântul de deschidere al societăţii Progresul silvic la 15 ianuarie 1889, în 
„Revista Pădurilor”, nr. 1/1889, p. 2. 
9 Lucrării Vânătoarea din România ai cărei autori au fost Ernest Gheorghiu şi S. C. Gheorghiu, i-a 
fost acordat premiul „Vasile Adamache” al Academiei Române, pentru anul 1902. 
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din Schemnitz (Chemnitz), Austro-Ungaria, Şcoala specială de silvicultură de la 
Brăneşti, Şcoala superioară de  Agricultură şi Silvicultură Herăstrău. De reţinut 
este faptul că, până în anul 1903, la Şcoala de Agricultură de la Herăstrău, au 
obţinut diploma 31 de agronomi angajaţi pe Domeniile Coroanei. 

Şefii de regii de pe Domeniile Coroanei, au fost sfătuiţi să se instruiască cu 
privire la îngrijirea, conservarea şi exploatarea pădurilor ţării, să înveţe din 
experienţele silvicultorilor din ţările dezvoltate, cu alte cuvinte să se perfecţioneze, 
astfel încât pădurile de pe Domeniile Coroanei să fie un exemplu pentru întreaga 
ţară. La 1 aprilie 1900, Administraţia Domeniului Coroanei a prevăzut, în buget, un 
fond special destinat finanţării unor vizite de studiu. Astfel de vizite au fost 
organizate în Banat, Bucovina, Transilvania, Ungaria şi Austria, regiuni a căror 
dezvoltare era mult superioară României. 

De asemenea, Ion Kalinderu i-a încurajat să scrie articole în reviste de 
specialitate. Cele mai multe lucrări au fost publicate în: „Revista Pădurilor”, 
„Albina”, „Viaţa Românească” etc. În 1906, cu ocazia expoziţiei jubiliare 
organizate la Bucureşti, eveniment ce comemora 1.800 de ani de la sosirea primilor 
colonişti în ţinuturile româneşti, 40 de ani de domnie ai regelui Carol I şi 25 de ani 
de la proclamarea regatului au fost editate şi monografii ale Domeniilor Coroanei10. 

Un exemplu l-a reprezentat însuşi Ion Kalinderu11 a cărui activitate 
ştiinţifică este vastă şi cuprinde mai multe domenii, cele mai multe lucrări 
abordând subiecte de drept dar întâlnim şi teme istorice, economice, politice şi 
morale: Memoriu asupra transferării scaunului societăţii acţionarilor căilor ferate 

române din Berlin în Bucureşci12; Du régime dotal: thèse pour la licence13; Essai 

sur les sources du droit romain14; De la non-rétroactvité des lois15; Memoire über 

die Verlegung des Sitzes der rumänische Eisenbalmen-Actien-Gesellschaft von 

Berlin nach Bucarest16; De la competence des tribunaux et particulierement des 

tribunaux prussiens dans toute contestation relative aux biens mobiliers qu’un etat 

etranger peut posseder en Prusse17; Droit prétorieni et réponses des Prudents18; 
Consiliul imperaţilor la Roma şi Constantinopol19; Etude sur le régime municipal 

romain20; Affaires des héritiers Jean Ottétélechano contre Jean Kalindero21; Notice 

                                                 
10 Narcisa Maria Mitu, Domeniile Coroanei Regale (1884-1948), Craiova, Editura Aius, 2011, p. 323. 
11 Idem, Aspects from the life and activity of Ioan Kalinderu, în „Anuarul Institutului de Cercetări 
Socio-Umane «C.S. Nicolăescu-Plopşor»”, nr. XII/2011, Craiova, Editura Aius, pp. 115-117. 
12 „Familia”, nr. 3/1896, Oradea-Mare, p. 25. 
13 Ion Kalinderu, Du régime dotal: thèse pour la licence, Paris, 1860. 
14 Idem, Essai sur les sources du droit romain, 1864. 
15 Idem, De la non-rétroactvité des lois, Paris, 1864. 
16 Idem, Memoire über die Verlegung des Sitzes der rumänische Eisenbalmen-Actien-Gesellschaft von 

Berlin nach Bucarest, Berlin, 1881. 
17 Idem, De la competence des tribunaux et particulierement des tribunaux prussiens dans toute 

contestation relative aux biens mobiliers qu’un etat etranger peut posseder en Prusse, Berlin, 1882. 
18 Idem, Droit prétorieni et réponses des Prudents, Paris, 1885. 
19 Idem, Consiliul imperaţilor la Roma şi Constantinopol, Bucureşti, 1887. 
20 Idem, Etude sur le régime municipal romain, Bucureşti, 1887. 
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juridique sur un testament22; Viaţa municipală la Pompei23; Consultaţiuni date de 

d-nii Guillourd, Carel, şi Jouen în afacerea moştenitorilor I. Oteteleşanu contra 

Ioan Kalinderu precedate de câteva observaţiuni de acesta asupra concluziilor 

reclamanţilor24; Deciziunea Curtei de Apel din Bucureşci în procesul dintre 

moştenitorii Ion Otetelişanu25; Patrie éducation et travail26; Discours de réception 

prononcé à l’Académie Roumanie, le 18 Mars par m27; Episcopul Melchisedec: 

discursul de recepţiune rostit în şedinţa solemnă sub preşedinţia M.S. Regelui la 25 

martie 189428; Fundaţiunea Ioan Otteteleşanu şi Academia Română29; Vilegiatura 

şi reşedinţele de vară la romani30; Romanii călători31; Rolul înveţătorului în 

formaţiunea generaţiilor noi: discurs ţinut la inaugurarea şcoalei din cătunul 

Piscu (Domeniul Coroanei Cocioc-Ilfov la 6 decembrie 1895)32; August şi 

literaţii33; Literaţii oposanţi sub cesari34; Un ţeran harnic35; Portul barbei şi 

părului la romani36, Portul perucilor şi barbierii la romani37; Din viaţa romană. 

Podoabele şi toaleta şi petrecerile unei elegante38; Din viaţa romană. Societatea 

înaltă pe vremea lui Pliniu cel Tânăr39; Îndrumări date agenţilor Domeniului 

Coroanei40; Cuvînt de slăvire lui Ştefan cel Mare, domnul Moldovei41; Cultura 

arborilor roditori42; Cuvinte rostite la inaugurarea colecţiilor istorico-artistice ale  

 

                                                                                                                            
21 Ion Kalinderu, Charles Beudant, Eugeniu E. Stătescu, Ion Oteteleşanu, Ion N. Lahovari, Claude 
Bufnoir, Gustave Rolin-Jaequemyns, Mihail Pherekyde, Édouard-Louis-Armand Colmet de Santerre, 
Affaires des héritiers Jean Ottétélechano contre Jean Kalindero, Bucureşti, 1889.  
22 Ion Kalinderu, Notice juridique sur un testament, Paris, 1889.  
23 Idem, Viaţa municipală la Pompei, Bucureşti, 1890. 
24 Idem, Consultaţiuni date de d-nii Guillourd, Carel şi Jouen în afacerea moştenitorilor I. Oteteleşanu 

contra Ioan Kalinderu precedate de câteva observaţiuni de acesta asupra concluziilor reclamanţilor, 
Bucureşti, 1890. 
25 Idem, Deciziunea Curtei de Apel din Bucureşci în procesul dintre moştenitorii Ion Otetelişanu, 
Bucureşti, 1891. 
26 Idem, Patrie, éducation et travail, Bucureşti, 1893. 
27 Ioan Kalinderu, Dimitrie Alexandru Sturdza, Discours de réception prononcé à l’Académie Roumanie, 

le 18 Mars par m, Bucureşti, 1894. 
28 Idem, Episcopul Melchisedec: discursul de recepţiune rostit în şedinţa solemnă sub preşedinţia 

M.S. Regelui la 25 martie 1894, Bucureşti, 1894. 
29 Ion Kalinderu, Fundaţiunea Ioan Otteteleşanu şi Academia Română, Bucureşti, 1894. 
30 Idem, Vilegiatura şi reşedinţele de vară la romani, Bucureşti, 1895. 
31 Idem, Romanii călători, Bucureşti, 1895. 
32 Idem, Rolul înveţătorului în formaţiunea generaţiilor noi: discurs ţinut la inaugurarea şcoalei din 

cătunul Piscu (Domeniul Coroanei Cocioc-Ilfov la 6 decembrie 1895), Bucureşti, 1896. 
33 Idem, August şi literaţii, Bucureşti, 1897. 
34 Idem, Literaţii oposanţi sub cesari, Bucureşti, 1898. 
35 Idem, Un ţeran harnic, Bucureşti, 1898. 
36 Idem, Portul barbei şi părului la romani, Bucureşti, 1900. 
37 Idem, Portul perucilor şi barbierii la romani, Bucureşti, 1901. 
38 Idem, Din viaţa romană. Podoabele şi toaleta şi petrecerile unei elegante, Bucureşti, 1903. 
39 Idem, Din viaţa romană. Societatea înaltă pe vremea lui Pliniu cel Tânăr, Bucureşti, 1904. 
40 Idem, Îndrumări date agenţilor Domeniului Coroanei vol. I, Bucureşti, 1900; vol. II, Bucureşti, 
1909. 
41 Idem, Cuvînt de slăvire lui Ştefan cel Mare, domnul Moldovei, Bucureşti, 1904. 
42 Dimitrie G. Ionescu, Ioan Kalinderu, Cultura arborilor roditori, Bucureşti, 1906. 
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Comisiunii Monumentelor Istorice şi ale Administraţiei Cassei Bisericii43; Notă 

despre un studiu al D-lui Milet44; Rolul înveţătorului în formaţiunea generaţiilor 

noi: discurs ţinut la inaugurarea şcoalei din cătunul Piscu (Domeniul Coroanei 

Cocioc-Ilfov la 6 decembrie 1895)45 etc. 
Dintre angajaţii de pe Domeniile Coroanei care, pe lângă activitatea 

practică, au avut şi contribuţii ştiinţifice, menţionăm: 
Constantin Armăşescu, absolvent al Şcolii speciale de silvicultură de la 

Brăneşti, şeful Regiei Bicaz (1905-1931) a scris: Monografia Domeniului Bicaz din 

judeţul Piatra-Neamţ46. 
Gheorghe D. Belinschi a fost silvicultor ajutor pe Domeniul Coroanei 

Bicaz. A lucrat pe Domeniul Coroanei până la 1 septembrie 1912, când, prin Înaltul 
Decret Regal cu nr. 3834, a fost numit silvicultor asistent în corpul silvic al 
statului. În aceeaşi zi a fost numit şef al ocolului Soveja în locul silvicultorului Th. 
Sărăţeanu47. În perioada în care a lucrat la Domeniul Coroanei, a publicat o serie de 
comunicări şi ştiri din presa străină, dar şi articole de interes pentru specialişti. 
Menţionăm în acest sens lucrările publicate în: „Albina”48: Colind de Crăciun; 

Societăţile pentru apărarea păsărilor folositoare; Sfaturi pentri ţărance; „Revista 
Pădurilor”49: Importul lemnului în Germania în anul 1899; Tradiţiunile Academiei 

forestiere de la Schemnitz (Ungaria); Pădurile din Siberia; Să cruţăm pădurile; 

Comerţul lemnelor; Comerciul lemnelor în Germania; Comerciul lemnelor în 

Suedia; Bogăţia pădurilor din Finlanda; Comerciul de lemne în Rusia, Industria 

forestieră în Japonia; Pădurile României; O chestie părăsită; Importanţa materialului 

lemnos în Anglia, pe timpul de la 1 ianuarie- 1 maiu 1902; Veniturile pădurilor 

Rusiei Europene pentru două luni; Serbarea pomilor sau serbare şcolară; 
Defrişări cu ajutorul dinamitei; O scară practică; Comerciul lemnelor în China; 

Civilizaţie şi progres; Incendiile de păduri;  Serbarea a 100 de ani de la înfiinţarea 

Academiei silvice din St. Petersburg; Civilizaţie şi progres; Murulius Lacrimons; 

Comerciul lemnos al României pe anul 1903; Comerciul lemnos din Smirna (Asia 

Mică). A tradus şi nuvele scrise în limba rusă: Hatmanul-Viaţa-Prizonierul (autor 
N. Gogol)50, Ursul, Nervii (A. Cehov, 1909, 1910)51. 

                                                 
43 P. Gârboviceanu, Sp. C. Haret şi Ion Kalinderu, Cuvinte rostite la inaugurarea colecţiilor istorico-

artistice ale Comisiunii Monumentelor Istorice şi ale Administraţiei Cassei Bisericii, Bucureşti, 1911. 
44 Ion Kalinderu, Notă despre un studiu al D-lui Milet, Bucureşti, 1912. 
45 Idem, Rolul înveţătorului în formaţiunea generaţiilor noi: discurs ţinut la inaugurarea şcoalei din 

cătunul Piscu (Domeniul Coroanei Cocioc-Ilfov la 6 decembrie 1895), Bucureşti, 1896. 
46 Constantin Armăşescu, Monografia Domeniului Bicaz din judeţul Piatra-Neamţ, Bucureşti, 1906. 
47 „Revista pădurilor”, 1912, pp. 312-313. 
48 „Albina: Revista enciclopedică populară”: nr. 23/1902, pp. 624-626; nr. 32/1903, pp. 846-847 (în 
continuare se va cita: „Albina”). 
49 „Revista Pădurilor”, 1901, pp. 57-60, 284-285, 347-348, 350-351; 1902, pp. 23-25, 78-80, 186-187, 
275-276, 325-327, 346-347, 349-350; 1903, pp. 57-58, 92-94; 1904, pp. 55-56. 
50 „Viaţa Românească. Revistă literară şi ştiinţifică”, Iaşi, nr. 10/1910, p. 176 (continuare se va cita: 
„Viaţa Românească”). 
51 Bibliografia Românească Modernă (1813-1918), vol. I (A-C), Editura Academiei Române, 
Bucureşti, 1984, p. 331. 
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Augustin Berian (3 iulie 1865, comuna Cugir, jud. Hunedoara - 16 iulie 
1933) a absolvit liceul la Blaj, în anul 1886. Beneficiind de o bursă acordată de 
„Consistorul Mitropolitan” din Blaj, din fundaţiile culturale şi de ajutorare dar şi de 
un ajutor din partea primăriei comunei Cugir, s-a înscris la Academia Forestieră 
din Schemnitz (Chemnitz) la 1 octombrie 1886, pe care a urmat-o doi ani, al treilea 
an făcându-l la „Hochschule für Bodenkultur” din Viena, secţia silvică pe care a 
finalizat-o în anul 189052. După cinci ani de practică ca inginer silvic stagiar la 
Direcţia silvică ungară din Lipova, în 1895, a fost numit şef al Regiei Domeniilor 
Borca şi Sabaşa-Farcaşa din judeţul Suceava, „punându-se în slujba celui dintâi 
rege al României”: Carol I. Prima întâlnire a sa cu Regele Carol I este emoţionant 
descrisă în memoriile sale: a avut loc la 1 iunie 1895, la sediul Administraţiei 
Domeniilor Coroanei din Bucureşti, unde a fost primit de către Ion Kalinderu, care 
l-a prezentat „pe tânărul Berian unui Domn General, care îl întrebă de unde este, 
unde şi-a făcut studiile şi dacă a făcut militărie, apoi întinzându-i un deget de la 
mâna dreaptă îi ură drum bun la Borca”. Ulterior, a aflat că acel Domn General 
fusese însuşi Regele Carol I53. 

În anul 1907, după 12 ani de muncă la Domeniul Coroanei, a demisionat 
pentru a intra în serviciul silvic al Statului, fiind numit şef al Ocolului silvic 
Strehaia, din judeţul Mehedinţi. În 1920, a fost mutat, la cerere, la Ocolul silvic 
Băile Herculane, apoi, în 1923, a devenit şef al Ocolului silvic Cugir, revenind, 
astfel, în satul său natal. 

A scris: Monografia Domeniilor Coroanei Borca şi Sabasa-Farcasa54. 
Olimpiu Boiu, absolvent al Academiei forestiere din Viena, şef al Regiei 

Bicaz (1897-1902), şef al Domeniului Coroanei Mălini (1902-1941). A scris 
următoarele lucrări:  Monografia Domeniului Mălini (în colaborare cu Alexandru 
Precup)55; Repertoriul general al legislaţiei în vigoare: publicată până la data de 1 

ianuarie 1966 pe materii, cronologic, alfabetic (în colaborare)56. A publicat în: 
„Revista Pădurilor”57: O escursiune în Bucovina a Asociaţiei silvice din Austria; 

Utilizarea făinei de ferestreu; Dezastrele inundaţiilor din anul 1899 în Austria; 

Expoziţia de piscicultură de la Salzburg din 1900; Raportul susţinut şi posibilitatea 

la pădurile noastre seculare din munţi; Devastarea pădurilor şi clima; Pepinierele 

Nomblot-Bruneau de lângă Paris; O dispoziţie nelogică în codul silvic; 
Amelioraţiuni păstorale; în „Transilvania”58: Industria de casă română la  

                                                 
52 „Revista Pădurilor”, nr. 8/1933, p. 850. 
53 Ibidem. 
54 Augustin Berian, Monografia Domeniilor Coroanei Borca şi Sabasa-Farcasa, Bucureşti, 1906. 
55 Olimpiu Boiu, Alexandru Precup, Monografia Domeniului Mălini, Bucureşti, 1906. 
56 Cazacu Costache, Olimpiu Boiu, Marcel Capril, Repertoriul general al legislaţiei în vigoare: 

publicată până la data de 1 ianuarie 1966 pe materii, cronologic, alfabetic, Bucureşti, Editura 
Ştiinţifică, 1966. 
57 „Revista Pădurilor”, nr. 6/1897, pp. 227-239; 1898, pp. 119-122, 152-160; 1898, pp. 308-309; 
1900, pp. 220-229; 1901, pp. 257-272, 292-296; 1904, pp. 225-231, 257-265, 296-309; 1906, pp. 360-
369; 1910, pp. 219-222; 1913, pp. 70-71; 1914, pp. 130-136, 182-190, 213-219. 
58„Transilvania - foia Asociaţiunii Transilvane pentru literatura română şi cultura poporului românu”, 
anul al XXIII-lea, nr. 1/1892, Sibiu, pp. 11-19; nr. 2/1892, pp. 49-55; nr. 6, 7/1892,  pp. 184-190, 
210-215 (continuare se va cita: „Transilvania”). 
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expoziţiunea din Viena; Cultura solului în giurulu Parisului; Navigabilitatea 

Oltului; în „Albina”59: Inocularea solului, Agricultura în California; Convorbire 

cu ţăranii şi cu intelectualii de la sate; în „Luceafărul”60: Din Moldova. 

Ion A. Candiani, silvicultor, absolvent al Şcolii speciale de Silvicultură de 
la Brăneşti, a lucrat o perioadă ca subşef de regie la Domeniul Coroanei Sadova, şi 
apoi, ca silvicultor la Domeniul Coroanei Buşteni. A publicat: Monografia 

Domeniului Buşteni din judeţul Prahova61; şi în revistele: „Revista Pădurilor”62: 
Chestiuni din viaţa plantelor. Absorbţiunea lichidelor, Şcoala specială de 

silvicultură de la Brăneşti, Împuţinarea pădurilor, Stejarul, Partea silvică a 

Expoziţiei Societăţii Agrare din 1904 (în colaborare cu G. Codrescu), Cultura 

ţesăturilor animale în laboratoriu, Influenţa vegetaţiei erbaceie asupra arborilor, 
Regimul Crângului Compus, Urmările economice ale mărirei valorei pământului, 

Nevoi economice; în „Albina”63: Despre relele pe care păşunatul le aduce pădurii; 

Despre plantaţiuni; Despre nutriţiunea şi creşcerea plantelor; Despre lupta pentru 

existenţă; Gânduri de toamnă; Despre fericire; Despre arături; Păduri; În chestiunea 

băncilor populare; şi în „Viaţa Românească”64: Păreri în chestia exproprierii. 

I. Popescu Cartianu, şeful Regiei Domeniului Coroanei Borca şi Sabaşa-
Farcaşa în 1912, a publicat în „Revista Pădurilor”65: Ştejarul pedunculat sub 

salcâm; Macaraua forestieră; Plutăria pe Bistriţa şi puhoaiele (inundaţiile). 

I. Ciupală, silvicultor pe Domeniul Coroanei Borca, a publicat:  Terminologia 

întrebuinţată la plutăria lemnelor pe Bistriţa66.    
George Codrescu, silvicultor ajutor Domeniul Coroanei Cocioc, a publicat 

următoarele articole în „Revista Pădurilor”67: Influenţa lunei asupra vegetaţiei 

forestiere; Uscarea lemnelor prin electricitate; Câteva date relative la conservarea 

lemnului; Modificarea Art. 6 şi 7 din tariful vamal de export. 
Ştefan Colţescu, absolvent al Şcolii superioare de Silvicultură de la 

Brăneşti, silvicultor ajutor al Domeniului Coroanei Segarcea (1901-1939), şef al 
Regiei Segarcea (1939-1941), a publicat în „Revista Pădurilor”68: În chestiunea 

tarifelor de cubagiu; Experienţe relative la conservarea lemnelor prin antiseptice; 
Exploatarea şi împăduririle de pe domeniul Segarcea. Raport adresat Domnului 

administrator al Domeniilor Coroanei. 

                                                 
59 „Albina”, nr. 3/1905, pp. 67-71 (traducere după Franz Baumgartner); nr. 24/1907, pp. 630-632; nr. 
23/1910, pp. 634-637. 
60„Luceafărul”: revistă lunară de literatură, artă şi cultură generală, serie nouă, Sibiu, nr. 7/octombrie, 
1941, p. 253. 
61 Ion A. Candiani, Monografia Domeniului Buşteni din judeţul Prahova, Bucureşti, 1906. 
62 „Revista Pădurilor”: 1900, pp. 240-242; 1901, pp. 85-87; 1902, pp. 303-305, 364-365; 1905, pp. 
101-113; 1910, pp. 422-424; 1912,  pp. 221-224, 346-351; 1913. pp. 50-51.  
63 „Albina”: nr. 15-16/1900, pp. 409-412; nr. 27/1900, pp.723-727; nr. 37/1900, pp. 988-990; nr. 41-
44/1900, pp. 1109-1112; nr. 8/1901, pp. 217-218; nr. 20/1901, pp. 530-533; nr. 23/1901, pp. 618-622; 
nr. 23/1901, pp. 618-622; nr. 24/1902, pp. 638-639; nr. 19/1904, pp. 412-413. 
64 „Viaţa Românească”, nr. 7,8,9/1914, pp. 226-236. 
65 „Revista Pădurilor”, 1906, pp. 369-371; 1908, pp. 50-51, 1912, pp. 288-297. 
66 „Revista Pădurilor”, 1913, pp. 226-239. 
67„Revista Pădurilor”, 1901, pp. 297-301; 1904, p. 54; 1905, pp. 202-203; 1909, pp. 65-70. 
68„Revista Pădurilor”, 1907, pp. 79-81; 1909, pp. 343-349; 1912, pp. 387-397. 
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N. Condurache, şef al Regiei Dobrovăţ (cca. 1905-1918) şi N. 

Marinescu, silvicultor, au editat: Monografia Domeniului Dobrovăţ din judeţul 

Vaslui69. 
Gr. Crişan, A. Oneanu (născut în localitatea Mocod, Năsăud, absolvent al 

Şcolii de agricultură de la Herăstrău), A. Candale (născut în localitatea Sâniosif, 
Năsăud, absolvent al Şcolii Superioare de silvicultură de la Viena) au publicat: 
Expoziţia internaţională şi Congresul Agricol şi Silvic de la Viena70. 

Florian Davidescu, absolvent al Şcolii de Agricultură şi Silvicultură de la 
Herăstru (1877-1881), a lucrat ca şef al Regiei Bicaz (1884/1885-1897), şef al 
Regiei Dobrovăţ (1897- cca.1901), şef al Regiei Segarcea (1901-1913/1914). A 
publicat lucrările: Raport asupra excursiunei silvice în Bucovina, adresat d-lui 

Administrator al Domeniului Coroanei71, Raport asupra Expoziţiei jubiliare din 

Viena, adresat d-lui Administrator al Domeniului Coroanei (în colaborare cu 
Olimpiu Boiu)72, Monografia Domeniului Segarcea din judeţul Doljiu73. De 
asemenea, a publicat în „Revista Pădurilor”74: Despre exploatarea pădurilor de pe 

Domeniul Coroanei Bicaz şi instalaţiunile făcute pentru aceasta; O excursiune în 

Transilvania; Uscătoria pentru preparaţiunea seminţelor de esenţe reşinoase după 

Domeniul Coroanei Bicaz; Vânatul în păduri; Pădurile răşinoase din ţară.  
 Nicolae Marinescu, silvicultor ajutor pe Domeniul Coroanei Dobrovăţ, a 
publicat: Succesul otrăvirilor cu cadavre75. 

Gh. Manolescu, absolvent al Şcolii Centrale de Agricultură de la Herăstru, 
şeful Regiei Gherghiţa, Gh. Codrescu, diplomat al Şcolii Speciale de Silvicultură 
de la Brăneşti, au scris: Monografia Domeniului Gherghiţa din judeţeul Prahova76. 

Eremia Medianu, absolvent al Şcolii Centrale de Agricultură de la 
Herăstru, şeful Regiei Cocioc (1884-1915), şeful Regiei Segarcea (1915-1929), 
Gh. Codrescu, silvicultor, au scris: Monografia Domeniului Cocioc din judeţul 

Ilfov77. 
I. C. Popescu, Emil Blimel, Gh. Teodorescu, aflaţi în serviciul 

Administraţiei Domeniului Coroanei, au elaborat lucrarea: Apariţia bostrichizilor 

în pădurile de pe Domeniul Coroanei Borca în primăvara anului 190778.  

                                                 
69 N. Condurache, Monografia Domeniului Dobrovăţ din judeţul Vaslui, Bucureşti, 1906. 
70 Gr. Crişan, A. Oneanu, Expoziţia internaţională şi Congresul Agricol şi Silvic de la Viena, 
Bucureşti, 1890. 
71 Florian Davidescu, Raport asupra excursiunei silvice în Bucovina, adresat d-lui Administrator al 

Domeniului Coroanei, Bucureşti, 1894. 
72 Florian Davidescu, Olimpiu Boiu, Raport asupra Expoziţiei jubiliare din Viena, adresat d-lui 

Administrator al Domeniului Coroanei,Bucureşti, 1899. 
73 Florian Davidescu, Monografia Domeniului Segarcea din judeţul Doljiu, Bucureşti, 1906. 
74 „Revista Pădurilor”, nr. 12/1895, pp. 380-387; nr. 4, 5/1896, pp. 141-148, 190-204; nr. 2/1897, pp. 
50-57; nr. 4/1897, pp. 115-121; 1898, pp. 81-88, 102-118. 
75„Revista Pădurilor”, 1905, pp. 63-64. 
76 Gh. Manolescu, Gh. Codrescu, Monografia Domeniului Gherghiţa din judeţeul Prahova, Bucureşti, 
1906. 
77 Eremia Medianu, Gh. Codrescu, Monografia Domeniului Cocioc din judeţul Ilfov, Bucureşti, 1906. 
78 „Revista Pădurilor”, 1907, pp. 357-363. 
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Dumitru Popescu, absolvent al Şcolii Centrale de Agricultură de la 
Herăstru, şeful Regiei Ruşeţu (1884-1920), a publicat: Monografia Domeniului 

Ruşeţu79, Asupra culturei cânepei80, Instrucţiuni practice pentru răsboiul de ţesut 

pânză (în colaborare cu C. Ştefănescu)81. 
Ioan Popovici, şeful Regiei Ruşeţu (până în 1906) şi Domniţa din 1906, a 

scris: Monografia Domeniului Domniţa din judeţul Râmnicu-Sărat82. 
 Gheorghe Popovici, absolvent al Şcolii de Silvicultură din Schennitz, 
Austro-Ungaria, a funcţionat, în perioada 1891-1892, ca practicant forestier la 
Comunitatea de avere din Caransebeş. În anul 1893, a intrat în serviciul Domeniului 
Coroanei, unde a rămas până la încheierea activităţii. A scris: Monografia 

Domeniului Sadova din judeţul Doljiu83 şi Istoricul plantaţiilor de salcâm depe 

domeniul coroanei Sadova84. 
Alexandru Precup, absolvent al Şcolii speciale de Silvicultură de la 

Brăneşti, silvicultor la Domeniul Coroanei Malini (1884-1918), şef al Domeniului 
Coroanei Dobrovăţ (1918-1947), a publicat în „Revista Pădurilor”85: Tomicus 

(Bostrichus) typographus în pădurile noastre; Cum se prinde cerbii din parcuri?; 
Comptabilitatea pepinierelor silvice; Conservarea semnelor geodezice şi 

topografice; Observaţii şi experienţe cu regenerări artificiale; Organizarea 

corpului silvic;  Specii silvice streine la Mălini.  
 Dobre Rădulescu, şef de cultură la Domeniile Coroanei Segarcea şi apoi 
la Sadova, secţia viticolă, inspector viticol, profesor, a publicat lucrările: Cum se 

taie viile altoite86; Înfiinţarea şi întrebuinţarea viţelor altoite87; În plaiu. Poveţe 

despre viţele altoite, cu o precuvântare a d-lui I. Kalinderu88; Mana viilor 

(Peronospora) şi mijloacele de apărare89; Manual de viticultură şi vinificaţie 

pentru şcoalele inferioare de agricultură şi viticultură90; În cramă - poveţe despre 

producerea şi păstrarea vinului91; Viticultură şi vinificaţie92; Prunul. Varietăţi, 

cultură, insecte, boale şi industrializarea prunelor93; Crama94.  

                                                 
79 Dumitru Popescu, Monografia Domeniului Ruşeţu79, Asupra culturei cânepei, Bucureşti, 1906. 
80 Idem, Asupra culturei cânepei, Giurgiu, 1909. 
81 Dumitru Popescu, C. Ştefănescu, Instrucţiuni practice pentru răsboiul de ţesut pânză, Bucureşti, 
1906. 
82 Ioan Popovici, Monografia Domeniului Domniţa din judeţul Râmnicu-Sărat, Bucureşti, 1906. 
83 Gheorghe Popovici, Monografia Domeniului Sadova din judeţul Doljiu, Bucureşti, 1906. 
84 „Revista Pădurilor”, nr. 7, 8/1936, pp. 823-828. 
85 „Revista Pădurilor”, 1908, pp. 11-21; 1910, pp. 308-316; 1911, pp. 37-49, 377-381; 1912, pp. 45-
59, 432-437; 1913, pp. 50-51. 
86 Dobre Rădulescu, Cum se taie viile altoite, Craiova, 1904. 
87 Idem, Înfiinţarea şi întrebuinţarea viţelor altoite, Craiova, 1905. 
88 Idem, În plaiu. Poveţe despre viţele altoite, Bucureşti, 1908. 
89 Idem, Mana viilor (Peronospora) şi mijloacele de apărare, Craiova, 1910. 
90 Idem, Manual de viticultură şi vinificaţie pentru şcoalele inferioare de agricultură şi viticultură, 

Bucureşti, 1910. 
91 Idem, În cramă - poveţe despre producerea şi păstrarea vinului, Bucureşti, 1915. 
92 Idem, Viticultură şi vinificaţie, Ediţia a II-a, Craiova, 1928. 
93 Idem, Prunul. Varietăţi, cultură, insecte, boale şi industrializarea prunelor, Bucureşti, 1929. 
94 „Albina”, nr. 36/1908, pp. 1038-1041. 
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Victor Hugo Rogalski95, administrator-locotenent în rezervă, şef de birou 
în Administraţia Domeniilor Coroanei, conducător de seminar la Academia de 
Înalte Studii Comerciale şi Industriale, a publicat lucrările: Die Kunst der 

deutschen conversation in Theorie und Praxis96; Administrarea unui spital mobil 

de „Cruce Roşie”97. 

 Trecând în revistă temele abordate de către autorii noştrii, putem concluziona 
că aceştia au abordat o paletă largă de subiecte, utile unei societăţi aflată în permanentă 
schimbare. Cele mai multe subiecte ne oferă informaţii despre acţiunile întreprinse pe 
Domeniile Coroanei, dar şi pe domeniile din Imperiul Austro-Ungar, Europa 
occidentală, despre silvicultură, agricultură, viticultură, sfaturi practice etc. Aşadar, 
contribuţia ştiinţifică a funcţionarilor Domeniului Coroanei este una benefică, reuşind 
să ofere informaţii preţioase celor care încearcă să reconstituie istoria Domeniului 
Coroanei pentru perioada 1884-1918, fiind cunoscut faptul că în perioada Primului 
Război Mondial, arhivele acestor domenii au fost distruse.  
 
 

ASPECTS FROM THE SCIENTIFICAL CONTRIBUTION OF THE 

OFFICE WORKERS FROM THE CROWN DOMAIN AT THE END OF 

THE 19TH CENTURY AND IN THE FIRST TWO DECADES OF THE 20TH 

CENTURY 

 
(Abstract) 

 
 During the second half of the 19th century, the Romanian press had a vigorous 
evolution, up to 2000 different publications, after 1900. Among the authors who set their 
hand on articles in „Revista Pădurilor”, „Albina”, or „Viaţa Românească”, we can also 
discover employees of Domeniul Coroanei. They tackled various themes and problems 
concerning the development of the Romanian society.  
            Therefore, the scientific contribution of the Domeniul Coroanei employees is 
seasonable in order to gather information related to the history of this domain between 
1890-1918. Moreover, it is well-known the fact that the archive of the estate was devastated 
during the First World War.   
 
 Keywords: the Crown Domain, science, authors, „Revista Pădurilor”, „Albina”. 

                                                 
95Bibliografia Românească Modernă (1831-1918), vol. IV (R-Z), Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 1996, p. 99. 
96 Victor Hugo Rogalski, Die Kunst der deutschen conversation in Theorie und Praxis, Bucureşti, 
1914. 
97 Idem, Administrarea unui spital mobil de „Cruce Roşie”, Bucureşti, 1915. 
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FLORIN NACU 
 
 
 
1. Preliminarii 

La 28 iulie 1914, începea ceea ce istoria universală numeşte Primul Război 
Mondial. Pentru România, participarea la acest război era supusă unei mari 
incertitudini. Pe de o parte, opinia publică era de părere că România trebuia să 
lupte pentru refacerea integrităţii teritoriale, iar pe de altă parte, Regele Carol I şi o 
parte a guvernului (Preşedintele Consiliului de Miniştri şi Ministrul de Externe) 
trebuiau să ţină cont de tratatul secret cu Puterile Centrale din 1883. Tratatul fusese 
ţinut secret deoarece comportamentul Imperiului Austro-Ungar faţă de românii din 
provinciile istorice Transilvania, Crişana, Banat, Bucovina era cu greu tolerat de 
românii din Vechiul Regat. Regele Carol I şi primul ministru de la acea dată, Ion C. 
Brătianu optaseră, în 1883, pentru apropierea de Puterile Centrale, mizând pe 
apartenenţa Imperiului German la acest bloc militar. Totuşi, diplomaţia de la Berlin 
a reuşit să evite elegant pretenţiile româneşti, propunând un tratat cu Austro-
Ungaria, la care să adere Germania. Aşadar, nu a fost vorba de aderarea României 
la Tripla Alianţă, ci de un tratat de alianţă între acest bloc şi România.  
 Germania dorea ca România să aibă la est şi la sud un aliat, România, aflat 
în faţa Rusiei, care o dezamăgise la San Stefano şi Berlin deoarece nu primise 
decât protectorat în Bosnia-Hertzegovina şi nu anexiune, aşa cum îşi dorea1. 

Viena ştia ostilitatea oficialilor de la Bucureşti şi a opiniei publice faţă de 
politica sa de deznaţionalizare a românilor din dubla monarhie, mai ales că în 5/17 
iunie 1883, declaraţia senatorului Petre Grădişteanu, făcută la inaugurarea statuii 
domnitorului Ştefan cel Mare de la Iaşi, în care solicita ca pe coroana României să 
reapară bijuteriile coroanei marelui Ştefan, domnul Moldovei încinsese spiritele la 
cel mai înalt nivel. Austro-Ungaria a protestat vehement, deoarece trimiterea se 
făcea direct la Bucovina răpită în 1775, cu Putna, unde se afla mormântul marelui 
domnitor. Criza a fost rezolvată ulterior, pe canale diplomatice, dar ea rămâne 
edificatoare pentru oricine dorea să vadă starea de spirit românească. 

Aplicarea Tratatului din 18/30 octombrie 1883 nu a fost scutită de 
neînţelegeri. Orice gest de bunăvoinţă a guvernului faţă de Austro-Ungaria era 

                                                 
 Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din 
Craiova, al Academiei Române; e-mail: florinnacu86@yahoo.ro. 
1 Gheorghe N. Căzan, Şerban Rădulescu-Zoner, Tratatul secret de alianţă între România şi Austro-

Ungaria din anul 1883, în  „Revista Română de Studii Internaţionale”, 1973, nr. 1, pp. 175-194. 



66   Florin Nacu 

taxat de Imperiul Rus şi de opoziţie drept suspect (Tratatul s-a menţinut secret în 
toată perioada), după cum încercările de finanţare ale şcolilor româneşti de peste 
munţi erau taxate drept imixtiuni ale celor cunoscuţi pentru simpatii pro-ruse. 
 Piatra de încercare a fost atitudinea guvernului de la Bucureşti faţă de 
mişcarea memorandistă din 1894. Regele Carol I s-a implicat personal în eliberarea 
memorandiştilor judecaţi şi condamnaţi de tribunalul de la Cluj. 
 Practic, înainte de expirarea perioadei de 10 ani, de valabilitate a tratatului, 
părţile au început să tatoneze terenul pentru a obţine o prelungire. Se consideră că 
disensiunile româno-austro-ungare nu au putut fi soluţionate de Germania, 
deoarece Austro-Ungaria nu admitea sub nicio formă îmbunătăţirea situaţiei 
românilor din dubla monarhie, deoarece Ungaria, acceptând compromisul din 
1867, condiţionase Austria să nu intervină în provinciile pe care le administra 
Budapesta. 
 Deşi tratatul a fost reînoit pentru încă 10 ani, în 1892 (practic tratatul 
expirase de facto) complicarea jocului geopolitic din Balcani a arătat că relaţia 
diplomatică dintre România şi Tripla Alianţă era sortită destrămării. 
 România şi Austro-Ungaria trebuiau să-şi ofere ajutor în cazul agresiunii 
unui terţ, terţa putere fiind, aşa cum toţi ar fi înţeles, Rusia. 
 Rusia a încercat să intervină în Balcani, susţinând Bulgaria contra Serbiei, 
independentă din 1878 ca şi România. În 1885, Aleksandr von Batenberg reuşise să 
unească Principatul Bulgariei (de la Dunăre, la Balcani) cu Principatul Rumeliei 
(de la Balcani, la graniţa cu Grecia), fapt ce a alimentat pretenţiile unei Bulgarii 
Mari. Relaţia dintre Austro-Ungaria şi Serbia era una care a evoluat de la 
normalitate spre o tensiune permanentă, deoarece interesele Serbiei şi Austro-
Ungariei se interesectau în privinţa controlului asupra slavilor sudici. Panslavismul 
era un curent agreat de Rusia, susţinătoare a Bulgariei, inamică a Serbiei, însă 
Bulgaria se apropia periculos de Austro-Ungaria, deoarece considera că acest stat o 
poate ajuta să se extindă în Balcani2. 
 Practic, în această zonă, exista un „măr al discordiei”, reprezentat pe de o 
poarte de Bosnia Hertzegovina, o provincie artificială, iar pe de altă parte, de 
Macedonia. O bună parte din Macedonia se afla sub control otoman, iar spre acest 
teritoriu istoric se îndreptau, în primul rând Grecia, pe principiul apartenenţei 
istorice a acesteia la etnia şi cultura greacă, dar şi celelalte state balcanice, Serbia 
independentă şi Bulgaria autonomă, deoarece aveau graniţă comună cu Macedonia. 
 Statul român avea interese în Macedonia în sensul existenţei comunităţilor 
de aromâni şi macedoromâni. În plus, incidentul de la Arab-Tabia şi insuficienta 
rezolvare a frontierei sudice a României cu Bulgaria îi dădeau guvernului român o 
motivaţie să obţină o expansiune teritorială pe seama Bulgariei. 
 

2. Evenimentele premergătoare 

 În 1901, regele României şi regele Greciei se întâlniseră la Abazzia, cu 
scopul de a clarifica unele incidente diplomatice, de a declara că vor menţinerea 
                                                 
2 Ioan C. Filitti, Rusia, Austro-Ungaria şi Germania faţă de România, până la 1916, în Ioan C. Filitti, 
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statu-quo-ului din Balcani, ocazie în care cei doi suverani au observat situaţia din 
Balcani, de natură să devină explozivă. 
 În ceea ce priveşte situaţia aromânilor, Imperiul Otoman a dat o soluţie ce 
se va dovedi temporară, în sensul duratei, respectiv Iradeaua din 1905, în care 
minoritatea aromână era recunoscută. 
 Răscoala din 1907, izbucnită în România, a fost văzută, pe plan extern şi ca 
o încercare de destabilizare a României, aliat secret al Austro-Ungariei,  profitându-
se de chestiunea ţărănească, o mare slăbiciune a politicii româneşti moderne de 
după 1864. Răscoala a izbucnit pe o moşie a trustului Fischer, care era furnizorul 
de furaje al cavaleriei austro-ungare. 
 În 1908, independenţa Bulgariei şi anexarea de către Austro-Ungaria a 
Bosniei-Hertzegovina au arătat faptul că Rusia şi Austro-Ungaria urmau să se 
confrunte în Balcani.  
 Implicit, s-a ajuns la Războaiele Balcanice. Primul s-a soldat cu înfrângerea 
Imperiului Otoman de către Bulgaria, Serbia şi Grecia. Al doilea, provocat de 
Bulgaria, nemulţumită de împărţirea Macedoniei, a dus la implicarea României, 
fapt ce a dus la semnarea Păcii de la Bucureşti. A fost triumful unei generaţii de 
politicieni români, în sensul că România prelua Cadrilaterul, adică Dobrogea de 
Sud, pe linia Ekrene-Turtukaia. 
 Totuşi, opinia publică românească se declara nemulţumită de această 
acţiune românească, în societate vehiculându-se proteste, care trimiteau la 
„Transilvania”. Istoricul şi omul politic de mai târziu, Nicolae Iorga, avea să 
noteze, referitor la implicarea României în Balcani că se decidea practic chestiunea 
Transilvaniei. 
 Deşi în 1902, 1907 şi 1910, Tratatul din 1883 a cunoscut reînnoiri, după 
1913, devenise evident faptul că relaţiile româno-austro-ungare, în fapt, erau 
întrerupte3. 
 

3. Izbucnirea Primului Război Mondial şi neutralitatea României 

Astfel, ajungem în vara anului 1914, când România, la Consiliul de 
Coroană de la Sinaia din 21 iulie/3 august 1914, va decide să rămână neutră. 
Regele Carol a declarat atunci: „Se dă marea luptă prin care, pentru o întreagă 

perioadă istorică se va stabili harta Europei şi soarta popoarelor. Desigur că în 

acest război vor fi învingători şi învinşi, dar e neîndoielnic că dinainte şi irevocabil 

meniţi să fie învinşi vor fi neutrii”4. A început o confruntare de idei, între liberalii 
lui Ionel Brătianu şi conservatorii lui Petre P. Carp, aceştia din urmă fiind 
germanofili convinşi. Regele Carol a propus, în baza tratatului ca România să intre 
în război de partea Puterilor Centrale, fapt ce a trezit opoziţia liberalilor. Pe de o 
parte, aceştia îşi vedeau ameninţat viitorul politic, din cauza conservatorilor, iar pe 
de alta, aceasta însemna practic renunţarea la pretenţiile asupra Transilvaniei, 
Banatului, Crişanei, Maramureşului şi Bucovinei. Era evident că intrarea  
României în război alături de Antantă, celălalt bloc militar, însemna renunţarea la 
                                                 
3 Istoria Românilor, vol. VII, tom II, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, pp. 268-271. 
4 I. G. Duca, Memorii, vol. I, Neutralitatea, partea I,  Bucureşti, Editura Expres, 1992, p. 59. 
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ideea recuperării Basarabiei. Bătrânul Rege Carol era pus într-o situaţie neplăcută. 
Ca descendent al unei dinastii germane şi ca feldmareşal al armatei germane era 
dator să-şi respecte obligaţiile de familie, însă ca suveran trebuia să convingă ţara 
că opţiunea lui îi asigura acesteia viitorul. Ca o intervenţie a destinului, graţie 
Memoriilor importantului om politic liberal I. G. Duca, Ministru al Culturii şi 
Instrucţiunii Publice la acea dată, aflăm că participanţii la şedinţă au aflat că Italia 
alesese neutralitatea5. Adepţii neutralităţii României susţineau că Italia va fi neutră, 
în timp ce adepţii intrării în război alături de Puterile Centrale mizau că Italia va 
sări în ajutorul Austro-Ungariei: „Pe când dialogul era mai înflăcărat, uşa se 

deschide şi apare un lacheu cu o telegramă pe o tavă de argint. O remite lui 

Brătianu, care o deschide grabnic: era ştirea oficială a neutralităţii Italiei. O 

adevărată lovitură de teatru. Se simţea că după aceasta regele nu va mai fi în 

măsură să-şi apere punctul de vedere. Tăcu, cu un gest de resemnare. Noi toţi ne 

bucuram şi ne uitam la Carp, care cu câteva minute înainte ne afirmase cu atâta 

siguranţă că Italia nu va rămâne neutră. Fără voie trebuie să fi ghicit în ochii 

noştri că îi spuneam: «nu vezi că aceeaşi valoare o au toate argumentele              

d-tale ?”6.  
Totuşi, faptul că şi Italia, în calitate de membru al Puterilor Centrale 

decisese să rămână neutră, determinase găsirea unei soluţii echitabile. Practic, 
adepţii neutralităţii au mers pe ideea desprinsă din studiul dreptului internaţional şi 
anume interpretarea cauzei „casus foederis”. Această clauză obliga România să 
intervină în cazul unei agresiuni împotriva Austro-Ungariei. Evidenţa de pe câmpul 
de luptă arăta că, de jure şi de facto, Austro-Ungaria era stat agresor, ea declarând 
război Serbiei. Această explicaţie nu putea să-i liniştească pe austro-ungari, însă 
România nu putea fi obligată în niciun fel să-şi schimbe opţiunea. 
 Totuşi, un aspect al relaţiilor bilaterale româno-ruse nu putea rămâne 
insesizabil curţilor europene şi anume primirea fastuoasă pe care suveranul 
României i-a organizat-o Ţarului Nicolae al II-lea al Rusiei şi familiei sale. Deşi 
vizita a durat aproape o zi, modul în care populaţia, politicienii şi celelalte 
notabilităţi au primit vizita Ţarului şi a familiei imperiale ruse arăta că România 
este pe punctul să-şi reanalizeze politica de alianţe.  
 

4. Negocierile lui Ion I.C. Brătianu  

În opinia noastră, păstrarea în secret a Tratatului din 1883 a constituit o 
măsură de prevenire, dar şi de negociere a abilului Ion C. Brătianu. Astfel, 
guvernul nu renunţa la pretenţiile asupra provinciilor româneşti din Austro-
Ungaria, dar nici nu dădea curs acuzaţiilor de rusofilie îndreptate împotriva 
liberalilor de către adversarii lor politici, conservatorii. 
 Negocierile pentru prima reînnoire s-au soldat cu un eşec. Practic, 
examinând atent datele, vom ajunge la concluzia că în realitate, România a semnat 
un al doilea tratat cu Austro-Ungaria, deoarece data semnării era ulterioară datei de 
                                                 
5 Sorin Liviu Damean, Carol I, Bucureşti, Editura Paideia, 2000, passim. 
6 I. G. Duca, op.cit., p. 61. 
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expirare, iar reînnoirea trebuia, în mod normal, făcută înainte de data expirării 
prevederilor consemnate în tratat. 
 Regele Carol I va muri în toamna anului 1914, iar conform regulilor 
stabilite în protocolul de familie, îi va succeda ca rege Principele Ferdinand, 
nepotul său de frate. Acesta se căsătorise cu Maria, principesă din Marea Britanie, 
nepoată a Reginei Victoria, Regina Marii Britanii şi Împărăteasă a Indiilor, dar şi 
verişoară primară a Ţarului Rusiei Nicolae al II-lea.  
 Noul Rege, Ferdinand I, era un bărbat capabil, însă nu atât de stăpân pe 
sine încât să reziste ca unchiul său, defunctul Rege Carol I, presiunilor din anturaj. 
După cum nici noua Regină, Maria, nu concepea să nu se implice în politică aşa 
cum procedase predecesoarea sa, Regina Elisabeta, care s-a mulţumit să rămână 
poetă şi sprijinitoare a artelor. 
 Familia regală avea deja şi un prim născut bărbat pe principele Carol, 
urmat de principele Nicolae, dar şi de principese ca Marioara, Elisabeta. Era de la 
sine înţeles că Regina Maria a reprezentat o şansă pentru diplomaţia britanică şi 
ţaristă în scopul înclinării balanţei către Antantă. 
 Din 1914 şi până în august 1916, au urmat doi ani de luptă diplomatică, pe 
fondul neutralităţii. Diplomaţia de la Bucureşti urmărea succesele de pe front ale 
Antantei, după cum era interesată să primească garanţii privind aspiraţiile sale 
legitime în privinţa refacerii unităţii naţionale. 

Ion I. C. Brătianu dorea să creeze, pe de o parte, cadrul propice din punct 
de vedere politic şi militar al acţiunii de intrare în război. Pe de altă parte, dincolo 
de revendicările legitime ale României, omul politic român considera că şi Antanta 
putea avea de câştigat, prin faptul că deschiderea unui nou front în  Balcani putea fi 
un uriaş pas înainte îndreptat împotriva Puterilor Centrale, la care aderaseră 
Imperiul Otoman şi Bulgaria, cu aceasta din urmă România având întreaga 
frontieră sudică, fluvială şi terestră, prin simplul fapt că Austro-Ungaria trebuia să 
treacă o parte din trupele ce luptau cu Rusia sau sprijineau Germania în lupta 
contra României, ceea ce însemna o uşurare pe frontul vestic al primei mari 
conflagraţii mondiale. 
 Ionel Brătianu ştia că, de fiecare dată când ar fi încercat să propună 
colaborarea cu Antanta, adversarii săi politici i-ar fi ripostat relatând neplăcuta 
experienţă cu Rusia a tatălui său, la 1877, când deşi semnase convenţia din 4/16 
aprilie 1877, prin care Ţarul se angaja să respecte integritatea României, la San-
Stefano şi la Berlin, Rusia încălcase textul Convenţiei, anexând judeţele din sudul 
Basarabiei, pierdute la Paris în 1856, care, în mod natural, îi asigurau Rusiei 
accesul la Dunăre. 
 Totuşi, ca demn urmaş al ilustrului său tată, Ionel Brătianu putea să se 
bazeze pe faptul că România obţinuse, în 1878, Dobrogea, devenind putere 
riverană Mării Negre. Nu trebuia neglijat nici faptul că, prin Tratatul de la 
Bucureşti, care pusese capăt celui de-a doilea război balcanic, României i se 
acordase un fel de compensaţie teritorială, ignorată la Berlin. 
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 Ionel Brătianu a fost omul cumpătului şi al măsurii. Ca inginer de profesie, 
el a ştiut să îmbine complicatele piese ale arealului geopolitic balcanic, astfel încât 
să primeze idealul unităţii naţionale pentru România.  
 Ionel Brătianu considera că momentul oportun pentru unirea cu Transilvania 
nu avea să vină ulterior, aşa cum Regele Carol I lăsase să se înţeleagă. Ştia prea 
bine tânărul liberal că vulturii se vor sfâşia între ei pentru pradă şi dacă România 
nu se poziţiona aşa cum trebuie pe eşicherul politic, ţelul ei nu putea fi atins. 
 Succesele militare ale Franţei pe Marna, ofensiva rusească împotriva 
trupelor austro-ungare arătau că Puterile Centrale erau destul de slabe. Austro-
Ungaria se chinuia să reziste avansului Rusiei. Practic, niciun observator al epocii 
nu ar fi fost capabil să prevadă că în 1918, Germania, Austro-Ungaria şi Rusia 
aveau să se prăbuşească sub propria greutate. Deşi în ţară se desfăşura o 
propagandă activă a presei, susţinătorilor Antantei să se intre în război, Brătianu 
era asemenea celebrului Fabius Cunctator. Voia să aştepte un moment propice, 
precum şi obţinerea garanţiilor ferme în privinţa teritoriilor româneşti aflate sub 
ocupaţie austro-ungară. Anumite insuccese ruseşti îi determinau pe Regele Carol I 
şi pe adepţii săi să ceară Preşedintelui Consiliului de Miniştri intrarea în război de 
partea Puterilor Centrale7. 
 Se cuvine să menţionăm că în această ecuaţie a atragerii României în 
război de o parte sau de alta, au existat şi provocări militare. În noaptea de 28 spre 
29 mai /10 spre 11 iunie 2016, trupele ţariste au trecut inexplicabil graniţa, au 
ocupat localitatea Momorniţa şi au înaintat spre Bucovina, prin Dorohoi. Austriecii 
au răspuns cu tir de artilerie, ceea ce însemna că au fost afectate şi case de pe 
teritoriul românesc. 
 I. G. Duca nota în „Memoriile” sale: „Să fi fost oare o simplă greşeală a 

unor detaşamente locale dornice să surprindă mai uşor un inamic în plină 

retragere? Dar atunci de ce nu au ţinut seamă de protestele noastre, de ce au tras 

asupra grănicerilor noştri, de ce timp de două zile nu şi-au revenit în fire? De doi 

ani luptau în acelaşi punct, trebuiau deci să-l cunoască cu de-amănuntul. De ce în 

trecut păstraseră necontenit o atitudine corectă, de ce tocmai acuma călcau în chip 

atât de neaşteptat şi de flagrant toate legile dreptului internaţional? Ştiam că de la 

ruşi te puteai aştepta la orice, chiar după suprimarea consumării alcoolului. 

Incidentul de la Hult era viu în amintirea noastră. Nu ne aflam, oare, în prezenţa 

unei tentative de violare a neutralităţii noastre cu scopul de a-i sili pe austro-

germani la aceeaşi atitudine şi de-a ne forţa mâna, transformând teritoriul nostru 

într-un câmp de bătaie? Ruşii nu au reuşit să ne atragă în război prin argumente, 

oare nu încercau acum să ne constrângă prin mijloace brutale? Toate 

presupunerile erau îngăduite”8. 

Practic, diplomaţia austro-ungară s-a înfierbântat ca un cazan sub presiune. 
României îi fusese încălcată neutralitatea şi guvernul de la Bucureşti nu luase nicio 
măsură. Ionel Brătianu a încercat să adoarmă vigilenţa austro-ungară printr-un 
                                                 
7 Ion Cristoiu, 1914-1916, Ionel Brătianu, geniul de a aştepta, a se vedea  http://www.historia.ro/ 
exclusiv_web/general/articol/1914-1916-ionel-br-tianu-geniul-tepta (accesat la 10 iulie 2016).  
8 I. G. Duca, op.cit., pp. 121-122. 

http://www.historia.ro/%20exclusiv_web/general/articol/1914-1916-ionel-br-tianu-geniul-tepta
http://www.historia.ro/%20exclusiv_web/general/articol/1914-1916-ionel-br-tianu-geniul-tepta


1916 - 2016 – un secol de la intrarea României în războiul pentru reîntregire naţională  71 

comunicat, care  prezenta situaţia de la frontiera nord-estică drept una liniştită, 
după ce, anterior, fuseseră cerute explicaţii diplomaţilor şi responsabililor militari 
ruşi. Aceştia din urmă au clarificat incidentul drept o „eroare”. Responsabili 
diplomatici şi militari români au fost luaţi efectiv la întrebări de membri ai 
diplomaţiei Puterilor centrale. Printre ei, erau Barbu Ştirbei, omul de încredere al 
Reginei Maria şi generalul Dumitru Iliescu, omul lui Ionel Brătianu, infiltrat în 
armată. Generalul Iliescu a dat instrucţiuni pentru unele măsuri de faţadă, în sensul 
unor patrulări simbolice ale grănicerilor români pe linia Prutului. Atât Rusia, cât şi 
Austro-Ungaria consideraseră „eroarea” un simplu pretext prin care doriseră să 
obţină un profit maxim. Totuşi, ei trebuiau să nu uite că frâiele guvernului erau în 
mâna lui Ionel Brătianu, care avusese situaţia sub control. Pe plan intern, el reuşise 
să plasese oamenii săi de încredere în anturajul unor oratori energici ca Nicolae 
Iorga, Take Ionescu şi chiar Octavian Goga, creând o perdea de protecţie, care să 
ţină discursurile lor axate pe ideea intrării în război departe de urechile celor cărora 
le erau destinate. 
 În lunile iunie şi iulie 1916, Antanta a avut noi succese. Ruşii au intrat în 
Cernăuţi, în Franţa, a început ofensiva de pe Somme. Regele Ferdinand era dispus 
să coopereze cu Antanta, părând că visurile germanofililor muriseră odată cu 
Regele Carol I. 
 Profitând de faptul că exista deschidere în România, diplomaţii forţelor 
Antantei trec la acţiuni de persuasiune susţinută. Din iulie 1916, Marea Britanie şi 
Franţa, alături de Rusia au început să facă paşi înapoi. Cea mai afectată era, evident 
Rusia. Brătianu ştia ce voia, dar şi Antanta avea nevoie de intrarea României în 
război ca un aspect propagandistic menit să dea o lovitură de imagine adversarilor. 
Practic, se verifică teoria că forţele politice dictează acţiunile armatei într-un stat de 
drept. 
 Data de 2 iulie 1916 a însemnat, în mod deschis, acel ultimatum venit din 
partea Antantei: „Intraţi acum, ori niciodată”! Era un mesaj transmis la unison de 
toate statele membre ale Antantei. 
 Pe de o parte, Rusia nu dorea să accepte ab initio pretenţiile teritoriale ale 
României, deoarece avansul trupelor sale în Ungaria îi dădeau un aer de 
superioritate. Brătianu cerea aceste garanţii pentru a se încredinţa asupra situaţiei 
Bulgariei. Totuşi, omul lui de încredere, generalul Dumitru Iliescu îi prezenta 
rapoarte ale spionajului militar românesc în care Bulgaria apărea ca slăbită. 
Chestiunea era aceea că şi încedinţările din partea Antantei erau asemănătoare. 
Brătianu a decis să iasă treptat din citadela neutralităţii, atunci când a observat că la 
Petersburg, Sazonov, un abil diplomat, fusese înlocuit de la Externe cu Sturmer, un 
necunoscut, la 23 iulie 1916. 
 Practic, aşa cum avea să remarce şi I. G. Duca, această măsură 
dezastruoasă se datorase intrigilor călugărului Rasputin. Acesta, om de încredere al 
ţarinei, deoarece el putea ţine sub control hemofilia ţareviciului, moştenitorului 
tronului imperial, fusese cumpărat de serviciile secrete germane, care îi oferiseră pe 
loc o sumă colosală, dar care l-a atras pe Rasputin ca un magnet. Era începutul 
sfârşitului pentru Rusia Ţaristă. 
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 Astfel, Ionel Brătianu s-a decis să înceapă negocierile cu Rusia, mai ales că 
urmaşul lui Sazonov era dispus să meargă pe drumul predecesorului său. 
 Negocierile cu Antanta nu au fost deloc uşoare. Brătianu a reuşit să-şi 
atingă scopurile. Pe de o parte, România avea motive să iasă din neutralitate, 
deoarece aliaţii se angajaseră să sprijine militar ofensiva românească din 
Transilvania şi, prin deschiderea frontului la Salonic, să scoată Bulgaria din luptă. 
În fapt, informările româneşti şi străine arătau o slăbiciune aparentă a Bulgariei, pe 
care Brătianu era departe să o creadă, dar ca orice om, avea şi el o limită. Fusese, în 
ultimii doi ani, practic bombardat cu cereri de intrare în război. Vara anului 1916 
părea cea mai potrivită şi de aceea nu a ezitat să dea curs tratativelor. 
 Aşadar, din iulie şi până în august 1916, Ionel Brătianu a negociat punct cu 
punct textul a două convenţii civile şi militare. 
 Graţie importantului om politic liberal I. G. Duca, Ministru al Culturii şi 
Instrucţiunii Publice la acea dată şi participant la evenimente (şi-a adus contribuţia 
la redactarea unora dintre clauzele convenţiilor), pe care le-a consemnat în 
memoriile sale, ştim cum s-a ajuns la momentul semnării Convenţiei Politice şi a 
Convenţiei Militare cu Antanta, la 4/17 august 1917. Ionel Brătianu a semnat după 
ce fuseseră depuse semnăturile reprezentanţilor diplomatici ai Marii Britanii, 
Franţei, Italiei şi Rusiei: „Vintilă Brătianu pregătise în mijlocul mesei o călimară 

frumoasă şi un condei destinat a fi păstrat în amintirea acestei scene istorice. 

Poklevski, emoţionat şi el, în mijlocul unei tăceri pline de solemnitate, a iscălit cel 

dintâi, rând pe rând, cele cinci exemplare. Brătianu, cel din urmă, a luat tocul şi 

prin iscălitura lui a legat soarta neamului românesc de soarta Aliaţilor, semnând 

astfel actul însuşi de naştere a unităţii noastre naţionale. Deasupra mesei, privind 

drept în faţă pe acei ce iscăleau, stătea atârnat în perete chipul lui Ionel Brătianu 

cel bătrân. Făuritorul independenţei României Mici părea că priveşte cum urmaşii 

săi zămisleau România Mare. Ai fi zis că spiritul său pluteşte peste noi toţi în acele 

clipe mişcătoare”9. 
 I. G. Duca a dat citire, cu glas tare, textului convenţiei şi îşi aminteşte 
faptul că ruşii recunoscuseră faptul că Ionel Brătianu reuşise să obţină un lucru 
important de la Rusia, ceea ce trebuia să-i atragă preţuirea oricărui român: „După 

ce-am terminat cetirea, Poklevski (ambasadorul Rusiei –n.a.) s-a întors către mine 

şi mi-a spus: «Ca român poţi fi fericit de ceea ce a obţinut d. Brătianu de la noi”10. 
   
 5. Consideraţii finale  

Cele două mari forţe politice româneşti, liberalii, conservatorii şi epigonii 
lor, nu mai aveau alte idei decât acelea ale intrării în război, liberalii de partea 
Antantei, conservatorii de cea a Puterilor Centrale. 
 „Antantiştii” aveau mulţi oameni care atunci dădeau dovadă de 
oportunism, deşi ulterior, au ajuns oameni politici foarte buni, trecând prin 
examenele maturizării politice: Take Ionescu, Nicolae Iorga, Nicolae Titulescu, 
Octavian Goga. „Centraliştii” erau dominaţi de: Petre P. Carp, Titu Maiorescu, 
                                                 
9 I. G. Duca, Memorii, vol. II, Timişoara, Editura Helicon, 1993, p. 145. 
10 Ibidem. 
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Alexandru Marghiloman. Problema era că ambele tabere aveau corespondenţi şi în 
armată. 
 Practic, activitatea politică internă paralizase. Cele două mari deziderate 
ale politicii interne, revizuirea legii electorale şi reforma agrară fuseseră, prin 
consens, lăsate spre a fi rezolvate după război, deşi o eventuală materializare a 
reformei agrare ar fi produs entuziasm în rândurile ţăranilor ce urmau să furnizeze 
grosul contingentelor române. Practic, devenise de la sine înţeles că existenţa 
războiului la frontiere împiedica acţiunile de expropriere, de măsurare a terenului, 
de reglementare a drepturilor. Parlamentul ţării trebuia să se gândească la soluţii 
pentru înzestrarea armatei, pentru asigurarea subzistenţei populaţiei, pentru politica 
de rechiziţii, aprovizionare, realizare a infrastructurii. 
 România făcuse progrese mari, prin creşterea reţelei de căi ferate, 
construirea podului de la Cernavodă, extinderea reţelei de drumuri, creşterea 
gradului de urbanizare, a investiţiilor în educaţie, cultură, introducerea de noi 
procedee industriale. Deşi agricultura continua să angreneze cea mai mare parte a 
populaţiei active, industria, comerţul, construcţiile, sistemul bancar şi de creditare 
veneau puternic din urmă. 
 Regina Maria, în discuţiile sale private, se mândrea cu faptul că armata 
română, care număra în jur de 800 000 soldaţi şi ofiţeri era gata să intervină şi că o 
astfel de oaste, „cu arma la picior” va putea să constituie un atu pentru oricine ar fi 
dorit să se alieze cu România. 
 Erau, totuşi, nişte constatări menite să ridice familia regală în ochii 
contemporanilor, să crească moralul opiniei publice, însă cum se va vedea după 
1916, infrastructura militară, tehnică şi umană avea mari lipsuri, concretizate în 
eşecurile din toamna lui 1916. Armamentul nu era de bună calitate, în timp ce mulţi 
comandanţi de unităţi şi mari unităţi militare erau slab pregătiţi, aşa cum avea să 
constate, mai târziu, generalul Berthelot, cel trimis să ajute trupele din Moldova 
pentru a rezista în glorioasa vară a anului 1917. 
 De un singur lucru putea fi sigură Regina Maria şi anume de eroismul 
soldaţilor români, în marea lor majoritate ţărani luaţi de la coarnele plugului. 
Practic, toate forţele politice importante doreau intrarea în război, cu excepţia 
mişcării socialiste, care se dispersase. Socialiştii apropiaţi de ideile socialismului 
rus militau pentru pace, pentru neimplicarea într-un război burghez, însă vocea lor 
nu s-a făcut auzită în 1916, după cum nu s-a întâmplat nici după izbucnirea 
contrarevoluţiei bolşevice a lui Vladimir Ilici Lenin. 
 Ieşirea Rusiei din război, pacea separată cu Puterile Centrale au dus la 
crearea unei adversităţi a ideilor socialiste în rândurile ţăranilor şi muncitorilor, 
deoarece circulaţia ziarelor şi publicaţiilor era aproape inexistentă în mediul rural, 
iar arendaşii nu lăsau lucrătorilor răgazul de a participa la manifestaţii. În plus, se 
acreditase ideea că părăsirea poziţiei frontului de către soldaţii ruşi a lăsat armata 
română descoperită în faţa inamicului. 
 Se cuvine să precizăm şi faptul că deşi armata deschisese focul asupra 
ţăranilor în 1907, nu a existat nici măcar un caz în care un soldat sau un gradat 
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(adică poziţiile ierarhice ocupate de militarii în termen ţărani) să-şi împuşte 
superiorul, de origine boierească sau burgheză. 
 Acestea sunt condiţiile în care, la 14/27 august 1916, Edgar Mavrocordat a 
depus la Viena nota de război a României. 
 Brătianu era absolut convins că Austro-Ungaria ar fi refuzat categoric să 
cedeze Ardealul României, iar Berlinul, deşi tacit, era de acord cu românii, nu 
dorea să aibă un conflict cu Viena. Viena era foarte slabă în raport cu presiunile 
Budapestei. Astfel, se poate explica de ce diplomaţia Puterilor Centrale  a vrut să 
umilească la propriu România la încheierea păcii separate din 1918. Serviciile de 
spionaj ale Puterilor Centrale ştiau ce aspiraţii aveau românii - nici nu era greu de 
descoperit dată fiind intensa dezbatere publică – şi tocmai de aceea nu se angajau 
în discuţii. Ştiau că românii vor profita de slăbiciunile militare ale Puterilor 
Centrale. Astfel, când Germania şi Franţa au trecut la războiul de poziţii, Austro-
Ungaria a început o contraofensivă fulminantă, România era deja în război, iar 
dezastrul care a urmat în toamna anului 1916, culminând cu ocuparea Bucureştiului 
şi refugiul din Moldova, nu putea fi prevăzut. 
 

 

1916-2016 – A CENTURY SINCE ROMANIA ENTERED THE WAR FOR 

THE COMPLETION OF THE UNITY  
 

(Abstract) 
  
 The article intends to cross the threshold of the moment when Romania decided to 
enter World War I. Although connected, due to the Treaty of 1883, to the Central Powers, 
the same as Italy, Romania could not renounce at the ideal of national union. The treaty, 
signed mainly with Austro-Hungary, did not confer it the right to such pretentions, but, the 
same as Italy, considered that Austro-Hungary had been an aggressive state, and did not 
enter the war in the summer of 1914. The President of the Council of Ministers, Ionel 
Brătianu desired neutrality, which would have granted the entering to war of Romania, 
along with the Entente, while King Carol I and the conservatives wanted the entering on the 
side of the Central Powers. In the years of neutrality, Ionel Brătianu negotiated intensively, 
having on his side the ascending on the throne, in 1914, of King Ferdinand I the Unifier and 
Queen Mary, an adept of the Entente. Subjected to conjugated influences, Ionel Brătianu 
would succeed to finally enter the war, in the summer of 1916, on the side of Entente, 
justifying that the Central Powers were weakened, although he had been systematically 
subjected to pressures in 1914, and also at the beginning of the summer from 1916, when 
the Entente had registered significant outcomes. The breaking of the allies’ word, the events 
from Russia, the underestimation of Bulgaria and Austro-Hungary, the differences of points 
of views between the French and the Germans, led to the circumstances in which, in the 
winter of 1917, Romania to be occupied, being reduced territorially to Moldova, after the 
peace from the spring of 1918.  
 We can assert that Brătianu had succeeded, with great ability, to impose his 
conditions, but the abandon of neutrality in 1916 served especially as image leverage, for 
the forces of Entente.  
 The both military blocks used an arsenal made of provocations and diplomatic 
actions, in order to attract Romania towards one side or another.  
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 The consequent faith of the war would transform Brătianu into the number 1 
politician of the country, as much as the end of the war would mean the political death of 
the conservative movement.  
  

Keywords: neutrality, Entente, Central Powers, negotiations, World War I, 
Romania, Ionel Brătianu. 
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 În celebrul său „eseu”, dedicat ideii comuniste în secolul XX, François 
Furet se întreba pe bună dreptate cât de bine suntem în stare să evaluăm memoria şi 
locul „Marelui Război”1. Cu atât mai mult acum când, aflaţi la ceas comemorativ, 
istoriografiile europene, şi nu numai, trag bilanţuri, încearcă evaluări sau chiar 
sinteze transnaţionale, atunci când nu propun noi perspective interpretative2.  
  România, din păcate, a pierdut pariul cu recuperarea memoriei prin 
intermediul istoriei orale. Memoria Primului Război Mondial nu mai poate fi 
recuperată prin cercetări de istorie orală, din cauza dispariţiei fizice a martorilor săi 
din România. Şi, trebuie s-o recunoaştem, ne vom afla în curând şi în faţa pierderii 
ultimilor supravieţuitori ai celei de-a doua conflagraţii, membrii asociaţiilor de 
veterani. Nu discut aici cauzele acestui proces3, după cum nici faptul că, de la 
monumentala sinteză a lui Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru 

întregirea României 1916-19194, nu ne-am mai învrednicit cu o altă sinteză, de 
aceleaşi proporţii, sau că avem o problemă mare cu recuperarea şi organizarea 
ansamblurilor memoriale (pornind de la semnificative locuri naţionale ale 

                                                 
 Cercetător ştiinţific III, dr., Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu.-Plopşor” din 
Craiova, al Academiei Române; e-mail: nicolamih48@gmail.com. 
1 François Furet, Le passé d’une illusion. Essai sur l’idée communiste au XXe siècle, Paris, Robert 
Laffont, 1995 (ediţie română Humanitas, 1996, p. 29). 
2 Dintre cele mai recente apariţii aş semnala în spaţiul istoriografic francez numerele tematice ale 
revistelor: „Matériaux pour l’histoire de notre temps”, no. 1-2/2014 (no. 113 -114), cu titlul Mémoires 

de la Grande Guerre; „Guerres mondiales et conflits contemporains”, no. 4/2013 (no. 252), Nouveaux 

chercheurs – Nouvelles analyses. De la Grande Guerre à la guerre du Vietnam; „Guerres mondiales 
et conflits contemporains”, no 1/2014 (no. 253), Prisonniers de la Grande Guerre: victimes ou 

instruments au service des États belligérants – I; „Guerres mondiales et conflits contemporains”, no. 
2/2014 (n° 254), cu titlul;  Prisonniers de la Grande Guerre: victimes ou instruments au service des 

États belligérants – II; „Histoire@Politique”,  no. 1/2014/1 (n° 22), Historiographies étrangères de la 

Première Guerre mondiale  şi „Histoire@Politique”, no. 1/2016 (n° 28), cu titlul La Grande Guerre 

comme initiation. Vivre et dire les premières expériences. 
3 Un punct de pornire la această dezbatere la Kasparavičius Algimantas, cu accent asupra 
consecinţelor blocajelor memoriale şi istoriografice din cauza regimului comunist: La Grande Guerre 

dans les mémoires historiques des Lituaniens, în „Matériaux pour l’histoire de notre temps”, 
no. 1/2014 (no 113-114), pp. 58-65. 
4 Nu mai vorbesc de faptul că nici măcar nu dispunem de o reeditare critică a ediţiei interbelice, în 
condiţiile în care ediţia cenzurată din 1989, apărută la Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică („text ales şi 
stabilit de Costin Kiriţescu, Mircea N. Popa şi Lucia Popa”) nu poate fi folosită decât ca document 
istoric despre studiul imaginii pe care regimul comunist o confecţiona  Primului Război Mondial în 
România. 
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memoriei, cum este Mausoleul de la Mărăşeşti, şi terminând cu micile cimitire 
rurale, unde acestea încă mai supravieţuiesc). 
  În acest context, puţinele eforturi editoriale de a aduce în faţa  publicului de 
specialitate, nu doar o producţie memorialistică uitată, dar şi, în bună parte, 
necunoscută, merită toată aprecierea, indiferent că vorbim de reeditări ale unor 
lucrări astăzi uitate sau de introducerea în circuitul ştiinţific a unor noi surse 5. 
Continuarea lor, va permite, cu siguranţă, crearea unei baze de discuţii mai ample 
despre acest eveniment, a impactului său, a modului în care a marcat şi format o 
întreagă generaţie. 
  Tot aici, merită să semnalăm şi intrarea în spaţiul românesc ale unor 
traduceri din istorici reputaţi precum Stépahne Audoin-Rouzeau6, Christophe 
Clark7, Margaret Mc Millan8, care sperăm că vor stimula reflecţia istoriografică şi 
la noi. Prea puţine experienţe recente ne permit o abordare istoriografică cumva 
mai nuanţată9.  
  Acestei generaţii care „a făcut Marele Război” îi aparţine şi craioveanul 
Nicolae Vrăbiescu, al cărui jurnal, uitat astăzi, face obiectul acestui articol10. 
Publicat în 1937, într-o ediţie limitată, la binecunoscută editură Delafras, numărând 

                                                 
5 Aş semnala, în primul rând, editarea integrală a „jurnalului de război” al reginei  Maria, în trei 
volume, apărute în  2014, 2015, 2016, în traducerea din engleză a Ancăi Bărbulescu, ediţie îngrijită şi 
prefeţe semnate de  Lucian Boia. Apoi remarcăm cele două volume ale lui Vasile Th. Cancicov, 
Jurnal din vremea ocupaţiei, Bucureşti, Humanitas, 2015 şi 2016, selecţie (?) şi ediţie îngrijită de 
Daniel Cain; acelaşi istoric a îngrijit o ediţie George Topârceanu, Memorii de război, Bucureşti, 
Humanitas, 2014, care grupează doar Amintiri din luptele de la Turtucaia (apărută la Bucureşti, 
Alcalay & co. 1918) şi Pirin Planina. Episoduri tragice şi comice din captivitate (Bucureşti, Editura 
Naţională-Ciornei, 1936). De asemenea, introducerea în circulaţie a unor noi surse memorialistice: 
Marele război în memoria bănăţeană (1914-1919), antologie, ediţie, studii şi note de Valeriu Leu şi 
Nicolae Bocşan, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012; Mircea-Gheorghe Abrudan, 
Participarea mea în Primul Război Mondial. Jurnalul inedit al sasului transilvănean Otto Foleberth 
în „Astra Sabensiesis”, nr. 2/2016, pp. 75-86. 
6 Războiul descoperit 1914-1918, traducere de Cristina Popescu, Elena-Tudora Duţă, îngrjirea ediţiei 
şi postfaţă de Florin Ţurcanu, Bucureşti, Corint Books, 2014 (ediţia originală,  1914-1916. Retrouver 

la guerre, Paris, Gallimard, 2000); Războiul unei familii 1914-2014, traducere, note şi cuvânt înainte 
de Florin Ţurcanu, Bucureşti, Corint, 2014.  
7 Christophe Clark, The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914, Allen Lane, 2013 (ediţia 
românească, Somnambulii. Cum a intrat Europa în război in 1914, Bucureşti, Rao Books, 2016). 
Invocată şi de Lucian Boia în eseul său, Primul Război Mondial. Controverse, paradoxuri, 

reinterpretări, Bucureşti, Humanitas, 2014.  
8 Margaret Mc Millan, The War that ended Peace. How Europe abandoned Peace for the First World 

War, 2013 (ediţia românească, Războiul care a pus capăt păcii. Drumul spre 1914, Bucureşti, Editura 
Trei , 2015). 
9 Aş remarca aici teza de doctorat a lui Gheorghe Negustor, Oamenii şi moartea în timpul Marelui 

Război. Sentimente, atitudini şi manifestări faţă de război, susţinute la Universitatea „Babeş-Bolyai”, 
2013. Au apărut, între timp, Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Tămaş (coord.), Primul Război 

Mondial. Perspectivă istorică şi istoriografică, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, Centrul de 
Studii Transilvane/Presa Universitară Clujeană, 2015; Ioan Bolovan, Primul Război Mondial şi 

realităţile demografice din Transilvania. Familie, moralitate şi raporturi de gen, Cluj-Napoca, Şcoala 
Ardeleană, 2015. 
10 Exprim şi pe această cale caldele mele mulţumiri lui Andi Mihalache, care mi-a semnalat lucrarea 
şi m-a ajutat să intru în posesia unui exemplar fotocopiat. 
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110 pagini, volumul său de memorii vine să completeze setul de documente 
similare apărute în perioada interbelică.  
  Autorul lor, Nicolae „Nae” Vrăbiescu, este un personaj fascinant. A făcut 
studii de inginerie la Liège şi de drept la Paris (Sorbonne). Practic, declanşarea  
Primul Război Mondial îl prinde la Paris, alături de fratele său, Gheorghe. Burlac, 
şi-a investit toată averea într-o serie de călătorii în Europa, America de Nord, 
Centrală şi de Sud, precum şi în Africa11.  A lăsat puţine urme, practic nu este uşor 
de aflat detalii biografice despre el12. În schimb, au reuşit să scape vitregiilor 
istoriei regimului comunist, o extrem de interesantă corespondenţă de călătorie, 
care-l plasează în galeria autenticilor globe trotteri europeni, precum şi aceste note 
de pe front. Nu ştim cum a fost recepţionat de public volumul său de memorii   
într-o perioadă de intense schimbări politice, presa culturală a perioadei, pe care am 
putut-o consulta, nu-i alocă vreun spaţiu.  
 Ce frapează la acest jurnal, publicat la 20 de după terminarea evenimentelor, 
este viziunea pe care o are autorul lor. Titlul principal, „Bune şi rele”, sugerează 
clar perspectiva adoptată, iar traseul este cel al unei priviri oneste, personale, 
asumate ca atare. Pentru Nicolae Vrăbiescu, rememorarea Primului Război 
Mondial nu este un prilej de continuă glorificare şi de constantă ştergere cu 
buretele a unor greşeli făcute, ci un exerciţiu onest şi responsabil13. Prefaţa scrisă 
este importantă pentru înţelegerea viziunii autorului şi modului în care el contribuie 
la memoria culturală a acestui eveniment istoric.  
 

Dilemele unui demers memorialistic 

  Este interesant faptul că multe dintre demersurile memorialistice 
importante nu au apărut imediat. The story of my life a reginei Maria apărea, în trei 
volume, la Londra, în 1934-1935, urmate aproape simultan de ediţia în limba 
română. Tot în aceeaşi perioadă, vedem apărând integral şi „notiţele” de război ale 
mareşalului Alexandru Averescu. Cumva, decizia lui Nicolae Vrăbiescu de a-şi 
publica propriile impresii apare legitimă, dar motivele au fost altele. Ezitarea şi 

                                                 
11 Ilie Vulpe, Nicolae Mihai, Un craiovean pe meridianele globului. Impresii de călătorie la cumpăna 

de veacuri XIX-XX, Craiova, Editura Alma, 2007.  
12 La ANR, Serviciul Judeţean Dolj, există un fond Vorvoreanu unde pot fi aflate informaţii utile 
despre el. Recent, Simona Vrăbiescu-Kleckner, una dintre nepoatele sale, a tipărit două volume din 
memoriile sale; în primul, apare şi figura interesantă a „unchiului Nicolae” (Simona M. Vrăbiescu 
Kleckner, Pe urmele mele în două lumi: România-SUA. Romanul unei vieţi, cronica unei epoci, vol. 
1, Bucureşti, Curtea Veche, 2013).  
13 Lipsa de interes real pentru un bilanţ onest al Primului Război Mondial şi asumarea greşelilor 
făcute, aşa cum recomandase mareşalul Averescu în broşura Răspunderile, mascate de euforia 
realizării Marii Uniri, nu i-a permis societăţii româneşti să-şi facă necesara curăţenie, care i-ar fi 
permis să dispună de o elită politică mai bine pregătită noilor provocări care au urmat. Vezi  Florin 
Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, ediţia a 4-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, 
Editura Univers Enciclopedic Gold, 2011, pp. 309-311. Asupra acestui subiect, o privire critică la 
adresa elitei politice româneşti în jurnalul de război al reginei Maria. Vezi şi prefaţa „Aş vrea să fiu 

eu rege!”. Jurnalul de război al reginei Maria, la volumul  Maria, Regina României. Jurnal de război 
1916-1917. Precedat de însemnări din 1910-1917, traducere din engleză de Anca Bărbulescu, ediţie 
îngrijită şi prefaţă de Lucian Boia, Bucureşti, Humanitas,  2014, p.10.  
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faptul că a aşteptat două decenii momentul publicării lor erau puse pe seama mai 
multor factori, pe care încearcă să-i clarifice în prefaţa scrisă. Unul dintre ei 
priveşte  verificarea pertinenţei observaţiilor dincolo de amprenta emoţională 
puternică pe care violenţa războiului o imprimase tuturor participanţilor: „Douăzeci 
de ani m-am întrebat dacă trebuie sau nu să le public. Am şovăit, nu fiindcă mi-era 
frică de răspundere, dar îmi era teamă ca nu cumva impresia puternică pe care 
brutalitatea evenimentelor o imprimase în fiinţa mea să nu-mi fi influenţat judecata 
pe care am voit-o independentă şi dreaptă. 
 Astăzi, după douăzeci de ani, recitind manuscrisul şi comparându-l cu ceea 
ce păstrez adânc imprimat în minte şi în suflet, m-am putut convinge că atunci am 
fost un cronicar fidel al evenimentelor şi că judecăţile purtate atunci n-au fost 
influenţate de nici un fel de resentiment”14. 
  Al doilea motiv de reţinere era legat de prezentarea războiului ca experienţă 
personală. Nicolae Vrăbiescu ţinuse acest jurnal pentru el, nu pentru o expunere a 
sinelui în faţa celorlalţi. Publicarea sa, atât de târzie, o vedea cu folos mai mult 
pentru noile generaţii care, la douăzeci de ani după terminarea teribilului 
eveniment, ar fi putut fi interesată de astfel de relatări. În plus, Nicolae Vrăbiescu 
pune într-o antitetică expunere pe cei care trăiseră războiul în diferitele sale forme 
(combatant, prizonier, civil în teritoriul ocupat) cu cei care făcuseră tot posibilul să 
scape de el: „Am şovăit, de asemenea, să public aceste rânduri fiindcă ele fuseseră 
scrise pentru mine.  Pentru cine era să le public? Cea mai mare parte  a generaţiei 
mele cunoştea povestea, fiindcă o trăise. Cei ce n-au trăit-o, nu ar fi citit-o, fiindcă 
le-ar fi reamintit o pagină urâtă de viaţă. 
  Astăzi însă, după douăzeci de ani, o generaţie nouă a apărut. Această 
generaţie nu cunoaşte războiul decât din ceea ce povestesc alţii. Pentru dânsa 
rândurile de faţă pot fi de folos. Regret că cei cele vor ceti nu-şi vor face o părere 
prea bună despre felul cum am făcut războiul. Ei vor putea vedea însă asupra cui 
răspunderea cade”15. 
  Ca martor al unui eveniment care marcase o generaţie întreagă, Nicolae 
Vrăbiescu considera că relatarea sa în această calitate trebuia să evite atât laudele, 
cât şi o perspectivă memorialistică dată de „o privire de sus”, cum era cea a 
membrilor marcanţi ai elitei româneşti. Criticând istoriile scrise despre Primul 
Război, tocmai pentru caracterul lor encomiastic, Nicolae Vrăbiescu considera că 
„necunoaşterea adevărului sau ascunderea sa este o mare greşeală. Laudele exagerate 
pot crea mituri pe care realitatea le desminte uşor. O naţiune care îşi ţese istoria cu 
laude este împinsă într-un mod inexorabil să-şi făurească viitorul din iluzii şi 
neadevăr. Toate naţiunile care au urmat acest drum au avut de suferit nenorociri ce 
le-au periclitat existenţa”16. Pe de altă parte, rămânerea doar la nivelul imaginii 
lăsate de  memorialistica redactată  de „cei mari” însemna pentru el o inevitabilă 
reducere de perspectivă, cu atât mai mult cu cât unii o puteau folosi ca un exerciţiu 

                                                 
14 N. G. Vrăbiescu, Bune şi rele. În război cu reg. 9 artilerie, 1916-1918. Dobrogea, Muntenia, 

Moldova, [s.l], 1937, p.II. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem, p. III. 
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de reparaţie a unei imagini compromise în timpul războiului. Exerciţiul memorial 
se însoţea în acest caz de o certă dimensiune etică pe care rândurile următoare o 
pun în evidenţă”. 
  Unul dintre „actorii” români importanţi ai războiului, mareşalul Alexandru 
Averescu, s-a confruntat cu aceeaşi dilemă. O spune clar în prefaţa „notiţelor” sale 
de război, redactată la Turnu Severin, în vara anului 1935: „Mi-am pus însă de 
atunci, de multe ori, întrebarea dacă este bine să-mi public notiţele şi amintirile 
încă fiind în viaţă, sau să le las a se face acestea de alţii când nu voiu mai fi”17. 
Celebrul militar român menţiona şi cauzele care-l împinseseră să renunţe la 
publicarea lor în foileton fragmentară în ziarul „Îndreptarea”18.  
  Pe de altă parte, autenticitatea relatărilor este dată de păstrarea stilului 
folosit atunci. Nicolae Vrăbiescu explică de ce nu a considerat necesar să intervină 
în modificări de substanţă, de ce a conservat „frazele scurte şi abrupte”: „am socotit 
că este bine să păstrez această formă întrucît din ea, cititorul va putea să-şi dea 
seamă şi de starea sufletească în care se afla autorul când şi-a scris însemnările. 
Aglomerarea întâmplărilor în permanenţă grăbite, lipsa liniştei necesare şi a 
posibilităţilor materiale de a scrie, îngrijorarea continuă pe care deslegarea 
nenorocită a evenimentelor ce trăiam mi-o sădea în suflet, nu mi-a îngăduit atunci 
să îngrijesc suficient forma în care scriam zilnic faptele şi impresiunile mele. 
  Dacă aş fi făcut-o, astăzi aş fi alterat însuşi fondul căci o bună parte din 
evocarea realităţei s-ar fi întunecat”19. Războiul implică întotdeauna o temporalitate 
alertă, o percepţie schimbată asupra curgerii timpului, iar scriitura rezultată este ea 
însăşi o altă marcă autentică a modului în care era trăit războiului. Doar prin 
modificarea timpului verbal folosit, prin trecerea acţiunilor la trecut, prin asumarea 
memoriei războiului devenit acum naraţie, Nicolae Vrăbiescu operează, simbolic, 
depăşirea temporalităţii lui încă greu suportabile pentru foştii combatanţi.   
 

Războiul văzut din partea cealaltă a Europei   

  Pentru Nicolae Vrăbiescu, cu un autentic profil de globe trotter, războiul 
marchează, încă de la început, unul dintre spaţiile lui cele mai dragi, călătoriile. 
După ce-şi întrerupsese studiile de drept la Paris, pentru a-şi face serviciul militar, 
ieşind sublocotenent în rezervă (1915), se vede nevoit să rămână concentrat, 
„situaţie care enerva mult spiritele oamenilor pe care eternizarea incertitudinei îi 
lovea în interesele lor cele mai directe şi mai imediate”20.   
  Intervenţia pe lângă ministrul de război pentru a ieşi din ţară şi a-şi termina 
studiile este finalmente aprobată şi, pe la începutul lui mai, Nicolae Vrăbiescu 
împreună cu fratele său, Gheorghe, părăsea Bucureştiul în direcţia Paris. 
  Experienţa viatică este acum marcată de război şi acest lucru îl simte prin 
toate locurile pe care le străbate în drumul spre capitala franceză şi din discuţiile 

                                                 
17 Mareşal Alexandru Averescu, Notiţe zilnice din războiu (1916-1918) cu 62 de ilustraţii în text, 
Bucureşti, Editura Cultura Naţională, [f.a.], p. 7. 
18 Ibidem. 
19 N. G. Vrăbiescu, op. cit., p. IV. 
20 Ibidem, p. 5. 
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avute cu oamenii. Ungurii i se par încă doritori de pace, austriecii - mai săraci şi 
mai demoralizaţi. Elveţia a devenit un imens spital, unde toţi răniţii combatanţilor 
sunt bine primiţi şi îngrijiţi. Impresiile din Franţa sunt diferite, de la severitatea şi 
bunăvoinţa cu care este întâmpinat la graniţă, până la îngrijorarea şi durerea 
hamalilor sau neobişnuita politeţe a hotelierilor parizieni pentru care războiul 
reprezintă a lovitură dură la adresa afacerii şi clientelei lor21.  
  Peisajul universitar este el însuşi schimbat. Nicolae Vrăbiescu are surpriza să 
constate, începând doctoratul, că foştii colegi de licenţă lipsesc, o parte au murit, o 
parte sunt încă pe front, iar băncile au fost ocupate de „figuri străine, studenţi din ţările 
neutre ale Europei şi, în special, din Extremul Orient”22. Profesorii francezi înşişi sunt 
marcaţi de noua experienţă, „obosiţi şi îmbătrâniţi”. Explicaţiile sunt evidente, „mai toţi 
îşi aveau copiii pe front. O bună parte dintrînşii îi pierduseră. Cursul era pentru ei un 
prilej de uitare de sine, o sustragere de la profunda lor durere”23. 
  Episoade precum cel al întâlnirii artileriştilor dintr-un regiment colonial 
francez la Saint Malo sau descoperirea cadavrului unui tânăr, cu faţa mâncată de 
crabi, îl marchează fără să vrea. Primul îi pune în faţă, brutal, prin râsetele 
senegalezilor provocate de explicaţiile sale, că tot ceea ce învăţase acasă pentru a fi 
un bun artilerist era infirmat de experienţa de război. Avea să devină şi mai 
conştient de acest aspect în timpul primelor operaţiuni militare în Dobrogea. Al 
doilea episod îi punea în faţă, prevestitor, imaginea brutală a morţii inutile, 
absurde, fără nici o explicaţie, cu care va trebui să convieţuiască pe toată durata 
campaniei militare din România. 
 

Războiul ca experienţă interioară 

  În memorialistica sa, Nicolae Vrăbiescu surprinde mai multe ipostaze 
legate de experienţele diferite. Putem vorbi de o fază pre-război, prezentată mai 
sus. Dar există şi una dată de participarea ca ofiţer activ de artilerie. Primul contact 
este dat de operaţiunile în Dobrogea, în care are posibilitatea să remarce nu doar un 
anumit tip de acţiune, dar şi cum funcţionează relaţiile cu ceilalţi camarazi sau cele 
între ofiţeri şi trupă. 
 În viziunea lui Nicolae Vrăbiescu, este evidentă relaţia foarte bună care 
trebuie să funcţioneze între ofiţeri şi soldaţii lor. Greşelile, eşecurile armatei 
române nu sunt puse doar pe seama unei superiorităţi inamice, a condiţiilor dificile 
de luptă, cu marşuri extenuante, în condiţii meteo dificile, mai ales în toamna lui 
1916, cu aprovizionări dificile, ci şi pe seama unei anumite indiferenţe/dezinteres 
din partea unor comandanţi nepotriviţi. Surprind în acest context portrete făcute 
ofiţerilor, unele proaste, în timpul operaţiunilor din Dobrogea; „Zilele de 25, 26, 
27, 28 şi 29 au fost de o linişte relativă. Colonelul Cratero, comandantul sectorului, 
figură fără energie, complet desorientat într-un adevărat război, dădea ordine vagi 
şi contradictorii, care nu prea erau ţinute în seamă de comandanţii unităţilor 

                                                 
21 Ibidem, p. 6. 
22 Ibidem, p. 7. 
23 Ibidem. 
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subalterne”24. Astfel de episoadele nu sunt izolate, în cursul puternicelor confruntări 
cu trupele germano-bulgare, Nicolae Vrăbiescu remarcând că „venise ordin că 
nimeni nu va părăsi poziţia, că toată lumea va muri pentru apărarea capului de pod. 
Desigur că acest ordin nu ne privea decât pe noi, trupele, întrucât comandanţii 
noştri stăteau cu maşinile sub presiune”25.  
 

Colaborarea cu armata rusă: de la „Diviziile de fier” la permanentul 

absent 

  Despre colaborarea cu ruşii nu poate fi decât critic. Contactul din timpul 
operaţiunilor din Dobrogea este unul care spulberă orice îndoieli. Despre prezenţa 
trupelor ruse din Dobrogea spune că „nu a fost în realitate decât o poveste”26, iar 
puţinul ajutor al infanteriei ruse se rezumă la un episod semnificativ: „Veni vestea 
că de data aceasta avem infanterie rusă în faţa noastră. Este drept, că în cursul 
ultimei zile, primele trupe de infanterie rusească apăruseră pe drumul pe care ne 
retrăgeam. Nu puteam însă şti ce forţe erau. Fapt cert este că după ocuparea 
poziţiunei, cu preţul unor eforturi imense, deoarece  tunurile au fost ridicate pe 
coasta ce trebuia ocupată, cu braţele, ne pomenim în timpul nopţei cu infanteria 
rusă, pe care o credeam pe poziţie, retrasă în dosul tunurilor noastre, îngrămădită în 
jurul focurilor. Ei ne-au anunţat că au părăsit poziţia, rugându-ne să-i înştiinţă, de 
îndată ce vom vedea pe inimic, ca să aibă timp să plece. Astfel s-a terminat 
povestea cu faimoasele „divizii de fer” ruse care se anunţaseră de atâta vreme că 
vor veni să ne ajute. A trebuit o lună ca să sosească câţiva copii inberbi, care numai 
ce au auzit că se apropie inimicul, au părăsit câmpul de luptă fără ca să ia măcar 
contact cu el”27. Altă întâlnire este marcată de imaginea şirului lung de bucătării 
care alcătuiau „coloanele ruseşti”. „Câteva tunuri pământii, atâta tot reprezenta 
diviziile fantome, acele divizii de fer cu care ni se umpluse craniul atâta vreme în 
timpul luptelor. Mai trebuie să mărturisesc un lucru, anume că acest material 
culinar cu care ruşii vroiau să ocupe tot frontul, avea în retragere precădere asupra 
regimentelor noastre. După ce blocase drumurile într-o fugă desordonată, ori de 
câte ori retragerea regimentului devenea mai necesară, el era ţinut pe loc şi destinat 
să cadă jertfă, pentru a apăra fuga acestor bucătării rulante”28. 
 Primul rus autentic va fi văzut la Bucureşti, „din nenorocire şi acela beat”. 
Abia după retragerea începută în direcţia Focşani, pe 25 noiembrie, Nicolae 
Vrăbiescu notează că a văzut primele patrule de cazaci ruşi.   
 

Jocul absurd al morţii 

 Scene tot mai diverse îşi fac apariţia, de la resturile unor bombardamente 
care pulverizaseră cai şi oameni la un loc29, până la spitale devenite adevărate 

                                                 
24 Ibidem, p 25. 
25 Ibidem, p.37. 
26 Ibidem, p. 24. 
27 Ibidem, p. 40. 
28 Ibidem, p. 41. 
29 Ibidem, p. 30. 
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anticamere ale morţii cum era cel pentru holerici, înfiinţat ad-hoc în 19 octombrie 
1916, între  Brăila şi Lacul Sărat. „Cât eram deja învăţat cu mizeria totuşi ceea ce 
am văzut m-a impresionat mult. Bolnavii zăceau jos, pe ciment, pe pae sau pe 
mantale  ude de creolină cu care sala era inundată. Morţii stăteau alături de cei vii 
întrucât ridicarea lor se făcea odată în 24 ore. Mă aşteptam la mai mult sgomot, la 
mai multe vaete. Dar liniştea predomina această imensă sală suferinţei”30. 
 În contextul convieţuirii aproape cotidiene cu moartea, accidentele 
periculoase devin simple episoade, relatate sec. Faptul că în timpul deplasării spre 
Buzău, în 4 noiembrie 1916, îşi găseşte refugiu peste noapte, în faţa frigului, 
vântului şi ninsorii, într-o căruţă doar pentru a constata dimineaţă că era cea care 
„servea la transportul bolnavilor de holeră care se iveau în drum”31 sau că doarme 
într-o crâşmă, pe „pae cari au luat dimineaţa foc de la o sobă, arzând împreună cu 
crama”32. 
  Campania nu este lipsită de confuzii regretabile, un exemplu fiind cea care 
duce, la 19 noiembrie 1916, la o confruntare nedorită în satul Ghimpaţi, când 
regimentul 8/9 atacă tot soldaţi români din regimentul 66 infanterie. Rezultatul 
acestei lupte de trei ore a fost „destul de dureros” şi Nicolae Vrăbiescu nu ezită s-o 
taxeze ca pe o „greşeală neadmisibilă”33.  
  Nu doar confruntările cu inamicul creează teatrul de război, dar şi secvenţe 
tragice, impardonabile, precum preluarea unor răniţi pentru care se vede nevoit să 
oprească o ambulanţă cu forţa34. 
 Dramatismul situaţiei confruntărilor din timpul bătăliei de la Neajlov-
Argeş 16/29 noiembrie -20 noiembrie/3 decembrie 1916) este surprins şi în jurnalul 
său de campanie de Nicolae Vrăbiescu. Confruntările au loc cu o violenţă şi o 
presiune care sunt resimţite la maximum, în condiţii de epuizare fizică şi psihică: 
„lupta a durat aproape opt ore încontinuu, timp în care trupele noastre nu 
cunoscuseră ce este odihna şi mâncarea. Opt ore a durat acest efort ca să putem 
lărgi puţin cercul ce ne înconjura, sufocându-ne”35. Episodul retragerii precipitate a 
generalului Socec şi a doi ofiţeri din suita sa a provocat o debandadă generală: 
„Proiectilele ce cădeau abundent peste această masă mişcătoare mărea panica în 
rândurile oamenilor pe care nimic nu-i mai putea opri din fugă. În câteva clipe 
câmpul ce se întindea spre Epureşti şi care era semănat tot cu grâu nu mai era decât 
o mare de căruţe, chesoane şi infanterie. Debandada se produsese, nimeni şi nimic 
nu mai putea o oprească. Toată această masă se îndrepta în fugă spre Epureşti, unde 
se găsea podul peste Neajlov”36. 
  Dezastrul este evaluat mai târziu şi autorul nu ezită să remarce proporţiile 
sale, ca şi atitudinea diferită a ofiţerilor în comparaţie cu cea a comandatului lor, 
generalul Socec, „care ar fi putut să se salveze, dar cari au preferat să rămână cu 
                                                 
30 Ibidem, p. 47. 
31 Ibidem, p. 49. 
32 Ibidem.  
33 Ibidem, p. 57. 
34 Ibidem, p. 53. 
35 Ibidem, p. 61. 
36 Ibidem, p. 63. 
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bateriile lor, trăgând până în cea din urm clipă. De la cei ce putuseră scăpa în 
ultimul moment, am aflat, lucru care s-a adeverit posterior, că atât trupa, cât şi 
ofiţerii, după ce au distrus materialul, au primit lupta cu infanteria germană piept la 
piept cu săbiile şi pistoalele”37. O evaluare a acestei lupte îl face pe Nicolae 
Vrăbiescu să reflecteze mai atent asupra câtorva factori, printre care şi cel al 
locului ales. Manevra intenţionată de statul major era greu de executat la 
Călugăreni, „localitate, care dacă s-a arătat a nu fi corespuns din punct de vedere 
tehnic cerinţelor unei astfel de lupte, a fost ales, probabil, de Înaltul comandament, 
în vederea evocării unui trecut istoric de natură, în închipuirea sa, să întărească 
moralul trupelor, compensând astfel lipsa noastră de pregătire, armament şi 
experienţă”38. 
 

Retragerea, refacerea şi episoadele sale 

  Episodul ajungerii la Focşani, aflării unor veşti bune legate de colonelul 
Opran, comandantul regimentului, de fratele său sau de mama sa, refugiată de la 
Craiova, este completat de revolta cu care priveşte retragerea armatei române, 
inclusiv a tinerelor contingente recrutate: „tineri din contingente proaspete, precum 
şi tineri care abia peste câţiva ani ar fi trebuit înrolaţi, erau târâţi în halul cel mai 
nenorocit pe drumurile Munteniei şi Moldovei. Nemâncaţi, desbrăcaţi şi desculţi, 
despicau cu trupurile şi picioarele goale plesnetul de viscol şi omătul de zăpadă. 
Unii din ei cerşeau prin mahalalele Focşanului o bucată de pâine de la trecători. 
Dintre aceştia avea să se recruteze armata de mâine”39. 
  Intrarea acestor tineri în atmosfera războiului are loc într-o manieră 
neobişnuită: prin confruntarea cu păduchii, „câştigaţi” în urma marşurilor forţate, a 
nopţilor petrecute prin diferite locuri insalubre şi a imposibilităţii de a păstra 
curăţenia. Noi recruţi, care completau  golurile regimentului, sunt victime prin 
excelenţă „gulerul de la haină, brâul de la pantaloni erau pur şi simplu invadate”40. 
  Aşezarea regimentului în jurul Iaşiului, pentru refacere şi începutul noului 
an, sărbătorit la bisericuţa satului Osoiul, sunt marcate de instalarea epidemiei de 
tifos. Deşi primul deces are loc de-abia  pe 17 ianuarie, va mai dura până în 7 
februarie pentru ca oamenii să realizeze cu ce se confruntă. Pentru Nicolae 
Vrăbiescu noua experienţă pe care i-o propune războiul este mai dificilă.  El 
remarcă, în scurtele notiţe care marchează luna februarie cum ea ajunge să facă tot 
mai multe victime, să împiedice efectuarea instrucţiei militare, oamenii valizi fiind 
folosiţi „la combaterea epidemiei şi la lucrările de aprovizionare”. Dacă în 25 
februarie însuşi medicul regimentului se îmbolnăveşte, în data de 27 februarie este 
rândul lui Nicolae Vrăbiescu să recunoască că are toate simptomele. Timp de două 
săptămâni, începând cu 1 martie, îşi va aminti că şi-a pierdut cunoştinţa şi că 
temperatura i se ridicase la 41°. Notează nu doar numărul victimelor pe zile, după 
informaţiile pe care le-a putut afla când s-a recuperat, dar şi unele evenimente 

                                                 
37 Ibidem, p. 68.  
38 Ibidem, p. 69. 
39 Ibidem, p. 78. 
40 Ibidem, p. 81. 
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excepţionale, precum vizita Alteţei Sale Regale, principele Carol, şi recunoaşte că-
şi datorează revenirea miraculoasă îngrijirii mamei sale şi „devotamentului fără 
seamăn al căpitanului francez Raymond Borde” cu care împărţea camera unde era 
cazat41.  
  A fost atât de marcat de tifosul exantematic, nu doar prin prisma propriei 
experienţe, dar şi din cauza  contactului neîntrerupt cu cei pe care i-a îngrijit, încât 
a ţinut să reproducă mai multe detalii din notele sale, „spre a evidenţia formele în 
care evoluează această boală teribilă”. Consecinţele erau contabilizate nu doar prin 
numărul celor decedaţi, ci şi prin modul uneori neobişnuit. Nae Vrăbiescu vorbeşte 
de cazuri de mutilări şi automutilări, remarcabile „prin fantezia cu care erau 
executate”42, concluzionând că „nu există boală în care creerul să fie mai turmentat 
şi mai formidabil fabricant de vise fantastice” ca în cazul tifosului exantematic43. 
 Reevaluând experienţa de război de până atunci, Nicolae Vrăbiescu scrie 
fără menajamente că „Osoiul a fost pentru regimentul 9 art. mormântul trupei şi 
cailor săi”44. Ceea ce trebuia să fie locul de refacere al unui regiment greu încercat 
al armatei române, care îşi revenea treptat, bucurându-se de sprijinul aliaţilor 
francezi şi de reluarea legăturilor normale cu comunitatea locală (participarea la 
diferite sărbători religioase importante), s-a transformat într-un spaţiu al morţii 
greu de controlat: „retras din bătălii în care pierduse jumătate de efectiv, a fost adus 
în nordul Moldovei pentru ca să se refacă şi s-a distrus. La Osoiul am îngropat 460 
oameni”45. O analiză a acestei situaţii, a modului defectuos în care a fost ea 
gestionată („ni se trimiteau ordine şi instrucţiuni relative la deparazitarea cu petrol, 
dar petrol nu era măcar să poţi aprinde o lampă”, „medicamente dintre cel mai 
urgent era oleiul camforat, nu ni s-au dat decât târziu, în primăvară, deşi, după toate 
informaţiunile ce aveam, era la minister”)46, ni-l arată pe Nicolae Vrăbiescu 
interesat de asumarea fiecărei experienţe, de căutarea unor răspunsuri la întrebări 
pe care n-are cui să le pună. Constată doar în jurul lui o amprentă a morţii pe care 
nu doar confruntările militare au creat-o, ci şi neglijenţa celor care răspundeau de 
serviciile de aprovizionare. Nu ezită să afirme foarte dur că s-a făcut „una dintre 
cele mai mari crime” cu tinerii recruţi, care au murit pe capete, „ce fuseseră retraşi 
de mâini incapabile din faţa inamicului, purtaţi de drumuri, prin ger şi viscol, 
desbrăcaţi şi desculţi, nehrăniţi şi istoviţi pentru ca din ei să se facă soldatul de 
mâine”47. 
  Momentul refacerii, dincolo de episodul dur al tifosului exantematic, are şi 
dimensiuni pozitive. Începutul verii îi prinde pe membrii regimentului său de 
artilerie, exersând alături de ofiţerii francezi pe noile tunuri, venite din Franţa. 
Familiarizarea rapidă a artileriştilor români cu noile arme surprinde plăcut pe 
ofiţerii români şi francezi. În acest context, viaţa regimentului continuă între orele 
                                                 
41 Ibidem, p. 86. 
42 Ibidem, p. 87. 
43 Ibidem. 
44 Ibidem, p. 90. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem, p. 91. 
47 Ibidem. 
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de tragere, vizitele ofiţerilor la Iaşi, duminica, unde se aflau familiile refugiate, 
urmărirea noutăţilor despre evoluţia războiului pe frontul românesc şi, mai larg, 
european. Impactul victoriilor de la Mărăşti şi Mărăşeşti este impresionant, 
declanşând inclusiv fuga pe front din dorinţa de  a lua parte la luptele cu nemţii. 
Reacţia autorităţilor militare a fost însă de strictă respectare a normelor, autorii 
unor astfel de acte de insubordonare fiind judecaţi şi pedepsiţi cu ani de închisoare 
şi cu retragerea gradului militar deţinut, spre disperarea lui Nicolae Vrăbiescu: 
„Cele mai bune veşti ne soseau de pe front. Mărăştii şi Mărăşeştii exaltau soldaţii şi 
gradaţii în aşa măsură încât trei dintre cei mai buni sergenţi au părăsit tabăra, 
plecând fără autorizaţiune pe front, unde au luptat într-un regiment de infanterie 
din Divizia XII.  
  Ce gest nobil! Ce dezastruoasă răsplată! Cinci ani închisoare cu pierderea 
gradului. Pe unul dintre ei, sergentul Ciupitu, am putut să-l salvez de la această 
condamnare infamă. Ceilalţi doi, ne-a venit vestea că s-au sinucis”48. 
 De altfel, aceste tipuri de dezamăgiri erau trăite la modul profund de soldaţii de 
pe front, care nu ezitau să-şi exprime dezamăgirea dacă situaţia le-o permitea49. Nimeni 
nu mai credea în propaganda că războiul avea să se termine repede. 
  Pe măsură ce bătălia se dezlănţuie şi se întinde, Nicolae Vrăbiescu resimte 
experienţa cruzimii fizice şi a reducerii speranţei. Una dintre noile ipostaze este cea 
a războiului de la distanţă, a tirului precis pe care trebuie să-l suporţi cât poţi de 
bine. I se adaugă produsele speciale, granatele sau cele cu clor care degajă un miros 
aparte. Războiul este un experiment total, psihologic şi fizic, resimţit cu toate 
simţurile posibile, dar în primul rând, cu un impact vizual şi sonor foarte puternic. 
   

Concluzii 

  Suntem în faţa unui demers autobiografic care invită cititorul să reflecteze 
la noţiunea de istorie, deopotrivă personală şi colectivă. Nicolae Vrăbiescu se 
interoghează asupra legăturilor care pun permanent în legătură trecutul şi prezentul, 
asupra modului în care acestea iau naştere în chiar inima relatării retrospective care 
este autobiografia. Analizând memoriile sale, este evident faptul că autorul a optat 
pentru o organizare cronologică lineară. Contactul cu războiul ca dimensiune care-i 
va marca viaţa, începe cu episodul stagiului militare, despre care dă doar succinte 
informaţii (ce însemna pregătirea unui artilerist român), scurta perioadă de stagiu 
doctoral la Paris şi atmosfera de rigoare în 1915, călătoria ocolitoare şi 
primejdioasă spre România, toate integrate într-un capitol pregătitor „În preajma 
războiului”, urmate de descrierea evenimentelor la care a fost martor, începând din 
Dobrogea, Muntenia, Moldova.  
  Pe de altă parte, exerciţiul memorial propus de Nicolae Vrăbiescu 
îmbrăţişează o topografie semnificativă, în care identificăm adevărate locuri ale 
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49 A se vedea studiul semnat de Sylvie Housiel, Dire la guerre: le discours epistolaire des combattants 
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memoriei, care ar fi trebuit incluse în politicile comemorative ale aniversării 
acestui centenar50:  Flămânda, Călugăreni, Mărăşeşti.     
 Citind jurnalul lui Nicolae Vrăbiescu, realizăm că experienţa războiului a 
fost nu doar o experienţă interioară profundă, care i-a marcat pe toţi participanţii 
săi, ci şi una colectivă, care i-a obligat pe toţi contemporanii ei să-şi dezvolte 
mijloace de adaptare. Dacă un element a putut fi greu anticipat, precum temporalitatea 
conflictului şi mai ales ritmurile sale conflictuale (dezastru/refacere/victorii/ 
capitulare), ceea ce surprinde Nicolae Vrăbiescu este peisajul uman extrem de 
divers, situaţiile mărunte în care laşităţile şi curajul, disperarea şi speranţa, micimea 
de caracter şi eroismul depăşesc spaţiile obişnuite şi iau forme dintre cele mai 
neobişnuite. Primul Război Mondial este aşadar o scenă imensă, care acoperă  
experienţe dintre cele mai diferite, de la cele negative şi traumatice la cele pozitive. 
Situaţiile inedite, atât prin natura, cât şi prin durata lor, cărora combatanţii, 
populaţia civilă, cei dragi, trebuie să le facă faţă, pun în evidenţă, încă o dată, 
dimensiunea umană a istoriei pe care istoricul o poate surprinde graţie unor astfel 
de mărturii precum cea lăsată de Nicolae Vrăbiescu. 
 

 
THE MEMORY OF I WORLD WAR:  

NICOLAE VRĂBIESCU’S WAR DIARY 

 

(Abstract) 
 

Most unknown, the memoirs from the World War I of Nicolae Vrăbiescu  are a 
valuable source for better understanding how the war experience was lived and 
remembered by Romanian soldiers. Their importance must be evaluated not only from a 
geographical point of view (Nicolae Vrăbiescu took part to almost all important phases of 
the Romanian campaigns), but from a literary or a psychological one as well. This kind of 
documents is important for emphasizing « l’ordinaire de la guerre », underlying the 
importance of new methodological perspectives as that of history of emotions and 
recovering the memory about the Great War, who yet remains fragmented and with lot of 
unknown pieces.   

 

Keywords: I World War, autobiographical sources, Romania, Nicolae Vrăbiescu, 
war experience.   

                                                 
50 De exemplu, în cazul Franţei, Joseph Zimet, directorul general al Misiunii centenarului Primului 
Război mondial, vorbea, în 2013, de cinci mari mize ale organizării centenarului Marelui Război în 
Franţa: una internaţională, „de prim rang”, legată de poziţia Franţei ca loc principal al acestor exerciţii 
comemorative; una culturală, ţinând cont că memoria Primului Război va fi una exclusiv culturală; 
una pedagogică, ţinând cont de provocarea pe care o reprezintă transmiterea memoriei acestui 
eveniment următoarelor generaţii, în condiţiile dispariţiei ultimilor martori; o importantă miză 
memorială pentru societatea franceză, care „conservă în carnea sa amintirea anilor 1914-1918” şi, 
finalmente, una turistică, ţinând cont de  afluxul a milioane de vizitatori din lumea întreagă care vor 
vizita cimitirele militare şi locurile principalelor bătălii. Joseph Zimet, La Grande Guerre reste un 

récit des origines în „Le Débat” 4/2013 (n° 176), pp. 124-136. Din păcate, nimic de acest gen în 
spaţiul nostru. 
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După Primul Război Mondial, rolul cooperaţiei a fost de a contribui la 
rezolvarea problemei ţărăneşti, o primă măsură ducând la înfiinţarea Casei Centrale 
a Cooperaţiei şi Împroprietăririi Sătenilor. Până în anul 1920, cooperaţia din 
mediile urban şi rural s-a dezvoltat în paralel. Ulterior, prin legea unificării 
cooperaţiei, din februarie 1923, Direcţia Cooperaţiei Orăşeneşti a trecut sub tutela 
Casei Centrale a Cooperaţiei şi Împroprietăririi Sătenilor. Unificată sub această 
autoritate, cooperaţia din România şi-a desfăşurat activitatea până în anul 1928, 
când, prin Codul Cooperaţiei sau Codul Lupu, au fost fondate două organizaţii 
centrale: Centrala Băncilor Populare şi Centrala Cooperativelor. Noi modificări a 
adus legea din martie 1929, când s-a realizat separarea organelor centrale. 
economice şi de gestiune, de cele de organizare şi control. Cu această ocazie, 
funcţia de coordonare a întregii mişcări cooperatiste îi revenea Oficiului Naţional 
al Cooperaţiei, iar cea de finanţare, Băncii Centrale Cooperative. O conducere 
unitară a întregii mişcări cooperatiste s-a realizat prin crearea Institutului Naţional 
al Cooperaţiei (INCOOP), rezultat din fuzionarea instituţiilor centrale, create prin 
legea din anul 1935. Aşadar, în intervalul 1938-1944, cooperaţia  s-a sprijinit pe 
INCOOP, care a dispus de o reţea de inspectorate cooperatiste regionale, unul 
dintre ele avându-şi sediul la Craiova. Institutul a organizat activitatea de colectare 
şi valorificare a producţiei agricole ţărăneşti, aprovizionarea sătenilor cu articole  
necesare dezvoltării gospodăriilor rurale, aprovizionarea sătenilor cu mărfuri de 
larg consum. Reorganizarea mişcării cooperatiste a avut loc în anul 1949. Cu 
această ocazie, au fost stabilite următoarele forme de organizare a cooperaţiei: 
cooperative de consum, aprovizionare şi desfacere, cooperative de producţie 
meşteşugărească şi cooperative de producţie agricolă.  

Toate aceste modificări legislative, suferite de cooperaţia românească între 
anii 1918-1948, au fost subiectul unor lucrări sau studii de specialitate1. Cu toate că 
                                                 
 O parte din material a fost susţinut în cadrul Simpozionului de etnografie: Sat şi stat. De la entitate 

spirituală la realitate politico-socială, ediţia a V-a, Tg. Jiu, 19-21 august 2016. 
 Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. NicolăescuPlopşor” din 
Craiova, al Academiei Române; e-mail: getaghionea@yahoo.com.  
1 Victor Slăvescu, Organizaţia de credit a României, Bucureşti, 1922; Mihail Romniceanu, Izvoarele 

creditului agricol în România, în Organizarea şi funcţionarea creditului agricol în România, Iaşi, 
1938; Dumitru Şandru, Rolul Creditului Naţional Agricol în finanţarea agriculturii româneşti, în 
„Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol”, Iaşi, 1975; Paul-Emanoil Barbu, Din 
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a fost publicat un număr mare de studii şi lucrări, considerăm, totuşi, că există încă 
probleme care se impun a fi cercetate şi valorificate, iar reconstituirea şi analizarea 
unor subiecte de istorie locală – precum cooperaţia din judeţul Gorj – pot fi în 
măsură să întregească istoria activităţii bancare a unei regiuni şi chiar a unui stat.  
 Evoluţia instituţiilor cooperatiste din judeţul Gorj s-a înscris în condiţiile 
sistemului economic şi legislativ, ulterior Primului Război Mondial. În 31 
decembrie 1920, au fost consemnate în judeţ 142 de bănci populare cu 23.991 de 
membri şi 12.604.536 de lei capital social deplin vărsat2, iar în bilanţul de la 31 
decembrie 1928, au fost consemnate 151 de instituţii cooperatiste de credit, cu 
31.126 de membri şi un capital social de 62.819.987 de lei. În ceea ce priveşte 
celelalte cooperative (de producţie, consum, obşti de arendare, obşti de cumpărare 
etc.),  în 31 decembrie 1927, Anuarul statistic al României publică un bilanţ în care 
sunt consemnate 50 de cooperative de consum, aprovizionare şi desfacere, 21 de 
cooperative de exploatare de păduri, 2 obşti de arendare, cu 121 de membri şi 81 ha 
suprafaţă3. Din datele statistice prezentate mai sus, observăm că în primii ani 
postbelici, asistăm, în general, la un proces de sporire a numărului instituţiilor 
cooperatiste, cu menţiunea că domină instituţiile mici şi mijlocii, iar numărul 
băncilor populare a fost mult mai mare decât cel al cooperativelor de consum, 
desfacere şi producţie. 
 Asemenea tuturor instituţiilor de credit, şi în perioada interbelică, băncile 
populare din judeţul Gorj au acţionat pentru atingerea scopului în vederea căruia au 
fost înfiinţate, adică satisfacerea nevoilor de credit a societarilor. Din datele 
studiate, până în prezent, am observat că majoritatea băncilor populare şi-au atins 
scopul propus. Astfel: la 30 decembrie 1928, Banca populară „Viitorul Arcanilor”, 
din comuna Arcani, avea împrumuturi acordate în valoare de 2.078.968 de lei4; la 
aceeaşi dată, Banca populară „Muntele Cărbuneşti”, din comuna Cărbuneşti, avea 
împrumuturi acordate în valoare de 3.698.800 de lei5; la bilanţul din 31 decembrie 
1938, Banca populară „Gilortul”, din Novaci „era cea mai mare instituţie 
cooperatistă din Gorj”6 şi avea împrumuturi acordate în valoare de peste 
10.000.000 de lei. Nevoile de credit ale agricultorilor au fost satisfăcute şi de 
următoarele bănci populare: „Deşteptarea” din comuna Calopăr, „Steaua” din 
comuna Vierşani, „Rădineşti” din comuna cu acelaşi nume, „Luceafărul” din 
Ştefăneşti, „Cornul de Aur”, din Turcenii de Sus7 etc. Beneficiarii creditelor au fost 

                                                                                                                            
istoria cooperaţiei de consum şi de credit din România, vol. II, Bucureşti, Editura Universul, 2000; 
Georgeta Ghionea, Instituţii cooperatiste în judeţul Dolj, în intervalul 1918-1948, în „Arhivele 
Olteniei”, Serie nouă, nr. 27/2013.  
2 Anuarul statistic al României pe anul 1922, Bucureşti, 1923, pp. 82-83. 
3 Anuarul statistic al României pe anul 1928, Bucureşti, 1929, pp. 118-126. 
4 I. Mateiescu, P. Popeangă, V. Uscătescu, Istoricul băncilor populare din judeţul Gorj, Craiova, f.a., 
p. 457. 
5 Ibidem, p. 458. 
6 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Gorj, fond Banca populară „Gilortul” din Novaci, dosar 
2/1938-1946, f. 2, f. 15 (în continuare, se va cita: S.J.A.N. Gorj). 
7 S.J.A.N. Dolj, fond Banca Comerţului, dosar 21/1926, ff. 372-373; Ibidem, dosar 23/1926, ff. 402-
403.  
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în general, agricultorii, banii fiind destinaţi, cumpărării de vite de rasă, 
achiziţionării de nutreţ pentru vite, reparării uneltelor agricole şi reamenajării 
gospodăriilor8. Au existat şi cazuri, când, instituţiile de credit nu au reuşit să 
satisfacă nevoile de capital ale populaţiei, agricultorii fiind constrânşi să apeleze la 
creditele acordate de băncile populare din alte localităţi sau la unele bănci 
comerciale. Locuitorii din Turcenii de Jos au fost nevoiţi să apeleze la creditele 
oferite de Banca populară „Cornul de Aur”, din Turcenii de Sus sau la Banca 
Comerţului Sucursala Tg. Jiu9. În aceeaşi situaţie s-au aflat şi locuitorii din 
comunele Borăscu (Banca populară „Muncitorul”), Strâmba (Banca populară 
„Salvarea”), Plopşor (Banca populară „Plopşor”) sau Aninoasa (Banca populară 
„Vulturul”)10, care au apelat la băncile comerciale din Tg. Jiu, în special la Banca 
Comerţului. 
 Majoritatea băncilor populare din judeţul Gorj au acordat o atenţie 
deosebită creşterii fondului cultural, destinat unor scopuri religioase şi educative. 
În afara operaţiunilor bancare propriu-zise, Banca populară „Gruiul”, din comuna 
Pojogeni a contribuit la refacerea şcolii din localitate (8.700 de lei), a bisericii (500 
de lei), a susţinut societatea „Monumentele Eroilor” (800 de lei), a sprijinit şcoala 
cooperatistă „Spiru Haret”11 etc. O atenţie deosebită au acordat creşterii fondului 
cultural şi următoarele instituţii (situaţie înregistrată pentru anul 1928)12: 
„Obârşia”, din comuna Obârşia – fond cultural în valoare de 2.000 de lei; „Unirea 
Principatelor”, din Petreşti de Jos – fond cultural de 8.363 de lei; „Romanul”, din 
comuna Pociovaliştea – fond cultural de 13.000 de lei. „Înţelegându-şi rolul ei 
social, educativ şi cultural – Banca populară „Gilortul”, din comuna Novaci – n-a 
încetat o clipă de a fi în fruntea operelor şi mişcărilor urmăritoare de interese 
generale”13. Astfel, şi în perioada interbelică, aceasta a acordat ajutoare copiilor 
săraci pentru continuarea studiilor, a acordat ajutoare băneşti celor ale căror 
locuinţe au fost arse în incendii, a contribuit cu o sumă însemnată, 1.000.000 de lei, 
pentru ridicarea Spitalului „D. Brezulescu” din Novaci14 etc. 
 Administraţia băncilor populare a fost interesată şi de fondurile de 
amortisement (mobile şi imobile). Cea mai mare parte a instituţiilor cooperative, din 
Gorj au fost preocupate de achiziţionarea unui imobil propriu şi dotarea acestuia cu 
echipamentul necesar. La 31 decembrie 1928, imobilele băncilor populare din judeţ, 
valorau 6.361.432 de lei15 (valoare înregistrată pentru 150 de bănci populare).  

                                                 
8 S.J.A.N. Gorj, fond Banca populară „Gilortul” din Novaci, dosar 2/1938-1946, ff. 2-15. 
9 S.J.A.N. Dolj, fond Banca Comerţului, dosar 21/1926, f. 386. 
10 S.J.A.N. Dolj, fond Banca Comerţului, dosar 23/1926, ff. 431, 442, 449, 488. 
11 I. Mateiescu, P. Popeangă, V. Uscătescu, op. cit., p. 293. 
12 Ibidem, pp. 244, 262, 271. 
13 Ibidem, p. 234. 
14 G. Dumitrescu-Bumbeşti, Monografia Băncei populare „Gilortul” din comuna Novaci, Gorj, 

Bucureşti, 1910, pp. 86-87; I. Mateiescu, P. Popeangă, V. Uscătescu, op. cit., p. 234; Georgeta 
Ghionea, Istoria băncilor urbane din Oltenia (1880-1948), Craiova, Editura Aius, 2009, p. 79 (în 
continuare se va cita: Georgeta Ghionea, Istoria băncilor urbane ...). 
15 Georgeta Ghionea, Istoria băncilor urbane din Oltenia în date, statistici şi corespondenţă (1880-

1948), Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2015, p. 324.  
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 Din sursele studiate până în prezent, am observat importanţa acordată, în 
judeţul Gorj, înfiinţării cooperativelor de aprovizionare şi desfacere în comun. 
Pentru stăvilirea speculei, procurarea produselor necesare gospodăriei ţărăneşti sau 
pentru „a da sfaturi pentru îmbunătăţirea muncii pământului, creşterii vitelor şi 
pentru încurajarea şi dezvoltarea muncii casnice”16, statul a intervenit înlesnind 
înfiinţarea acestor cooperative, fapt dovedit de cele 23 de societăţi înfiinţate în 
Gorj, în anul 192017. 
 
          Cooperative de aprovizionare şi desfacere în comun înfiinţate în anul 1920 

 

Tabel 1 
 

Nr. 
crt. 

Numele 
cooperativei 

Comuna 
 

Capital 
social 

Numărul 
societarilor 

1. Arţari Dăneşti 13.400 lei 51 
2. Gorjana Bârseşti 36.400 lei 52 
3. Şipoteanca Şipotu 7.260 lei 65 
4. Învierea Petreştii de Jos 66.300 lei 56 
5. Valea Nănăului Turburea 41.220 lei 57 
6. Veselia Bibeşti 42.320 lei 107 
7. Unirea Celeni - 52 
8. Brădiceni Brădiceni 44.870 lei 218 
9. Răeşti Celeiu 13.000 lei 63 

10. Vârtopu PeşteanaVulcan 9.900 lei 55 
11. Progresul Ciuperceni 15.000 lei 52 
12. G-ral Al.Averescu Peşteana Vulcan 10.400 lei 54 
13. Viitorul Corneşti 39.550 lei 130 
14. Progresul Ceauru 34.500 lei 51 
15. Progresul Stejerei 16.700 lei 93 
16. Prof. N. Iorga Cordeşti 19.300 lei 61 
17. Cuza-Vodă Poiana Seciurile - 81 
18. Unirea Logreşti-Birnici - 52 
19. Oituz Turcenii de Jos 15.800 lei 52 
20. Eftenirea Traiului Bolboşi 15.300 lei 64 
21. Ileana Ohaba 72.500 lei 60 
22. Ţăranii Uniţi Paci 4.750 lei 68 
23. Ţărănimea Târgu-Cărbuneşti 10.200 lei - 

 
 

Majoritatea societăţilor, mai sus prezentate au fost fondate în baza legii 
băncilor populare săteşti sub coordonarea şi controlul Casei lor Centrale, din anul 
1903, au funcţionat în conformitate cu legea cooperaţiei săteşti din 13 aprilie 1905, 

                                                 
16 „Monitorul Oficial”, nr. 149/7 octombrie 1921, p. 6037. 
17 Ibidem, pp. 6037-6044. 
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precum şi în baza statutelor de funcţionare şi a actului lor constitutiv18. Toate 
societăţile au dispus de mijloace financiare necesare funcţionării, formate din 
mijloace financiare proprii (capitalul social subscris şi vărsat şi fondul de rezervă) 
şi mijloace financiare străine (împrumuturile contractate de la Casa Centrală a 
Băncilor Populare sau direct de la băncile populare). Raza lor de activitate a fost 
satul sau comuna, în care instituţia şi-a desfăşurat activitatea, răspunderea socială 
era solidară şi nelimitată, cooperativa nu putea funcţiona cu mai puţin de 50 de 
membri, iar fiecare membru societar era obligat să subscrie un capital social, de cel 
puţin 50 de lei19. 

Potrivit dispoziţiilor legale, chiar înainte de declanşarea Primului Război 
Mondial, băncile populare s-au grupat în federale. Acestea au fost fondate ca 
instituţii judeţene sau regionale şi au afirmat tendinţa de autonomie a băncilor 
populare. Ele au avut atribuţii de control, îndrumare şi propagandă. Banca 

Federală „Gorjul”, cu sediul în Tg. Jiu a fost înfiinţată în anul 1912, de 40 de 
bănci populare din judeţ20 şi urmărind „cu statornicie calea începută a reuşit să 
înmănuncheze aproape toate unităţie cooperatiste din judeţ spre scopul comun: 
ridicarea economică a sătenilor”21. După o perioadă în care activitatea acesteia a 
fost limitată doar la a ţine contactul cu unităţile federate (1916-1918), Banca 
Federală „Gorjul”  şi-a reluat activitatea, în anul 1919, contribuind la refacerea 
gospodăriilor şi aprovizionarea sătenilor cu mărfuri, cereale, unelte agricole etc.  

Actul constitutiv şi statutele sale au suferit mai multe modificări. Cea care 
ne-a reţinut atenţia a fost aceea din anul 1920, „Când şi-a extins programul de 
activitate în sensul că pot intra în Federală pe lângă Băncile Populare şi 
Cooperativele de producţie, consum22 etc.”. Astfel, din anul 1920, federala: acorda 
credite Băncilor Populare şi Cooperativelor din judeţ, primea depozite de la băncile 
afiliate, aproviziona populaţia prin bănci şi cooperative cu articole necesare traiului 
şi gospodăriilor ţărăneşti, revizuia activitatea băncilor populare şi a cooperativelor 
federate, da directive de conducere şi lua măsuri de unificarea administraţiei 
cooperativelor23. 

În intervalul 1936-1938, societatea s-a ocupat direct de controlul unităţilor 
cooperative pentru exercitarea operaţiunilor de valorificare a grâului. La 23 iunie 
1938, prin Decizia Ministerului Economiei Naţionale în consiliul de administraţie 
au fost numite următoarele persoane: Ion Butoi, directorul Serviciului Agricol 
Judeţean; Dr. Ensselen Herbert, medicul veterinar primar al judeţului şi inginer şef 
Stan Traian, şeful Ocolului Silvic Peşteana-Gorj24. Colaborarea acestor „elemente, 

                                                 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Întâmplările săptămânii, în „Albina. Revistă enciclopedică populară”, an XV, nr. 29/1912, p. 1215; 
Georgeta Ghionea, Istoria băncilor urbane ..., p. 51. 
21 I. Mateiescu, P. Popeangă, V. Uscătescu, op. cit., p. 26. 
22 „Monitorul Oficial”,  nr. 149/7 octombrie 1921, p. 6037. 
23 Ibidem; *** Calendarul Cooperaţiei Oltene pe anul 1921, Craiova, 1921, p. 287. 
24 „Monitorul Oficial”, nr. 160/15 iulie 1938, p. 3349. 
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în sânul conducerii Federalei, reprezenta, concursul absolut necesar Cooperaţiei 
pentru o eficientă şi rodnică activitate, în direcţia obiectivelor şi principiilor ei”25. 

În intervalul de timp 1938-1948, controlul societăţilor de credit cooperatist 
din judeţul Gorj a fost asigurat de următoarele instituţii: Institutul Naţional al 
Cooperaţiei (INCOOP), înfiinţat prin Decretul-lege din 23 iunie 1938, care 
îndeplinea funcţiile de îndrumare, control şi propagandă; Consiliul Superior Bancar 
şi Banca Naţională a României, care a activat prin intermediul sucursalei din 
localitate, înfiinţată la 15 aprilie 189926. În intervalul de timp, mai sus menţionat 
(1938-1948) instituţiile cooperatiste au sprijinit sătenii. În general împrumuturile 
acordate au fost folosite pentru achiziţionarea de pământ, vite, nutreţ şi unelte 
agricole. Asemenea celorlalte judeţe din Oltenia, şi în judeţul Gorj a existat un 
număr mai mare de bănci populare, decât cooperative de consum şi de producţie. O 
parte dintre cooperativele existente s-au dovedit neviabile, neatingându-şi scopul 
de valorificare a producţiei, motiv pentru care Institutul Naţional al Cooperaţiei a 
decis lichidarea lor. Astfel, în intervalul 1939-194727, în judeţul Gorj au fost 
desfiinţate un număr de 15 cooperative aşa cum se poate vedea în Tabelul 2. 
 
                             Cooperative desfiinţate între anii 1939-1947 

 

                                                         Tabel 2 
Nr. 
crt. 

Numele cooperativei Localitatea Anul 
lichidării 

1. Purcaru Săuleşti 1939 
2. Muşat-Vodă Muşeteşti 1939 
3. Asigurarea Viitorului Strâmba de Jiu 1940 
4. Munca Gorjană Tg. Jiu 1943 
5. Înfrăţirea Tg. Jiu 1945 
6. Gorjanul Tg. Jiu 1945 
7. Amaraznia Cordeşti 1946 
8. Vulturul Aninoasa 1946 
9. Mihai şi Călăul Stăneşti 1946 

10. Curpenul Vălari 1946 
11. Principele Nicolae Roşia 1946 
12. Polovrogeanca Polovragi 1947 
13. Îndrumarea Ţăranului Bălăneşti 1947 
14. Sănătatea  Andreeşti 1947 
15. Cerbul Tg. Jiu 1947 

                                                 
25 Mitiţă Constantinescu, Politică economică aplicată. Agricultură. Economie Rurală. Cooperaţie, 

Bucureşti, 1943, p. 276. 
26 Gheorghe Birău, Gorjul Bancar, vol I, Tg. Jiu, Editura Al. Ştefulescu, 2000, p. 44; Georgeta 
Ghionea, Istoria băncilor urbane ..., p. 79. 
27 Prelucrare după informaţii oferite de Monitoarele Oficiale. „Monitorul Oficial”, nr. 116/22 mai 
1939; nr. 165/19 iulie 1940; nr. 209/7 septembrie 1943; nr. 34/ 9 februarie 1946; nr. 268/19 noiembrie 
1947. 
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În vederea revigorării cooperaţiei de consum şi de producţie, INCOOP a 
dat aprobare pentru constituirea de noi societăţi necesare aprovizionării populaţiei. 
În consecinţă, în judeţul Gorj au fost înfiinţate, după anul 193928, un număr de 34 
de cooperative, aşa cum se poate vedea în Tabelul următor: 

 
                   Cooperative înfiinţate după anul 1939, în judeţul Gorj 

 

Tabel 3 
Nr. 
crt. 

Numele 
cooperativei 

Localitatea Anul 
înfiinţării 

1. Viitorul Peşteana-Jiu 1938 
2. Raşova Băleşti 1938 
3. Valea Amărăzi Scrada 1939 
4. Răşina Răşina 1940 
5. Vadul Văcării Dăneşti-Văcărea 1942 
6. Credinţa Bârzeiu 1945 
7. Argelele Bumbeşti-Jiu 1945 
8. Tâlveştilor Gârbeşti 1945 
9. Ridicarea Ţăranului Jupîneşti 1945 

10. Vulturul Negomiru 1945 
11. Dreptatea Pojogeni 1945 
12. Gorniţelul Sâmboteni 1945 
13. Sf. Ilie Şasa 1945 
14. Gloria Vădeni 1945 
15. Energia Bărbăteşti 1946 
16. Turburea Turburea 1946 
17. Progresul Groşerea 1946 
18. Înfrăţirea Rovinari 1946 
19. Unirea Şomăneşti/sat Buduhaia 1947 
20. Dreptatea Bălteni 1947 
21. Broşteni Izvoare/sat Broşteni 1947 
22. Solidaritatea Roşianu 1947 
23. Unirea  Sâmbotin 1947 
24. Albina Negreni 1947 
25. Stejarul  Piscuri 1947 
26. Speranţa Plugarului Celei 1947 
27. Bolban Bolbaşi 1947 
28. Pârâul Vulcan Câlceşti/sat Pârâul Vulcan 1947 
29. Vidinu Jupâneşti/sat Vidinu 1947 

                                                 
28 Prelucrare după informaţii oferite de Monitoarele Oficiale. „Monitorul Oficial”, nr. 115/21 mai 
1938; nr. 197/25 august 1942; nr. 34/ 9 februarie 1946; nr. 268/19 noiembrie 1947; nr. 281/4 
decembrie 1947. 
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30. Sf. Andrei Musculeşti 1947 
31. Hobiţa Ohaba-Jiu 1947 
32. Mioriţa Preajba 1947 
33. Unirea Răşina 1947 
34. Şoimul Şomăneşti 1947 

   
După naţionalizarea din anul 1948, în mediul urban din judeţul Gorj s-a 

pus accentul pe înfiinţarea magazinelor mixte de stat, iar în mediul rural, pe cel al 
cooperativelor de consum. Acestea au asigurat aprovizionarea şi desfacerea cu 
mărfuri şi, totodată, achiziţionarea de produse agricole de la ţărănime.  

Născute din dorinţa de dezvoltare materială şi morală a celor asociaţi şi 
având ca suport de funcţionare adeziunea liberă voluntară şi deschisă, participarea 
fiecăruia la luarea deciziilor, producerea şi vânzarea în comun a produselor, 
educarea, instruirea şi formarea membrilor etc., instituţiile cooperatiste din judeţul 
Gorj au încercat să satisfacă nevoile de credit şi de aprovizionare, şi după anul 
1918. 

 
 

CO-OPERATIVE INSTITUTIONS IN GORJ COUNTY (1918-1948) 

 
(Abstract) 

 
It is difficult to make appreciations regarding the number of the co-operative 

institutions from Gorj County, for the period 1918-1948, because their registration in the 
statistic data of that epoch was done inadequately. Although they were obliged to publish in 
that time’s newspapers their financial situation, the small co-operative institutions did not 
send periodically the balance situation, determining in this way imminent fluctuations as 
regarding their number. In Gorj County, during the period of time mentioned, besides the 
forms of co-operative association conceived especially for credit operations, there were also 
organized co-operative institutions meant to stimulate the productive activities, those that were 
supposed to render valuable and to commercialize the agricultural resources. Nonetheless, 
through the collective farming, the state tried to solve the problems related to the qualitative and 
cheap merchandise supplying of the localities.  

 
Keywords: Gorj County, co-operative institutions, credit, economy. 
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Introducere în istoria Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor 

Române – filiala Craiova 

 

În anii interbelici, mişcarea feministă a cunoscut şi în România o perioadă 
de dezvoltare, de afirmare a numeroase asociaţii feministe cu diverse iniţiative, 
precum: Azilul „Regina Elisabeta”, „Crucea Roşie” a Doamnelor din România, 
„Domniţa Maria”, „Furnica”, „Leagănul Sf. Ecaterina”, „Materna”, „Munca”, 
„Ţesătoarea”, „Surorile de Caritate”, „Societatea de dame”, „Societatea pentru 
cultura profesională a femeii”, „Societatea Rândunica”, „Societatea Materna”, 
„Liga drepturilor şi datoriilor femeii”, „Societatea scriitoarelor române”, 
„Reuniunea femeilor române” din Braşov, „Tinerimea Română”, „Armonia” din 
Cernăuţi1.  

Una dintre asociaţiile feministe care a rămas în istorie prin numeroase şi 
variate realizări culturale, educative, religioase, juridice, sociale a fost Societatea 

Ortodoxă Naţională a Femeilor Române (SONFR). Istoria mişcării feministe în 
spaţiul românesc este prea puţin cunoscută, deşi activitatea SONFR poate fi 
reconstituită cu ajutorul unui fond documentar foarte valoros şi reprezentativ, 
compus din 1664 unităţi arhivistice, păstrate la Arhivele Naţionale. Fondul SONFR 
conţine importante documente emise de această societate, atât în Bucureşti, cât şi în 
alte numeroase localităţi din România, unde se constituiseră filiale – desigur şi în 
Craiova, dosarele 848-873. Astfel, fondul păstrează: dări de seamă, rapoarte de 
activitate, discursuri, scrisori, telegrame, adrese, testamente, contracte de angajare, 
articole, fotografii. 

Această asociaţie a activat constant în anii 1910-1948, la început fiind 
create filiale, adică organizaţii subordonate, pe lângă bisericile din Bucureşti, apoi 
în oraşe din Muntenia, Moldova şi Transilvania. În 1935, analizând evoluţia 
asociaţiei timp de 25 de ani, Alexandrina Cantacuzino, preşedinta SONFR, 
evidenţia 47 filiale, înfiinţate la: Arad, Bacău, Blaj, Botoşani, Buzău, Beiuş, 
                                                 
* Consilier superior, Arhivele Naţionale ale României; e-mail: amonicanegru@yahoo.com. 
1 Anuarul României şi Capitalei Bucureşti, Editura Socec &Co.,  Bucureşti, 1911, pp. 141–155; Carol 
Căpiţă, Alin Ciupală (coord.), Istoria femeii din România în documente (1866 – 1918), Editura 
Universittăţii din Bucureşti, 2008, p. 548; Ştefan Păun, Documente privind mişcarea feministă din 

Romania în perioada interbelică. Liga Drepturilor şi Datoriilor femeii, vol I, Cartea Universitară, 
Bucureşti, 2007, p. 3. 
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Bârlad, Brăila, Bistriţa-Năsăud, Câmpeni, Cluj, Chişinău, Câmpulung, Călăraşi, 
Curtea de Argeş, Craiova, Caransebeş, Dorohoi, Diciosânmartin, Dumbrăveni, 
Focşani, Galaţi, Giurgiu, Gherla, Huşi, Letea Nouă, Mehadia, Orşova, Odorhei, 
Oradea, Ploeşti, Piatra-Neamţ, Roşiori de Vede, Roman, Sulina, Sibiu, Slatina, 
Sebeş, Tighina, Tg. Ocna, Tecuci, Timişoara,  Turda, Turnu-Severin, Târgovişte, 
Tg. Mureş,  Vaslui”2.    

Fondatoarele SONFR, în anul 1910 şi ulterior, coordonatoare a diferite 
domenii de activitate a asociaţiei, au fost: Zoe Gr. Râmniceanu, Alexandrina Gr. 
Cantacuzino, Maria I. Glogoveanu, Elena Odobescu, Sultana Miclescu, Irina 
Butculescu, Anastasia Gr.  Filipescu, Esmeralda Manu, Elena Seulescu, Zoe 
Mandrea, Zoe Rosetti Bălănescu, Eleonora Stratilescu3. Maria I. Glogoveanu, o 
feministă activă din Oltenia, secretară generală a SONFR, a contribuit şi la geneza 
mişcării feministe din Craiova. Astfel, în februarie 1916, Maria Glogoveanu, Zoe 
Râmniceanu şi Olga Sturza, au  pus bazele uneia dintre primele filiale ale societăţii 
la Craiova4. Documentele consultate nu certifică sigur data înfiinţării acestei filiale, 
probabil aceasta este februarie 1916 (cele mai multe acte atestă această lună, un 
singur act, semnat de Angela Carianopol, consemnează data de 18 ianuarie 1916). 
Primul sediu al filialei a fost în strada Principele Carol nr. 7 (aici erau casele lui 
Alexandru Carianopol, care, împreună cu soţia sa, Angela, au susţinut mişcarea 
feministă)5. O altă adresă care apare pe actele filialei în anii interbelici a fost: strada 
Breasta nr. 36. 

Primele activităţi ale acesteia au vizat înfiinţarea şi organizarea unor 
grădini de copii6 şi a Institutului de Fete. Acest institut s-a înfiinţat la 14 octombrie 
1918, de ziua Sf. Paraschiva, patroana şcolii. Locaţia institutului era în strada 
Traian nr. 10, iar dintr-o listă a încăperilor acestei şcoli (vezi Anexa 2), aflăm că 
era o construcţie masivă, cu două etaje, 13 camere pentru clase, 8 pentru liceu, 2 
pentru curs primar, 3 pentru laborator, bibliotecă şi atelier de ţesut, 6 dormitoare, 1 
baie cu 3 căzi, camere pentru servitori, 2 cancelarii, 1 capelă, 1 infirmerie, magazii 
pentru lemne, pivniţe ş.a. Desigur, la aceste dimensiuni s-a ajuns în timp, prin 
cumpărarea casei Golfineanu, prin diferite construcţii şi amenajări. SONFR 
Craiova a primit o donaţie de la Guvernatorul Băncii Naţionale de 100.000 lei şi a 
făcut un împrumut de 700.000 pentru terminarea lucrărilor de mărire a institutului7. 
Ana Margareta (Margot) Oromolu, o feministă reprezentativă a Craiovei (soţia lui 
Mihai Oromolu, Guvernatorului Băncii Naţionale a României, propus de 
Alexandrina Cantacuzino membru de onoare a SONFR)8 cu ocazia sfinţirii 
paraclisului institutului la 19 februarie 1939, spunea cu mândrie: „Filiala Craiova a 
luat fiinţă în februarie 1916, cu grădină de copii, iar în 1919, au înfiinţat acest 
Institut cu o clasă, într-o odaie pusă de dispoziţie de şcoala profesională, iar în 
                                                 
2 ANR, fond SONFR A. Comitetul Central, dosar 125/1935, f. 100. 
3 Idem, dosar 4/1910–1918, ff. 65–66. 
4 Ileana Cioarec, Boierii Glogoveni, Editura Alma, Craiova, 2009, p. 197. 
5 ANR, fond SONFR, dosar 851, f. 5, manuscris. 
6 Termen utilizat în toate documentele fondului, cu sensul de grădiniţă. 
7 ANR, fond SONFR, dosar 850, f. 4, manuscris. 
8 Idem, dosar 45, f. 24. 
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1920 am cumpărat acest local şi l-am mărit după cerinţele în curs. De unde am 
plecat şi unde am ajuns!”9. 

 În anul 1919, din Comitetul SONFR, filiala Craiova, făceau parte: Maria I. 
Glogoveanu, preşedinta de onoare, Maria Coloni, preşedinta activă, Margot M. 
Oromolu, protoereul P. Drăghici şi Elena G. Seulescu – vice-preşedinţi, Elena 
Margot Ocneanu, casiera, Constanţa Delcescu, secretara şi alte 30 de membre10. Cu 
timpul, uneori din motive de sănătate (de exemplu, în martie 1948, Alexandru 
Carianopol anunţa că soţia sa, Angela Carianopol era grav bolnavă şi cerea un 
concediu)11, s-au produs unele schimbări. Astfel prin anii ’20-’30, liderele 
asociaţiei din Craiova erau: Maria I. Glogoveanu, preşedinta de onoare, Margot 
Oromolu, preşedinta activă, Elena Seulescu şi protoereul judeţului - vice-
preşedinţi, Angela Carianopol, casiera, Atena dr. Mihail, secretara şi Mişu 
Constantinescu, cenzor (vezi Anexa 4)12. Spre sfârşitul anilor ’30 - începutul anilor 
’40, erau consemnate ca membre ale  Comitetului filialei: Angela Carianopol, 
preşedinte, Atena Mihail, casieră, Mimi Becherescu, secretară, Lorca Nicolaid, 
Margareta Dăbuleanu, Nella Gheorghişan, Mimi Zlatian, Eugenia Nenoveanu – 
membre şi Maria Tuţescu directoare. Se menţionează în act că filiala avea 63 de 
membre cotizante, iar comitetul 1713.  

Fondurile SONFR proveneau din donaţii, subscripţii, cotizaţii, valori 
mobiliare şi imobiliare, beneficii din concerte religioase, conferinţe, serbări (de 
exemplu, Duminica Ortodoxiei a fost sărăbătorită deseori de SONFR Craiova). 
Filiala a beneficiat de donaţii. Astfel, Constanţa Delcescu a donat prin testament 
suma de 120.000 lei.14 Ana Sterie Nicolau a lăsat SONFR, prin testament, casele 
sale din strada Pandurului, nr. 10 şi o sumă de bani15. Ana S. Nicolau a mai ridicat 
şi o şcoală într-un cartier sărac al Craiovei, de asemenea a donat bani la Ministerul 
Sănătăţii pentru întreţinerea a două paturi la Spitalul Filantropii, probabil spre 
sfârşitul anilor ‘3016. 
 

         Activitatea educativă şi cultural-religioasă a SONFR - filiala Craiova 

 

Filiala SONFR de la Craiova s-a remarcat prin diverse iniţiative educative 
şi culturale, organizate constant în anii interbelici, de obicei prin implicarea 
Institutului de Fete. Prima directoare a acestui institutut a fost Lucreţia Panaitescu. 
Şcoala avea curs primar şi curs secundar, cu câte 4 clase, care funcţionau după 
programa statului. S-au organizat un curs liber şi cursuri facultative (de pian, 
engleză, pictură)17 (vezi Anexa 1). Un corp didactic bine pregătit le preda elevelor 
                                                 
9 Idem, dosar 864, f. 67v, manuscris. 
10 Idem, dosar 848, ff. 157-158, manuscris. 
11 Idem, dosar 873, f. 10, manuscris. 
12 Idem, dosar 859, f. 24, manuscris. 
13 Idem, dosar 871, f. 2. 
14 Idem, dosar 855, f. 13, manuscris. 
15 Ibidem, f. 18, manuscris. 
16 Idem, dosar 863, ff. 11-12, manuscris. 
17 Idem, dosar 848, ff. 277-278, manuscris. 
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diferite cunoştinţe de religie, geografie, ştiinţe naturale, gospodărie, desen, 
caligrafie, pictură, pian, engleză, franceză, germană, geologie, matematică, latină, 
muzică, vioară18.  

Elevele primeau mâncare dimineaţa, la prânz şi seara, precum şi două 
gustări la orele 10 şi 16. Personalul cuprindea corpul didactic, cel administrativ şi 
de serviciu: directoare, secretară, 2 pedagoge (românce, una internă), menajeră, 
spălătoreasă, bucătăreasă, servitoare, portar. Institutul era o şcoală particulară, deci 
elevele trebuiau să plătească taxă pentru anul şcolar de 10 luni (vezi Anexa 1). 
 Desigur, în perioada de organizare, la începutul funcţionării filialei, au mai 
fost greşeli, au apărut probleme. Astfel, într-o scrisoare către preşedinta SONFR 
Craiova, Alexandrina Cantacuzino sublinia unele plângeri, apreciate de ea ca foarte 
grave, împotriva institutului, care nu ar avea o reputaţie bună. Ea ar fi discutat cu 
Margot Oromolu, care a recunoscut unele greşeli: elevele s-au plimbat prin parc 
neînsoţite de personal didactic, o servitoare a dus un copil bolnav la spital, cererea 
directoarei către o fetiţă de a-i raporta ce se petrece în dormitor. Alexandrina 
Cantacuzino a criticat directoarea institului şi a cerut membrelor filialei alegerea de 
colaboratori pricepuţi, aplicarea unui regulament de admitere a elevelor în institut 
(vezi Anexa 1)19.  

Intitutul de Fete a fost supus unor inspecţii repetate din partea SONFR, în 
vederea depistării problemelor şi creşterii eficienţei. De aceste inspecţii s-a ocupat 
în anii ‘20-‘30, Elena Odobescu, inspectoarea şcoalelor  SONFR. Într-unul din 
rapoartele sale după inspecţia filialelor Craiova şi Turnu Severin, ea s-a arătat 
foarte mulţumită, a cerut mărirea institutului şi înfiinţarea cursurilor libere după 
programul francez, locuri virane pentru grădinile de copii de la Primărie, 
continuarea cu şcoala de adulţi, premii pentru scrierile copiilor talentaţi. În acest 
context favorabil, Margot Oromolu, cerea schimbarea titlului de filială a 
organizaţiei SONFR de la Craiova, cu cea de secţiune, pentru ca să poată înfiinţa 
noi filiale la Calafat, Bechet, Băileşti20. De asemenea, în raportul din 21 octombrie 
1920, Elena Odobescu menţiona că a găsit cea mai desăvârşită ordine şi curăţenie, 
mâncare bună, corpul didactic format din profesori buni de la şcolile statului. În 
1919-1920, au fost înscrise 45 eleve, în anul 1920-1921, erau 125 (26 interne, 99 
externe) iar în institut s-au amenajat o bucătărie şi o infirmerie. Inspectoarea a 
apreciat Şcoala de copii nr. 1 şi a criticat activitatea d-rei Nicolescu, conducătoarea 
grădinii (a se vedea nota 7) de copii nr. 221. 

SONFR Craiova a organizat reuniuni periodice pe plan local şi a participat 
la adunările generale şi congresele naţionale. Astfel, la 22 iunie 1919, a avut loc 
adunarea generală a filialei Craiova, cu următoarea ordine de zi: darea de seamă cu 
privire la actitivitatea SONFR în perioada1916-1919, aprobarea conturilor de 
venituri şi cheltuieli, cooptarea de noi membre. Margot Oromulo, vicepreşedinte al 
filialei, a prezidat şedinţa, la care a asistat şi protoerului judeţului, P. Drăghici, 

                                                 
18 Idem, dosar 849, f. 41v, manuscris. 
19 Ibidem, ff. 56-57, manuscris. 
20 Ibidem, ff. 262-265, 279, manuscris. 
21 Ibidem, ff. 4-5, manuscris. 
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vicepreşedinte al filialei, casiera Elena Ocneanu, secretara Constanţa Delcescu. 
Margot Oromolu a prezentat motivele absenţei preşedintei filialei, Maria Coloni, şi 
darea de seamă a filialei, care s-a aprobat. Casiera a descris situaţia financiară a 
societăţii, apoi, Margot Oromulo a propus în locul membrelor demisionare şi a 
celor decedate, acceptarea de noi membre: Elena Seulescu, Silvia Pencioiu, 
Ecaterina Isvoranu, Ana Nicolau, domnii dr. Vernescu şi C. Sescioreanu22. La 
această adunare, au participat şi autorităţile locale, care au adresat aprecieri 
asociaţiei şi au promis sprijinul lor. Astfel, Constantin N. Popp, primarul Craiovei, 
a mulţumit societăţii pentru eforturile privind întemeierea de şcoli, protoerul P. 
Drăghici a promis concursul preoţilor, iar Alexandru Crăsnaru, prefectul judeţului, 
a adresat aprecieri. 

Filiala Craiova a SONFR avea un plan educativ valoros, iar Margot 
Oromolu propunea, pentru anul şcolar 1921-1922, importante obiective Institutului 
şi grădinilor (a se vedea nota 7) de copii: conferinţe religioase săptămânale în 
localul institutului, cu concursul unor preoţi, reînfiinţarea cursurilor de adulţi, 
reluarea şezătorilor, a serbărilor împreună cu Teatrul Naţional pentru răspândirea 
culturii şi creşterea fondurilor SONFR ş.a. Menţiona şi situaţia financiara grea, 
institutul plătind două rate pentru imobilul său, iar grădinile de copii nu produceau 
venit şi trebuiau întreţinute23. 

Membrele SONFR filiala Craiova au avut diverse iniţiative culturale, de 
exemplu organizarea unui festival artistic la 9 aprilie 1920, la Teatrul Naţional, 
pentru sporirea fondurilor societăţii, având loc o conferinţă, recitaluri de poezii şi 
muzică, dansuri naţionale, tablouri cu subiecte naţionale executate de pictoriţele 
Feraru, Romanescu, Demetriad, Petrino ş.a.24 (vezi Anexa 3). 
 O sărbătoare atestată anual în documentele fondului SONFR a fost 
Duminica Ortodoxiei. De exemplu, la 16 martie 1924, s-a sărbătorit Duminica 

Ortodoxiei la Craiova, printr-un Te – Deum, un parastas la biserica Sf. Ilie, preotul 
Ghoia a ţinut o conferinţă religioasă, iar după dejun, elevele Internatului au dat o 
serbare – o piesă morală, recitări şi dansuri naţionale. Banii adunaţi au fost 
adăugaţi la fondul de excursie al şcolii25. De asemenea, în 1927, la 13 martie, s-a 
sărbătorit Duminica Ortodoxiei, prin oficierea la biserica Sf. Ilie a unui parastas în 
memoria eroilor din Primul Război Mondial, s-au depus flori pe mormintele lor26. 
 SONFR Craiova a trimis reprezentanţi (Margot Oromolu, părintele Ghia, 
Ioan Glogoveanu ş.a.) la reuniunile anuale ale asociaţiei. De exemplu, Margot 
Oromolu a  prezentat realizările şi greutăţile locale la adunarea generală din 25 
mai/7 iunie 1919, la fel la Chişinău în 28 mai 1921, la Bucureşti pe 3-4 iunie 
192227. În anul 1924, adunarea generală şi congresul SONFR au fost organizate de 
membrele filialei Craiova. Astfel, la 7 iunie, în oraşul Craiova, s-a desfăşurat 

                                                 
22 Idem, dosar 848, f. 154, manuscris.  
23 Idem, dosar 850, ff. 57-58, manuscris. 
24 Ibidem, f. 260-261. 
25 Idem, dos. 851, ff. 21-22, manuscris. 
26 Ibidem, f. 12, manuscris. 
27 Idem, dosar 14, ff. 16, 31, manuscris. 
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adunarea generală a SONFR, sub preşedinţia Alexandrinei Gr. Cantacuzino, la 
aceasta luând parte Zoe Râmniceanu, Ana Florescu, Elena Odobescu, părintele 
arhimandrit Scriban, Al. Crăsnaru din partea Comitetului Central, iar din partea 
filialei, Margot Oromolo preşedinta, Angela Carianopol, casiera şi preoţii G. Ghoia 
şi Breasta, membri. 
 Margot Oromolu, preşedintele filialei Craiova, a salutat cu entuziasm 
adunarea generală arătând mândria oltenilor de a primi toate delegaţiile Societăţii 
Ortodoxe din ţară. A prezentat istoricul întemeierii Institutului Ortodox din Craiova 
şi a adresat mulţumiri Lucreţiei Golfineanu, fostă proprietară, care a aşteptat doi 
ani plata imobilului fără dobândă. De asemenea, a mulţumit Comitetului Central, 
care, la cumpărare, a donat 50.000 lei, astfel, imobilul Institutului a ajuns să 
valoreze 5 milioane, numai etajul adăugat costa 2 milioane28. 
 Doamna Oromolu a subliniat că numărul elevelor era de 183, din care 65 
interne şi 118 externe, pe lângă institut funcţiona grădina de copii, pentru care 
elevele strângeau fonduri, ajutându-i pe copiii săraci. Grădina de copii era 
frecventată de 40–50 copii şi avea o cantină, alimentată în parte de Crucea Roşie 
americană. A insistat asupra nevoii de a se asigura imobile pentru aceste şcoli, o 
grădina de copii funcţionând într-un local pus la dispoziţie de Primărie şi a doua 
grădină de copii neputându-se deschide din lipsă de local29.  

În ziua următoare, la 8 iunie, s-au desfăşurat şi congresul SONFR în sala 
Teatrului Naţional, fiind deschis de discursul episcopului Vartolomeu al 
Râmnicului, incluzând şi inaugurarea Institutul de Fete restaurat. Alexandrina 
Cantacuzino a apreciat în mod deosebit desfăşurarea acestor reuniuni de la 
Craiova: „Adunarea generală şi congresul din anul acesta s-au ţinut la Craiova şi a 
fost un fericit prilej de a cunoaşte munca uriaşă depusă de acea secţiune a Societăţii 
Ortodoxe. Au luat parte 200 delegate a diferitelor filiale din ţară, împreună cu 
delegaţi ai Comitetului Central. Dezbaterile şi cuvântările au atins chestiuni vitale 
pentru dezvoltarea morală şi religioasă a ţării şi au făcut o puternică impresie 
asupra asistenţei astfel că acest congres va rămâne ca una din cele mai importante 
manifestaţiuni culturale şi religioase din ultimul an”30. 
 Conform documentelor şi în anul 1925, Institutul de Fete functiona în str. 
Traian nr. 10, cu 225 eleve, condus de directoarea Eugenia Costopol. Grădina de 
copii era situată în strada Sft. Gheorghe Nou, nr. 30, avea 40 de copii, era condus 
de Zsosia Nicoliţă Constantinescu. Elena G. Seulescu, preşedintele SONFR 
Craiova, la 10 octombrie 1925, o invita pe Alexandrina Cantacuzino la punerea 
pietrei fundamentale în aripa nouă a institutului pentru noi clase de liceu31. 
 În general, prin institut şi implicarea elevelor, feministele craiovene 
organizau anual diverse evenimente, prezentate în dările de seamă, precum cea din 
anul şcolar 1926-192732: la 14 octombrie, ziua Sfiintei Paraschiva, patroana şcolii, 

                                                 
28 Ibidem, ff. 70-77, manuscris.  
29 Ibidem. 
30 Idem, dosar 48, ff. 58-68. 
31 Idem, dosar 852, f. 852, manuscris. 
32 Idem, dosar 853, ff. 11-12, manuscris. 
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la 8 noiembrie – comemorarea marelui voevod Mihai Viteazul şi sărbătorirea zilei 
onomastice a Alteţei Sale Regale Mihai I, la 26 noiembrie – serviciul divin în 
memoria Primului Ministru I. C. Brătianu, la 19 decembrie a avut loc serbarea 
pomului de Crăciun. La 1 aprilie 1927, a avut loc o serbare şcolară pentru mărirea 
fondului de excursie, iar programul a fost: muzică (coruri, violină, canto şi pian), o 
piesă de teatru „O ceaşcă de cafea de Moka”, dans, exerciţii de gimnastică, jocul 
îngerilor şi jocuri naţionale. În zilele de 8-13 aprilie, un grup de fete însoţite de 
directoare şi profesoare au participat la o excursie în Constantinopol. La 27 aprilie, 
s-a serbat ziua sădirii pomilor şi elevele au plantat pomi în curtea bisericii Sfântul 
Mina, iar în zilele de 24-27 mai, 50 de eleve au făcut o excursie şcolară pe Valea 
Oltului şi au vizitat localităţile Sibiu, Răşinari, Ocna Sibiului, Cozia, Călimăneşti şi 
Căciulata.  
 În completare, un raport asupra Institutului de Fete, din acelaşi an şcolar 
1926-1927, prezenta diverse activităţi educative, precum: serbarea patroanei şcolii, 
Sfânta Paraschiva, ocazie la care preotul Popescu Breasta a ţinut conferinţa cu 
subiectul: Rolul social al femeii în lumina Evangheliei, o şezătoare organizată de 
eleve şi cercul parohial local, formarea grupării „Crucea Roşie a Tinerimii” de 
către elevele Institutului şi ajutorul acordat copiilor de la azil, întocmirea unui 
album cu lucrări artistice româneşti ale elevelor (ţesături, scoarţe, fote, desene), 
expediat colegelor americane cu care corespondau, bibliotecă din donaţii33.               
 Secretarul general a SONFR, Maria Glogoveanu, a continuat să 
supravegheze şi să îndrume această filială. Astfel într-o scrisoare adresată 
preşedintei, din 4 mai 1929, o felicită pentru realizări, transmite aprecieri la adresa 
Eugeniei Costopol, directoarea institutului, care fusese inspectat şi apreciat de 
Elena Odobescu, dar adresează şi critici pentru cele două grădini de copii şi 
conducătoarele lor34.  

În zilele de 2 şi 3 mai 1931, adunarea generală şi congresul SONFR 
organizate la Craiova, aveau următorul program: în ziua de 2 mai, adunarea 
generală la Institutul ortodox, strada Traian nr. 10, la ora 8 seara, gustarea oferită 
de Institut, iar la ora 21, avea loc reprezentaţia teatrală a elevelor institutului. 
Duminica, 3 mai, activitatea începea cu un Te-Deum la biserica Sf. Ilie, apoi avea 
loc inaugurarea Institutului ce s-a desăvârşit în 1930, după care urma un dejun dat 
de Prefectură la un restaurant, iar după masă deschiderea solemnă a congresului 
SONFR la Teatrul Naţional, urmată de şedinţă (vezi Anexa 5)35. Pe 3 mai 1931, 
seara, a fost organizat un banchet şi s-au ţinut discursuri: Maria I. Glogoveanu, 
secretarul gen. a SONFR în numele Comitetului Central, apoi alţi membrii: 
Popescu Tudor, Gh. Cantacuzino, Margot Oromolu. Lidera SONFR, Alexandrina 
Cantacuzino, o regalistă convinsă, s-a folosit de context adresându-i Regelui Carol 
al II o scrisoare prin care congresul SONFR de la Craiova îşi afirmă devotamentul 
faţă de rege36. 

                                                 
33 Ibidem, ff. 23-25, manuscris. 
34 Idem, dosar 854, ff. 2-2v, manuscris. 
35 Idem, dosar 855, f. 34. 
36 Ibidem, ff. 17-18, manuscris. 
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În contextul crizei economice mondiale, în anul şcolar 1931-1932, s-au 
făcut mari reduceri la salarii, profesorii erau nemulţumiţi, au avut loc negocieri. 
Într-o scrisoare, Margot Oromolu îi prezenta Alexandrinei Cantacuzino restanţele 
institutului, diferite probleme economice ale societăţii. Impresionant este că unele 
membre ale SONFR mai găseau totuşi resurse şi trimiteau ajutoare pentru clădirea 
bisericii ortodoxe din Blaj!37. În acest context, Alexandrina Cantacuzino adresa 
critici privind realizarea bugetului institutului, fără să uite însă că întârzierea era 
determinată de tergiversarea înscrierii elevelor – erau doar 33 –, de negocierea 
salariilor profesorilor38. Totodată, la această şcoală, se acordau reduceri de taxe 
pentru fiice de preoţi, militari, profesori, învăţători, de origine română şi de religie 
ortodoxă – de la aceste reduceri erau excluse elevele cu medii generale, anuale sau 
trimestriale mai mici de 7, corigente la 2 obiecte sau repetente39. 

În epocă, se pare că s-au manifestat şi anumite atitudini şi acţiuni pro-
legionare ale unor feministe craiovene. Astfel, directoarea Ersilia Stănescu îi scria 
preşedintei SONFR că pe 14 mai 1939, duminică, a fost sfinţit şi ridicat Pavilionul 
Naţional al Stolului Institutului de Fete din Craiova, în prezenţa autorităţilor şi a 
unui numeros public40. Iar la 14 mai 1940, comandanta Stolului Liceului „Fraţii 
Buzeşti” a Străjii Ţării, profesoara Alexandra N. Papagheorghe cerea societăţii să 
le permită elevelor de la liceu să-şi dea concursul la jocul piesei „Trandafirii Roşii” 
de Zaharia Bârsan41. 

Simpatiile legionare au fost însă doar temporare şi limitate, fundamentală 
şi permanentă a fost credinţa ortodoxă a membrelor SONFR, cele din Craiova 
militând îndelung pentru deschiderea unei capele la institut. Acest obiectiv a fost 
realizat prin contribuţiile membrelor SONFR Craiova, ale elevelor precum şi din 
alte donaţii. Au avut loc multe discuţii privind stabilirea zilei sfinţirii capelei 
(posibile date ale sfinţirii: 20 noiembrie sau 11 decembrie 1938, apoi 15 ianuarie 
1939, a rămas duminica, 19 februarie 1939)42. La 3 februarie 1939, membrele 
SONFR Craiova au fost convocate de Angela Caraianopol, preşedintele filialei, la 
o şedinţă condusă de principesa Cantacuzino, care dorea să stabilească programul 
ceremoniei sfinţirii paraclisului. La această şedinţă s-a hotărât următorul program: 
sfinţirea paraclisului, un dejun, o serbare în sala de festivităţi a şcolii43.  
 La 19 februarie 1939, s-a sfinţit paraclisul liceului de fete ortodox din 
Craiova de către episcopul Irineu al Râmnicului Noului Severin şi Râmnicu-
Vâlcea, în prezenţa Alexandrinei Cantacuzino, a lui Dinu Simian, Prezident-Ragal, 
Silviu Dragomir, Ministru de Stat, a generalului D. Popescu, comandant corp. I 
Armată, a generalului Vasiliu, primarul Craiova şi a col. Dumitriu, prefect al 

                                                 
37Idem, dosar 857, ff. 15-16, manuscris. 
38 Idem, dosar 859, f. 28, manuscris. 
39 Idem, dosar 865, f. 15, manuscris. 
40 Idem, dosar 863, f. 21, manuscris. 
41 Idem, dosar 864, f. 31. 
42 Idem, dosar 863, f. 41, manuscris. 
43 Ibidem, f. 36v, manuscris. 
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judeţului Dolj, care au ţinut cuvântări. Margot Oromolu a susţinut un emoţionant 
discurs despre istoria locală a SONFR şi membrele sale active44.  

În anul 1940, s-au produs schimbări în conducerea institutului. Astfel, 
directoarea Ersilia Stănescu a demisionat şi a plecat la Bucureşti, fiind numită 
profesoară la liceul „Zoe Râmniceanu”, iar Ministerul Educaţiunii Naţionale, 
Direcţia Învăţământului Particular şi Confesional, a anunţat că a confirmatat 
numirea Mariei I. Zamfirescu (Tuţescu după căsătorie), licenţiată în filologie 
clasică la Universitatea Bucureşti, ca directoare a liceului ortodox de fete din 
Craiova45. Noua directoare a Institutului îi trimitea Alexandrinei Cantacuzino, la 22 
mai 1941, un număr al revistei Renaşterea, în care mitropolitul Nifon al Olteniei, 
preşedinte de onoare a SONFR Craiova, a ţinut să fie publicată cuvântarea ei 
„Menirea şcolilor Societăţii Ortodoxe” de la deschiderea cursurilor din 1 octombrie 
194046. 

Au urmat ani grei, ani de război, drept dovadă o cerere de reducere a taxei 
şcolare a unui plutonier (au mai fost şi altele) a fost respinsă de Alexandrina 
Cantacuzino din cauza acestor greutăţi şi a reducerilor repetate47. S-a adăugat şi 
cutremurul din noaptea de 10-11 noiembrie 1940, care a determinat suspendarea 
cursurilor până la 25 noiembrie, trimiterea acasă a elevelor interne48. Această stare 
s-a perpetuat şi în anul următor. Astfel, la 2 iunie 1941, Alexandrina Cantacuzino îi 
scria Angelei Carianopol că este îngrijorată de situaţia societăţii de la Craiova şi 
propune schimbări urgente. Aceste propuneri au fost executate imediat de 
membrele SONFR. Astfel, la 13 iunie 1941, s-a desfăşurat la Institut, şedinţa 
filialei, s-a ales comitetul (dr. Becherescu noua secretară, Cornelia Cioroianu şi 
protoerul Elefterie Marinescu – noi vice-preşedinţi), s-au propus şi noi membri49. 

În perioada Celui De-al Doilea Razboi Mondial, clădirea spaţioasă a 
institutului a intrat în atenţia autorităţilor. Societatea a primit cereri să fie cazaţi 
copii, dar acestea se refuză pe motivul refugierii membrelor şi a şcolilor din 
Bucureşti50. SONFR Craiova a oferit ajutor şi românilor refugiaţi de la Odesa, a 
organizat şi program de lucru al elevelor din acest oraş, a dăruit haine şi încălţări51. 
Institutul continua să funcţioneze confruntându-se şi depăşind diverse probleme, 
precum epidemia de scarlatină, care a dus la suspendarea pentru două zile a 
cursurilor şi renunţarea la serbarea datinelor de Crăciun52. La 7 septembrie 1941, 
directoarea Maria Tuţescu o informa pe Alexandrina Cantacuzino că a primit ordin 
şi a fost obligată să amenajeze, la liceul de fete al SONFR din Calea Brestei nr. 36, 
un spital de 120 paturi, Spitalul 229 Z.I., unde au şi fost cazaţi primii 50 de răniţi. 

                                                 
44 Ibidem, f. 2, manuscris. 
45 Idem, dosar 864, ff. 4-5, manuscris. 
46 Idem, dosar 865, f. 12.  
47 Ibidem, f. 113, manuscris. 
48 Ibidem, f. 132, manuscris. 
49 Idem, dosar 866, ff. 19, 21, manuscris. 
50 Idem, dosar 868, f. 5, manuscris. 
51 Idem, dosar 869, f. 16. 
52 Ibidem, f. 79. 
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Chiar şi în aceste condiţii, s-au înscris eleve la liceu53. Astfel, a început perioada 
ocupaţiei militare a acestei şcoli, care s-a menţinut temporar până în 1947. 

Pe de altă parte, membrele SONFR şi-au continuat activitatea, căutând să 
modernizeze liceul şi, în iulie şi august 1942, au convins-o pe Alexandrina 
Cantacuzino să ceară Ministerului Culturii Naţionale să aprobe înfiinţarea secţiei 
ştiinţifice a Liceului ortodox, lucrări şi reparaţii proiectate în bucătărie, infirmierie, 
sufragerie ş.a.54. Documentele atestă că anul şcolar 1942-1943 a decurs bine pentru 
liceul de fete de la Craiova, iar localul şcolii a suferit mari reparaţii: s-a construit o 
aripă nouă unde a fost mutată bucătăria, a fost reparată infirmeria, a fost lărgită 
sufrageria, s-a zugrăvit întregul local, s-a refăcut pictura capelei afectată de 
cutremur55. 

În martie 1944, conducerea SONFR a expediat la Craiova o serie de lăzi cu 
averea mai multor filiale şi a cerut să se închidă grădina de copii pentru a adăposti 
bunurile societăţii56. În aceste condiţii, SONFR Craiova a adresat o cerere către 
Mareşal pentru a ajuta filiala să-şi păstreze imobilul. Dar la 14 septembrie 1944, 
Corpul I de Armată a rechiziţionat întreg localul liceului situat în Calea Brestei nr. 
36 şi a instalat lagărul de prizoniere germane şi ruse, cu un efectiv de 444 persoane. 
Au rămas libere doar locuinţa personalului administrativ, capela şi cancelaria 
liceului57.  

În iulie 1945, localul Institutului SONFR din Craiova a fost în întregime 
ocupat de armata sovietică cu destinaţia spital de chirurgie. S-au păstrat procese 
verbale de predare a liceului şi inventarul şcolii în limbile română şi rusă. Întregul 
liceu (personal administrativ, de serviciu, arhiva, provizii) a fost evacuat din 8 iulie 
1945 în Institutul Sf. Maria. În aceste condiţii, şcoala nu şi-a reluat activitatea în 
octombrie, iar cursurile clasei a VIII-a au început la 3 decembrie 1945, în noua 
locaţie.  La 7 ianuarie 1946, întreg liceul şi-a redeschis cursurile în localul liceului 
comercial de băieţi „Gh. Chiţu”, cursurile având loc după-amiază, cu ora de 40 de 
minute58.  

La 16 iulie 1947, directoarea Tuţescu (care se înscrisese în Federaţia 
Democrată a Femeilor Române) a semnat actul de primire a clădirii şcolii de la 
autorităţile sovietice. Clădirea avea 47 de camere, pivniţe, bucătărie şi grup sanitar, 
beneficiind de electricitate, canalizare şi instalaţii de apă59. Deci, institutul a fost 
ocupat de trupele aliate de la 8 iulie 1945 până la 10 septembrie 1947, când s-a 
eliberat aripa cu internat, fără mobilă, urmând să fie amenajat sumar şi deschis 
internatul. A fost pierdută biblioteca, au fost afectate laboratorul şi muzeul de 
ştiinţe, mobilierul60. 

                                                 
53 Ibidem, f. 68. 
54 Ibidem, ff. 2, 9, 13, manuscris. 
55 Ibidem, f. 33. 
56 Ibidem, ff. 29, 30. 
57Idem, dosar 870, f. 89. 
58 Idem, dosar 871, f. 89. 
59 Idem, dosar 872, f. 11. 
60 Idem, dosar 873, f. 15. 
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 Documentele demonstrează funcţionarea Liceului de fete şi în anii 1947-
1948. Astfel, s-au păstrat liste cu corpul didactic, numeroase contracte de angajare 
ale profesorilor, o adresă din aprilie 1948, a directoarei Tuţescu, prin care anunţa că 
Duminica Ortodoxiei a fost sărbătorită solemn în liceu, cu participarea autorităţilor 
locale, comitetul local, părinţii elevelor, profesoarele şi toate elevele. S-a oficiat un 
Te-Deum, apoi a avut loc conferinţa directoarei, s-au împărţit premii pentru elevele 
distinse la concursul religios61. Dar existenţa şcolilor SONFR devenea tot mai 
dificilă. Astfel, la 3 octombrie 1947, directoarea Maria Tuţescu îi scria preşedintei 
generale despre starea grea a institutului şi imposibilitatea de a plăti cotele, chiar 
dacă erau cerute cu insistenţă de preşedinta generală a SONFR, Izabela Potop62. 
 Dar situaţia SONFR devenise nesigură încă din 1944, când Alexandrina 
Cantacuzino, preşedinte general, a murit şi în România a început instalarea 
dictaturii comuniste. Aşa cum se observă din documente, membrele SONFR s-au 
schimbat sau au dispărut treptat, iar societatea a fost transformată şi dizolvată de 
noile autorităţi comuniste. 

Reţinem însă că, în anii interbelici, sursele arhivistice atestă o constantă şi 
inovatoare activitate a liderele filialei Craiova a SONFR, Maria Coloni, Margot 
Oromolu, Elena G. Seulescu, Angela Carianopol, care au colaborat permanent cu 
directoarele Institutului: Lucreţia Panaitescu, Eugenia Costopol, Ersilia Stănescu, 
Maria Zamfirescu-Tuţescu. De asemenea, valoarea membrelor filialei, care prin 
crearea unui institut modern, a unor grădini de copii şi prin diverse acţiuni 
culturale, au contribuit la educarea şi îngrjirea copiilor, la creşterea gradului de 
credinţă, cultură, naţionalism şi umanism a locuitorilor oraşului Craiova. 

 
 

ARCHIVES AND NATIONAL SOCIETY OF ORTHODOX WOMEN 

- THE BRANCH OF CRAIOVA 

 
(Abstract) 

 
The branch of Craiova of National Sciety of Orthodox Women was consituted in 

1916-th and it has founded the Institute of girls and two kinder gardens. The branch 
members organized yearly a number of cultural-religious, as Ortodox Sunday, different 
national ans schoolar events. In 1924 and 1931, the General Anssembly and National Sciety 
of Orthodox Women Congress were organized and coordinated by Craiova branch. The 
Institute and Kinder gardens of National Sciety of Orthodox Women continued to function 
in the Second Wolrd War years, even they were occupied, partial or total, by the military 
authorties. 
 

Keywords: feminist movement, schools, branches , president, institute, Craiova. 
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62 Ibidem, ff. 17, 26. 
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ASPECTE PRIVIND REFORMAREA CONDUITEI MORAL -

RELIGIOASE A COMUNITĂŢILOR OLTENE (1938-1940) 

 
 

DIANA-MIHAELA PĂUNOIU 
 
 

 
„Regenerarea morală a naţiunii” a reprezentat unul din principalele 

proiecte ale regimului de autoritate monarhică a regelui Carol al II-lea (10/11 
februarie 1938 – 6 septembrie 1940), care s-a născut din criza interbelică 
românească, manifestată pe diverse planuri, dar al cărui numitor comun a fost, în 
opinia reprezentanţilor vieţii politico-culturale de atunci, criza morală care se 
manifesta în societatea românească. Reformarea societăţii româneşti a vizat, alături 
de propagarea solidarităţii naţionale şi a fidelităţii faţă de regele Carol al II-lea, şi 
reactivarea spiritului ortodox în sfera publică, prin reafirmarea preceptelor moral-
creştine în viaţa socială1.  

În acest context, prin demersul nostru ne-am propus să evidenţiem şi să 
analizăm câteva iniţiative începute de Biserica Ortodoxă Română pe lângă 
Ministerul de Interne, Ministerul Cultelor şi Artelor sau alte ministere de resort, 
destinate să ajute la îndreptarea conduitei moral-religioase şi sociale a populaţiei, 
dintre care menţionăm: păstrarea bunelor moravuri ale tineretului; schimbarea 
zilelor târgurilor anuale, ţinute în zilele de duminică, cu ocazia sărbătorilor 
naţionale şi religioase, respectarea repausului duminical etc.  

Toate trebuiau să întărească şi să completeze activitatea specifică 
desfăşurată de preoţime în direcţia redresării morale a comunităţilor locale şi, în 
perspectivă, a comunităţii naţionale. Acestora li s-au adăugat şi iniţiativele 
autorităţilor administrative menite să crească numărul celor care frecventau 
biserica pentru a participa la sfintele slujbe.  

Una dintre acţiunile iniţiate de către reprezentanţii ecleziastici a vizat 
păstrarea bunelor moravuri ale tineretului şi ale cetăţenilor. Astfel, în anul 1938, 
Consiliul Central Bisericesc solicita Ministerului de Interne să ia măsuri pentru 
reglementarea horelor şi dansurilor ţărăneşti şi alte distracţii ale tineretului din 
mediul rural sau din cartierele de la periferiile oraşelor, făcând următoarele 
recomandări în acest sens: dansurile şi horele sau orice activităţi care includeau  şi 
dansul să fie oprite în timpul postului, primăvara şi vara (mai – septembrie), să se 
termine la ora 20:00, iar toamna şi iarna (octombrie – aprilie), la ora 18:00; 

                                                 
 Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din 
Craiova al Academiei Române; e-mail: dianamihaelapaunoiu@yahoo.com. 
1 Vezi pe larg, Diana-Mihaela Păunoiu, Sărbătoare şi propagandă în timpul regelui Carol al II-lea 

(1938–1940), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, pp. 21-61. 
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autorităţile administrative de la sate să dispună ca petrecerile să se desfăşoare nu în 
faţa cârciumilor, ci în anumite locuri, precum parcuri, grădini publice sau 
case/cămine culturale; să se interzică tinerilor consumul de băuturi alcoolice la 
asemenea distracţii2.  

Ministerul de Interne a dat dispoziţiile solicitate de către Consiliul Central 
Bisericesc, cu menţiunea ca horele şi jocurile ţărăneşti, care se obişnuiau în zilele 
de duminică şi de sărbători, să nu se ţină în casele de cultură, deoarece acestea din 
urmă aveau cu totul un alt scop, respectiv: „ascultarea de conferinţe la radio sau [a] 
acele[lor]a organizate de cercurile culturale, precum şi orice alte producţii artistice, 
la care poate să participe întreaga populaţie locală”3. 

Potrivit adresei directorului Căminului Cultural Judeţean Dolj, Ştefan I. 
Bălceşti, trimisă, la 7 aprilie 1939, prefectului judeţului Dolj, horele şi jocurile 
ţărăneşti se ţineau tot în faţa cârciumilor, în pofida ordinului Ministerului de Interne 
din 16 aprilie 1938. Ca urmare, solicita sprijin autorităţii administrative pentru ca 
„Hora Satului” să fie organizată de către căminele culturale într-un local fixat de 
acestea4. Redăm, în anexă, adresa menţionată, deoarece aceasta evidenţiază rolul pe 
care hora satului trebuia să o aibă în păstrarea bunelor moravuri ale populaţiei şi 
deoarece defineşte viziunea reprezentanţilor căminelor culturale – cei care trebuiau 
să aplice, pe plan local, politica socio-culturală carlistă (Anexa nr.1). De asemenea, 
considerăm utilă redarea în anexă a răspunsului dat de prefectul judeţului Dolj, 
deoarece aceasta demonstrează că „proiectele regale” privind „ridicarea satelor” au 
fost îngreunate de birocraţia existentă la acea dată (Anexa   nr. 2).  

Corespondenţa administrativă dintre autorităţile centrale şi cele locale, 
referitoare la horele şi jocurile ţărăneşti, ţinute în  zilele de duminică şi de sărbători, 
relevă faptul că s-a creat o oarecare confuzie în plan local, Ministerul de Interne fiind 
nevoit să le solicite prefecţilor să ia măsuri pentru a nu mai fi interzise horele şi jocurile 
ţărăneşti practicate cu ocazia nunţilor, botezurilor şi a altor asemenea ceremonii săteşti, 
care nu erau supuse regimului autorizaţiilor prealabile5. De asemenea, a fost necesară şi 
precizarea expresă că horele ţărăneşti nu intrau în categoria evenimentelor pentru care 
se percepeau taxa drepturilor de autor (Anexa nr. 3).  

La 26 martie 1940, Ministerul de Interne le trimitea rezidenţilor regali 
chiar o adresă în care, printre altele, se definea hora ţărănească: „Prin hore ţărăneşti 
se înţeleg aranjamentele organizate care au loc la lumina zilei, în loc deschis, 
precum şi cele care se ţin – cel mai târziu până la 8 seara – în localuri închise 
destinate acestui scop (case culturale, case naţionale, case închiriate de organizatori 
sau în cârciumi autorizate)”6.     

Pe de altă parte, preocupările Bisericii de a se păstra bunele moravuri ale 
tineretului şi ale comunităţilor locale au interferat atât cu interesele economice ale 
                                                 
2 Serviciul Judeţean Olt al Arhivelor Naţionale (în continuare, se va cita: S.J.A.N., Olt), fond Prefectura 
Judeţului Olt, dosar nr. 6/1938, f. 41. 
3 S.J.A.N., Dolj, fond Prefectura Judeţului Dolj, dosar nr. 203/1939, f. 48; Idem, fond Rezidenţa Regală a 
Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr. 12/1939, f. 35. 
4 Idem, fond Prefectura Judeţului Dolj, dosar nr. 242/1939, f. 202. 
5 Ibidem, dosar nr. 203/1939, f. 48. 
6 Idem, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr. 16/1940, f. 62.   
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proprietarilor de cârciumi, cât şi cu cele ale statului. În urma intervenţiilor Camerei 
de Comerţ şi Industrie din Ploieşti  şi a unor prefecţi, la 18 iulie 1939, Ministerul 
de Interne emite un ordin potrivit căruia horele se puteau ţine în localurile 
cârciumilor, cu condiţia ca în cel mai scurt timp să fie construite localuri proprii în 
afara acestora. La baza acestei hotărâri stăteau următoarele argumente: „... aceste 
hore nu pot fi desfiinţate imediat, deoarece ele sunt intrate în obiectul (sic!) 
[obiceiul – n.n.] populaţiei rurale, fiind păstrate prin tradiţie, din generaţie în 
generaţie, iar practicarea lor s-a făcut de obicei numai în faţa cârciumilor sau 
saloanelor lor. 

Având în vedere că proprietarii localurilor unde se ţin horele nu dispun de 
alte încăperi, aşa că ei sunt expuşi prin această măsură la pagube materiale 
însemnate, fapt care i-ar determina la închiderea cârciumilor, păgubind astfel Statul 
şi comunele, unde aceşti comercianţi plătesc impozite, taxe şi arenzi comunale”7.  

Ministerul de Interne lăsa la latitudinea autorităţilor locale competente de a 
acorda autorizaţii proprietarilor de cârciumi (care erau „majoritatea români”), de a 
găzdui horele şi jocurile tradiţionale în săli special amenajate (săli sau pavilioane 
special amenajate în faţa cârciumilor), cu condiţia ca din acele săli să se interzică 
accesul în cârciuma propriu-zisă8.   

Deşi a fost dat ordinul ministerial menţionat mai sus, în cuprinsul Ţinutului 
Olt, au fost găsite soluţii pentru a aplica dispoziţiile iniţiale, conforme cu 
solicitările Bisericii. O asemenea situaţie a fost semnalată în cadrul judeţului Dolj, 
unde autorităţile administrative, în colaborare cu reprezentanţii locali ai Serviciului 
Social au reuşit să găsească locuri adecvate pentru distracţie şi recreere prin 
mutarea horelor ţărăneşti din faţa cârciumilor în faţa căminelor culturale sau în 
imediata vecinătate a acestora. Prefectul judeţului Dolj aprecia că, în general, în 
Vechiul Regat „nu există nici o clădire sau pavilion amenajat în faţa cârciumilor, 
pentru dansuri şi hore, aceste măsuri (ordinul ministerial din 19 iulie 1939 – n.n.) 
privind în special Ardealul şi Banatul, unde există asemenea amenajări”9.  

Iniţiativele Bisericii privind bunele moravuri ale tineretului şi, în general, 
ale populaţiei săteşti au fost contracarate de către interesele economice ale 
proprietarilor de cârciumi, care, prin scăderea vânzărilor sau falimentare, puteau să 
aducă prejudicii financiare administraţiilor locale şi, prin extensie, statului. 

În atenţia autorităţilor administrative şi bisericeşti a stat şi schimbarea 

zilelor târgurile anuale, ţinute în zilele de duminică, sărbători religioase şi 

naţionale. Această iniţiativă a fost demarată de către Episcopia Ortodoxă Română a 
Clujului, care, la sfârşitul anului 1938, adresându-se Ministerului Cultelor şi 
Artelor, solicita mutarea târgurilor anuale în alte zile decât cele de duminică, 
sărbători religioase şi naţionale, mai ales în cuprinsul judeţului Arad, unde erau 
cele mai multe secte religioase. Argumentul pe care Episcopia respectivă îl aducea 
era următorul: „pentru a nu se jigni simţul religios al credincioşilor şi a nu se 

                                                 
7 Ibidem, dosar nr. 93/1939, f. 6. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem, dosar nr. 32/1939, f. 152. 
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anihila munca bisericii pentru refacerea morală a ţării”10. Extinzând iniţiativa şi în 
restul ţării, Ministerul Muncii a solicitat, la 30 decembrie 1938, rezidentului regal 
al Ţinutului Olt să-şi exprime punctul de vedere referitor la chestiunea respectivă. 

În urma investigaţiei, care a fost solicitată de către rezidentul regal, 
Romulus Scărişoreanu, în cuprinsul Ţinutului Olt, efectuată de către prefecţi, în 
colaborare cu profesorii, preoţii şi reprezentanţii comunităţilor umane locale, s-a  
ajuns la concluzia că situaţia târgurilor anuale trebuie să rămână neschimbată, în 
sens contrar putând să aducă prejudicii bugetelor comunale şi tradiţiilor locale11. 

Referindu-se la funcţionarea târgurilor anuale în zilele de duminică şi de 
sărbători legale, prefectul judeţului Gorj aprecia, în adresa înaintată rezidentului 
regal la 28 ianuarie 1939, următoarele: „Aceste târguri fiind foarte vechi şi care 
reprezintă o foarte mare importanţă comercială şi [sunt] bine cunoscute prin tradiţie 
în sufletul cetăţenilor au rămas şi pe viitor să funcţioneze în conformitate cu 
disp[oziţiile] art. 16 din legea repausului duminical. 

Ele fiind centre importante, populaţia poate să fie aprovizionată cu cele 
necesare. Din punct de vedere religios nu prezintă nici un inconvenient, deoarece 
serviciile religioase se oficiază dimineaţa şi târgurile încep să funcţioneze după 
oficierea acestui serviciu, astfel sunt satisfăcute atât interesele comerciale, cât şi 
cele religioase şi vă rugăm a dispune menţionarea lor”12. 

Prefectul judeţului Mehedinţi considera, la 23 ianuarie 1939, că nu era 
niciun inconvenient de ordin religios pentru ca târgurile anuale (bâlciuri) să fie 
organizate duminica, iar în ceea ce privea târgurile săptămânale, acestea se ţineau 
în alte zile ale săptămânii13.  

De asemenea, prefectul judeţului Dolj raporta, la 26 ianuarie 1939, că 
situaţia târgurilor trebuia să rămână aşa cum era, deoarece „o schimbare ar aduce 
mari prejudicii comunelor”14.   

Prefectul judeţului Romanaţi raporta rezidentului regal, la 9 martie 1939, 
faptul că nu există în cuprinsul judeţului târguri organizate în zilele de duminică şi 
de sărbători naţionale şi religioase15.  

Aşadar, iniţiativa demarată de Episcopia Ortodoxă Română a Clujului nu 
şi-a găsit aplicabilitate în cadrul Ţinutului Olt, unde autorităţile administrative au 
considerat că tradiţiile comunităţilor locale, precum şi interesele economice ale 
administraţiilor locale şi ale micilor comercianţi erau importante şi nu trebuiau să 
sufere modificări.   

O altă propunere privind (re)formarea conduitei moral-religioase a 
comunităţilor locale a vizat crearea condiţiilor optime pentru participarea funcţionarilor 
publici la slujbele religioase. Astfel, la 11 mai 1938, Ministerul de Interne le cerea 
autorităţilor din subordine să ia măsurile necesare pentru respectarea repausului 
duminical, precum şi pentru ca funcţionarii publici să participe la slujbele 

                                                 
10 Ibidem, dosar nr. 12/1939, f. 52. 
11 Ibidem, f. 56. 
12 Ibidem, f. 57-57v. 
13 Ibidem, f. 58. 
14 Ibidem, f. 56. 
15 Ibidem, f. 60.  
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religioase. Solicitarea era o consecinţă a adresei Arhiepiscopiei Sibiului, potrivit 
căreia „noul regim” crease posibilitatea reîntoarcerii la tradiţiile spirituale şi la 
vechile obiceiuri naţionale creştine cu scopul de a „întări unitatea sufletească a 
neamului şi influenţa creştină asupra Statului nostru de astăzi” şi de a reveni la 
„reîncreştinarea Statului şi a instituţiunilor noastre publice”16. Pentru aceasta, însă, 
era necesar să li se dea creştinilor posibilitatea de a-şi îndeplini datoria lor faţă de 
Biserică, iar funcţionarii publici trebuiau să ofere comunităţilor modele pozitive în 
acest sens.  

Redăm, mai jos, un fragment din adresa menţionată, relevant pentru 
conturarea unei imagini de ansamblu a realităţilor laice din zilele de duminică şi 
sărbători religioase şi legale: „E necesar ca autorităţile de Stat civile şi militare să 
premeargă cu un bun exemplu pentru toţi cetăţenii, respectând repausul duminical 
şi să fie obligate a cerceta sfânta biserică. 

La ţară, îndeosebi, cancelariile comunale ar trebui să fie închise măcar în 
timpul liturghiei, iar funcţionarii comunali să fie obligaţi a participa [şi] la slujbă, 
iar nu numai la Boxologiile (sic!) [doxologiile] sărbătorilor naţionale. 

În multe părţi cârciumile sunt deschise în Duminici şi sărbători. 
Primăriile sunt deschise, se ţin licitaţii în timpul liturghiei, se încasează 

dări şi impozite, care stânjenesc pe credincioşi în ziua destinată rugăciunii şi 
reculegerii sufleteşti”17. 

În acest context, Arhiepiscopia Sibiului solicita ministrului de Interne să 
dea dispoziţii pentru oprirea activităţilor laice menţionate, precizând că Biserica va 
fi recunoscătoare pentru asemenea măsuri şi „îşi va da toată silinţa ca, prin 
activitatea ce o dezvoltă în duminici şi sărbători, să pună stavilă curentelor de 
destrămare morală şi spirituală de azi şi să readucă pe indivizi şi Societate la alvia 
vieţii creştine şi la izvoarele premenirii morale şi naţionale”18. 

Autorităţile oltene au dat dispoziţiile necesare atât pentru respectarea 
repausului duminical, cât şi pentru participarea la slujbele religioase a şefilor 
administrativi. De exemplu, la 24 mai 1938, prefectul judeţului Olt ordona 
autorităţilor din subordine „ca repausul duminical să fie strict respectat şi şefii 
aut[orităţilor] să meargă la biserică”19.     
 Participarea funcţionarilor publici la serviciile religioase, oficiate cu ocazia 
sărbătorilor naţionale şi cele ale Familiei Regale, statuată de Statutul funcţionarilor 
publici şi de Regulamentul pentru aplicarea acestuia din 1923 şi de Legea Cultelor 
în anul 1928, a fost extinsă, în mod obligatoriu, după anul 1938, şi la ceremonialul 
de după serviciul religios20.  
 Comportamentul şefilor de autorităţi şi al funcţionarilor publici a fost 
considerat, de către protagoniştii regimului carlist, imaginea funcţionării sistemului, 
primul exemplu care trebuia oferit comunităţilor locale. Ori frecventarea constantă a 

                                                 
16 S.J.A.N., Olt, fond Prefectura Judeţului Olt, dosar nr. 20/1938, f. 47-47v. 
17 Ibidem, f. 47v. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem, f. 47. 
20 Diana-Mihaela Păunoiu, op. cit., pp. 66-67. 
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bisericii era una din condiţiile esenţiale pentru afirmarea în spaţiul public a 
imaginii de „buni-creştini” a slujbaşilor regimului.   

Tot pe linia oferirii unui bun exemplu populaţiei, în birourile autorităţilor 
trebuia să se amplaseze câte o icoană ortodoxă (Anexa nr. 4 )21.  

De asemenea, s-a încercat şi schimbarea mentalităţii oamenilor în legătură 
cu pomenile făcute pentru cei decedaţi. Preoţii erau cei care trebuiau să convingă 
comunităţile locale să facă pomeni în sensul adevărat al cuvântului, prin renunţarea 
la organizarea acestor pomeni cu rudele şi oferirea mâncării copiilor săraci care 
frecventau cursurile şcolare22 (Anexa nr. 5).  

Au existat şi cazuri când reprezentanţii puterii în teritoriu au urmărit să 
creeze o „vizibilitate” mai mare a credincioşilor şi a necredincioşilor din cadrul 
unei comunităţi. La 27 martie 1939, prefectul judeţului Gorj, colonelul Şerban 
Leoveanu, făcea un apel către preoţi, învăţători, funcţionari administrativi şi 
intelectuali prin care le solicita acestora „să explice şi să îndemne pe toţi cetăţenii 
judeţului Gorj, să meargă la biserică, să-şi păstreze religia, obiceiurile şi datinile 
strămoşeşti neştirbite, fiind adevărata podoabă şi bogăţie pentru toate sufletele 
creştineşti. Prezenta chemare se va citi populaţiei la biserică şi [la] şedinţele 
căminelor culturale”23.  

Mai mult decât atât, prefectul „invita” preoţii să îi comunice numele celor care 
nu veneau la biserică pentru a fi înscrişi şi publicaţi în tabloul necredincioşilor, care 
trebuia să se înfiinţeze în fiecare comună din judeţ24. Ori, putem afirma că această din 
urmă solicitare reprezenta o măsură abuzivă deoarece, înscrierea pe liste oficiale 
ale celor care nu participau la slujbele religioase însemna, în fapt, o stigmatizare a 
„necredincioşilor”, cu consecinţe negative asupra vieţii lor sociale şi chiar 
profesionale. De altfel, de la începutul regimului carlist, s-a urmărit crearea unei 
psihologii de respingere25 în rândul comunităţilor sociale, prin evidenţierea 
persoanelor care nu acceptau regimul carlist şi luau atitudine prin neintegrarea în 
structurile carliste sau prin neparticiparea activă la politica de „regenerare morală a 
naţiunii”.    

Făcând abstracţie de faptul că instituirea „tabelului necredincioşilor” a 
jucat un rol important în creşterea numărului persoanelor care participau la slujbele 
religioase, prefectul judeţului Gorj îi raporta rezidentului regal al Ţinutului Olt, în 
darea de seamă din data de 1 mai 1939, următoarele: „Constatând cu ocazia 
inspecţiilor că numărul credincioşilor care frecventează biserica este redus, am dat 
în ziua de 27 februarie 1939 ordinul No. 3944 cu chemarea pentru biserică.  

                                                 
21 S.J.A.N., Olt, fond Prefectura Judeţului Olt, dosar nr. 20/1938, f. 44. 
22 S.J.A.N., Vâlcea, fond Garda Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale judeţul Vâlcea, dosar nr. 
1/1939, f. 166. 
23 S.J.A.N., Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr. 32/1939, f. 
94-94v.  
24 Ibidem, f. 94v. 
25 Începutul creerii psihologiei de respingere şi marginalizare a „opozanţilor” regimului carlist 
debutează odată cu plebiscitul privind Constituţia Regele „Carol al II-lea” din 24 februarie 1938, când 
votul, exprimat oral, s-a înregistrat pe liste separate (S.J.A.N., Olt, fond Prefectura Judeţului Olt, 
dosar nr. 3/1938, f. 61v.; Diana-Mihaela Păunoiu, op. cit., p. 81). 
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Rezultatul a fost din cel mai bun, intervenţia a fost primită cu multă 
satisfacţie de către preoţi, astăzi, numărul celor care vin la biserică reprezintă 
aproape întreaga populaţie a satului”26.    

Iniţiativele începute de către reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române sau 
de către autorităţile administrative, cu scopul de a (re)forma conduita moral-
religioasă a comunităţilor locale, au vizat evenimente tradiţionale, precum horele 
ţărăneşti, târgurile anuale, mesele organizate pentru pomenirea morţilor etc. 
Asemenea demersuri, interferând cu interesele economice ale comunităţii şi cu 
tradiţiile locale, nu au avut succesul scontat. Pe de altă parte, instituirea „tabelului 
necredincioşilor” – mecanism de coerciţie psihologică – a crescut numărul 
locuitorilor care frecventau biserica pentru a asista la sfintele slujbe religioase. 

Documentele redate în anexă evidenţiază intenţiile protagoniştilor regimului 
carlist de a schimba unele tradiţii necorespunzătoare cu proiectele regale privind 
conduita „noului cetăţean” sau de a reda tradiţiilor sensul şi scopul originar, acela 
de a contribui la păstrarea bunelor moravuri ale comunităţilor umane. Totodată, 
acestea scot în evidenţă mecanismul anevoios, născut dintr-o birocraţie excesivă, 
prin care se puneau în practică măsurile reformatoare transmise de către puterea 
centrală, trădând, în acelaşi timp, şi o libertate de acţiune limitată a reprezentanţilor 
locali ai Serviciului Social.    

Iniţiativele relatate şi analizate anterior, fie că au fost demarate de către 
autorităţi ecleziastice, fie de cele laice, întregesc imaginea de ansamblu a regimului 
de autoritate monarhică a regelui Carol al II-lea.  
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26 S.J.A.N., Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr. 32/1939,  
f. 87v. 
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ANEXA NR. 1 
 
FUNDAŢIA CULTURALĂ REGALĂ  
 „PRINCIPELE CAROL” 
SERVICIUL SOCIAL DIN ŢINUTUL OLT 

Căminul Judeţean Dolj 
Nr. 142 

CRAIOVA, 7 Aprilie 1939 
PALATUL RAMURI – TELEFON 1203 
 

Domnule PREFECT, 
 

 Având în vedere că Ministerul de Interne, prin ordinul Nr. 7007 din 16 aprilie 
1938, trimis Prefecturilor şi comunicat şi nouă interzice să se mai ţină horele şi jocurile 
ţărăneşti în faţa cârciumilor săteşti deoarece tineretul se poate deda lesne la băuturi 
alcoolice ameninţându-se astfel bunurile moravuri; 
 Şi întrucât Căminele noastre Culturale săteşti raportează că acest ordin nu se 
execută întocmai şi astfel în zilele de sărbători la horele din faţa cârciumilor se pot vedea 
scandaluri, certuri, bătăi, încăierări colective şi adeseori omoruri; 

Şi întrucât, „Horele” şi jocurile din mediul rural ar trebui să fie cel mai bun prilej 
de unificare sufletească a obştenilor (sic!) [a membrilor obştii] din acel sat şi satele vecine; 

Şi având în vedere că din „Horă”, Fundaţia Culturală Regală „Principele 
Carol”vo[i]eşte să facă un prilej de reînvierea tradiţiei jocurilor şi portului românesc 
(subl. n.), căutând a elimina jocurile şi cântecele triviale aduse din mahalalele oraşelor; 

Şi având în vedere că „Hora” trebuie să devie cel mai bun prilej de înfrăţirea 
creaţiei populare autentice şi de izvor a cântecului, jocului şi portului românesc (subl. n.); 

Şi având în vedere că „Hora” – această distracţie şi petrecere colectivă – trebuie 
să devie o manifestare dirijată şi supravegheată de persoane cu răspundere (subl. n.) – 
cum ar fi membrii sfatului Căminului [cultural] – şi în nici un caz organizată şi dirijată de 
bătăuşii cârciumarului satului, care tutelează „Hora” astăzi pentru desfacerea băuturilor; 

Şi având în vedere că foarte multe Cămine [culturale] din judeţul Dolj sunt 
pregătite să vadă astăzi în horă o firească instituţie ce trebuie înălţată şi repusă în 
funcţiunea de bun social (subl. n.); 

Am hotărât, bazaţi pe sprijinul şi înţelegerea autorităţilor, ca „Hora Satului” să se 
organizeze de acum înainte prin grija Căminelor Culturale şi pe locul fixat de ele. 

Mutată din faţa cârciumii, „Hora Satului” ar putea fi pentru Căminele Culturale şi 
o sursă de venituri pentru acoperirea multiplelor nevoi cum ar fi: cantine şcolare, farmacii, 
fanfare, coruri, acordări de premii pentru încurajarea şi răspândirea costumului naţional şi a 
produselor casnice. 

În vederea acestor scopuri, urmărite de Căminele noastre Culturale, vă rugăm 
Domnule Prefect să binevoiţi a ne da tot sprijinul D[umnea]v[oa]s[tră] pentru care 
Căminele vă rămân recunoscătoare. 

 
Directorul Căminului Cultural Judeţean Dolj 
/ss/ Ştefan I. Bălceşti      

Secretar 
/ss/ N. Popescu 

 
S.J.A.N. Dolj, fond Prefectura judeţului Dolj,  

dosar nr. 242/1939, f. 202. 



 Aspecte privind reformarea conduitei moral - religioase a comunităţilor oltene ... 121 

ANEXA NR. 2 

 
[Nr.] 7665 
1939 Aprilie 14 
 

DOMNULE DIRECTOR, 
 

 La adresa Dvs. Nr. 142/[1]939, avem onoare a vă comunica următoarele: 
 Horele nu se mai ţin la cârciumi, pentru care am dat deja de mult ordine şi le 
repetăm acum, către pretori şi Legiunea de Jandarmi. 
 Cât priveşte ca horele să se organizeze de [către] căminele săteşti, sunt perfect de 
acord, dar acestea nu se pot monopoliza, deoarece s-ar atinge libertatea cetăţenilor. 
 În acest scop, Serviciul Social să ceară o Decizie Ministerială care să stipuleze 
acest drept pentru Cămine. 
 Vă rugăm să binevoiţi ca pe viitor să nu mai luaţi nici o măsură, fără ştirea noastră, 
în ceea ce priveşte contactul cu administraţia şi să nu neglijaţi comitetul judeţean în 
măsurile ce luaţi şi pe care să nu le mai luaţi decât cu ordin superior şi cu avizul 
Comitetului judeţean. 

 
 PREFECT  
COLONEL R[OMULUS] DIMITRIU 
 
D[OMNU]LUI ŞTEFAN I. BĂLCEŞTI DIRECTORUL CĂMINULUI [CULTURAL] 
JUDEŢEAN DOLJ 
 

S.J.A.N. Dolj, fond Prefectura Judeţului Dolj,  
dosar nr. 242/1939, f. 203. 

 
 
 
ANEXA NR. 3 

 
MINISTRUL DE INTERNE 
Direcţiunea Ad[ministra]ţiei de Stat 
 Nr. 4395A din 26 Martie 1940 
 

EXCELENŢĂ, 
 

 Urmare ordinului nostru circular Nr. 888 A din 19 Ianuarie 1940, avem onoare a 
vă face cunoscut, după cum ne comunică Ministerul Cultelor şi Artelor, Direcţiunea 
Generală a teatrelor şi operelor române prin adresa Nr. 409/[1]940 că, deciziunea acelui 
Departament Nr. 9957/[1]939 referitoare la drepturile de compozitori la localurile publice 
care au execuţii muzicale publice, s-a modificat la capitolul „Comune rurale”, în sensul 
următor: 
 Se menţin tarifele din trecut, fixate de către Soc[ietatea] Compozitorilor Români, 
la localurile cu muzică permanentă. 
 Horele ţărăneşti nu intră în cadrul perceperii drepturilor de autori, ele fiind scutite 
de această taxă. 
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 Prin hore ţărăneşti se înţeleg aranjamentele organizate care au loc la lumina zilei, 
în loc deschis, precum şi acele care se ţin – cel mai târziu până la 8 seara – în localuri 
închise, destinate acestui scop (case culturale, case naţionale, case închiriate de organizatori 
sau în cârciumi autorizate). 
 Comunicându-vă cele ce preced, avem onoare a vă ruga să binevoiţi a lua măsuri 
în consecinţă. – 
  
 MINISTRU, 
 /ss/ indescifrabil 

 Director, 
/ss/ indescifrabil 

Acest ordin s-a comunicat: 
D[omni]lor Prefecţi de Judeţe, spre executare 
D[omni]lor Rezidenţi Regali ai Ţinuturilor, spre ştiinţă şi (cuvânt indescifrabil). 
 

Excelenţei Sale D[omnu]lui Rezident Regala al Ţinutului Olt. 
 

S.J.A.N., Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt,  
Serviciul Administrativ, dosar nr. 16/1940, f. 62. 

 
 

 
ANEXA NR. 4 

 
PREFECTURA JUDEŢULUI OLT 

Nr. 8100 
1938 Mai 24 

 
DOMNULE PRIMAR, 

 
Ca urmare [a] ordinului Ministerului de Interne cu Nr. 8631 A/[1]938 şi pentru 

menţinerea trează a sentimentului religios în populaţiune, este de dorit ca autorităţile 
publice şi funcţionarii lor să dea cel dintâi exemplu. 

De aceea se recomandă ca în localurile autorităţilor să se afle câte o icoană, cel 
puţin în birourile şefilor. 

Dacă acea autoritate nu posedă icoane şi doreşte să-şi procure, vă puteţi adresa 
şcoalei de misionare, care funcţionează pe lângă Universitatea populară din Vălenii de 
Munte – judeţul Prahova, unde se găsesc icoane frumos zugrăvite. 

 
PREFECT 
/ss/ indescifrabil 

SECRETAR GENERAL 
/ss/ indescifrabil 

 
S.J.A.N., Olt, fond Prefectura Judeţului Olt,  

dosar nr. 20/1938, f. 44.  
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ANEXA NR. 5 

 
F.R.N. 

COMANDAMENTUL GĂRZII NAŢIONALE 
Serviciul Propagandei 
No. 5329 
1938 Septembrie 10 
 

CĂTRE  
GĂRZILE NAŢIONALE F.R.N.  

DE 
ŢINUT, JUDEŢ ŞI PLASĂ 

 
Am cetit mai pe vară, un apel al Domnului Rezident Regal Giurescu prin care 

îndemna autorităţile din Ţinutul Dunărea de Jos să stăruie ca obişnuitele mese cu hrană 
destulă, servită de regulă rudelor, ce au loc cu ocaziunea pomenirii morţilor să se facă la 
şcoli, hrana împărţindu-se copiilor, care mai ales la sate, duc lipsa unei bune şi 
îndestulătoare alimentaţii. 

Ideea este cum nu se poate mai bună şi socotim că dacă s-ar generaliza, o bună 
parte din copii vor avea din când în când o hrană pe care părinţii, lipsiţi de mijloace, nu li-o 
pot procura. 

Pentru aplicarea acestei dorinţe a noastră, vă rugăm să începeţi de îndată o acţiune 
de convingere , adresată în prim[ul] rând cucernicilor preoţi ca unii ce vin în contact direct 
cu poporul, ca la rândul lor să obţină adeziunea celor ce fac aceste pomeniri. 

La şcolile pe lângă care funcţionează cantine, chestiunea se simplifică prin aceia 
că mâncarea gătită adusă de acasă, se poate înlocui prin alimente ce se pot prepara cu 
bucătăria cantinei. 

Este o mai mare pomană dând un codru de pâine unui copil flămând şi Dumnezeu 
primeşte mai bine aceasta decât săturând rudele şi prietenii care nu totdeauna au şi cuviinţa 
de mulţumire pentru cel ce dă. 

 
Sănătate! 

COMANDANTUL GĂRZII NAŢIONALE F.R.N. 
/SS/ GENERAL P GEORGESCU 

 
S.J.A.N., Vâlcea, fond Garda Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale 

judeţul Vâlcea, dosar nr. 1/1939, f. 166. 
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STAREA DE SPIRIT A POPULAŢIEI CRAIOVENE  

ÎN ANII CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 
 

 

MIHAELA DUDU* 
 
 
 

Intrarea României în Cel De-Al Doilea Război Mondial, la 22 iunie 
1941, a fost o opţiune necesară, de legitimă apărare în faţa agresiunii ruse, începute 
în iunie 1940. 

Despre declanşarea „războiului nostru sfânt”, Secretarul Camerei de 
Comerţ şi Industrie Craiova, Vasile Tătaru, aprecia, în 1941, că „este războiul 
întregii Europe civilizate, contra acelora care, lucrând din umbra întunecată a 
iadului, au încercat să izgonească din sufletele oamenilor pe Dumnezeul adevărat 
şi care după ce au distrus biserica, familia şi proprietatea, elemente de temelie ale 
civilizaţiei omeneşti, lucrau prin semn diabolic, să întindă şi dincolo de graniţele 
ruseşti, aşa numitul RAI AL BOLŞEVISMULUI”1. 
 Sub aspect politic, Craiova, în perioada iulie 1941- 23 august 1944, oferă 
spre analiză probleme referitoare la:  situaţia evreilor,  starea de spirit a populaţiei, 
care era în strânsă legătură cu evoluţia operaţiunilor militare, curentelor extremiste, 
reprezentate de legionari şi de comunişti, precum şi la prezenţa trupelor germane. 
       Poziţia guvernului român în privinţa evreilor, până în iunie 1941, s-a 
limitat doar la adoptarea unor măsuri de ordin economic2.  Numeroase abuzuri au 
fost făcute în timpul guvernării legionare.  
          Chestura Poliţiei municipiului Craiova a informat, la 7 martie 1941, 
Prefectura că în baza unui ordin telefonic al fostului chestor de poliţie Vâlcu Vlad, 
din 10 ianuarie 1941, au fost confiscate de la evrei mai multe aparate de radio-
recepţie. Prin această acţiune, s-a urmărit să se pună capăt răspândirii ştirilor 
alarmante, care puteau să tulbure liniştea publică. Totodată, Chestura îi cerea 
Prefecturii să intervină în această problemă, deoarece, prin repetate ordine, 
Parchetul Tribunalului Dolj a solicitat restituirea aparatelor de radio ridicate 
abuziv3. La cererea Ministerului de Interne, puteau folosi aparate radio doar evreii 
veterani, invalizi, decoraţi, văduve, orfani de război, precum şi cei încetăţeniţi 
înainte de 19164. La 24 septembrie 1941, prefectul judeţului Dolj a informat 
Ministerul de Interne că legionarii au confiscat de la evrei 170 de aparate de radio, 
                                                 
* Şef seviciu, Serviciul judeţean Dolj al Arhivelor Naţionale; e-mail: mdudu42@yahoo.com. 
1 Istoria ilustrată a Craiovei, Craiova,  Editura Dova, 1996, p. 270. 
2 Andreas Hillgruber, Hitler, Regele Carol şi Mareşalul Antonescu. Relaţiile germane-române 1938-

1944, Bucureşti, Editura Humanitas, 1994, p. 280. 
3 SJAN Dolj, fond Prefectura judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar  78/1941, f. 4. 
4 Ibidem, f. 140. 
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iar după 20 aprilie 1941, Poliţia şi Jandarmeria au mai confiscat 60 de aparate în 
bună stare. Aparatele respective au stat depozitate în birourile Chesturii Craiova şi 
într-o magazie. În aceasta din urmă, se găseau şi arme. Magazia a fost spartă de 
legionari la 21 ianuarie 1941 şi de acolo au fost sustrase mai multe arme. 
Intervenţia rapidă a autorităţilor a făcut ca cei vinovaţi să fie repede descoperiţi şi 
condamnaţi. Printre cei găsiţi vinovaţi s-au numărat comisarii legionari Gheorghe 
Stancu şi Marin Predoaica5. O parte din aparatele de radio confiscate de la evrei au 
fost repartizate diferitelor instituţii militare şi civile: Corpul 1 Armată Şcoala 
ofiţerilor de rezervă-artilerie, Flotila a III-a de Bombardament, Cercului de 
Recrutare Dolj, Aeroportului din Craiova, Spitalelor de răniţi din Craiova, 
Spitalelor şi la Căminelor Culturale6.   

După 22 iunie 1941, problema evreiască a intrat într-o nouă fază. La 30 
iunie 1941, Prefectul de Dolj a comunicat Chesturii de Poliţie, Garnizoanei 
Craiova, Legiunii de Jandarmi Dolj şi Inspecţiei 3 Mişcare CFR, despre sosirea în 
Gara Craiova a 30 vagoane cu evrei din Moldova, din care 10 vagoane erau 
repartizate în seama Garnizoanei şi Poliţiei Craiova, iar restul, pentru Calafat. La 6 
iulie 1941, în Craiova, erau trei lagăre pentru evreii evacuaţi din Moldova7: la 
Şcoala „Obedeanu” – unde erau cazate 238 de persoane (128 valizi, 110 invalizi), 
la Şcoala „Trişcu” – 462 de persoane (238 femei şi 224 copii),  la Şcoala „Lumina” 
– 321 de persoane (216 femei, 64 copii, 41 bătrâni peste 60 de ani). Un număr de 
17 dintre evreii bolnavi au fost repartizaţi (cazaţi) la familii evreieşti din oraş. 
Persoanele valide au fost repartizate la munci agricole în judeţ sau la diferite 
instituţii: Uzinele Comunale Craiova, Serviciul Tehnic, Serviciul Sanitar Dolj. La 5 
august 1941, Ministerul de Interne a ordonat ca toţi evreii valizi între 16-60 de ani 
– bărbaţii şi 20-50 de ani – femeii să fie trimişi pentru a executa lucrări de interes 
obştesc: construcţii de străzi, şosele, căi ferate8 etc.  

Serviciul Sanitar al Municipiului Craiova a solicitat prefecturii ca medicii 
evrei din lagăr să fie cazaţi la familiile evreieşti din oraş, personalul sanitar 
autohton fiind insuficient9. 

Conform ordinului din 14 august 1941 al Preşedinţiei Consiliului de 
Miniştri, evreii aduşi din Basarabia şi Bucovina urmau să se înapoieze în capitalele 
judeţelor de unde au fost expediaţi. Astfel, în 25/26 august 1941, au plecat din Gara 
Craiova, îmbarcaţi în 42 de vagoane, un număr de 1810 evrei, păziţi de 81 de 
jandarmi şi un plutonier10.  

Până la 14 ianuarie 1942, au fost preluate de la evreii din Craiova şi din 
judeţ 96 unităţi economice (alimentare, magazine de încălţăminte, depozite de 
lemne etc.). În locul celor confiscate, s-au deschis firme româneşti11. Printre 

                                                 
5 Ibidem. 
6 Ibidem, ff. 47, 132 şi 169. 
7 Ibidem, f. 50. 
8 Ibidem, f. 28. 
9 Ibidem, f. 110. 
10 Ibidem, f. 430. 
11 Ibidem, dosar 85/1942, ff. 10-11. 
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unităţile rechiziţionate se numără Moara Weiss la 28 noiembrie 194112 şi Moara 
„Mendel şi fiii”, care a fost trecută în patrimoniul statului13. Alimentele din unele 
magazine evreieşti au fost confiscate şi predate asistenţei sociale. Imobilul din str. 
Brestei 27, proprietatea Eschenasy, a fost, de asemenea, trecut în patrimoniul 
statului, pus la dispoziţia Comandamentului German şi, ulterior, închiriat 
Ministerului Muncii, care instalase Căminele de Ucenici, potrivit unui raport al 
Centrului Naţional de Românizare din 9 decembrie 194314. La Prefectura Dolj a 
funcţionat Serviciul Administrării Bunurilor Expropriate de la evrei, cu mai multe 
comisii: de administrarea bunurilor, de licitaţii, de recepţii, de evaluarea imobilelor 
expropriate şi de închiriere15. 

Deşi autorităţile au hotărât să treacă în proprietatea statului toate stabilimentele 
conduse de evrei, în realitate ele au rămas tot în administrarea acestora. Astfel, la 11 
aprilie 1943, Inspectoratul de Jandarmi Dolj a fost informat că deşi atelierul de 
croitorie a lui Segal, situat pe strada Matei Basarab nr. 2,  fusese preluat de unul 
din lucrătorii săi, Rădoi Ioan, în realitate evreul era cel care se ocupa de 
administrarea afacerii (tocmea cu clienţii, încasa banii şi angaja noi lucrători)16. La 
10 august acelaşi an, Legiunea de Jandarmi Dolj a mai primit o sesizare din partea 
locuitorilor craioveni, privitoare la adevăraţii proprietari ai atelierelor şi 
stabilimentelor economice rechiziţionate de la evrei. În sesizare se preciza că 
atelierul de cizmărie de pe strada Matei Basarab nr. 5, deşi fusese luat de la evreul 
Heinrich Hirsch, în realitate acesta era cel care coordona întreaga activitate17.  

În septembrie 1942, au fost trimişi din Craiova în Transnistria 7 evrei 
comunişti, fapt care a făcut ca întreaga evreime din localitate să comenteze cu 
deosebită îngrijorare18. În vara lui 1943, evreii din Craiova au fost anunţaţi că 
trebuiau să contribuie la impozitul excepţional de 4 miliarde lei pentru înzestrarea 
armatei şi satisfacerea necesităţilor statului. Pentru stabilirea cotei de impunere, a 
luat fiinţă, la Craiova, o comisie care a hotărât contribuţia fiecărei familii evreieşti 
la plata acestui impozit. Din informaţiile existente, cele mai mari impuneri s-au 
făcut asupra următorilor: Israel Baruch - 5 milioane lei; Jacob Baruch - 5 milioane 
lei; Moritz Eschenasy - 3 milioane lei; Arnold Eschenasy - 350.000 lei - 2 milioane 
lei; H. Max - 700.000 lei; Marcel Eschenasy - 350.000 lei; dr. B. Safir -150.000 lei. 
În rândul evreilor s-au iscat nemulţumiri, dările fiind considerate inechitabile, 
„comisia impunând excesiv pe unii şi protejându-i pe alţii”19.  

Pentru a-i putea controla mai uşor pe evreii din mediul urban, în vara 
anului 1943, Ministerul de Interne le-a cerut tuturor autorităţilor din subordine să ia 
măsuri pentru ca în termen de trei luni, evreii care locuiau în târguri şi în oraşele 
nereşedinţă să fie mutaţi în oraşele reşedinţă de judeţ. Aceştia urmau să fie cazaţi la 
                                                 
12 Ibidem, dosar  78/1941, f. 313. 
13 Ibidem, dosar  242/1941, ff. 54, 61, 100. 
14 Ibidem, dosar 327/1941, f. 27. 
15 Ibidem, dosar  18/1942, f. 3. 
16 Idem, fond Inspectoratul  Jandarmi Dolj, dosar 5/1943, f. 84, 86-87. 
17 Ibidem, ff. 165-167.  
18 Idem, fond Prefectura judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar 53/1942, f. 450. 
19 Ibidem, dosar  315/1943, f. 265. 
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familii de evrei din oraşele reşedinţă de judeţ. Înainte de a fi evacuaţi, evreilor li se 
confisca întreaga avere. Stabilimentele economice pe care le deţineau erau date 
românilor, iar casele vândute20. 
 În toamna lui 1943, evenimentele din Italia i-au făcut pe evrei să spere în 
îmbunătăţirea situaţiei lor. Notele informative ale Poliţiei arătau că cei 1900 etnici 
evrei din Craiova (de rit occidental şi spaniol) nu se manifestă subversiv, dar că 
prezenţa lor pe stradă e mai mare decât până acum21. Ei erau în continuu 
supravegheaţi şi se plângeau că nu-şi mai puteau plăti taxele de scutire de muncă şi 
exercitare a profesiei şi că preferau să meargă la muncă. Cei mai mulţi dintre evreii 
săraci înclinau spre comunism22. 
 Desigur, situaţiile prezentate reprezintă doar câteva aspecte locale ale 
abordării problemei evreieşti de către regimul antonescian în timpul Celui De-Al 
Doilea Război Mondial, fără a avea pretenţia unei analize a acestei probleme 
complexă şi controversată. 
 Un alt aspect politic interesant al perioadei l-a reprezentat atitudinea 
populaţiei faţă de curentele extremiste (legionari şi comunişti) şi faţă de situaţia 
frontului. 
 Buletinele informative ale Chesturii Poliţiei Craiova şi ale Legiunii de 
Jandarmi apreciau că „faţă de legionari şi comunişti, populaţia are o atitudine cât se 
poate de ostilă, considerându-i trădători şi inconştienţi”, iar „faţă de comunişti 
muncitorimea are o oroare de nedescris”23. 
 În cursul anului 1942, membrii fostelor partide politice, cu excepţia 
legionarilor, s-au abţinut „de la orice comentariu care ar putea crea guvernului 
dificultăţi în îndeplinirea misiunii sale şi s-au încadrat în noua ordine de stat”24. 
                Potrivit dării de seamă a Chesturii Poliţiei Craiova pentru lunile ianuarie 
şi februarie 194225, populaţia craioveană a comentat în mod favorabil întrevederea 
dintre cancelarul Adolf Hitler şi mareşalul Ion Antonescu, întrucât se spera că prin 
aceasta, România îşi va reîntregi hotarul de Vest.  
 În cursul lunii ianuarie 1942, Curtea Marţială a Corpului I Armată a 
judecat procesul legionarilor Mititelu Nicolae şi Mircea Vasile, arestaţi în urma 
descoperirii organizaţiei legionare clandestine din decembrie 194126, precum şi a 
grupului „Fraţilor de Cruce”, descoperit de Poliţie la Colegiul Carol I27. Dacă la 
primul grup, pedepsele au fost de câteva zile de închisoare corecţională şi amenzi 
pentru apologia infracţiunii, cel de-al doilea a primit 10 ani muncă silnică (pentru 
doi dintre şefii mişcării legionare: Ştefan Boiangiu şi Nedelcu Nicolae). 
 La 4 mai 1942, prefectul de Dolj a raportat Ministerului de Interne că 
bunurile fostei Mişcări Legionare din Dolj au fost inventariate de o Comisie 
                                                 
20 Idem, fond Inspectoratul de jandarmi Dolj, dosar 5/1943, ff. 94, 101. 
21 Idem, fond Prefectura judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar 53/1942, f. 437. 
22 Ibidem, f. 460, 504. 
23 Ibidem, dosar 53/1942, f. 12. 
24 Ibidem, f. 9. 
25 Ibidem, f. 9. 
26 Ibidem, f. 12. 
27 Ibidem, f. 87. 
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Judeţeană, care a înaintat rezultatele Serviciului pentru Inventarierea Patrimoniului 
organizaţiei respective28. Materiile prime au fost valorificate astfel: fierul vechi a 
fost predat contra cost Uzinelor Reşiţa; obiectele aparţinând fostei organizaţii 
„Straja Ţării” au fost predate reprezentanţilor autorizaţi ai Subsecretariatului de 
Stat al Educaţiei; articolele alimentare au fost repartizate cantinelor şcolare şi 
azilelor de bătrâni; obiectele de îmbrăcăminte au fost predate Comitetului Judeţean 
de Patronaj, care le-a distribuit celor nevoiaşi cu ocazia Sărbătorilor. Sumele 
realizate din vânzarea bunurilor au fost depuse într-un cont special. 
 Problemele referitoare la legionari nu s-au stins odată cu lichidarea 
bunurilor mişcării. În anii 1942 şi 1943, au avut loc arestări ale celor care purtau 
uniforme şi efectelor legionare29, pentru deţinere de materiale de propagandă 
legionară şi procese pentru participare la acţiuni politice interzise. În iunie 1943, a 
avut loc procesul împotriva unui grup de 18 legionari, aceştia fiind condamnaţi la 
muncă silnică între 3 şi 12 ani30. În septembrie 1943, a fost arestată şi trimisă spre 
judecată, la Parchetul Curţii Marţiale a Corpului I Armată-Craiova, Emilia 
Nedelcu. Aceasta era acuzată că în urma perchiziţiei efectuate la domiciliul său au 
fost descoperite mai multe materiale de propagandă legionară31.  
 În cursul anului 1942, la Craiova, au fost descoperite două cazuri de 
propagandă politică: comunistă32 respectiv proengleză33. În acelaşi an, în rândurile 
militarilor şi a comandanţilor din Regimentul I Artilerie Grea, domnea starea de 
nemulţumire. Documentele vremii menţionau că aceştia erau „mâhniţi, posomorâţi şi 
fără entuziasm”... „De la comandant până la soldat n-au nici o tragere de inimă 
pentru plecarea pe frontul bolşevic. Un alt ofiţer a afirmat că pe tunurile regimentului 
va scrie «Vrem Clujul, vrem să mergem spre Cluj». Se discută între ei că armata 
germană se poartă rău cu ostaşii români pe front, că infanteristul nostru nu are decât 
arma, în timp ce germanii merg sub protecţia aviaţiei şi având tancurile înainte. Că 
germanii promit mereu că vor da tancuri şi soldaţilor noştri, dar că niciodată n-au 
făcut aceasta. De aceea pierderile românilor sunt mai mari ca la germani...”34. 
 În ianuarie 1943, au apărut, pe unele clădiri din Craiova, primele lozinci 
antifasciste (de exemplu „1918, 1943, fuga nemţilor”, „Jos guvernul de faţă”)35. În 
acelaşi timp au fost semnalate arestări în rândul tipografilor din Craiova, care au 
multiplicat şi răspândit manifeste cu caracter defetist36 şi ale unor chelneri de la 
restaurantul „Paşa” din Craiova pentru că ascultau „Radio Londra” într-un local 
public37. De asemenea, au avut loc unele descinderi la locuinţe din Craiova, 
suspectate că adăposteau materiale de propagandă comunistă38. 
                                                 
28 Ibidem, dosar  251/1942, f. 1. 
29 Ibidem, dosar  315/1943, ff. 13, 119 şi 131. 
30 Ibidem, f. 264. 
31 Ibidem, dosar 21/1943, f. 33. 
32 Ibidem, dosar 53/1942, f. 12. 
33 Ibidem, f. 595. 
34 Documente privind mişcarea revoluţionară..., p. 213. 
35 Ibidem, p. 216. 
36 S.J.A.N. Dolj, fond Prefectura judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar  308/1943, f. 9. 
37 Ibidem, f. 85. 
38 Ibidem, f. 89. 
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              Ecourile ce veneau de la Stalingrad s-au reflectat şi în atitudinea populaţiei 
craiovene faţă de germani. 
 O notă informativă, din februarie 1943, a Poliţiei Craiova a indicat faptul 
că populaţia era îngrijorată „de aşa-numitele retrageri strategice ale germanilor, (...) 
aversiunea contra germanilor este mare şi se înrădăcinează din ce în ce mai mult nu 
numai din cauza privaţiunilor economice la care este supusă populaţia şi care crede 
că s-ar datora faptului că germanii iau totul din ţară, dar şi din principalul motiv că 
soldaţii reîntorşi în ţară, fie răniţi, fie în concediu, povestesc că au avut de suferit 
din partea germanilor cu ocazia retragerilor, deoarece germanii nu-i tratează ca pe 
nişte aliaţi, refuzând a le da posibilitatea de retragere când era nevoie şi de a primi 
răniţii români în trenurile lor”39. 
 O altă notă informativă a Biroului Siguranţei – Craiova, din 27 aprilie 
1943, referitoare la starea de spirit a soldaţilor întorşi de pe front, menţiona starea 
de deprimare a acestora după înfrângerea de la Stalingrad: „Soldaţii veniţi de pe 
front ar declara că nu se vor mai duce înapoi să lupte în Rusia, deoarece pe lângă că 
sunt împuşcaţi de ruşi, sunt împuşcaţi şi de germani pe la spate. Ei spun că sunt 
urâţi de germani şi că nu au fost lăsaţi să se urce în trenuri, fiind astfel nevoiţi să 
parcurgă pe jos mii de kilometri... Ei spun că înţeleg să lupte, însă să ni se dea 
Ardealul, nu să lupte pentru germani”40. 
 În iunie 1943, în afară de sărbătorirea formală a trei ani de la intrarea în 
război41, la Craiova, a avut loc vizita profesorului Gheorghe Brătianu42. Odată 
ajuns în oraşul de pe Jiu, Gheorghe Brătianu s-a întâlnit cu o serie de personalităţi 
liberale locale – şeful organizaţiei liberale din Dolj, Ion Pleşa, Nelu Sandu, prof. 
Nicolaescu Plopşor şi reprezentanţi ai liberalilor din Slatina, Corabia, Băileşti, 
Balş. Scopul vizitei a fost ca Gheorghe Brătianu să ia contact cu membrii fostului 
partid liberal, în vederea reorganizării partidului. S-au dat instrucţiuni să se 
procedeze în mod paşnic, fără întruniri sau alte manifestări. Brătianu le-a mai 
recomandat celor prezenţi să facă o intensă propagandă antibolşevică printre 
soldaţii întorşi de pe front, ori printre cei care pleacă şi printre cunoscuţi. A cerut 
ca elevilor din ultimii ani de liceu „să li se dea o deosebită educaţie naţionalistă”. 
Acelaşi lucru li se recomanda şi preoţilor. Debarcarea anglo-americanilor în Sicilia, 
contraatacurile îndârjite ale ruşilor pe frontul de răsărit au provocat o mare 
îngrijorare printre craioveni care se temeau tot mai mult de o expansiune rusă în 
Europa: „populaţia e îngrijorată că frontul german de la răsărit va fi probabil 
străpuns şi noi românii vom rămâne pradă bolşevicilor”43. 
  Demisia lui Mussolini a stârnit noi comentarii în rândul populaţiei 
craiovene. Dacă membrii fostelor partide P.N.L. şi P.N.Ţ. susţineau că „în cazul în 
care s-ar produce o defecţiune pe frontul de răsărit, trupele anglo-americane vor 

                                                 
39 Documente privind mişcarea revoluţionară..., p. 218. 
40 Ibidem, pp. 220-221. 
41 SJAN Dolj, fond Prefectura judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar  10/1943, f. 115. 
42 Ibidem, dosar  312/1943, f. 245. 
43 Ibidem, f. 337. 
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stăvili încercarea de expansiune a bolşevicilor în Europa”44, restul populaţiei pare a 
fi mai neliniştită. 
 Membrii grupului etnic german din Craiova erau consternaţi de demisia lui 
Mussolini. Nemulţumiţi de această demisie erau şi legionarii care se vedeau 
îndepărtaţi de la putere. Soldaţii germani din Craiova urmăreau îndeaproape 
desfăşurarea evenimentelor şi „comentează că la noi nu se iau măsuri pentru 
preîntâmpinarea propagandei iudaice. Ei cred că situaţia de cvasi-mobilizare 
actuală va trebui să înceteze”45. 
 Mai optimişti erau refugiaţii ardeleni stabiliţi la Craiova, care vedeau în 
demisia lui Mussolini un preludiu al restabilirii graniţei româneşti la Vest. 
 Un alt eveniment care a suscitat vii comentarii în oraş a fost capitularea 
Italiei din septembrie 1943. Filoenglezii şi evreii din oraş susţineau că România, 
pentru a se salva, trebuie să părăsească Axa pentru a nu i-o lua înainte Ungaria46.  
            În legătură cu evenimentele de pe frontul de răsărit, populaţia manifesta o 
mare nelinişte şi aprecia că „aliaţii nu debarcă în Balcani deoarece se opun ruşii, 
această parte a Europei căzând în sfera de influenţă rusească”47.  
 După capitularea Italiei, unii membri ai fostului P.N.Ţ. au lansat zvonul că 
şi în România se vor produce evenimente politice importante şi că singurul în 
măsură să constituie un guvern care să salveze România este Iuliu Maniu, care se 
bucura de o mare simpatie în Anglia şi SUA48. Se mai zvonea că Gheorghe I. 
Brătianu şi Iuliu Maniu au înaintat câte un memoriu Mareşalului Ion Antonescu şi 
regelui Mihai I în care îi cereau să retragă cât mai repede trupele române de pe 
frontul de răsărit49. 
 În privinţa reacţiei altor categorii faţă de derularea evenimentelor militare 
din toamna lui 1943, „observaţiile” Chesturii Poliţiei menţionau că „organizaţia 
legionară din Craiova lasă să se întrevadă că a pierdut orice speranţă de a mai veni 
la conducerea statului”50. 
 Mişcarea comunistă număra în Craiova doar 57 de aderenţi, foşti activişti şi 
simpatizanţi. În lunile iulie şi august 1943, la Craiova, a sosit profesorul Mihail 
Cruceanu, doctrinar comunist. Acesta avea sarcina de a reorganiza Regionala 
Comunistă din Oltenia. Pentru a câştiga un număr cât mai mare de simpatizanţi, 
Mihail Cruceanu a luat legătura „cu vechii comunişti localnici şi cu unii din 
refugiaţii polonezi şi evrei”51. 
 Cei 1698 de muncitori care lucrau în întreprinderile craiovene mai importante, 
precum şi cei aproximativ 5000 de lucrători de pe Şantierele CFR (suburbana 
Bordei) nu s-au manifestat subversiv în cursul lui 1943. 

                                                 
44 Ibidem, f. 338. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem, dosar  315/1943, f. 437. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem, dosar 21/1943, f. 33. 
50 Ibidem, dosar 315/1943, f. 437. 
51 Ibidem, f. 337. 
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 Poliţia supraveghea îndeaproape problema „pentru a se evita ca ei să 
formeze o masă de manevră în mâna eventualilor agitatori”. Pentru aceasta, erau 
folosiţi informatori în întreprinderi. Se urmărea păstrarea unui contact strâns cu 
conducerea acestor întreprinderi, pentru a se găsi soluţii în vederea înlăturării 
nemulţumirilor cauzate de insuficienţa salariilor şi creşterea preţurilor. 
 Erau, de asemenea, supravegheaţi şi cei aproximativ 150 de prizonieri 
sovietici care lucrau în întreprinderile din localitate52. 
 Sfârşitul anului 1943 nu a adus elemente de natură să schimbe optica 
populaţiei craiovene asupra evoluţiei viitoare. 
 Depăşirea liniei Niprului de către sovietici a constituit un nou motiv de 
îngrijorare, iar sosirea, la Craiova, a aproximativ 1500 soldaţi germani a accentuat 
această stare53. 
 La 24 octombrie 1943, Craiova a fost vizitată de mareşalul Ion Antonescu, 
însoţit de Mihai Antonescu – vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, de I. 
Marinescu, ministrul Justiţiei, generalul Pantazi - ministrul Apărării Naţionale şi de 
doi subsecretari de stat, care au participat la deschiderea Congresului Căminelor 
Culturale din ţară54. 
 La începutul anului 1944, pe măsura apropierii liniei frontului de hotarele 
româneşti, populaţia era îngrijorată că România va fi invadată de forţele bolşevice, 
teamă care sporea mai ales că în Craiova, soseau un număr crescând de refugiaţi 
din Basarabia şi Bucovina55. Teama de ruşi sporea pe măsură ce comunicatele de 
război arătau că aceştia au mai ocupat câte o localitate. 
 La 10 februarie 1944, prefectul de Dolj a informat Ministerul de Interne 
despre manifestul adus la Craiova de fratele lui Gheorghe Tătărăscu – Emanoil 
Tătărăscu. Acest manifest prezenta expunerea făcută de Gh. Tătărăscu în Bucureşti, 
în ianuarie 1944, în faţa a circa 700 de liberali din ţară. În Craiova, manifestul a 
fost multiplicat la maşină de membrii fostului partid liberal şi răspândit printre 
partizani56. 
                Tot în cursul lunii februarie, în rândul refugiaţilor ardeleni din localitate, 
a circulat un „necrolog”, care exterioriza satisfacţia dată acestora de executarea 
contelui Ciano, cel care fusese părtaş la sfârtecarea României prin Dictatul de la 
Viena. Au avut loc procese pentru activităţi politice interzise şi au fost anchetaţi o 
serie de legionari (Ion Predescu, Vâlcu Vlad, Tudor Gheorghe, Anton Brăiloiu,    
C. Ionescu)57. 
 Potrivit notelor informative ale Poliţiei, mişcarea comunistă îşi lărgea 
cadrele de simpatizanţi „printre intelectualii anglofili cu pronunţate afinităţi către 
comunism”58. 

                                                 
52 Ibidem, f. 437. 
53 Ibidem, f. 460. 
54 Ibidem. 
55 Ibidem, dosar  39/1944, f. 14. 
56 Ibidem, f. 41. 
57 Ibidem, f. 61. 
58 Ibidem. 



132   Mihaela Dudu 

              În luna iunie 1944, Chestura Poliţiei Craiova a informat Prefectura că în 
unele cercuri din Craiova, începuse să circule zvonul că România le-ar fi cerut 
Rusiei, Angliei şi Americii să încheie un armistiţiu, cerere care a şi fost acceptată. 
Se mai zvonea că fostul ministru de externe Grigore Gafencu şi prinţul Bibescu se 
aflau deja la Ankara pentru a discuta despre armistiţiu59. 
 Pe piaţa Craiovei, se simţea tot mai mult lipsa articolelor de primă 
necesitate şi în special de îmbrăcăminte, încălţăminte, articole tehnice, materiale de 
construcţii. Cererea era foarte mare, iar preţurile într-o continuă creştere. 
 În cursul lunii iulie 1944, populaţia era din ce în ce mai nemulţumită, mai 
ales că era impusă şi prestaţia pentru apărarea pasivă (între 1000 şi 2000 lei, după 
salariul şi veniturile fiecărui cetăţean)60. 

Vestea că începuseră demersuri pentru scoaterea ţării din război şi că se 
dorea să se primească asigurări din partea Angliei şi Statelor Unite, că sovieticii nu 
vor înainta pe teritoriul României, a circulat şi la Craiova.  

Degringolada militară mergea mână în mână cu cea politică şi economică: 
lipsa benzinei îi determină pe şoferii de taximetre să nu-şi poată câştiga existenţa, 
iar pe proprietarii de maşini, să nu-şi poată face interesele agricole. La „Scrisul 
Românesc”, s-a cerut reducerea orelor de lucru până la 24 ore/săptămânal, din 
cauza situaţiei nesigure şi lipsei materialelor. Livrările de mărfuri se făceau cu mari 
întârzieri din cauza întreruperii circulaţiei pe CFR şi a bombardamentelor aeriene. 
Cererile de încetări de comerţ sporeau, iar preţurile înregistraseră un nou salt. 

Majoritatea funcţionarilor evacuaţi trăiau în mari lipsuri deoarece salariul 
pe trei luni primit în momentul evacuării a fost cheltuit cu mutarea lor. În plus, ei 
trebuiau să returneze salariul primit în avans în 10 rate lunare, să plătească 
impozitul statistic ca toată populaţia şi să-şi asigure şi existenţa zilnică61. 

Manifestele de propagandă pentru continuarea războiului păreau să nu-şi mai 
facă efectul. Îngrijorarea creşte în legătură cu noile bombardamente, iar o mare parte a 
populaţiei „îşi petrece nopţile prin câmpurile din jurul oraşelor”, din acest motiv. 

Populaţia refugiată din Moldova, Basarabia şi Bucovina „arată pesimism în 
legătură cu întoarcerea lor la vetre şi cu întreţinerea lor”, iar muncitorimea 
„comentează prin fabrici că adăposturile existente nu sunt bune, iar apărarea 
antiaeriană a oraşului este insuficientă”62. 

O stare de spirit nefavorabilă au creat-o manifestele inamice, împrăştiate 
asupra oraşului de avioanele anglo-americane. 

Potrivit unei note informative a Poliţiei Craiova, din 10 iulie 1944, 
populaţia era nemulţumită că germanii ar fi ascuns în pădurea de pe raza comunei 
Cernele – Dolj, aproximativ 800 motoare de avioane şi că acest fapt determină 
intensificarea bombardamentelor inamice în zona Barierei Brestei, unde, în timpul 
alarmelor aeriene, se retrăgea o mare parte a populaţiei oraşului63. 

                                                 
59 Ibidem, dosar 32/1944, ff. 239-240. 
60 Ibidem, f. 242. 
61 Ibidem. 
62 Ibidem, ff. 414-415. 
63 Vasile Arimia şi colab., Documente privind mişcarea revoluţionară şi democratică din Oltenia 

1921-1944, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1986, p. 233. 
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Un alt raport confidenţial al Chesturii Poliţiei Craiova către Prefectură, din 
27 iulie 1944, menţiona ecoul pe care l-a avut la Craiova vestea atentatului asupra 
lui Hitler. Populaţia era nedumerită în legătură cu acest eveniment. O parte credea 
că este vorba despre o mişcare de suprafaţă şi că evenimentul nu va avea urmări. 
Alţii, comentând şi comunicatul postului de radio „Londra” susţineau că mişcarea 
împotriva Fuhrerului are rădăcini mult mai adânci şi că în viitorul apropiat acesta 
va fi silit să renunţe la putere. 
  Despre celelalte „grupuri”, se preciza faptul că evreii se temeau că în cazul 
retragerii trupelor germane, se va lua înainte măsura exterminării lor, membrii 
grupului etnic german din Craiova „sunt foarte trişti şi se abţin de la orice 
comentarii”, iar membrii mişcării legionare „sunt deprimaţi de cele petrecute în 
Germania şi-şi exprimă făţiş teama că aceste evenimente vor avea repercusiuni 
grave asupra frontului de luptă”; de asemenea, se temeau că „se vor lua împotriva 
lor măsuri represive”64.  

Dorinţa ca trupele germane să plece din Craiova fusese exprimată anterior 
de populaţie la 29 aprilie 1944, când i se ceruse Comandamentului german să 
părăsească oraşul pentru a proteja localitatea de atacurile aeriene. 

Locuitorii erau nemulţumiţi şi de furturile comise pe raza oraşului. În 
februarie 1942, mai mulţi cetăţeni din cartierele Bucovăţ, Zahana şi Doamna 
Bălaşa i-au înaintat o petiţie Mareşalului Antonescu, cerându-i să ia măsuri 
împotriva ţiganilor din Str. Piaţa Luncii şi Cartierul Călinescu din Craiova, care 
comiteau numeroase furturi65. În plângere se arăta că hoţii profitau de faptul că 
bărbaţii erau mobilizaţi, iar femeile se aflau în imposibilitatea de a-şi apăra 
gospodăria. Chestura Poliţiei şi Legiunea de Jandarmi Craiova realizau săptămânal 
razii, fiind prinşi inclusiv dezertori. S-au făcut numeroase arestări, iar dezertorii au 
fost predaţi Comenduirii Craiova. În decembrie 1942, un raport informativ al 
Poliţiei indica faptul că populaţia Craiovei era alarmată de creşterea numărului de 
furturi odată cu întoarcerea ţiganilor evacuaţi în Transnistria. Într-un singur 
transport, în Craiova sosiseră 69 familii de ţigani, aduşi de familia Daolică, 
renumiţi pungaşi de buzunare, ce operau în trenuri. 
              În iulie 1944, populaţia spera că datorită situaţiei disperate în care se aflau 
trupele Axei în sectorul central al frontului de răsărit, Germania îşi va retrage 
trupele din România66.  
               Precipitarea evenimentelor, înaintarea frontului pe teritoriul românesc     
i-au făcut însă pe factorii politici din România, în rezervă până atunci, să ia 
hotărârea întoarcerii armelor împotriva Germaniei, fapt petrecut la 23 august 1944. 
Era pentru ţară începutul unei reorientări fundamentale a poziţiei sale în Cel De-Al 
Doilea Război Mondial67. 
 

                                                 
64 S.J.A.N. Dolj, fond Prefectura judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar  39/1944, f. 403. 
65 Ibidem, dosar  7/1942, f. 55. 
66 S.J.A.N. Dolj, fond Prefectura judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar  39/1944, f. 407. 
67 Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria românilor în secolul XX (1918 – 1948), Bucureşti, Editura 
Paideea, 1999, p. 444. 
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 În anul 1944, timp de aproape cinci luni (4 aprilie – 19 august), oraşele 
României au suferit, în mod repetat, puternice bombardamente executate de aviaţia 
aliaţilor. 
 Campania aeriană anglo-americană împotriva ţării noastre a vizat, în 
principal, distrugerea perimetrului petrolifer Ploieşti, a obiectivelor de interes 
militar (gări, întreprinderi ş.a.), dar s-a caracterizat şi prin provocarea unor „mari 
distrugeri şi importante pierderi în rândul populaţiei civile”1. 
 Printre ţintele atacurilor aeriene s-a numărat şi oraşul Craiova. Deşi nu 
avea nici pe departe importanţa unor centre urbane precum Ploieşti, Bucureşti ori 
Braşov, bombardierele americane au întreprins asupra Craiovei nu mai puţin de 
patru raiduri. Miile de bombe aruncate de avioanele Liberator B-24 vor transforma 
în ruine bunuri şi clădiri ale Statului, ale Primăriei şi ale cetăţenilor, vor omorî 
peste o sută de oameni şi vor lăsa în urmă circa o mie de sinistraţi. Numai pagubele 
suferite de populaţie se vor ridica la suma de 445.464.170 lei, sumă echivalentă cu 
bugetul Primăriei Craiova pe doi ani. 
 Documentele păstrate în arhivele oraşului ne dezvăluie istoria acestor 
evenimente tragice. 
 Cum se înfăţişa Craiova în anul 1944? 
 „Din punct de vedere edilitar2 – arată primarul – oraşul Craiova, în 
majoritate, a rămas în starea de orientalitate de odinioară cu multe lacune de 
urbanizare, ce sunt imperios necesare a fi completate, mai ales când azi urbanizarea 
oraşului este cerută nu numai de individ dar de însăşi întreaga colectivitate. 
Craiova în starea sa actuală, reprezintă un vast conglomerat edilitar, cu edificii 
publice împrăştiate şi amestecate cu cele civile, după caz şi împrejurare, fără nici 
un ansamblu arhitectural, unde stilul s-a suprapus şi amestecat, după bunul plac şi 
mai ales priceperea individuală a edililor Craiovei, cu clădiri a căror înălţime destul 
de variată, trece la maximul admisibil de regulamentul edilitar, la clădiri meschine, 
de la palate în ruine, în totalitatea ansamblului dând impresia unui oraş oriental în 
refacere. 
                                                 
* Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din 
Craiova,  al Academiei Române; e-mail: serban_patrascu@yahoo.com. 
1 Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 
1997, p. 429. 
2 SJAN, Fond Primăria Craiova, Serviciul Administrativ, dosar 32/1944, ff. 26-27. 



136   Şerban Pătraşcu 

 Lipsa, la momentul oportun, a planului edilitar de ansamblu a îngăduit ca şi 
străzile să ia naştere după împrejurare, din care pricină azi străzile sunt strâmbe, 
întortocheate, înguste şi în parcursul lor cu obstacole edilitare şi circulatorii cu 
foarte variate lărgimi, cu pavaje amestecate, împestriţate, dând aspectul unui 
mozaic rustic. Lipsa de centre bine definite, ca: centre comerciale, administrative, 
culturale, industriale etc. au înlesnit şi mai mult crearea acestui conglomerat 
edilitar. Lipsa unui program edilitar periferic, a unui plan de urbanizare a 
cartierelor mărginaşe au înlesnit şi mai mult la edificarea în gen oriental al acestor 
periferii, care pentru un oraş cu pretenţii de occidentalizare, nici nu ar fi trebuit să 
existe. […] Lipsa programului şi planului edilitar periferic a îngăduit dezvoltarea 
iraţională a oraşului, ajungând la contopirea lui cu comunele vecine, transformându-le 
în suburbane, prin aceasta îngreunând enorm aplicarea programului edilitar al 
metropolei, prin mărirea suprafeţei oraşului, fără a mări şi densitatea populaţiei, în 
consecinţă micşorarea veniturilor comunale, faţă de sarcini”. 
 Pentru înlăturarea neajunsurilor şi în vederea modernizării, Planul de 

activitate al Primăriei Municipiului Craiova pe exerciţiul 1944/1945 preconiza 
întocmirea unui program general edilitar, pe termen lung, având ca model oraşele 
occidentalizate şi sistematizate, deoarece, considerau autorităţile: „Craiovei, ca 
oraş cu un trecut glorios istoric, cu populaţia destul de numeroasă şi cu perspective 
de mărire rapidă, ca centru geografic atât al judeţului, cât şi al întregii regiuni, i se 
cuvine ca acum mai mult ca oricând, să se purceadă la o renaştere edilitară, de 
urbanizare şi occidentalizare...”3. 

                                                 
3 Ibidem, f. 28; „Necesităţile urbanistice ale Craiovei sunt următoarele: 1) Facerea cât mai neîntârziat 
a planului de sistematizare şi urbanizare a oraşului, în care alinierea străzilor să preocupe în primul 
rând pe înfăptuitor; 2) Crearea de planuri de urbanizare şi sistematizare a zonelor periferice, pe 
porţiuni aplicabile; 3) Crearea de centre pe toate categoriile, pentru a deservi populaţia mărginaşe, 
dându-i posibilitatea a se dezvolta şi pe tărâmul cultural; 4) Introducerea de mijloace moderne, rapide 
şi economice de deplasare, în sistemul radiant şi concentric periferic, prin aceasta legând în mod intim 
periferia de centru; 5) Crearea de spaţii verzi şi de recreaţie în oraş şi în jurul oraşului, pentru a 
împiedica extinderea constructivă a oraşului, prilejuind folosirea rapidă a terenurilor virane din 
centrele oraşului şi exproprierea terenurilor învecinate; 6) Încurajarea grădinilor particulare şi 
plantarea a cât mai multe străzi ale oraşului cu pomi decorativi; 7) Alimentarea din abundenţă a 
oraşului cu apă, fără restricţiune în folosirea ei, şi canalizarea în prima linie a străzilor aglomerate; 8) 
Legarea suburbanelor cu centrul oraşului prin mijloace practice de locomoţiune; 9) Clădirea a cât mai 
multe edificii publice, pentru toate instituţiile, spre a fi la îndemâna populaţiei şi crearea de centre 
administrative cât mai multe; Din punct de vedere edilitar, Craiova are nevoie de următoarele lucrări: 
1) Palat comunal în care să se poată adăposti toate serviciile comunale şi să fie plasat cât mai în 
centrul lui geografic şi comercial; 2) Construirea unei hale centrale moderne, înzestrată cu tot utilajul 
modern higienic, cu fabrică de ghiaţă suficient de producătoare cu sterilizarea alimentară, cu mijloace 
de conservare a produselor alimentare, etc. precum şi toate accesoriile ei administrative; 3) 
Construirea unui palat cultural central, în care să se adăpostească toate ramurile culturale ca: pictură, 
sculptură, artă decorativă, bibliotecă, muzee, diferite colecţii particulare, relicve, precum şi o sală sau 
mai multe pentru audiţii muzicale şi spectaculoase; 4) Construirea unui abator comunal complect şi 
bine utilitat, cu diverse secţii pentru prelucrarea materiilor prime, derivate din tăierea animalelor, ca: 
fabrică de săpunuri, topitorie de grăsimi, tăbăcărie, prelucrarea intestinelor şi derivatelor sale, fabrică 
de produse alimentare cărnoase, crematorizarea sângelui, etc. combinat cu serviciile ecarisajului cu 
derivatele sale; 5) Construirea unei băi centrale complectă cu tot utilajul modern higienic, cu toate 
secţiile balneo-terapeutice climaterice. Totul în volum suficient pentru populaţia Craiovei; 6) 
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 Mersul tot mai nefavorabil al războiului, dar mai ales, bombardamentele 
aeriene vor pune capăt proiectelor ambiţioase de dezvoltare a Craiovei. 
 Înrăutăţirea situaţiei pe front îşi face curând simţite efectele la Craiova. 
Mai întâi, în ultimele zile ale lunii februarie, sună, probabil pentru prima dată în 
oraş, în două rânduri, alarma aeriană, sporind îngrijorarea cetăţenilor4. Apoi, în 
intervalul februarie – iulie, autorităţile municipale şi cele judeţene se confruntă cu 
problema adăpostirii şi hrănirii valurilor de refugiaţi şi evacuaţi din Basarabia şi 
Bucovina de Nord. Potrivit unei Sinteze informative pe luna aprilie, „Încartiruirea 
evacuaţilor din Nord-Estul ţării în Craiova şi în oraşele nereşedinţă de judeţ Calafat 
şi Băileşti s-a făcut şi se face în condiţiuni bune, fără a se întâmpina în general 
greutăţi din partea cetăţenilor localnici”5, iar Chestura Poliţiei Craiova raporta că, 
până în luna mai inclusiv, „s-au stabilit de la început şi până în prezent prin 
evacuare un număr de 13 854 refugiaţi din Nord-Estul ţării”, la care se adăugau cei 
sosiţi în cursul lunii iunie în număr de cca. 5306. La 6 iunie 1944, numai în Craiova 
se aflau 9 421 de refugiaţi. 
 Odată cu începutul ofensivei aeriene aliate asupra diferitelor localităţi din 
ţară, autorităţile civile şi militare din Craiova şi din judeţul Dolj au luat o serie de 
măsuri, menite să reducă pierderile provocate de eventualele bombardamente. 
 În aprilie, unităţile armatei române pleacă din oraş, stabilindu-se în 
comunele din jur. În locul lor se instalează trupele germane, fapt care îi nelinişteşte 
pe craioveni: „Populaţia craioveană atât intelectualii, cât şi comercianţii şi 
muncitorii, sunt foarte alarmaţi pe chestiunea prezenţei trupelor germane în 
cuprinsul Municipiului Craiova. Se afirmă că prezenţa trupelor germane la gară, 
                                                                                                                            
Concentrarea sistemului rutier extraurban într-o gară centrală de autobuze şi taxiuri, înzestrată cu 
toate atenansele necesare; 7) Introducerea de mijloace de locomoţiune rapidă, tramwae, trolleybusse, 
până în cele mai îndepărtate şi mai puţin accesibile părţi ale oraşului, în sistemul radial şi concentric, 
construind în oraş staţii stabile amenajate pentru aşteptări îndelungate; 8) Construirea unui grup de 
azile şi orfelinate pentru combaterea vagabondajului şi cerşetoria, în afară de raza oraşului, în 
sistemul pavilionar dar legat cu oraşul prin mijloace rapide de deplasare; 9) Înfrumuseţarea pieţelor 
publice prin monumente comemorative sau statui combinate cu decoraţiile naturale din programul de 
sistematizare; 10) Pavarea a cât mai multe străzi în sistemul cu asfalt, precum şi trotuarele lor, în 
partea centrală a oraşului iar în zona a II-a cu piatră cubică rezultată din zona I-a, restul străzilor cu 
piatră bolovani, alicărie de gârlă, precum şi facerea a cât mai multe trotuare în zonele periferice; 11) 
Exproprierea a cât mai multe terenuri virane în folosul Primăriei, în vederea creărei de cartiere bine 
urbanizate şi sistematizate în comptul Primăriei; 12) Construirea unei fabrici de ghiaţă artificială cu 
un debit suficient pentru îndestularea populaţiei pe preţ economic; 13) Facerea unei fabrici de 
cărămidă pentru satisfacerea necesităţilor oraşului cu produsele ceramice în cantitate îndestulătoare şi 
cu posibilitatea de extindere pentru satisfacerea ori când a nevoiei populaţiei oraşului şi suburbanele 
comunale; 14) Construirea de adăposturi pentru apărarea pasivă a unui număr suficient de oameni în 
special în centrele administrative aglomerate şi capabile să reziste la bombe de mare tonaj; 15) Lucrări 
pentru desecarea bălţilor, fie prin drenuri sau canale colectoare, spre a valorifica terenurile mlăştinoase; 
16) Construirea a cât mai multe vespasiene publice în locurile aglomerate; 17) Plantări de zone verzi 
în suprafeţe cât mai întinse, spre a ameliora clima tropicală a acestei zone, precum şi crearea de zone 
distractive şi sportive; 18) Împrejmuirea tuturor terenurilor, proprietatea Comunei; 19) Nivelări de 
terenuri prin mişcări de pământ fin, în interiorul oraşului sau în zone periferice” (Ibidem, ff. 29-32). 
4 Idem, Fond Prefectura Judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar 33/1944, f. 43. 
5 Ibidem, f. 60. 
6 Ibidem, ff. 74-79. 
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aeroport şi în alte părţi ale oraşului, va determina pe anglo-americani să 
bombardeze şi Craiova, singurul oraş mare din ţară care a rămas până în prezent 
neatins”7. 
 În data de 6 aprilie 1944, în şedinţa de colaborare dintre autorităţile civile 
şi militare, ţinută la Comandamentul Corpului I Teritorial „s-au discutat măsurile 
ce trebuesc luate pentru cazarea şi hrănirea sinistraţilor şi pentru mutarea din 
Municipiu în satele din apropiere a tuturor autorităţilor civile”8. 
 Pe 11 aprilie, vine ordinul Marelui Stat Major (nr. 1.094.849) prin care se 
stabileşte numărul eventualilor sinistraţi la 3850, adică un procent de 5% din cei  
77 051 de locuitori ai Craiovei, şi se fixează pentru cazarea lor comunele: Bucovăţ, 
Balta Verde, Palilula, Breasta, Atârnaţi, Predeşti, Secuiul, Medinul, Teişani, 
Mlecăneşti, Nichitoaia, Căuga, Gârleşti – la care se adăugau comunele ocupate de 
armată9. Hrănirea sinistraţilor pentru o perioadă de cel puţin zece zile, cădea în 
sarcina Primăriei Craiova, a Comitetului de Patronaj Municipal şi a Garnizoanei 
Craiova, şi urma să se realizeze prin înfiinţarea de cantine şi prin unităţile 
militare10. Până în 29 mai 1944, Comitetul de Patronaj al Operelor Sociale 

Craiova reuşise să înfiinţeze centre de asistenţă a sinistraţilor de bombardament în 
fiecare din cele şase Circumscripţii de Poliţie din oraş. Pentru a veni în ajutorul 
sinistraţilor, centrele de asistenţă cuprindeau mai multe secţii: secţia hrană-alimente 
(Restaurantul din Piaţa Nouă al Comitetului de Patronaj Municipal, Cantina 
„Obedeanu”, Cantina „Traian”, Cantina „Romaneanu”, Cantina Sf. Mitropolii din 
Şcoala Piscanu şi Cantina Liceului Comercial de băieţi), secţia îmbrăcăminte, 
secţia ajutor bani, secţia evacuare, secţia plasare muncă, secţia control11. 
 „Va trebui să trecem direct cu autorităţile la sate. Oraşele sunt 
condamnate” – concluziona Mareşalul Antonescu, după atacul aerian aliat din 6 
mai 1944, când „aproape întreaga ţară, la Vest de linia Bucureşti-Ploieşti, a fost 
bombardată”12. 
 Evacuarea autorităţilor civile din Craiova s-a desfăşurat în condiţiile 
impuse de ordinul ministrului de interne: „Capii autorităţilor care se dispersează 
împreună cu personalul strict necesar funcţionării serviciului, rămân în oraşele de 
reşedinţă; când se dă alarma părăsesc oraşul şi revin în el imediat ce alarma a 
încetat. Nu admit în nici un caz ca vreun Inspector Administrativ, Prefect sau 
Primar să se găsească permanent pe zona reşedinţă; locul lor este la biroul 

                                                 
7 Ibidem, f. 61; Comenduirea Germană se afla instalată în str. Avram Iancu nr.1 (Idem, Fond Chestura 
Poliţia Craiova, dosar 17/1944, f. 142), iar în Parcul Romanescu germanii dispuneau de un Depozit de 
benzină (Idem, Fond Primăria Craiova, Serviciul Administrativ, dosar 4/1944, ff. 15-16). 
8 Idem, Fond Primăria Craiova, Serviciul M.O.N.T., dosar 2/1944, f. 53. 
9 Ibidem, f. 79; În realitate, numărul sinistraţilor a fost sub cel prevăzut de autorităţi. Pe 1 iulie 1944, 
după 3 bombardamente „în Municipiul Craiova sunt 331 familii sinistrate cu 952 membrii” (Ibidem, f. 
182). 
10 Ibidem, ff. 130-131. 
11 Ibidem, ff. 137-139. 
12 Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri. Guvernarea Ion Antonescu, vol. XI (mai-august 
1944), Ediţie de documente întocmită de Marcel – Dumitru Ciucă şi Maria Ignat, Bucureşti, 2008, pp. 
42-43. 
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autorităţii pe care o conduc şi în caz de alarmă, procedează ca mai sus”13. La 1 mai 
1944, Conducătorul Statului dispunea ca autorităţile publice să fie dispersate prin 
comunele vecine, însă „nu trebuie să rezulte de aici nici o scădere a potenţialului de 
lucru şi nici o pierdere a contactului cu publicul”14. 
 Conformându-se ordinelor şi „ţinând seama de timpul în care se poate 
produce un eventual bombardament în oraşul nostru”, edilul Craiovei modifica 
programul de lucru la serviciile Primăriei: serviciile rămase în oraş vor lucra şase 
ore pe zi, în timp ce serviciile dispersate (Contencios, Financiar şi Tehnic) vor 
urma programul obişnuit de opt ore şi jumătate15. După începerea 
bombardamentelor asupra Craiovei, primarul hotărăşte, ca pentru moment, să nu se 
ţină nicio sărbătoare prevăzută de Codul Funcţionarilor Publici, cu excepţia zilelor 
de duminică. 
 Prefectura şi funcţionarii săi, ca de altfel şi Inspectoratul General 
Administrativ, se dispersează la Breasta, o comună la 8 km. de Craiova, în conacul 
lui Constantin Argetoianu. Prefectul judeţului Dolj, generalul I.N. Petrescu 
rămânea în oraş, anunţând „că în timpul eventualelor alarme sau bombardamente, 
mi-am stabilit Biroul, la Pretura Plăşii Craiova, str. Sf. Mina nr. 24”16. 
 Pe 15 mai 1944, Curtea de Apel Craiova îşi anunţa intenţia de a se evacua. 
Primul preşedinte al Curţii de Apel solicita Primăriei ca „în vederea dispersării din 
centrul oraşului la periferie a unora din instanţele judecătoreşti, adică a 
Tribunalului Dolj compus din 4 secţii: Parchet, Corpul de Portărei, 3 Cabinete de 
Instrucţie şi 3 Judecătorii de Pace” – să i se spună dacă i se pot pune la dispoziţie 
localurile corespunzătoare funcţionării acestor instanţe, precum şi mijloacele de 
transport pentru mobilier şi arhiva strict necesară17. 
 În paralel cu organizarea şi sprijinirea dispersării diverselor instituţii, 
autorităţile locale s-au arătat preocupate de protejarea bunurilor de valoare aflate în 
patrimoniul statului sau al oraşului. 
 În data de 3 mai 1944, prefectul judeţului Dolj aproba (Ordinul nr. 
9484/944) depozitarea materialului arhivistic aflat în conservarea Direcţiei 
Regionale a Arhivelor Statului din Craiova, în dispensarul din comuna Plopşor şi în 
două camere ale Mănăstirii Plopşor, însă: „întrucât în sălile dispensarului nu se mai 
poate depozita nimic, tot ce va sosi de acum înainte va fi depozitat la Mănăstire”18. 
 Pe 22 aprilie 1944, din ordinul primarului Craiovei, generalul Dumitru B. 
Popescu, valorile Fundaţiei Aman sunt inventariate, împachetate în opt lăzi şi 
predate Uzinelor Comunale care le depozitează, pentru a fi ferite de eventualele 
bombardamente, în tezaurul său din localul fost proprietatea Eskenasy. 
 Administratorul Fundaţiei, dr. Victor Supuran şi D. Mateescu, delegatul 
Uzinelor Comunale, aveau obligaţia să observe săptămânal ca obiectele să nu 
                                                 
13 SJAN Dolj, Fond Chestura Poliţia Craiova, dosar 17/1944, f. 38: Ordinul nr. 1046 din 21 aprilie 
1944. 
14 Ibidem, f. 42. 
15 Idem, Fond Primăria Craiova, Serviciul Administrativ, dosar 1/1944, f. 73. 
16 Ibidem, f. 8. 
17 Ibidem, dosar 4/1944, ff. 63-64. 
18 Idem, Fond Prefectura Judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar 78/1944, f. 424. 
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mucegăiască. Ulterior, administratorul Fundaţiei va primi sarcina de a verifica „din 
15 în 15 zile starea de conservare a acelor obiecte, raportând Administraţiei 
Municipale starea în care se găsesc la fiecare inspecţie”19. 
 La începutul lunii mai 1944, Mareşalul Antonescu dădea dispoziţii (Ordinul 
M.A.I. nr. 827 din 1 mai şi Ordinul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri nr. 203.973 din 
2 mai), ca evacuarea copiilor din centrele ameninţate de bombardamentele aeriene „să 
înceapă neîntârziat chiar dacă organizaţiile nu vor fi de la început perfecte, deoarece 
pericolul aerian persistă şi poate creşte din zi în zi”20. 
 Câteva zile mai târziu, craiovenii luau cunoştinţă de Înştiinţarea – semnată 
de Comandantul Corpului I Teritorial, generalul Manafu, de primarul Craiovei, 
generalul Popescu şi de prefectul judeţului Dolj, generalul Petrescu – în care se 
prevedea modalitatea evacuării din oraş a copiilor de până la 17 ani21. 
 Primul transport de copii evacuaţi din Craiova a avut loc după 17 mai 
1944, dată la care, primarul cerea sprijinul Prefecturii, deoarece „urmând ca îndată 
să se evacueze din cuprinsul Municipiului Craiova un număr de 150 copii”, să 
intervină la Corpul 1 Armată „pentru ca să ni se pună la dispoziţie un număr de 160 
de paturi cu saltele, perne şi lenjerie, două schimburi, 160 pături, şi veselă: 160 
farfurii, 160 căni, linguri”. De asemenea, edilul solicita mijloacele de transport 
necesare pentru deplasarea copiilor în comunele Urzicuţa, Rast, Negoi, Moţăţei şi 
Adâncata22. 
 Datorită condiţiilor precare de igienă în care au fost cazaţi, o parte dintre 
copiii evacuaţi se vor îmbolnăvi şi vor muri. Aşa s-a întâmplat la Centrul de 

Ocrotire al Copiilor din Craiova, dispersat, între 10 iunie – 30 august 1944, în 
localul Şcolii Primare de băieţi nr. 3, din comuna Caraula. Ancheta ordonată de 
prefectul judeţului Dolj în urma morţii a 15 copii scotea la iveală aspectele 
mizerabile care au dus la decesul lor: „Mizeria în care a trăit personalul cât şi copiii 
în două luni de zile ne face să credem că moartea celor 15 copii se datoreşte 
necurăţeniei şi organizaţiei conducătorului Centrului. În toate camerele şcoalei, 
chiar în aceea unde a fost instalată dezinfectarea biberoanelor, cum şi aceea în care 
a fost instalată Farmacia, toţi pereţii sunt plini de pânză de păienjeni, încărcate cu 

                                                 
19 Idem, Fond Primăria Craiova, Serviciul Administrativ, dosar 2/1944, ff. 58-59; Inventarul 
cuprindea: tablouri de Th. Aman, Carol Szatmary, Pesky, G.O. Mirea, Şt. Popescu, A. Verona, 
Dărăscu, Strâmbu, Steriade, N. Grigorescu, Eust. Stoenescu, Gropeanu, Horaţiu Dimitriu, N. Grandt, 
schiţe în creion, peniţă şi acuarele, icoane, mobilier de artă, obiecte de artă, bijuterii, bijuterii şi 
obiecte vechi de metal, monede romane de argint şi bronz, monede greceşti, dacice şi bizantine, 
monede macedonene, monede medievale româneşti, monede ungureşti, monede de aur etc. (Ibidem, 
ff. 62-68). 
20 Idem, Fond Chestura Poliţia Craiova, dosar 39/1944-1945, f. 42. 
21 Ibidem, f. 43: „Copiii până la 17 ani, vor fi scoşi din oraşe şi duşi la ţară. Cei care au părinţi prin 
grija acestora şi ai judeţului. Cei de la orfelinate prin grija Municipiului. Cei ce au părinţii plecaţi, sau 
deşi au nu pot părasi oraşul, neavând unde-i trimite, vor fi înscrişi la Municipiul Craiova şi primăriile 
oraşelor din judeţ, Biroul M.O.N.T. până la data de 12 Mai 1944. Pentru cei prevăzuţi la alin. 2 şi 3 de 
mai sus, primăriile şi de acord cu prefectura, Inspectoratele Şcolare şi Consiliul de Patronaj, vor 
înfiinţa colonii unde copiii vor fi hrăniţi prin grija Consiliului de Patronaj, din fondurile proprii şi 
contribuţia părinţilor cu bună stare materială”. 
22 Idem, Fond Primăria Craiova, Serviciul Administrativ, dosar 4/1944, f. 59. 
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muşte, păienjeni vii cu sutele, păduchi de lemn ce nu s-a mai văzut şi praf care 
credem că nu s-a curăţit de la instalare. Geamurile murdare de muşte şi sparte. 
Cotoarele burlanelor de scurgere rupte, unul dintre ele chiar zdrobit din aruncarea 
lemnelor pe ele. În curtea şcolii, unde erau copiii scoşi pentru aer, murdărie, 
lăturile de la rufe cum şi cojile de cartofi de la bucătărie svârlite prin întreaga 
curte”23. 
 Măsurile de evacuare şi dispersiune publicate de autorităţile locale permiteau 
populaţiei să procedeze după cum credea de cuviinţă. Cei care doreau să se 
refugieze din oraş, o puteau face, însă până la ora 10 seara. Cei rămaşi în Craiova 
erau îndemnaţi să se refugieze, începând cu ora 10.30 dimineaţa (de regulă, la ora 
11, începea să sune alarma), la periferie şi în locurile acoperite din jurul oraşului: 
Parcul Bibescu, Bulevardul de Centură, Lunca şi Dealul Viilor. Restul locuitorilor 
„la darea alarmei vor intra în adăposturile particulare şi publice, pentru a nu fi 
loviţi de schijele bombelor sau mitraliaţi pe străzi, cum s-a întâmplat acolo unde nu 
s-au respectat dispoziţiunile date”24. 
 Dacă până la declanşarea bombardamentelor, numărul craiovenilor care    
şi-au părăsit oraşul trebuie să fi fost destul de redus, după atacul din 6 mai asupra 
Craiovei „îngrijorarea populaţiei – afirmă un raport al poliţiei din iunie 1944 – a 
crescut la maximum, câteva zile au stagnat toate ramurile de activitate chiar şi 
activitatea casnică, populaţia care nu este legată de oraş prin meseria ce o exercită a 
părăsit oraşul evacuându-se pe teritoriul rural unde continuă a rămâne, oraşul 
Craiova rămânând cu o populaţie redusă cu mai mult de 50%”25. 
 De altfel, chiar autorităţile încurajau evacuarea. Prin Înştiinţarea Nr. 1 din 17 
mai 1944 „pentru a micşora pierderile produse de bombardamentele executate de 
aviaţia inamică”, populaţia Municipiului Craiova care nu avea o ocupaţie obligatorie 
era invitată să se evacueze în afara oraşului, în comunele din judeţul Dolj. 
 Evacuarea se făcea pe baza buletinelor de evacuare, ce trebuiau completate 
la Biroul de Evacuare, înfiinţat pe lângă Chestura Poliţiei Craiova. Biroul le dădea 
celor interesaţi „orice lămuriri în privinţa evacuării”, cum ar fi lista comunelor 
destinate primirii evacuaţilor.  
 La rândul ei, Prefectura Dolj se ocupa de organizarea plecării lor,  
punându-le la dispoziţie mijloacele de transport26. 
 După marele bombardament din 24 iunie 1944, Craiova părea un oraş 
pustiu: „Mulţi oameni şi-au evacuat avutul şi familiile în satele din apropiere” iar 
„populaţia a reînceput să-şi petreacă nopţile prin împrejurimile oraşului, pe câmp, 
la lunca Mofleni sau pe malul Jiului”27. 
 Viaţa celor care se vor refugia la periferia oraşului nu va fi în siguranţă. 
Potrivit ministerului de interne, la Craiova, pe 6 mai 1944: „Avioane inamice au 

                                                 
23 Idem, Fond Prefectura Judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar 118/1944, f. 131. 
24 Idem, Fond Chestura Poliţia Craiova, dosar 39/1944-1945, f. 43. 
25 Idem, Fond Prefectura Judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar 33/1944, f. 68. 
26 Idem, Fond Chestura Poliţia Craiova, dosar 35/1944, f. 68. 
27 Idem, Fond Prefectura Judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar 33/1944, f. 74. 



142   Şerban Pătraşcu 

aruncat bombe pe câmp, unde se afla refugiată populaţia”28. Pe 24 iunie, situaţia se 
repetă, iar bombele americane omoară 13 locuitori din Circumscripţia IV Poliţie, 
care îşi căutaseră salvarea pe câmpul Comunei Suburbane Gherceşti29. 
 O notă informativă a Chesturii de Poliţie, din 10 iulie 1944, arăta că 
populaţia „în urma bombardamentelor care s-au efectuat în apropierea celorlalte 
bariere ale oraşului, în timpul alarmelor aeriene se refugiază aproape exclusiv spre 
Bariera Brestei în apropierea comunei de mai sus”30. 
 Nici sutele de oameni care îşi găsesc adăpost în Parcul Romanescu nu sunt 
feriţi de primejdii. Bombele aruncate scot din rădăcini sau retează zeci de arbori, 
iar suflul exploziilor distruge geamurile la Sera de flori, la Debarcader, la Terasa 
Florilor, la Luzana Parc31. Cuprinşi de panică, craiovenii doborau şi călcau în 
picioare, pe sute de metri, gardurile Parcului. 
 
 

PASSIVE DEFENSIVE MEASURES TAKEN CLOSE TO THE  

AIR RAIDS FROM 1944 (I) 

 
(Abstract) 

  

 In 1944, the cities from Romania were subjected to heavy bombardments from the 
aviation of the allies, the city of Craiova experiencing no less than four air raids. The 
documents kept in the archives of the city unravel the efforts made by the local authorities 
to limit the human and material losses, around the raids: the plans for giving assistance to 
the people who would suffer disasters, the evacuation of the population, the children, the 
civil authorities, the depositing into a safe place of the highly valuable goods. 
  
 Keywords: Craiova, World War II, air raids, evacuation, victim of disasters. 
  
 

                                                 
28 Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri. Guvernarea Ion Antonescu, vol. XI (mai-august 
1944), Ediţie de documente întocmită de Marcel – Dumitru Ciucă şi Maria Ignat, Bucureşti, 2008, 
p.42. 
29 SJAN Dolj, Fond Primăria Craiova, ServiciulM.O.N.T., dosar 2/1944, f.213; Pe 6 mai 1944, alţi doi 
oameni fuseseră ucişi pe Câmpul Comunei Suburbane Gherceştii Noi (Ibidem). 
30 Idem, Fond Prefectura Judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar 33/1944, f. 80. 
31 Idem, Fond Primăria Craiova, Serviciul M.O.N.T., dosar 2/1944, f. 173. 
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ANEXA NR. 1. Manifest lansat de aviaţia anglo-americană în anul 1944 deasupra 
oraşelor României (Colecţia personală). 
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În cursa unilaterală pentru ajungerea din urmă şi chiar întrecerea 

performanţelor economice ale „capitalismului decadent”, liderul sovietic Nikita 
Hruşciov se lăuda la sfârşitul anilor 1950, chiar în Statele Unite ale Americii, cu 
procentele din producţia de oţel a URSS care ar fi revenit fiecărui locuitor al ţării 
sale. În acelaşi timp, în România, avea loc treptat o schimbare a modului în care 
avea loc industrializarea ţării, încercându-se evitarea greşelilor săvârşite la 
Bucureşti, la începutul anilor 1950. 

După cum se cunoaşte, liderii comunişti din România au preluat ad-literam 
din URSS concepţia referitoare la industrializarea forţată a economiei. Pornind de 
la dogmele lui Lenin şi Stalin, aceştia au hotărât dezvoltarea accelerată a Sectorului 
A – format din industriile extractive şi prelucătoare de materii prime (în special 
cărbune, minereuri feroase şi neferoase), precum şi din industria constructoare de 
maşini grele. 

La începutul anilor 1950, aplicarea mimetică în România a ideilor sovietice 
de industrializare forţată, concomitent cu creşterea cheltuielilor militare (impusă de 
autorităţile de la Moscova în anul 1951), construirea Canalului Dunăre – Marea 
Neagră şi reducerea drastică a investiţiilor în agricultură au condus la înjumătăţirea 
rezervei de aur deţinută de Banca de Stat a Republicii Populare Române. Acest 
aspect a fost subliniat la 8 iulie 1953, de Gheorghi Malenkov şi Anastas Mikoian, 
în cursul discuţiei de la Moscova cu membrii delegaţiei condusă de Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Cu acelaşi prilej, Anastas Mikoian a exprimat o opinie negativă 
faţă de planul românesc de începerea fabricării la Braşov a unui model de 
autocamion (chiar dacă se realiza sub licenţă sovietică), astfel: „Din cauza 
volumului mic al producţiei [,] autocamioanelor (corect: autocamioanele – nota P. 

Opriş) vor avea un preţ de cost foarte ridicat”1. 

                                                 
* Locotenent-colonel (în rezervă), dr.; e-mail: petreopris@yahoo.com. 
1 Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu, Armand Goşu (ed.), Istoria comunismului din România. 

Documente. Perioada Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1965), Bucureşti, Editura Humanitas, 2009,  
p. 429. Întregul document privind discuţiile care au avut loc la Moscova, în perioada 8-14 iulie 1953, 
dintre delegaţiile conduse de Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Gheorghi Malenkov, a fost publicat, iniţial, 
în anii 2003 şi 2005. Vezi Gheorghe Buzatu, România şi marile puteri (1939-1947), Bucureşti, 
Editura Enciclopedică, 2003, pp. 598-604; Dan Cătănuş, Octavian Roske, Colectivizarea agriculturii 

în România. Dimensiunea politică, vol. II, 1953-1956, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 
Bucureşti, 2005, pp. 44-52. 
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Deoarece ritmul de livrare a camioanelor sovietice şi cehoslovace pentru 
economia şi armata României era mult mai mic decât aşteptările autorităţilor de la 
Bucureşti, Chivu Stoica a reluat, la 13 iulie 1953, discuţia despre uzina de 
autocamioane în convorbirea cu prim-ministrul Gheorghi Malenkov, precizând că 
„halele au fost înainte construite, avem o mare parte din maşini, proiectul este 
trimis spre expertizare în URSS. În primii ani e vorba de 6 mii camioane, pentru 
viitor se prevede dezvoltarea până la 12 mii. Nu acoperim necesarul [de camioane 
al României,] avem [nevoie de] 13 mii [de camioane, anual]”2. Este posibil ca 
liderul politic român să se fi gândit în acel moment la cuptorul Siemens-Martin, 
încălzit cu gaz metan, existent la Braşov încă din anul 1945 şi care fusese folosit 
iniţial pentru fabricarea de vagoane. 

Anterior intervenţiei respective, Gheorghi Malenkov îi sfătuise pe membrii 
delegaţiei române să amâne ori să contramandeze construirea la Braşov a uzinei 
„Steagul Roşu”, unde urma să fie produs camionul ZiS-150 (copiat de sovietici 
după autovehiculul american „International KR 11” şi redenumit SR-101 în 
România)3. 

La rândul său, Nikita Hruşciov le-a spus românilor, tot atunci, că „ar fi bine 
să cooperaţi cu Ungaria şi Bulgaria, ca să nu vă coste prea scump”4, însă a aprobat 
în cele din urmă ideea politicienilor din România, chiar dacă Anastas Mikoian a 
insistat pentru ca autorităţile de la Bucureşti să importe camioane din Cehoslovacia, iar 
Viaceslav Molotov a propus construirea de ateliere în România, unde să fie montate 
autocamioanele livrate de Uniunea Sovietică sub formă de subansamble şi piese. 

Autorităţile române nu au renunţat la ideea lor şi Anastas Mikoian a 
încercat din nou să tempereze visurile liderilor de la Bucureşti, în cursul unei 
întâlniri care a avut loc tot la Moscova (29 ianuarie 1954), astfel: „Să nu credeţi că 
nu vrem să produceţi autocamioane, faceţi cum credeţi, dar vă atragem atenţiunea 

că fabrica va lucra în pierdere. Mai bine aţi importa camioane din CSR 
(Republica Socialistă Cehoslovacia – nota P. Opriş), cehii produc camioane foarte 

bune”5. 
Ideea respectivă a fost reluată de Anastas Mikoian în prima zi a celei de-a 

IV-a sesiuni a C.A.E.R. (Moscova, 26-27 martie 1954) şi un membru al delegaţiei 
române (rămas neidentificat) a notat astfel: „Se fabrică camioane de 2-3 tone în 
RDG, CSR (Cehoslovacia – nota P. Opriş), Ungaria şi, în prezent, şi România 
începe (sic!). Este necesară specializarea, unul să facă de 1,5 tone, altul de 3 tone, 
altul de 7, de 10 tone etc. Fiecare un tip şi nu toată gama. 

Tov. Mikoian citează răspunsul dat de [reprezentanţii companiei] „Ford” 

la întrebarea unor specialişti sovietici, dacă o producţie de câteva zeci de mii [de] 
camioane poate fi rentabilă. „Ford” a răspuns că numai oamenii foarte bogaţi pot 

                                                 
2 Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu, Armand Goşu (ed.), op. cit., pp. 433-434. 
3 Cezar Stanciu, Frăţia socialistă. Politica RPR faţă de ţările „lagărului socialist”, 1948-1964, 
Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2009, p. 95. 
4 Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu, Armand Goşu (ed.), op. cit., p. 434. 
5 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: A.N.I.C.), fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, 
dosar nr. 153/1954, f. 16-17. Apud Cezar Stanciu, op. cit., p. 99. 
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să-şi permită să producă serii mai mici de 100.000 [de camioane, anual]. S-a 

dovedit că „Ford” a avut dreptate şi, în URSS, o uzină a fost construită cu o 

capacitate de 200.000 şi alta de 80.000 [de autocamioane, anual]6. 
Este dovedit că o uzină de camioane, care produce 5000 de bucăţi [anual], 

nu poate concura (corect: nu este rentabilă – nota P. Opriş). 
Tovarăşii vor să repete greşelile noastre. A învăţa din experienţa Uniunii 

Sovietice înseamnă a nu repeta greşelile (subl. n.)”7. 
În paralel, în anii 1953 şi 1954, autorităţile române au exportat în 

Republica Democrată Germană materii prime minerale şi au primit în schimb o 
parte din tehnologia industrială necesară producerii de camioane ZiS-150, la 
Braşov (circa 1200 de utilaje)8. Liderii politici comunişti din România au încercat 
astfel să micşoreze importurile masive de vehicule similare din Uniunea Sovietică 
(ZIS-150, GAZ-51 „Molotov”9 şi GAZ-63), Cehoslovacia („Praga RN” şi „Praga 
S5T”, care aveau o capacitate de transport de trei, respectiv cinci tone)10, Polonia 
                                                 
6 Povestea despre consultaţia acordată Uniunii Sovietice de către firma „Ford” a fost reluată de Nikita 
Hruşciov la întâlnirea de la Kremlin cu membrii Comitetului Executiv al C.A.E.R. (20 februarie 
1963), după ce Alexandru Bârlădeanu se opusese din nou (la indicaţia lui Gheorghe Gheorghiu-Dej) 
planului sovietic referitor la înfiinţarea unui organism unic de planificare economică pentru statele din 
C.A.E.R. 
La sfârşitul anului 1963, într-o reuniune a Biroului Politic al C.C. al P.M.R., Gheorghe Gheorghiu-
Dej a prezentat frust opinia sa referitoare la efectele negative pe care le generau principiul 
coexistenţei paşnice dintre socialism şi capitalism – promovat insistent de Nikita Hruşciov, începând 
din 1955 – şi intenţia declarată a liderului comunist sovietic de creare a unui organism unic de 
planificare economică în C.A.E.R., astfel: „Ce să facem dacă suntem un stat centralizat [?]. În 

capitalism, lucrurile acestea se petrec mult mai simplu decât la noi, mult mai simplu. Dacă nu ştiu să 

lucreze bine, dau şi faliment. Mare nenorocire nu este, în locul lui vin zece, noi însă nu putem să dăm 

faliment, pentru că avem monopol. Şi-i zicem: vrei să iei asta, bine, nu, du-te încolo. Repet, ne găsim 

într-o competiţie nedeclarată cu ţările socialiste. Să lăsăm dracu’ întrecerea cu capitalismul, că îl 

umplem cu devize, cu comenzi (subl.n.)”. Apud Liviu Ţăranu, Gheorghe Gheorghiu-Dej în 

istoriografia actuală. Ce i se impută, ce i se recunoaşte, în Silviu B. Moldovan (coord.), Arhivele 

Securităţii, volumul II, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Bucureşti, Editura 
Nemira & Co, 2006, p. 236. 
7 Apud Cezar Stanciu, Devotaţi Kremlinului: alinierea politicii externe româneşti la cea sovietică în 

anii ’50, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2008, p. 260. 
8 Stenogramele şedinţelor Biroului Politic şi ale Secretariatului Comitetului Central al P.M.R. – 

1952, vol. IV (partea a II-a), Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, 2007, p. 355; Cezar 
Stanciu, op. cit., p. 131; Idem, Frăţia socialistă. Politica RPR faţă de ţările „lagărului socialist”, 

1948-1964,  pp. 59-62. 
9 La sfârşitul anului 1951, armata română a primit 10 autocamioane GAZ-51 (denumite „Molotov”, 
neoficial) şi 60 ZiS-150, iar în ianuarie şi februarie 1952 s-au recepţionat 12 autoturisme de teren 
Škoda 1101 VO (cunoscute în România sub indicativul T.T.), două autoturisme GAZ M20 „Pobeda”, 
83 de autoşasiuri ZiS-150, precum şi trei tipuri de autocamioane: 130 ZIS-150, 60 ZiS-151 şi 40 
„Praga RN”. Petre Opriş, România în Organizaţia Tratatului de la Varşovia (1955-1991), Editura 
Militară, Bucureşti, 2008, pp. 85-86. 
10 La 28 noiembrie 1952, reprezentanţii României şi Cehoslovaciei au semnat la Praga o convenţie 
referitoare la furnizarea de armament, tehnică de luptă şi muniţii cehoslovace, în perioada 1952-1953. 
Anumite prevederi din documentul respectiv nu au fost îndeplinite la timp deoarece autorităţile 
române au fost reticente în privinţa achitării cu aur a comenzilor militare, în a doua jumătate a anului 
1953, iar autorităţile de la Praga au avut probleme cu cele 200 de camioane „Tatra 805” comandate de 
România. Lansat în fabricaţie în anul 1953, acel model a fost dorit insistent şi de conducerea armatei 
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(„STAR C60” şi „STAR W14”, de trei, respectiv 3,5 tone), Republica Democrată 
Germană („IFA H3A”, de 3,5 tone) şi Ungaria („Csepel D-350”, de trei tone). 

Pentru importurile de tehnică militară, armament şi muniţii din Cehoslovacia 
şi Polonia, autorităţile de la Bucureşti au solicitat acordul celor de la Moscova. În 
calitate de consilier sovietic al ministrului român al Forţelor Armate, generalul-
maior Haritonov i-a precizat, la 6 noiembrie 1952, generalului de armată Emil 
Bodnăraş, faptul că autorităţile de la Kremlin doreau şi în viitor să li se solicite 
avizul pentru importurile de acel gen din statele aflate în blocul politico-militar 
sovietic11. 

Efortul economic a fost foarte mare pentru România şi se cuvine să 
precizăm, ca exemplu, faptul că autorităţile române aveau de achitat peste 250 
milioane de ruble (circa 700 milioane lei sau 55.542 kg aur fin12) în luna august 
1953 pentru produsele speciale provenite din Cehoslovacia, în special pentru 
avioane de vânătoare S-102, livrate armatei române la sfârşitul anului 1952 şi în 
următorul an. Acestea erau o variantă a MiG-ului 15 şi se produceau sub licenţă 
sovietică în uzina de la Vodochody, situată la aproximativ 15 km nord de Praga. În 
plus, Anastas Mikoian cunoştea faptul că datoria externă pe care România o avea 
până în luna noiembrie 1953 era de 260 milioane ruble, din care 50 milioane ruble 
faţă de URSS, 155 milioane ruble faţă de Cehoslovacia, 15 milioane ruble faţă de 
Polonia şi 40 milioane ruble faţă de Republica Democrată Germană13. 
                                                                                                                            
cehoslovace. Până în luna decembrie 1955 s-au livrat totuşi 308 exemplare pentru dotarea unităţilor 
antitanc române din Regiunile a II-a şi a III-a Militare. 
11 Florin Şperlea, De la armata regală la armata populară. Sovietizarea armatei române, 1948-1955, 
Bucureşti, Editura Ziua, 2003, pp. 104, 241. 
12 Liviu Ţăranu, „Noul curs” în politica economică a României comuniste. August 1953, I, în 
„Arhivele Totalitarismului”, Institutul Naţional pentru Studierea Totalitarismului, anul XII, nr. 1-2 
(42-43)/2004, pp. 166-167. Pentru calcularea în lei a valorii importurilor româneşti de produse 
speciale din Cehoslovacia am utilizat raportul de schimb valutar existent la data de 5 august 1953 (1 
rublă = 2,8 lei). Vezi Dan Cătănuş, Între Beijing şi Moscova. România şi conflictul sovieto-chinez, 

1957-1965, vol. 1, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2004, p. 292. 
13 Tatiana Volokitina, Convorbirile sovieto-române de la Moscova (ianuarie-februarie 1954) în 

lumina noilor documente din arhivele ruseşti, comunicare la sesiunea a VII-a a Comisiei mixte 
româno-ruse, Ploieşti, 11-15 noiembrie 2002. Apud Vasile Buga, Convorbirile româno-sovietice din 

ianuarie-februarie 1954, în „Arhivele Totalitarismului”, Institutul Naţional pentru Studiul 
Totalitarismului, anul X, nr. 3-4 (36-37)/2002, pp. 140-143, 150. La rândul său, Ungaria se confrunta 
în anul 1953 cu probleme economice grave din cauza alocării de resurse financiare şi materiale foarte 
mari în domeniul militar. O parte din clauzele tratatului de pace de la Paris (10 februarie 1947) au fost 
încălcate de către autorităţile comuniste de la Budapesta după consfătuirea reprezentanţilor ţărilor de 
democraţie populară (Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, România, Bulgaria) şi ai URSS, care a avut loc 
la Moscova (9-12 ianuarie 1951). Măsurile de înarmare ordonate cu acel prilej de Iosif Stalin au fost 
aplicate în toate statele din sfera de influenţă sovietică reprezentate la reuniune. În cazul Ungariei, 
efectivele militare au crescut, în 1952, peste nivelul de 200.000 de oameni, în condiţiile în care, în 
tratatul de pace de la Paris, era stabilită o limită maximă de 65.000 de militari în trupele de uscat şi 
5000 de oameni în forţele aeriene ungare. Totodată, autorităţile comuniste de la Budapesta au început 
construirea unei linii fortificate la graniţa cu Iugoslavia, sub îndrumarea consilierilor militari sovietici 
– deşi armata iugoslavă nu avea intenţia de a ataca Ungaria şi, mai ales, unităţile sovietice care 
staţionau în acea ţară. În consecinţă, cheltuielile militare ungare au ajuns în 1952 la nivelul de 25% 
din produsul intern brut, planificat. După decesul lui Iosif Stalin (5 martie 1953), situaţia economică 
din toate ţările aflate în sfera de influenţă sovietică a fost reanalizată la Moscova şi, în cazul Ungariei, 
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În scopul obţinerii sumelor necesare achitării unei părţi din datoria externă 
a ţării, autorităţile de la Bucureşti au exportat 2,026 milioane de tone de cereale în 
anul 1953, din care 900.000 de tone în Republica Democrată Germană, 875.000 de 
tone în Cehoslovacia şi câte 100.000 de tone în Polonia şi Ungaria. În paralel, s-au 
efectuat transporturi masive de carne şi produse din carne, mai ales către R.D.G. 
(6000 de tone în anul 1952)14 şi Cehoslovacia. Autorităţile de la Bucureşti erau 
nemulţumite de cererile foarte mari ale ţărilor respective şi, pentru perioada 1954-
1955, au dorit reducerea la jumătate a acelor exporturi (17.000 de tone de carne), 
însă liderii de la Moscova au insistat, în luna iulie 1953, pentru menţinerea R.D.G. 
pe lista statelor în care România trimitea carne. Probabil, aceştia au urmărit 
îmbunătăţirea aprovizionării cu alimente în R.D.G., pentru a detensiona situaţia 
creată de politicienii est-germani şi care a provocat revolta muncitorilor din 
Berlinul de Est în luna iunie 1953. 

Asamblarea primului SR-101 în producţie de serie s-a finalizat la 12 
octombrie 1954, sub coordonarea inginerilor Alexandru Tolpeghin, Mircea Hîncu 
şi Miron Taşca, iar pentru anul următor, s-a planificat realizarea a 3 000 de 
autocamioane şi 1 500 de motoare. Acel ritm nu a fost atins din cauza lipsei de 
muncitori calificaţi, în primăvara anului 1955, reuşindu-se fabricarea lunară a doar 
150 de autocamioane şi 80 de motoare pentru acestea, de către 5 892 de salariaţi 
(din care 3 333 erau din personalul auxiliar al uzinei din Braşov, o parte dintre ei 
fiind scutiţi medical pentru prestarea de muncă normală şi grea). În plus, normele 
de producţie experimentale din 1954 au fost menţinute în prima parte a anului 
următor, fapt ce a condus la depăşirea lor foarte uşor de către personalul calificat şi, 
pe cale de consecinţă, la creşterea exagerată a fondului de salarii15. 

Cu toate că SR-ul 101 avea numeroase probleme cantitative şi calitative, 
fabricarea sa a continuat şi, în a doua parte a anului 1955, s-au realizat la Braşov 
peste 200 de autocamioane16. Armata română a primit atunci două exemplare 
pentru încercări, în anul următor, a recepţionat 31 de vehicule, iar în 1957, s-au 
achiziţionat 200 de exemplare. Se cuvine să precizăm şi faptul că, iniţial, SR-101 
se realiza manual în proporţie de 70% şi a avut o cabină de lemn. Treptat, ritmul de 
producţie a evoluat de la 700 de exemplare (în perioada octombrie-decembrie 
1954) la 6 000 de autocamioane realizate în anul 1959 (toate având cabine 
metalice)17. 

                                                                                                                            
s-au adoptat măsuri de reducere drastică a efectivelor şi a cheltuielilor militare. 100 Years – 100 

Artefacts. Characteristic 20th Century Items from the Collections of the Hungarian Military History 

Museum, MoD Military History Institute and Museum, Budapest, 2012, p. 16. 
14 Stenogramele şedinţelor Biroului Politic şi ale Secretariatului Comitetului Central al P.M.R. – 

1952, vol. IV (partea I), Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, 2006, p. 136. 
15 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Economică, dosar nr. 28/1955, f. 1-2. 
16 Petre Opriş, Industria românească de apărare. Documente (1950-1989), Ploieşti, Editura 
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2007, p. 27. 
17 Diferite surse orale au afirmat că la Braşov au fost realizate circa 54200 de autocamioane SR-101 
în perioada 1954-1963. Această informaţie urmează să fie confirmată sau infirmată în cursul 
cercetărilor pe care le vom face în continuare în arhivele din România.  
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La şedinţa din 1 aprilie 1955 a Biroului Politic al C.C. al P.M.R., generalul 
Alexandru Drăghici şi-a exprimat nemulţumirea faţă de planul colegului său de la 
Ministerul Forţelor Armate, generalul Emil Bodnăraş, de a discuta direct cu 
autorităţile sovietice despre echiparea unităţilor Ministerului român al Afacerilor 
Interne. Alexandru Drăghici a insistat pentru ca M.A.I. să primească autocamioane 
şi arme automate moderne18. 

În cursul aceleiaşi reuniuni, Emil Bodnăraş a declarat că armata putea 
primi autocamioane SR-101, însă foarte puţine, deoarece planul de înzestrare (la 
nivel de pace) avea nişte limite pe care ministrul Forţelor Armate nu dorea să le 
depăşească. În caz de război, autorităţile de la Bucureşti urmau să rechiziţioneze 
mijloace de transport pentru echiparea tuturor unităţilor armatei19. Totodată, se 
prevedea achiziţionarea treptată din URSS a unor camioane ZiS-151 şi GAZ-63, în 
perioada 1955-1959. Acestea se achitau în sistem clearing, în anul în care erau 
recepţionate de autorităţile române. Pentru piesele de schimb primite din URSS, 
România plătea o treime din valoarea lor în momentul livrării, restul urmând să fie 
achitat în zece ani, pe baza unui credit acordat de URSS20. 

Tot în cursul şedinţei din 1 aprilie 1955 a Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Chivu Stoica a menţionat că autocamioanele ZiS-150 şi varianta lor 
românească puteau fi modificate din punct de vedere tehnic, pentru a avea două 
diferenţiale, în loc de unul. Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Emil Bodnăraş au respins 
imediat ideea respectivă, expresia utilizată de prim-ministru fiind clară: „Să căutaţi 
să nu umblaţi după 7 iepuri”21. Acesta se gândea deja la preţul de producţie al SR-
ului 101, în timp ce Chivu Stoica se temea că proiectul pe care îl susţinuse în iulie 
1953 la Moscova, în faţa lui Gheorghi Malenkov, Nikita Hruşciov, Viaceslav 
Molotov şi Anastas Mikoian, putea fi abandonat după doi ani de Gheorghe 
Gheorghiu-Dej din cauza cheltuielilor foarte mari şi a lipsei de rentabilitate 
economică22. 

Din păcate pentru România, preţul de fabricare a SR-ului 101 a fost 
prohibitiv din cauza seriei foarte mici de producţie. Acest aspect i-a fost reamintit 
fără menajamente lui Chivu Stoica de către Anastas Mikoian (Moscova, 8 iunie 
1964), astfel: „Cu privire la camioane, vă spun concret. Când dv. aveaţi greutăţi – 
când aţi început să faceţi camioane şi ceva motoare – noi v-am dat un sfat. Oare 
merită să dezvolţi industria de camioane dacă faceţi un număr mic? Dacă faceţi 

5000 de camioane, acestea vor fi de aur. V-am sfătuit. Atunci aţi spus: vrem să 
construim. Aţi luat utilaje din R.D.G. şi de la noi. Nouă nu ne e teamă de 

                                                 
18 Pentru detalii, vezi Petre Opriş, România în Organizaţia Tratatului de la Varşovia (1955-1991),  
pp. 64, 84-85. 
19 Gavril Preda, Petre Opriş, România în Organizaţia Tratatului de la Varşovia. Documente (1954-

1968), vol. I (1954-1961), Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2008, p. 151. 
20 Petre Opriş, România în Organizaţia Tratatului de la Varşovia (1955-1991), pp. 65, 86. 
21 Gavril Preda, Petre Opriş, op. cit., p. 153. 
22 Chivu Stoica s-a lamentat la şedinţa din 1 aprilie 1955, astfel: „Am cheltuit, am organizat şi acum s-
o lăsăm? A existat la C[omitetul de] S[tat al] P[lanificării] pesimism, că noi nu putem fabrica camioane”. 
Iosif Chişinevschi a intervenit imediat pentru a aplana un posibil conflict: „Eu propun să discutăm 
chestiunea aceasta altă dată”(Ibidem). 
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concurenţă. Puteţi face. Noi ne gândeam că maşinile vor fi foarte scumpe. Dar se 
vede că n-am fost înţeleşi just. Noi v-am dat tot ce aţi dorit şi acum spuneţi că [:] 
uite, Rusia ne-a împiedicat să facem una sau alta (subl.n.)”23. 

Se poate observa că Anastas Mikoian a utilizat o comparaţie foarte 
asemănătoare cu cea rostită în 1953 de Nikita Hruşciov, care s-a referit la preţul 
prohibitiv de fabricare a tractorului KD-35, realizat sub licenţă sovietică tot într-o 
uzină din Braşov: „Dacă faceţi 5000 de camioane, acestea vor fi de aur”             
(A. Mikoian, Moscova, 8 iunie 1964); „Tractorul vostru este un tractor de aur”  
(N. Hruşciov, Moscova, 8 iulie 1953)24. Metalul galben era o adevărată obsesie 
pentru liderii comunişti sovietici? 

În anul 1957, inginerul român Gheorghe Olteanu a încercat să viziteze 
„VEB Automobilwerk Eisenach” – uzina în care se asambla noul autoturism 
„Wartburg 311”. Autorităţile est-germane au respins însă în mod categoric intenţia 
membrului delegaţiei Marii Adunări Naţionale, care a ajuns în acel an în R.D.G., 
pentru a întări relaţiile de colaborare dintre cele două state (4-16 septembrie 1957). 
Cu acelaşi prilej, Dumitru Coliu a dorit, însă nu i s-a aprobat de autorităţile est-
germane să viziteze Întreprinderea de Utilaj Greu „Ernst Thälmann” din 
Magdeburg-Buckau (fosta „Friedrich Krupp AG Grusonwerk”, unde, în timpul 
Celui De-Al Doilea Război Mondial, au fost fabricate tancuri „Panzer IV”, tunuri 
de asalt, torpile şi transportoare de trupe). În anii 1950, producţia acelei uzine era 
compusă din echipamente de prelucrare a metalelor, laminoare, macarale şi alte 
tipuri de utilaje industriale. Totodată, autorităţile est-germane nu i-au permis lui 
Dumitru Coliu să viziteze Întreprinderea de Stat „Carl Zeiss Jena”, unde se realizau 
instrumente industriale de măsurare şi sisteme optice25. 

Este posibil ca autorităţile est-germane să nu fi acceptat vizita inginerului 
Gheorghe Olteanu la uzina din Eisenach, în 1957, deoarece acestea doreau să-şi 
protejeze secretele de fabricaţie ale autoturismului „Wartburg 311” – lansat în 
producţie de serie în anul 1956, în locul demodatelor IFA F8 (un DKW F8, produs 
iniţial de „Auto Union” din Zwickau, în perioada 1939-1942, apoi de către est-
germani, din anul 1947 până în 1955), BMW 321, 326, 327, 340 şi IFA F9 (realizat 
la Zwickau, apoi la „VEB Automobilwerk Eisenach”, în perioada 1949-1956, pe 
baza prototipului DKW F9, conceput înainte de cea de-a doua conflagraţie 
mondială). Modelul „Wartburg 311” a fost produs în numeroase variante, pentru 
onorarea cererilor existente pe piaţa est-germană, precum şi în scopul exportării 
sale în diferite state europene (începând din anul 1958). 

În timpul vizitei în Republica Democrată Germană a inginerului Gheorghe 
Olteanu, la „Fabryka Samochodów Osobowych” (FSO) din Varşovia, se realiza 
                                                 
23 Mihai Croitor, Sanda Borşa, Triunghiul suspiciunii. Gheorghiu-Dej, Hruşciov şi Tito (1954-1964), 
vol. II, Cluj-Napoca,Editura MEGA, 2014, p. 490. 
24 Vezi Petre Opriş, Nikita Hruşciov dixit: „Tractorul dvs. este un tractor de aur” (1953), în contributors.ro, 
luni, 21 septembrie 2015, a se vedea http://www.contributors.ro/cultura/nikita-hrusciov-dixit-tractorul-dvs-
este-un-tractor-de-aur-1953/ (accesat la 21 septembrie 2015). 
25 Cezar Stanciu, Devotaţi Kremlinului: alinierea politicii externe româneşti la cea sovietică în anii 

’50, p. 135; Idem, Frăţia socialistă. Politica RPR faţă de ţările „lagărului socialist”, 1948-1964, 
2009, p. 33.  

http://www.contributors.ro/cultura/nikita-hrusciov-dixit-tractorul-dvs-este-un-tractor-de-aur-1953/
http://www.contributors.ro/cultura/nikita-hrusciov-dixit-tractorul-dvs-este-un-tractor-de-aur-1953/
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deja autoturismul „Syrena 100”. Producerea acestuia în serie a început la 20 martie 
1957 şi autorităţile poloneze au dorit să obţină circa 10.000 de exemplare, anual. 
Modelul polonez a intrat astfel în concurenţă directă pe pieţele statelor comuniste 
din Europa cu cel asamblat de est-germani la Eisenach. Primul a fost echipat cu un 
motor cu doi cilindri (în doi timpi), mai simplu decât cel instalat pe „Wartburg 
311” (trei cilindri, în doi timpi). Forma caroseriilor era asemănătoare, dar „Syrena 
100” avea doar două uşi, iar compartimentele pentru pasageri şi bagaje erau mai 
mici decât cele ale modelului est-german. 

Câţiva ani mai târziu, Gheorghe Gaston Marin nu a fost de acord cu 
proiectul de fabricare a unor autoturisme în România deoarece preţul lor era 
prohibitiv pentru cetăţenii români şi pe piaţa externă era dificil de comercializat un 
asemenea produs din cauza nivelului foarte ridicat al concurenţei existente pe plan 
mondial. De aceea, în perioada 1962-1963, preşedintele Comitetului de Stat al 
Planificării i-a recomandat lui Gheorghe Gheorghiu-Dej să nu fie achiziţionată de 
către statul român o fabrică vest-germană de automobile (posibil „Lloyd Motoren 
Werke GmbH” din Bremen, unde au fost realizate modelele Lloyd 250, 300, 400, 
600, „Theodor”, „Alexander” şi „Arabella”, în mai multe variante, şi care a intrat 
în faliment în noiembrie 1961) şi nici uzina propusă de compania franceză 
„Renault”26. 

În aceeaşi ordine de idei, putem considera plauzibilă ipoteza noastră cu privire 
la colaborarea autorităţilor de la Bucureşti cu compania franceză „Chausson”, în a doua 
parte a anilor 1950, în sensul stabilirii unui acord confidenţial pentru realizarea 
designului cabinei autocamioanelor SR-131 şi SR-132 de către inginerii francezi. 
Statul român achita o sumă de bani, în contrapartidă, pentru serviciul respectiv şi 
importa un lot de autocare „Chausson APH 522 Luxe” pentru Oficiul Naţional de 
Turism „Carpaţi” (vehicule utilizate intensiv, din 1957 până la mijlocul anilor 
1960, pentru transportul turiştilor străini care vizitau România). În acest sens, se 
cuvine a fi studiat şi rolul pe care l-a avut Gheorghe Gaston Marin (preşedintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 1956-1965) în stabilirea contactului dintre 
autorităţile comuniste de la Bucureşti şi reprezentanţii companiei „Chausson”– 
fiind bine cunoscută activitatea sa în Rezistenţa Franceză, în timpul Celui De-Al 
Doilea Război Mondial. 

Deoarece preţul de producţie a camionului SR-101 era foarte mare, iar 
uzura morală a modelului era accentuată, politicienii comunişti din România au 
aprobat începerea la Braşov, în anul 1958, a programului de proiectare pentru un 
nou autocamion: SR-131 „Carpaţi”. Apoi, acel program a fost dezvoltat în scopul 
producerii de autocamioane SR-132 „Carpaţi”, SR-113 şi SR-114 „Bucegi” (în 
diferite variante, destinate economiei naţionale şi utilizate inclusiv pentru 
modernizarea parcului auto al armatei române, în anii 1960), iar fabricarea 
modelului SR-101 a încetat în anul 1963. 

În concluzie, autorităţile comuniste de la Bucureşti s-au străduit să aplice 
concepţia referitoare la industrializarea forţată a economiei pornind de la modelul 
                                                 
26 Gheorghe Gaston Marin, În serviciul României lui Gheorghiu-Dej. Însemnări din viaţă, Bucureşti, 
Editura Evenimentul Românesc, 2000, p. 164. 
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sovietic. Din păcate, rezultatele obţinute nu au fost cele scontate, eşecurile fiind 
foarte costisitoare în cazurile autocamionului SR-101 (circa 54 200 de exemplare 
fabricate27) şi a tractorului sovietic pe şenile KD-35. În opinia noastră, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a pornit corect de la ideea importării unor licenţe de fabricaţie şi 
achitarea lor în contrapartidă cu produsele realizate în noile uzine din ţară, 
deoarece inginerii şi muncitorii din România nu aveau experienţă pentru a proiecta 
şi fabrica singuri, în întregime, produse de acel gen, în condiţii de eficienţă 
economică. Totodată, liderul comunist român a fost conştient de veridicitatea 
afirmaţiilor lui Gheorghe Gaston Marin privind concurenţa existentă pe plan 
mondial şi greutăţile care pot să apară din cauza dezvoltării insuficiente a 
infrastructurii pentru o asemenea industrie. 
 
 

A VERY EXPENSIVE PROJECT: 

THE SOVIET TRUCK ZiS-150 MADE IN ROMANIA (1954-1963) 
 

(Abstract) 
 

Our paper is dedicated to the development of the truck industry in Romania. The 
problems encountered after 1946 worsened in the early 1950s, and we present a few 
examples of the waste of Romanian resources to manufacture obsolete Soviet trucks under 
license. At the heart of our project is the effort to gain greater understanding of the 
fundamental shift from a bipolar confrontation to a truly global one, the impact of the new 
industrial revolution in the field of technological innovation, and the position of Romania in 
the international military, economic and political system – and the interconnections 
between all three developments. 

 
Keywords: communism, licence, Romania, Truck ZiS-150, USSR.

                                                 
27Diferite izvoare orale din România susţin că primele autocamioane SR-101 (probabil prototipuri sau 
din seria zero) au fost prezentate la o defilare desfăşurată la 1 mai 1954, cu prilejul sărbătoririi Zilei 
Muncii. Ambele informaţii urmează să fie confirmate sau infirmate cu ajutorul documentelor 
existente în arhivele româneşti. 
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ROMÂNIA ÎN IMPERIUL GUVERNAT DE OPIUL TERORII  

ŞI FRENEZIA IDEOLOGIEI TOTALITARE 
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Istoria comunismului, în general, şi a celui românesc, în special, avansează 
în spaţiul public o serie de polemici cu caracter ideologic, care au dat naştere unui 
număr impresionant de lucrări şi studii, multe dintre ele de o valoare de netăgăduit. 
Istorici, filosofi, sociologi, politologi au lansat ipoteze privind instaurarea 
regimurilor comuniste, derularea în timp a istoriei acestora, a cauzelor eşecului de 
creare a omului nou, a unei societăţi unde repartiţia ar fi trebuit să se facă după 
nevoi şi nu după munca prestată. Vladimir Tismăneanu1, Lucian Boia2, Mihnea 
Berindei3, Ion Stanomir, Adrian Cioroianu, Sergiu Iosipescu, Mihai Sturza, 
Mihaela Crsitina Verzea, Nicolae Ionescu Gură, Marius Stan etc. sunt doar câţiva 
dintre cei care au abordat subiectul în imensitatea sa, punând întrebări, răspunzând 
la multele incertitudini şi semne de îndoială ce însoţesc evenimentele, găsind 
răspunsuri argumentate de documentele autentice arhivate şi puse la dispoziţia 
celor care vor să afle adevărul, de memoriile participanţilor la evenimentele 
dureroase, precum şi de cercetările mai multor autori străini.  

Secolul XX a fost măcinat, în afară de cele două conflagraţii mondiale, de 
flagelul „patologiei absolute” a regimurilor totalitare: comunism, fascism, nazism. 
Înrudite ideologic, totalitarismele veacului trecut şi-au argumentat venirea la putere 
prin doctrina necesităţii remedierii „relelor şi neajunsurilor omenirii”, determinate 
de celelalte ideologii. Realitatea a infirmat acea binefacere oferită cu atâta dăruire 
societăţii, descrisă inspirat de George Orwell în cunoscuta sa lucrare O mie nouă 

                                                 
 Prof. univ. dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al 
Academiei Române; e -mail: avramcezar@yahoo.com.  
 Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, 
al Academiei Române; e -mail: miha_barbieru@yahoo.com. 
1 Remarcăm ultima lucrare semnată de Marius Stan şi Vladimir Tismăneanu, Dosar Stalin. Genialissimul 

generalissim, Bucureşti, Editura Curtea Veche, ediţiile I (2014) şi II (2016) interesantă în special prin 
îndoielile formulate asupra unor cauze, efecte şi direcţii în derularea istoriei regimului comunist, 
inserate în capitole sub forma unor scrisori între cei doi autori.  
2 Remarcăm Strania istorie a comunismului românesc (şi nefericitele ei consecinţe), Bucureşti, Editura 
Humanitas, 2016, unde Lucian Boia recidivează prin avansarea câtorva supoziţii considerate de noi de 
valoare, care merită a fi cercetate, pentru a putea fie definite ca certitudini.  
3 Dorin Dobrincu, Armand Goşu şi Mihnea Berindei sunt cei care au editat Istoria comunismului din 

România. Documente, volumele I şi II, lucrări publicate la Editura Humanitas începând cu anul 2009. 
Aceste se adaugă Cărţii negre a comunismului (noiembrie, 1997), lucrare care a declanşat vaste 
polemici cu caracter ideologic. 
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sute optzeci şi patru: „dacă vrei o imaginaţie a viitorului, închipuie-ţi o cizmă 
zdrobind mutra unui om” ce „va rămâne pentru totdeauna la locul ei, sub cizmă”4. 
Experimentul istoric al „socialismului”5 realizat în URSS a fost impus în perioada 
postbelică în mai multe ţări europene, printre care şi România, aclamându-se 
propagandistic faptul că s-au pus în valoare tezele lui Marx, ale lui Lenin şi Stalin, 
într-un proces mesianic în care s-a urmărit trecerea omenirii de la capitalism la 
socialism, sub conducerea proletariatului. Ulterior, întregul proces ce a constrâns 
omenirea la un tribut de zeci de milioane de vieţi omeneşti s-a dovedit că urmărea 
salvarea şi perpetuarea unui imperiu6. 

În lucrarea Critica programului de la Gotha, Karl Marx avansa teza, 
ulterior dezvoltată de Lenin, că trecerea de la societatea capitalistă la cea comunistă 
reprezintă o perioadă de tranziţie politică al cărei stat este reprezentat de dictatura 
revoluţionară a proletariatului7. Dictatura revoluţionară a proletariatului era privită 
de către Lenin drept „o putere cucerită şi sprijinită pe violenţa pe care proletariatul 
o exercită asupra burgheziei”, putere care nu poate a fi „limitată de nicio lege”8. În 
Manifestul partidului comunist, Marx şi Engels au lansat teza monopolului 
proprietăţii de stat, afirmând că „proletariatul va folosi dominaţia lui politică pentru 
a smulge burgheziei, pas cu pas, întregul capital”9. În prefaţa la ediţia rusă, din 
1882, a Manifestului, se specifică scopul acestui document: „să proclame iminenta 
şi inevitabila pieire a actualei proprietăţi burgheze”10. O altă idee care străbate 
Manifestul este aceea că „întreaga istorie de la dizolvarea proprietăţii comune 
primitive asupra pământului a fost istoria luptei dintre clase, a luptelor între clasele 
exploatate şi cele exploatatoare, între cele stăpânite şi cele stăpânitoare, pe 
diferitele trepte ale dezvoltării sociale11. 

În aceeaşi lucrare, subapreciind rolul şi perspectiva naţiunii, cei doi 
revoluţionari de profesie afirmau odată cu chemarea „Proletari din toate ţările, 
uniţi-vă!” că „muncitorii nu au patrie”12. Karl Marx considera că „eliberarea 
muncii trebuie să fie opera clasei muncitoare, faţă de care toate celelalte clase sunt 
                                                 
4 George Orwell, O mie nouă sute optzeci şi patru, Iaşi, Editura Polirom, p. 192. 
5 Despre terminologie – comunism, socialism – Lucian Boia, în lucrarea Strania istorie a comunismului 

românesc (şi nefericitele ei consecinţe), Bucureşti, Editura Humanitas, 2016, pp. 9-12, avansează o 
opinie pe care o susţinem. Comunismul, fără dictatură, nu există. Socialismul, conform teoriei marxist-
leniniste, reprezintă o etapă de trecere spre comunism, deziderat care nu a fost atins niciodată. Dictatura 
comunistă nu a avut aceeaşi intensitate în toate ţările care au adoptat acest regim. Regimurile comuniste 
au avut un caracter totalitar, ceea ce un regim socialist, conform doctrinei socialiste occidentale, nu ar fi 
întrunit caracteristicile specifice.  
6 D. I. Adumitrăcesei, Cum a fost fundamentat teoretic socialismul de tip sovietic?, în „Economistul”, 
an IX/1996, nr. 821, pp. 8-9.   
7 Karl Marx, Critica programului de la Gotha, Bucureşti, Editura PMR, 1948, pp. 44-45. 
8 Lenin, Ilici Vladimir, Revoluţia proletară şi renegatul Kautski. Marx – Engels – marxism, Bucureşti, 
Editura Politică, 1958, p. 376. 
9 Karl Marx, Frederich Engels, Manifestul Partidului Comunist, Bucureşti, Editura Pentru Literatura 
Politica, 1953, p. 58 
10 Idem, Opere alese. În două volume, vol. I, Bucureşti, Editura Partidului Muncitoresc Român, 1949, 
p. 4. 
11 Idem, Manifestul Partidului Comunist, Bucureşti, Editura Pentru Literatura Politica, 1953, p. 5. 
12 Ibidem, p. 55. 
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doar o singură masă reacţionară”13. Lenin, preluând ideea, a fixat ţelul 
socialismului în acţiunea de contopire a naţiunilor într-un singur organism, teză 
care îi va servi ulterior Kremlinului ca să-şi promoveze misiunea de dominaţie 
absolută. În Critica programului de la Ghota, clasa muncitoare, acţionând pentru 
eliberarea ei „mai întâi în cadrul actualului stat naţional”, trebuie să fie „conştientă 
că rezultatul necesar strădaniei sale” este comun muncitorilor din toate ţările 
civilizate, acela al înfrăţirii internaţionale a popoarelor14. În acelaşi studiu, 
dispariţia producţiei şi schimbului de mărfuri era considerată ca un factor decisiv a 
funcţionării proprietăţii comune asupra mijloacelor de producţie15. Programul 
includea şi teza repartiţiei după muncă, egalitatea constând în folosirea ca unitate 
de măsură a acestei acţiuni egale pentru toţi16. 

Rolul central al Moscovei în extinderea comunismului ca putere politică, 
ambiţiile bolşevice de supremaţie mondială au fost promovate de liderii Kremlinului 
prin Comintern (1919-1943), Biroul Comunist de Informaţii (Cominform: 1947-
1957/1958), Consiliul de Ajutor Reciproc (1949-1990) etc. Începând cu anul 1946, 
în Europa, s-a declanşat un conflict ideologic, politic, militar şi diplomatic, 
cunoscut sub numele de „Războiul Rece”, dispută ce a aruncat sub „cortina de fier” 
majoritatea statelor din centrul şi sudul bătrânului continent, de fapt un teritoriu 
uriaş de la Elba până la Fluviul Roşu, de la Adriatica până la Insulele Kurile, 
însumând numeric o treime din populaţia pământului17. Această claustrare impusă, 
drastică şi nocivă avea să dureze până la începutul deceniului 7 când s-a declanşat, 
parţial şi cu limite, mult aşteptata destindere. În timp ce în lumea liberă, s-a 
consolidat democraţia şi s-a dezvoltat economia, în zona de ocupaţie şi de 
dominaţie sovietică, s-au instaurat de „sus în jos” regimurile socialiste din import, 
devenite regimuri totalitare, unde s-a perfecţionat dominaţia absolută de partid în 
numele „clasei muncitoare”, de fapt în numele nomenclaturii comuniste. 

Prezenţa Aramatei Roşii după anii 1944-1945 în Europa Centrală şi de 
Sud-Est a determinat modificări politice de substanţă. Au apărut „democraţiile-
populare”, un hibrid între democraţia de tip occidental şi sistemul sovietic,             
o transpunere în practică a ideilor Kremlinului de a câştiga timp pentru a-şi 
consolida poziţiile. Cominternistul Gheorghi Dimitrov era convins de faptul că 
regimul sovietic şi regimul democrat popular sunt forme ale aceluiaşi sistem de 
guvernare „bazat pe unirea muncitorilor de la oraşe şi din agricultură”, pe 
„dictatura proletariatului”18. Instaurarea noului regim nu a fost un proces liniar 
deoarece specificul naţional a determinat „perturbaţii” în aplicarea imediată a 

                                                 
13 Karl Marx, Frederich Engels, Opere alese. În două volume, vol. II, Bucureşti, Editura Partidului 
Muncitoresc Român, 1952, p. 18. 
14 Ibidem, p. 19. 
15 Karl Marx, Critica programului..., p. 30. 
16 Ibidem, p. 32. 
17 L. Leontiev, Principiile leniniste ale gospodăririi socialiste şi constituirea comunismului, în 
„Analele româno-sovietice. Probleme de economie”, nr. 8(32), 1960, p. 3.  
18 Apud Gheorghe Onişoru, Istoria lumii contemporane. De la revoluţia bolşevică până în zilele 

noastre (1917-2015), Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2015, p. 222; Hugh Seton-Watson, The 

East European Revolution, Westview Press, 1983, p. 167. 
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sistemului sovietic. În unele ţări din zonă, în noile guverne, au fost incluşi oameni 
politici burghezi, iar în România, datorită tradiţiei şi participării ţării la înfrângerea 
Germaniei hitleriste, monarhia a fost, pentru o scurtă perioadă, conservată. 
Instaurarea stalinismului ca regim a prezentat un proces gradual, orchestrat de 
planurile strategice elaborate la Moscova şi executate de către comuniştii indigeni 
printr-o supraveghere şi consiliere severă. Propaganda, prezenţa armatei de 
ocupaţie, partidul unic, planificarea şi lipsa de scrupule în atingerea dezideratului 
integrării în sistemul politic, economic, cultural şi social sovietic au constituit 
cadrul desfăşurării unei „revoluţii bolşevice” discreţionară şi totalitară. 

Primii ani postbelici au înregistrat un avans extraordinar al comunismului 
în lume. La 10 ani de la izbucnirea celei de-a doua mari conflagraţii mondiale, 
comuniştii luaseră puterea în 8 state din Europa de Est şi Meridională, printre care 
şi România19. Scenariile de preluare a puterii au fost hotărâte de către Kremlin, 
având atât similitudini, dar şi deosebiri generate de lupta pentru putere. Statul care 
a rezistat cel mai mult a fost Ungaria, unde puterea a fost luată de comunişti în anul 
1949. Strategia „Frontului Popular” a fost metoda cea mai frecvent folosită de 
comunişti pentru a lua puterea. Instaurarea dictaturilor de tip stalinist în sud-estul 
Europei a fost receptată de mişcările comuniste „ca o formă superioară a 
naţionalismului istoric”20.  

Procesul sovietizării a cunoscut câteva etape distincte, impuse de condiţiile 
naţionale – guvern de coaliţie autentică, cabinet de coaliţie aparentă, guvern în 
exclusivitate comunist21. Totodată, dezvoltarea statului de tip stalinist, întreruptă de 
Hruşciov, va atinge stadii avansate într-o serie de ţări comuniste în care 
destalinizarea a fost doar mimată: Albania, China, Coreea de Nord, România.  

În Albania, trecându-se direct la ultima fază, în noiembrie 1945, Enver 
Hodja, dictator pentru patru decenii, a format un guvern dominat de comunişti, 
recunoscut de Uniunea Sovietică, dar şi de Statele Unite şi de Marea Britanie. În 
scurt timp, s-a trecut la cel mai rigid regim existent în noile state socialiste. A 
rămas un regim stalinist până către sfârşitul anilor 1970, fiind susţinător al 
Războiului Rece în relaţiile internaţionale. După izolarea lui Tito, în anii 1949-
1953, a schimbat dependenţa faţă de Iugoslavia cu cea faţă de Uniunea Sovietică. 
Evenimentele din Grecia şi conflictul lui Tito cu Stalin au izolat Albania, care a 
trebuit să facă faţă unor încercări regaliste anticomuniste albaneze de a prelua 
puterea22. Guvernul albanez a fost unul dintre cele mai stabile din perioada 
interbelică, Enver Hodja deţinând controlul absolut în partid şi în stat. La începutul 
anilor 1960, relaţiile sovieto-albaneze deveniseră tensionate, albanezii fiind 
nemulţumiţi de politica dusă de Hruşciov şi sensibili la rolul jucat de China în 
lumea comunistă. Albania şi China s-au declarat ostile atât lui Tito şi poziţiei lui 
                                                 
19 Vezi Mihaela Cristina Verzea, Partidul – Stat. Structuri politice (1948-1965), Târgovişte, Editura 
Cetatea de Scaun, 2012-2013, p. 65. 
20 Cezar Avram, Politici agrare în Oltenia anilor 1949-1962. Mutaţii socio-economice în satul 

românesc, Craiova, Editura de Sud, 1999, p. 22. 
21 Gheorghe Onişoru, op. cit., p. 223. 
22 Barbara Jelavich, Istoria Balcanilor. Secolul al XX-lea, vol. II, Iaşi, Institutul European, 2002,       
p. 340. 
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revizioniste, cât şi politicii antistaliniste dusă de Hruşciov. După invazia 
Cehoslovaciei, Albania se va retrage oficial din Pactul de la Varşovia, ea 
cunoscând deja o mişcare similară cu experienţa revoluţiei culturale din China. În 
anii 1970, China neputând concura cu statele socialiste membre CAER, mai ales în 
domeniul economic, a exclus un ajutor militar pentru Albania, România şi 
Iugoslavia în cazul unui conflict cu Uniunea Sovietică. Relaţiile chinezo-albaneze 
au fost afectate atât de vizita lui Nixon în China, criticată de Albania, cât şi de 
decesele lui Mao Zedong şi Ciu Enlai, susţinători ai lui Hodja, punându-se astfel 
punct, în anul 1978, programului de asistenţă al Chinei pentru Albania. Spre 
deosebire de România, Albania a fost singura ţară socialistă europeană care nu a 
avut legături diplomatice „normale” cu Statele Unite şi cu Marea Britanie23. 

În Bulgaria, la 9 septembrie 1944, Kimon Gheorghiev a format un guvern 
în care au fost incluşi şi miniştri comunişti. Şi aici colaborarea mai multor partide 
în sistemul regimului de democraţie populară (Partidul Comunist Bulgar, Uniunea 
Populară Agrară, Partidul Muncitoresc Social-Democrat, Uniunea Populară Zveno) 
în cadrul Frontului Patriei a pregătit, ca şi în România, preluarea deplină a puterii 
de către comunişti24. Gheorghiev, sprijinit de trupele sovietice, va iniţia un şir de 
procese şi epurări, arestând, în câteva luni, „peste 11.600 de persoane, dintre care 
2.138 vor fi executate”25. Frontul Patriei va obţine 82,2% din voturi în alegerile 
organizate la 18 noiembrie 1945. Şi aici, agrarienii din partidul bulgar interbelic, 
considerat mai puternic decât cel comunist, au pierdut alegerile, cu largul concurs 
al ocupanţilor. Monarhia şi opoziţia aveau să mai fie tolerate până în martie 1946, 
când Kimon Gheorghiev va forma un guvern predominant comunist. După 
referendumul din 8 septembrie 1946, câştigat de comunişti cu 92,72%, a fost 
abolită monarhia, proclamându-se, la 15 septembrie, Republica Populară. În lunile 
octombrie-noiembrie din acelaşi an, în urma unor noi alegeri, comuniştii vor avea 
controlul asupra Parlamentului (Frontul Patriei, 70,1%) şi vor forma un guvern 
condus de fostul secretar general al Cominternului, Gheorghi Dimitrov, întors de la 
Moscova pentru a prelua conducerea „revoluţiei bulgare” şi a asigura trecerea spre 
socialism. Planul de doi ani din 1947, naţionalizarea băncilor, a întreprinderilor 
industriale şi miniere au constituit măsuri similare cu cele din România şi celelalte 
state aflate sub cupola Kremlinului26. După un scenariu pe care îl vom întâlni şi în 
România, Partidul Agrarian va fi desfiinţat după arestarea şi executarea lui Nikola 
Petkov (iunie-septembrie 1947), iar trupele sovietice vor părăsi Bulgaria, în 
decembrie 1947. După moartea lui Gheorghi Dimitrov (1949), conducerea 
partidului şi a guvernului va fi preluată de Vulko Cervenkov (1949-1954), iar apoi, 
pentru 35 de ani, de către Todor Jivkov, înlăturat prin evenimentele şi reformele 
din anul 1989. Comuniştii bulgari, conduşi câteva lui de Petăr Mladenov, în 

                                                 
23 Ibidem, p. 345. 
24 Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., Politica de alianţe a 

partidului comunist bulgar în anii 1944-1948, Bucureşti, Editura Politică, 1971, pp. 60-65.  
25 Gheorghe Onişoru, op. cit., p. 228. 
26 Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., Politica de alianţe ..., p. 63. 
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februarie 1990, s-au retras din fruntea statului, permiţându-se astfel organizarea de 
alegeri libere.  

În Iugoslavia, datorită mişcării de partizani organizată şi condusă de Mareşalul 
Iosip Broz Tito, s-a creat o situaţie particulară, care a necesitat soluţii radicale. Ţara 
condusă de Mişcarea de Eliberare Naţională a lui Tito era încă formal monarhie în 
noiembrie 1945, an în care alegerile au fost câştigate de titoişti. Într-o adunare 
dominată de Frontul Naţional, la 29 noiembrie 1945, s-a proclamat Republica 
Populară Federală Iugoslavia, iar la 31 ianuarie 1946, a fost adoptată o nouă 
constituţie, copie fidelă a modelului stalinist. Procesul preluării puterii de către 
comuniştii iugoslavi a avut similitudini cu cel derulat în România27, dar şi 
particularităţi cum ar fi trecerea directă la primul plan cincinal (august 1947), fără a 
mai parcurge fazele planurilor anuale ca la noi28. Congresul Partidului Comunist 
Iugoslav, din iulie 1949, după ce, în 1948, se retrăseseră militarii şi consilierii 
sovietici şi se lansase avertismentul lui Stalin de excludere din Cominform, a 
constituit un triumf pentru Tito. În urma epurării din partid a adepţilor Cominform-
ului, s-a declanşat conflictul dintre Stalin şi Tito care avea să afecteze şi soarta 
altor lideri din blocul sovietic29. Tito va conduce Iugoslavia ajutat de Milovan 
Djilas şi Edvard Kardelj, independent faţă de Moscova până în anul 1955, când 
Nikita Hruşciov preia puterea în URSS. Relaţiile, deşi se vor normaliza în perioada 
următoare, liderul iugoslav va critica regimul sovietic pentru invadarea Ungariei 
din 1956, a Cehoslovaciei în 1968 şi a Afganistanului în 1979, fapt care îi va aduce 
un prestigiu internaţional, devenind liderul mişcării de nealiniere. Promovând o politică 
a socialismului umanist, a fost unul dintre premergătorii Perestroicii, unde 
descentralizarea, promovarea unor politici liberale şi autoconducerea muncitorească 
au devenit măsuri reale. Politica dusă în privinţa naţionalităţilor, deşi aplanator al 
conflictelor etnice, la care s-au adăugat cauze externe aveau să ducă, după anul 
1990, la dezmembrarea statului iugoslav, creaţie wilsoniană şi a sistemului de 
Tratate de la Paris din anii 1919-1920. 

Speranţele pentru o Europă de Est şi Centrală democratică au devenit iluzorii 
după anul 1945. Europa Centrală şi de Est nu avea o istorie a tradiţiilor democratice 
sau liberale autohtone suficiente pentru a putea rezista presiunii sovietice. Aici, ca 
de altfel şi în sud-estul Europei, regimurile interbelice fuseseră măcinate de 
corupţie şi tendinţe autoritare. Funcţionarii reprezentau o mare parte din cei care au 
format guvernele în perioada dintre cele două războaie, pătură socială care avea să 
furnizeze cele mai multe cadre pentru guvernele instaurate la terminarea Celui De-
Al Doilea Război Mondial. Pentru Polonia, Ungaria, dar şi pentru România, 
oamenii de stat antebelici nu au reprezentat o alternativă reală pentru comunişti 
                                                 
27 Executarea lui Draža Mihailovici, şeful cernicilor care a condus mişcarea de rezistenţă croată anti-
germană, arestarea şi condamnarea liderului catolic la Croaţiei, Arhiepiscopul Stepinak etc.; Pentru 
detalii, a se vedea Gheorghe Onişoru, op. cit., p. 235. 
28 Barbara Jelavich, op. cit., p. 342. 
29 Tony Judt, Epoca postbelică. O istorie a Europei după 1945, Iaşi, Editura Polirom, 2008, p. 58; Pentru 
detalii, vezi şi Aleksa Djilas, The contested country. Yugoslav unity and communist revolution, 1919-1953, 
Harvard, University Press, 1991, passim; Ivo Banac, With Stalin against Tito: Cominformist splits in 

Yugoslav Communism, Cornell University Press, 1986, passim. 
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până în anul 1949, ci doar o soluţie de moment folositoare intenţiilor sovietice30. În 
anul 1946, Cehoslovacia, ca de altfel şi Iugoslavia, Bulgaria şi Albania, aveau ca 
prim-miniştri oameni politici comunişti (Klement Gottwald, Tito, G.M. Dimitrov, 
Enver Hoxha). În Ungaria şi România, funcţia de prim-ministru a fost deţinută, în 
acea perioadă, de liderii partidelor coordonate de către comunişti (Partidul 
Ţărănesc şi Frontul Plugarilor). În Polonia, liderul aparţinea socialiştilor. În toate 
ţările menţionate, existau însă guverne de coaliţie, lăsând impresia unei distribuţii 
reale a puterii31.  

În Ungaria, trupele sovietice şi româneşti au eliberat teritoriul, creând 
condiţiile ca în decembrie 1944, să se instaleze un guvern provizoriu, avându-l ca 
prim-ministru pe generalul Béla Miklós de Dálnok, autoritate care va semna 
armistiţiul în 20 ianuarie 1945, la Moscova, cu puterile aliate. În noiembrie 1945, 
au avut loc primele alegeri postbelice, care după marea majoritate a istoricilor 
maghiari, nu au fost influenţate de comunişti. În martie 1945, sub controlul direct 
al mareşalului Voroşilov, s-a înfăptuit reforma agrară prin care 35% din suprafaţa 
arabilă a ţării a fost redistribuită într-o proporţie majoritară celor fără pământ, 
văduvelor, victimelor guvernului hortist etc. În urma alegerilor din noiembrie 1945, 
câştigate de Partidul Micilor Proprietari (57,03%), Zoltán Tildy a format un guvern 
de coaliţie, în care au intrat şi comuniştii şi socialiştii32. La fel ca în România, 
activitatea guvernului a fost influenţată de rechiziţiile sovietice, de plata 
despăgubirilor de război, de inflaţia ce a atins cote importante, precum şi de 
acţiunile comuniştilor de a prelua puterea33. 

La 18 februarie 1946, Ungaria a fost proclamată Republica, avându-l ca 
preşedinte pe Zoltán Tildy şi pe Ferenc Nagy (Partidul Micilor Proprietari) 
preşedinte al Consiliului de Miniştri. După semnarea Tratatului de Pace de la Paris 
(10 februarie 1947), începe epurarea liderilor politici, atât din partidele foste aliate, 
cât şi din partidele de opoziţie. În august 1947, au loc noi alegeri, care, cu toate că 
au fost câştigate de către comunişti cu 22,5%, au dus la formarea unui nou guvern 
de coaliţie deoarece nu se asigurase majoritatea necesară formării unui guvern în 
totalitate de către aceştia. În anul 1948, s-a continuat eliminarea opoziţiei politice, 
iar în ianuarie 1949, s-a înfăptuit fuziunea comuniştilor cu socialiştii, strategie 
similară aplicată în majoritatea ţărilor din Europa aflate sub ocupaţie sovietică. 
Árpád Szakasits, conducătorul noului Partid Muncitoresc Ungar, va prelua şefia 
statului, iar István Dobi, preşedinţia Consiliului de Miniştri, secondat de liderul 
comunist Mátyás Rákosi, adevăratul prim-ministru34.  

În Ungaria, în perioada primilor ani postbelici, scena politică a fost 
dominată de către Partidul Micilor Agrarieni, care nu a avut însă un rol decisiv ca 
urmare a impunerii liniei politice de către sovietici. Ca şi în România, opoziţia a 
                                                 
30 Vezi Tony Judt, op. cit., p. 136. 
31 Peter Calvocoressi, Politica mondială după 1945, ediţia a VIII-a, Bucureşti, Editura Allfa, 2000, p. 
270. 
32 Gheorghe Onişoru, op. cit., p. 244. 
33 La ieşirea din război, numărul comuniştilor din Ungaria se cifra la 30 de mii (Apud Lucian Boia, 
op. cit., p. 13). 
34 Gheorghe Onişoru, op. cit., p. 245. 
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fost tolerată de formă, iar biserica izolată şi decapitată prin arestarea şi condamnarea la 
închisoare pe viaţă a cardinalului Mindszenty. Astfel, maghiarii au acceptat cu reţinere 
regimul comunist, fapt dovedit şi de evenimentele din anul 1956.  

În Cehoslovacia, unde comuniştii numărau 80.000 de adepţi la sfârşitul 
anului 1944, avem de-a face cu o situaţie mult mai diferită decât cea din România, 
şi chiar din celelalte ţări din spaţiul central şi sud-european, viitoare state 
comuniste. Ruşii s-au bucurat de prestigiu, iar comuniştii, adoptând un program ce 
viza modernizarea, au reuşit să obţină aderenţă35. Cehoslovacia era aliatul principal 
al Uniunii Sovietice în regiune, cu toate că Rutenia subcarpatică nu-i mai aparţinea 
în urma „ajustărilor” teritoriale. 

În octombrie 1945, au avut loc primele alegeri postbelice, în urma cărora a 
rezultat o Adunare Naţională Provizorie. Noul guvern s-a angajat să naţionalizeze 
industria, băncile, companiile de asigurări şi să efectueze o reformă agrară 
substanţială36.  În mai 1946, au avut loc noi alegeri pe baza votului direct în care au 
câştigat comuniştii, obţinând 114 locuri în Parlament din totalul celor 300. 
Comuniştii vor deveni majoritari, aliindu-se cu social-democraţii, care au obţinut 
12,8% din voturi. Klement Gottwald, liderul Partidului Comunist, a format un 
guvern de coaliţie care va permite alegerea, în iunie, a lui Eduard Benes, ca 
preşedinte de către Adunarea Naţională. Începe o perioadă de coabitare între stânga 
extremă şi forţele democratice. Opţiunea guvernului de a adera la planul Marshal, 
în iulie 1947, va aduce admonestarea Moscovei şi furia lui Stalin.  

În 25 februarie 1948, după o pregătire amănunţită, va avea loc o lovitură de 
stat comunistă, sprijinită făţiş de către sovietici37. Se formează un cabinet pur 
comunist după ce Jan Masaryk, ministru de externe pro-occidental,  a fost găsit 
mort. La 9 mai 1948, Adunarea Constituantă a Cehoslovaciei va adopta o nouă 
Constituţie, iar la 30 mai, vor avea loc noi alegeri controlate în totalitate de 
comunişti.  A existat o singură listă de candidaţi, cea a Frontului Naţional. Edvard 
Beneš va demisiona în iunie, iar în septembrie, acelaşi an, acesta va deceda. Într-un 
timp scurt, prin promovarea unei politici dure, sub preşedinţia lui Klement 
Gottwald, Cehoslovacia se va transforma într-o ţară comunistă în care teroarea va 
fi ilustrată şi prin înfiinţarea lagărelor de muncă forţată. Evoluţiile ulterioare ale 
regimului comunist vor demonstra neacceptarea situaţiei existente de către o mare 
parte a populaţiei ţării, fapt atestat prin Primăvara de la Praga (1968)38. 

Istoria Poloniei a avut o serie de particularităţi în instaurarea regimului 
comunist. Lupta împotriva Rusiei, ca de altfel împotriva tuturor vecinilor, în dorinţa de 
păstrare teritorială intactă, a determinat latura antisovietică a comunismului polonez. 
                                                 
35 Cehii nu îşi mai făceau iluzii după acordul de la München, guvernul din exil condus de Edvad 
Benes făcea avansuri Kremlinului chiar înainte de anul 1945. 
36 Gheorghe Onişoru, op. cit.,  p. 231. 
37 Demisia miniştrilor necomunişti a dat posibilitatea orchestrării, la Praga, a loviturii de stat, care avea să 
aibă o importanţă majoră pentru viitorul statului. Stalin va fi, însă, nevoit să facă un compromis în aprilie 
1948, semnând Tratatul de prietenie cu Finlanda. Stalin a trecut la presiuni, dorind să rezolve cât mai repede 
şi situaţia germană, mai ales că Iugoslavia îi crea mari probleme (Tony Judt, op. cit., p. 138). 
38 Politica dură faţă de etnicii germani avea să ducă foarte repede la o respingere a „protectoratului rusesc” 
(pentru detalii, vezi şi Tony Judt, op. cit., p. 138, Gheorghe Onişoru, op. cit., p. 233). 
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La aceasta s-a adăugat dezaprobarea campaniei lui Stalin împotriva lui Troţki, 
dizolvarea partidului de către Comintern, invadarea teritoriului de către ruşi în anul 
1939, victimele masacrului de la Katyn, poziţia sovietică faţă de revolta populaţiei 
Varşoviei împotriva germanilor din 1944 etc.39. În februarie 1945, la Conferinţa de 
la Ialta, SUA şi Marea Britanie se vor opune planurilor sovietice, dar au recunoscut 
argumentele lui Stalin privind importanţa „creării unui stat polonez sigur între 
URSS şi Germania”40. Numărul neglijabil de membri de partid (aproximativ 1.000 
în momentul eliberării41), neîncrederea lui Stalin în comuniştii polonezi42, controlul 
politic al armatei poloneze constituite în Rusia43, dependenţa de URSS, vizibilă şi 
inevitabilă, au tergiversat preluarea puterii depline de către comunişti. Eliminarea 
opoziţiei democratice de către organele de securitate sovietice, distrugerea 
potenţialilor rivali şi aliaţi, prin tactica leninistă „de dezbinare de sus în jos şi de jos 
în sus”, avea să creeze, în anul 1948, posibilitatea unei democraţii populare, nu 
înainte însă de formarea Partidului Muncitoresc Unit Polonz (PZPR) prin 
unificarea PPR cu PPS, după ce partidul acceptase numiri în funcţii de către 
sovietici şi după ce Gomulka fusese înconjurat de „proaspeţii” sosiţi din Rusia 
(Berman, Bierut, Mink, Radkiewicz, Zambrowski, Zawadzki) ce aveau rolul „să-l 
ţină în frâu”44. Imediat după eliberare, s-a format un guvern provizoriu, în care au 
intrat, Stanislaw Mikolayczyk, liderul Partidului Țărănesc Polonez, comunistul 
Boleslaw Bierut ca preşedinte, socialistul Edward Osobka-Morawski ca prim-
ministru şi comunistul Wladyslaw Gomulka, având ca sarcină organizarea unor 
alegeri. Acestea s-au desfăşurat în ianuarie 1944, fiind însoţite de abuzuri 
electorale.  

Spre deosebire de România, nu s-a reuşit să se asigure o majoritate pentru 
comunişti, dar nici pentru Partidul Ţărănesc. În 1948, Partidul Social Democrat 
avea să fuzioneze cu Blocul Democrat, devenind apoi Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez (PMUP). La începutul anului 1949, va apărea tot mai vizibilă divizarea 
între comunismul polonez şi cel socialist, divizare datorată şi lui Gomulka, 
secretarul general al partidului unic şi liderul fracţiunii ce dorea o mai puţină 
subordonare faţă de Moscova.  

Structura sistemului de partid format în 1948, descrisă oficial ca „hegemonie”, 
a determinat existenţa şi acelor partide şi formaţiuni aliate în cadrul Frontului Naţional, 
care recunoşteau rolul de conducător al comuniştilor45. În acest caz, observăm 
similitudini cu ce s-a întâmplat în România (Frontul Plugarilor, Madozul etc.). 

                                                 
39 Ruşii au împins Polonia mai spre vest, pentru a câştiga teritoriile din est pentru ei, adăugând 
statului polonez teritorii germane din vest.  
40 Peter Calvocoressi, op. cit., p. 271. 
41 Numărul membrilor PPR a crescut la 20 000, la sfârşitul anului 1944, şi la peste un milion, în anul 
1948 (Norman Davies, Istoria Poloniei. Terenul de joacă al lui Dumnezeu, vol. II, Iaşi, Editura 
Polirom, 2014, p. 438).  
42 Vezi pe larg Peter Calvocoressi, op. cit., pp. 271-272. 
43 Exercitată prin intermediul Uniunii Patrioţilor Polonezi, condusă de Wanda Wasilewska şi nu prin 
Partidul Comunist (Norman Davies, op. cit., pp. 438-439). 
44 Vezi Norman Davies, op. cit., p. 438. 
45 Ibidem, p. 439. 
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Ideologia marxist-leninistă a partidului, versiunea rusească, versiune importată en-
gross de la Moscova, avea să atragă puţini adepţi locali în Polonia. Partidul, care se 
considera continuatorul tradiţiilor poloneze revoluţionare antiautoritare, anticonformiste 
şi antiruseşti, a trebuit să propage comunismul de tip sovietic, aşa cum s-a 
întâmplat şi în România anilor 1948-1953. Republica Populară Polonă avea să aibă 
o istorie politică destul de complicată, marcată de un „drum plin de hârtoape”46.  

Foarte repede, gradul de libertate al regimului polonez avea să se manifeste 
vizibil, deşi, în perioada 1944-1948, construcţia treptată a „democraţiei populare 
comuniste” se făcuse sub influenţa sovietică. În perioada 1948-1956, s-a impus 
stalinismul şi aici, la fel ca şi în România, după care Polonia avea să fie condusă de 
un regim local „naţional-comunist”, situaţie pe care o întâlnim şi în timpul regimului 
ceauşist. 

Transformarea teritoriului Germaniei, aflată sub ocupaţie sovietică, într-o 
republică democratică sub controlul comuniştilor a fost condiţionată de intervenţia 
directă a Kremlinului. În anul 1945, au fost eliminate urmele noii ordini naziste, 
inclusiv în Germania. Politica URSS-ului, SUA şi Marii Britanii privitoare la 
Germania învinsă avea să ducă la apariţia a două blocuri antagoniste (statele cu 
regim comunist şi statele cu regimuri democratice) a căror existenţă au marcat nu 
numai Europa, ci şi cursul politic din statele celorlalte continente. La sfârşitul 
anilor 1940, s-a ajuns la o bipolarizare a lumii, deşi au existat eforturi substanţiale 
pentru universalitate, reciprocitate şi cooperare. Teoria Containment-ului 
(îndiguire) avea să ducă la apariţia a două Germanii. În partea estică, comuniştii au 
fost impuşi de către sovietici, care au preluat puterea într-o perioadă foarte scurtă. 
În anul 1948, sovietizarea Europei Centrale, Estice şi de Sud-Est devenise evidentă. 
Arestarea lui Maniu în România, exilarea lui Mikolajczyk în Polonia, eliminarea 
lui Petkov şi proclamarea Constituţiei republicane şi populare în Bulgaria 
demonstrau intenţiile sovietice. În Cehoslovacia, era nevoie încă de recurgerea la 
forţă, cu toate că alegerile din 1946 confirmaseră şi aici „avansul partidului 
comunist”. În acelaşi timp, în anul 1948, comuniştii iugoslavi îşi proclamau pe faţă 
distanţarea faţă de modelul sovietic stalinist47. Criza Berlinului avea să creeze 
ocazia unei prime confruntări directe dintre cele două blocuri. Berlinul, cel divizat 
în 4 zone ocupate de trupele americane, engleze, franceze şi sovietice, se găsea în 
centrul teritoriului eliberat de către sovietici. Situaţia aceasta avea să contribuie la 
naşterea oficială a celor două Germanii48.  

La 7 octombrie 1949, a fost proclamată de către Consiliul Poporului 
German, Republica Democrată Germană. Primul său ministru şi preşedinte, Otto 
Grotewohl, conducătorul partitului comunist local, intitulat Partidul Socialist Unit 
din Germania, şi-a inaugurat mandatul printr-o declaraţie de supunere faţă de 
                                                 
46 Ibidem, p. 443. 
47 Vezi pe larg Istoria Universală, vol III, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2006, pp. 488-
489. 
48 La 8 mai 1949, a fost votată Legea fundamentală care a federalizat cele 11 regiuni, formându-se 
Republica Federală Germania, sub preşedinţia lui Theodor Heuss şi conducerea guvernului de către  
cancelarul democrat creştin Konrad Adenaouer, fost primar al oraşului Köln, luptător în rezistenţă 
(ibidem).  
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URSS49. La începutul anilor 1950, relaţiile internaţionale, precum şi viaţa politică 
şi economică a statelor europene şi nu numai aveau să fie guvernate de logica 
bipolarităţii. În Germania estică, comunismul s-a impus de către trupele sovietice, 
care au profitat de o Germanie „îngenunchiată” aflată în pragul colapsului economic, 
social şi politic.  

În România, Partidul Comunist Român avea înregimentaţi circa 800-1.000 
de comunişti, număr sub cifrele existente în Cehoslovacia, Ungaria, Polonia şi 
chiar Bulgaria, unde erau câteva mii. Influenţa comuniştilor asupra societăţii 
româneşti era aproape inexistentă în perioada interbelică şi în timpul războiului din 
est. România era o ţară predominant rurală, unde ţăranul, beneficiar al reformei 
agrare din 1921, era în majoritate mic proprietar, deloc atras de ideologia colectivistă, 
care l-ar fi pus în situaţia să-şi piardă proprietatea. Muncitorii industriali şi salariaţii 
reprezentau, faţă de populaţia activă din sectoarele agricole, un procent relativ 
redus. Marea majoritate a muncitorilor lucrau în întreprinderi mici sau în ateliere 
meşteşugăreşti, într-un mediu în care influenţa comunistă era mică. O altă 
caracteristică a României anilor 1944-1948 era aceea că „puţin peste jumătate din 
populaţia activă implicată în industrie nu era alcătuită din români etnici”, procentul 
naţionalităţilor conlocuitoare fiind ridicat în regiunile alipite în 1918, unde românii 
erau minoritari în oraşe şi în activităţile industriale50.  

În structura societăţii româneşti, deşi era oarecum asemănătoare cu cea a 
Rusiei de dinainte de octombrie 1917, ţăranul român nu agrea spiritul colectivist ca 
cel rus, iar statul nu avea un program concret în ceea ce priveşte transformarea ţării 
noastre într-o putere industrială. Stânga socialistă şi comunistă era tentantă, în 
România interbelică, mai mult pentru minoritari decât pentru intelectuali, deşi o 
mare parte a tineretului educat dorea „schimbarea” şi progresul social şi economic. 
Fractura socio-economică, nivelul cultural scăzut şi lipsa de repere politice ale unei 
părţi însemnate din populaţie sunt dovezi evidente a faptului că România nu era 
pregătită pentru un experiment comunist51. 

Conjunctura internaţională din vara anului 1944 a făcut ca România să 
rămână singură în faţa ofensivei sovietice. În această situaţie, lovitura de stat 
împotriva lui Antonescu a devenit necesară pentru a stopa ocuparea ţării prin forţă 
de către sovietici. Actul de la 23 august 1944 a fost rezultatul acordului partidelor 
politice, al regelui şi camarilei sale, inclusiv al comuniştilor. Din punct de vedere 
constituţional, România va deveni o ţară democratică prin repunerea în drepturi a 
unei părţi însemnate din prevederile Constituţiei din 1923. Experimentele înfăptuite 
după 23 august, prin guvernele Sănătescu şi Rădescu, nu au dat rezultate din cauza 
presiunilor din ce în ce mai consistente ale sovieticilor şi comuniştilor transformaţi 
într-o forţă reală. Regele a demis guvernul Nicolae Rădescu şi a acceptat un guvern 
„de largă concentrare democratică”, condus de dr. Petru Groza, liderul unui partid 
apropiat de comunişti şi acceptat de Stalin. Cu toate acestea, presiunile exercitate 
de către americani şi britanici asupra Kremlinului, precum şi „greva regală” au 
                                                 
49 Ibidem, pp. 489-450.  
50 Lucian Boia, op. cit., pp. 14-15. 
51 Ibidem, pp. 22-25. 
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determinat, pentru scurt timp, o schimbare de atitudine a sovieticilor, concretizată 
prin includerea în guvernul dr. Petru Groza a doi reprezentanţi ai partidelor istorice 
şi acceptarea organizării de alegeri libere în România. Ascensiunea spre putere a 
comuniştilor, cu sprijinul constant al Moscovei, s-a realizat prin intermediul 
coaliţiilor antifasciste ce se realizaseră în anii 1943-1946, PCR folosindu-se de 
aderenţa partidelor istorice şi a organizaţiilor antidictatoriale în cadrul societăţii. 
Alegerile parlamentare din noiembrie 1946 au reprezentat unul dintre momentele 
importante ale preluării puterii de către comunişti. Protestele partidelor de opoziţie, 
precum şi reacţiile anglo-americane nu au împiedicat recunoaşterea scrutinului, 
deşi fraudarea rezultatelor finale a devenit de notorietate. În anii 1948-1958, după 
ce monarhia a fost înlăturată şi s-a proclamat Republica Populară, comuniştii au 
fost sub o deplină tutelă sovietică52. 

Instruirile periodice ale lui Gheorghiu-Dej, ale Anei Pauker, precum şi ale 
altor lideri comunişti la Moscova şi intervenţiile brutale ale sovieticilor în 
activitatea guvernului şi instituţiilor politice şi administrative din perioada 1944-
1948 au pregătit stalinizarea României, dar şi uzurparea puterii politice naţionale şi 
tradiţionale de către comunişti. Anii 1948-1958 au fost anii când s-au constituit şi 
impus componentele şi mecanismele noului regim după model sovietic. 
Constituţiile din 1948 şi 1952, planurile anuale şi apoi cele cincinale, declanşarea 
procesului industrializării şi cel al colectivizării au asigurat monopolul puterii de 
către Partidul Comunist, transformat în februarie 1948, prin fuziunea cu Partidul 
Social Democrat, în Partidul Muncitoresc Român. Parafrazând o lucrare de succes 
a autorului Norman Davies despre istoria Poloniei, România a devenit în scurt timp 
„terenul de joacă al lui Dumnezeu”, în care Dumnezeul românilor, şi nu numai, era 
Stalin. 

Preluarea totală a puterii de către comunişti a fost marcată de desfiinţarea 
partidelor istorice (Partidul Ţărănesc şi Partidul Liberal), iar mai apoi, de desfiinţarea 
Frontului Plugarilor, a Partidului Popular Naţional (fosta Uniune Patriotică) şi a 
Uniunii Maghiarilor, de epurarea Ministerului de Externe în special, şi a guvernului 
în general, de către elementele ce-şi expuneau părerile tradiţionale şi, ca punct de 
forţă, cu epurările din cadrul Partidului Muncitoresc Român din anii 1950. Şi în 
România, „epurtorii şi epuraţii, călăii şi victimele au fost prinşi, cu toţii, în 
mecanismul infernal al lichidării continue şi fără de sfârşit”53, proces ce avea să 
ducă, după exterminarea vechii gărzi staliniste, la epoca Ceauşescu, perioada în 

                                                 
52 Vezi Nicoleta Ionescu-Gură, Stalinizarea României. Republica Populară Română 1948-1950: 

transformări instituţionale, Bucureşti, Editura Bic All, 2005; Mihaela Teodor, Anatomia cenzurii. 

Comunizarea presei din România. 1944-1947, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2012; Vladimir 
Tismăneanu, Stalinism pentru eternitate. O istorie politică a comunismului românesc, Iaşi, Editura 
Polirom; Mihaela Cristina Verzea, Partidul – Stat. Structuri politice (1948-1965), Târgovişte, Editura 
Cetatea de Scaun, 2010; Cezar Avram, Politici agrare în Oltenia anilor 1949-1962. Mutaţii socio-

economice în satul românesc, Craiova, Editura de Sud, 1999; Elis Pleşa, Gheorghe Gheorghiu-Dej 

cultul personalităţii (1945-1965), Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2015-2016; Gheorghe 
Onişoru, Istoria lumii contemporane. De la revoluţia bolşevică până în zilele noastre 1917-2015, 
Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2015. 
53 Vladimir Tismăneanu, Stalinism pentru eternitate …, p. 117. 
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care regimul totalitar comunist a încercat să impună, fără succes, noua ordine, 
pentru un timp nedereteminat.  

România a urmat cu fidelitate destinul Europei răsăritene, zonă istorică 
agitată şi spasmodică, a cărei relevanţă este marcată de rivalităţi, tensiuni, dispute 
şi particularităţi, cunoscute generic şi sub numele de balcanisme. Scenariile de 
preluare a puterii, de derulare a actului politic totalitar au fost similare în mare 
parte în România cu cele din Ungaria, Bulgaria, Polonia, Cehoslovacia, întrerupte 
într-o oarecare măsură de Hrusciov în 1956 şi 1958, odată cu retragerea armatei 
sovietice de pe teritoriul naţional. Internaţionalismul, fracţionismul şi stalinismul 
perioadei aveau să fie înlocuite, începând cu anii 1960 ai secolului trecut, cu acel 
comunism naţional, pe care Ceauşescu îl va folosi în exarcerbarea cultului 
personalităţii. 

 
 

ROMANIA IN THE EMPIRE GOVERNED BY THE OPIUM OF TERROR  

AND THE FRENZY OF TOTALITARIAN IDEOLOGY 

 
(Abstract) 

 

The study is concerned with the setting up of the communist regimes in Europe 
during the first post-war years. It brings forward for discussion, by way of comparison, “the 
Soviet successful achievements” in the countries „liberated” and occupied by the glorious 
Soviet army. Not only the similarities, but also the peculiarities of particular histories are 
highlighted with a view to find answers to the controversial issues of the events that 
happened in the controversial issues of the events that happened in the years 1945-1950 in 
Europe and not only. In the attempt to fully understand the totalitarian regimes, in which a 
personality cult was created around the leaders, we were motivated – in researching this 
topic – by the conviction that the discussion of the facts would help the future generations 
to avoid the errors of those who allowed and supported the Fascism, the Nazism and the 
Communism.   

This study has been designed as a pleading for a future real trial of communism, 
especially as the prolonged transition after the breaking away from communism has now 
brought out the regrets and nostalgia of those who have not found yet their role and mission 
in the new society. 
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Puterea simbolurilor este la fel de veche precum simbolurile însele. Nu a 
existat nicio societate în care, de-a lungul istoriei, să nu fi fost recunoscută şi 
conştientizată această putere. Pentru indivizi, simbolurile şi actele simbolice au 
reprezentat trambuline cu ajutorul cărora să pătrundă în miezul relaţiei dintre sine 
şi lume, o metodă a cuiva de a-şi afla propria poziţie în Cosmos şi de a şi-o explica. 
Puterea (politică), la rândul ei, a instrumentat simbolurile, parte pentru a-şi 
desemna statutul de superioritate şi parte pentru a contraface un legământ identitar 
între conducători şi conduşi. 
 Scopul tuturor acţiunilor simbolice este acela de a crea un sentiment de 
consonanţă între realitatea intrinsecă şi cea extrinsecă şi, la nivelul societăţii, actele 
simbolice contribuie masiv la perceperea bivalenţei identităţii naturii umane, 
individuală şi colectivă. Simbolurile tind să umple fiecare fenomen în parte al 
istoriei cu sensuri proprii, pentru a-l lega de ceea ce este „fundamental“ în 
contextul realităţii pentru ca, apoi, să construiască o imagine completă a lumii. În 
mod curios, în contrast cu imaginile, simbolurile nefiind formule raţionale, nu pot 
fi descifrate astfel: ele trebuie să fi trăit prin ele însele. O imagine sau un tablou 
implică o unitate de tip obiectiv între ceea ce este reprezentat şi ceea ce reprezintă 
de fapt, în timp ce simbolul propune o transgresare a propriilor sale limite. Sensul 
imaginii, dar şi cel al simbolului nu pot fi interpretate exclusiv în termenii unei 
formule logice analoge, ca atare trebuie spus că „semiologia“ imaginii politice a 
liderului comunist nu poate dobândi statutul de ştiinţă exactă. 
  
 Ecouri simbolice: moştenirea rusească 

 Atunci când se studiază funcţiile simbolurilor sau cele ale unui act de tip 
simbolic, ritualic al societăţilor organizate după model sovietic, este binevenit, 
dacă nu chiar necesar să se aibă în vedere natura perimată, arhaică a structurilor 
politice, sociale sau ideologice sovietice, în comparaţie cu Europa occidentală. 
Prerogativa statului de a trasa limita dintre politic şi economic a fost, în mod 
tradiţional, mai puternică în Rusia, şi înainte şi după 1917, decât în Europa 
contemporană acesteia, iar statul, mai presus de oricine, şi-a afirmat monopolul 
asupra stabilirii pe termen lung a obiectivelor care priveau direct activitatea 
societăţii: ideologia, doctrina sau educaţia.  
                                                 
 Cercetător ştiinţific III drd., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din 
Craiova, al Academiei Române; e-mail: gabilohon@gmail.com. 
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 Statul sovietic, dimpreună cu adâncile sale rădăcini în tradiţia creştinismului 
răsăritean, simbolurile, susţinute de imagini, deţin o forţă aparte: ele pot fi privite 
drept intersubiective, desemnând o experienţă colectivă care ar trebui să fie trăită 
de către toţi indivizii. În societăţile de tip „nou“ precum acelea în care s-a 
manifestat cu succes burghezia sau cele în care a fost abordat pluralismul politic, 
simbolurile tind să afişeze o obiectivitate naturală. S-ar putea, totuşi, obiecta că 
asemenea simboluri „moderne“ au fost eliberate de legătura pe care acestea o aveau 
cu afectele şi au devenit efigii care pot fi controlate numai de intelect şi, pe cale de 
consecinţă, să alunece spre nimic altceva decât spre un soi de logograme 
(vocabularul monoton al sferelor de afaceri sau semnele convenţionale de prin gări, 
aeroporturi sau puncte de frontieră). În aceste cazuri, avem de a face cu un soi de 
extra simboluri care deţin o capacitate semiotică redusă şi care rareori apelează la 
emotivitate sau la intuiţie. În cazul statului comunist însă, precum în Rusia 
anterevoluţionară, puterea politică a cultivat un tip de intra, simboluri care 
exploatează dimensiunea spirituală a existenţei.  
 Caracteristicile semioticii simbolurilor sovietice ar trebui privite în afara 
moştenirii tradiţiei ortodoxe, iar existenţa este trăită ca totalitate acolo unde 
lucrurile evidente nu pot avea sens decât în compania celor tainice. Adevărata 
cunoaştere, deci, nu a fost niciodată aflată în afara interacţiunii dintre vizibil şi 
invizibil. Biserica a fost percepută ca o entitate indivizibilă, creştinii necontând 
niciodată numai pe realităţile de pe pământ, ci şi pe faptul că aceste comunităţi 
creştine erau formate din vii, morţi şi îngeri aşa cum binele este imposibil fără 
prezenţa răului sau lumina fără întuneric. Acest binom a fost foarte bine redat în 
romanul Maestrul şi Margareta al lui Mihail Bulgakov unde personajul Woland 
(Satan) i se adresează lui Levi Matei astfel: „...dă-ţi, rogu-te, osteneala şi  

gândeşte-te la următoarea chestiune: ce s-ar fi făcut binele tău dacă n-ar fi existat 

răul, şi cum ar fi arătat pământul văduvit de umbre? Căci umbrele vin de la lucruri 

şi oameni. Uite aici, alături, umbra spadei mele. Dar umbră aruncă şi copacii, şi 

fiinţele vii. Nu cumva vrei să jupoi globul pământesc, măturând de pe faţa lui toţi 

arborii şi tot ce e viu, de dragul fanteziei tale de a respira lumină pură?“1.  
Această variaţiune maniheistă va apărea în nenumărate rânduri de-a lungul 

istoriei literaturii ruse, înainte şi după 1917 şi, generaţii întregi de intelectuali şi de 
artişti, de reformatori religioşi alături de revoluţionari de diverse extracţii au fost 
conduşi de ideea potrivit căreia nimic nu există decât raportat la opusul său. 
 Iconografia bisericii răsăritene, împreună cu speciala ei renaştere în timpul 
stalinismului dur (1945-1953), a susţinut că arta este, dincolo de orice, o formă prin 
care se obţine adevărata cunoaştere. Arta, s-a spus, are calitatea de a revela adevărul 
şi este de datoria ei să facă să se ajungă în acel punct, altfel îşi pierde funcţia de artă. 
Opera de artă reprezintă o mică parte prin care ni se înlesneşte accesul la viziunea de 
ansamblu asupra lumii. Pictura în Rusia nu a însemnat niciodată numai reprezentare 
fără esenţă. În contrast cu tradiţia romano-catolică, aici icoanele nu au fost adorate 
pur şi simplu, ci pentru că le permitea credincioşilor să împărtăşească misterul ideii 

                                                 
1 Mihail Bulgakov, Maestrul şi Margareta (trad. Ion Covaci), Humanitas, Bucureşti, pp. 444 şi urm.  
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de dincolo de icoana însăşi2. Prin urmare, icoana nu este o simplă copie, ci este 
privită ca pe o imagine vie, sfântă a ceea ce reprezintă ea şi face distincţia clară 
dintre o persoană şi imaginea ei sau dintre trup şi spirit. 

Iconologia (prin propagandă) examinează şi, mai departe, impune, potrivit 
lui Erwin Panofsky3, greutatea şi poziţia obiectului artistic de dincolo de imagine, 
ca atare reprezentările grafice în comunism au fost supuse unor experimente 
operate de o seamă de modificări de tip iconologic. Pentru a alimenta cultul 
liderului comunist în siajul lui Lenin s-a recurs, încet, încet, la o industrializare a 
imaginii, anume exprimată prin producerea în masă a portretelor, a busturilor sau 
ale altor suporturi ale imaginii oficiale ale acestuia. Componenta alegorică ce 
însoţeşte în permanenţă imaginea politizată a liderului îi face loc unui tip de artă 
mai „realist“ şi mai „palpabil“, în special utilizat în fotomontaj, în aerografie, dar şi 
în pictură, fie ea de postere sau pe pânză. Reprezentarea în cheie socială a alegoriei 
a presupus, prin urmare, un subterfugiu, anume acela că proletarul, pe vremuri un 
meşteşugar dibaci, a devenit, acum, un muncitor entuziast, iar femeile, mame 
planturoase înconjurate de mulţi copii, încep să eclipseze cantitativ eroinele 
proletare care compuneau imageria revoluţionară. În schimb, ţărăncile robuste din 
timpul războiului civil au fost înlocuite de tinerele activiste ca parte a unei 
campanii de colectivizare a idiomului artistic feminin. Această tematică artistică, 
născută odată cu revoluţia din 1917, a rămas neatinsă, ba mai mult, a fost 
aprofundată. Avem, deci, pe de o parte, imaginea unei femei identificată până la 
contopire cu decorul campestru şi astfel, subliminal, caracterizată de înapoiere, 
prostraţie şi având ca unică ocupaţie creşterea copiilor şi, pe de altă parte, bărbatul 
citadin, industria şi, ca efect final, puterea. Primii ani postrevoluţionari au pus în 
efigie, ca metodă de legitimare a actului politic comunist, un binom: bărbatul cu 
ciocanul în mână şi femeia cu secera, ipostază decodificată de celebrul cuplu 
statuar al Verei Muhina4, o sintaxă simetrică a perechii, dar în care bărbatul poartă, 
odată mai mult, sceptrul modernităţii comuniste, ciocanul.  

Cinetica tinereţii alături de dinamismul industrial însufleţesc arta socialistă, 
dar reversul a fost acela de a înăspri controlul partidului asupra societăţii. Pe 
parcursul acelor ani, graniţele au fost închise şi mai strâns decât fuseseră până 
atunci, lucru care a fost cimentat în mentalul colectiv prin tablouri şi cântece 
patriotice, prin film sau sculpturi reprezentând grăniceri ubicui şi severi, cu puşti în 
mâini şi cu câte un câine de pază alături – apărători ai patriei. Migraţia către oraşe a 
fost vigilent supraveghetă, iar ritualuri complicate au fost elaborate până şi în 
chestiunea accesului popular în diverse clădiri.  

În teorie, comunismul priveşte revoluţia ca pe o continuare a unui proces 
de modificare a conştiinţei umane la pachet cu transformarea realităţii sociale. Aşa 
                                                 
2 Pentru toate aceste chestiuni legate de icoană şi relaţia dintre om şi aceasta a se vedea Evgheni N. 
Trubeţkoi, 3 eseuri despre icoană (trad. Boris Buzilă), Editura Anastasia, Bucureşti, 1999. 
3 Pentru o solidă edificare asupra ideii de iconologie şi a avatarurilor ei artistice, trimitem la 
indispensabilul volum al lui Erwin Panofsky, Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of 

the Renaissance, Icon Editions of Harper & Row,  New York, 1972.    
4 Vera Muhina, Muncitorul şi colhoznica, oţel inoxidabil, 24,5 m. Înălţime, aşezată pe un postament 
de 11 m. 
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cum au fost ele introduse de către statul comunist, programele naţionale de 
reconstrucţie (colectivizarea sau industrializarea bunăoară) au fost proiectate pentru 
a produce mutaţii profunde asupra diverselor tipuri de comportament şi de gândire 
umană la un nivel care de departe depăşeşte simpla propagandă prin cuvânt sau 
prin imagine. În realitate, regimurile comuniste au recurs, în ideea acestor 
modificări sociale, la cenzură şi iluzie, generând un anumit tip de condiţie pe care 
unii l-au descris ca fiind cumva oniric din cauza versiunii oficiale a realităţii aflate 
într-o poziţie complet diferită faţă de viaţa cotidiană. În cazul regimurilor 
comuniste longevive, precum U.R.S.S. şi România, termenul „propagandă“ nu a 
avut o conotaţie negativă printre comunişti şi, pentru că se spunea că acelaşi 
comunism oferă o viziune „ştiinţifică“ şi „obiectivă“ a lumii, aproape că nu s-a 
făcut nicio distincţie între propagandă şi educaţie. În artă, principala expresie a 
comunismului de stat a fost realismul socialist, definit de facto şi introdus în 
câmpul artistic oficial în în U.R.S.S., în 1934, pentru ca puţin mai târziu, să le fie 
impus multor state comuniste de pe mapamond. Astfel, realismul socialist a devenit 
unul dintre cele mai abordate direcţii artistice ale secolului XX. S-a spus adesea că 
realismul socialist a fost, esenţialmente, similar artei oficiale naziste, dar există, 
totuşi, câteva categorii comparative. Ambele au apărut în forţă în anii ’30 ai 
secolului trecut şi au produs imagini care idealizau figurile muncitorilor şi ale 
ţăranilor sau le construiau liderilor lor culturi ale personalităţii şi ambele utilizau un 
stil facil-populist. Regimurile sovietic şi nazist au susţinut tehnicile propagandistice 
prin metode brutale de coerciţie precum încarcerarea abuzivă sau masacrele în 
masă. Dar, o privire mai atentă asupra iconografiilor celor două sisteme totalitare 
oferă diferenţe semnificative. Din unghiul de vedere al ideologiilor, comunismul şi 
nazismul au recurs la viziuni diferite asupra naturii, tehnologiei, muncii, a 
politicilor de război, istoriei sau a idealului uman. Aceste deosebiri ideologice au 
fost modelate după şablonul unor adânci rădăcini culturale şi social-tradiţionale 
specifice fiecărui context naţional. Un contrast pregnant a fost reprezentat de 
glorificarea mitică a trecutului german, în cazul nazismului, şi entuziasmul 
comunist sovietic asupra ideii de progres. Nazismul a apărut, în parte, ca o reacţie 
la instabilitatea produsă de modernizarea aproape fulger a Germaniei, iar în 
U.R.S.S., precum şi în cazul altor naţiuni comunizate (China, Cuba sau statele afro-
marxiste din Africa postcolonială), revoluţia politică a avut loc, se spunea, tocmai 
în avantajul unui impuls modernizator substanţial, de tip progresist. Aşadar, 
dobândirea statutului de stat modernizat a desemnat o aspiraţie strâns legată de 
fundamentele societăţii comuniste.  
  

Pedagogia imaginii 

 Statutarea realismului socialist drept stil artistic oficial în U.R.S.S., în 
1934, a indicat o augmentare a controlului statului sovietic asupra artelor, proiecţie 
a dominaţiei lui Stalin asupra partidului, comportament exercitat încă din anii 
1920. Totuşi, un precedent a existat chiar în anii imediat următori revoluţiei din 
octombrie, 1917, marcat de o perioadă în care nomenclatura a permis şi a stimulat 
comportamentul experimentalist al câtorva grupuri artistice comuniste, precum şi 
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polemicile aprinse dintre ele. Aceste dezbateri nu comportau numai căutarea celor 
mai viabile stiluri pentru arta de tip comunist, dar problematizau chestiuni mai largi 
în chestiunea funcţiilor artei în interiorul acestui nou tip de societate. Dintru 
început, a fost limpede că revoluţia care generase primul guvern al muncitorilor şi 

al ţăranilor din lume modificase poziţia responsabililor ideologici, a publicului 
receptor şi a spaţiilor în care se manifesta arta. Arta comunistă trebuia să fie 
etatizată şi publică, direcţionată către audienţa generală. Dar cum puteau fi angajate 
„masele“ în asemenea practici? Care putea fi rolul acestora în producţia artistică? 
Care era nivel gustului lor artistic şi ce se presupunea că ar putea declanşa arta în 
ele?  

Aceste întrebări au ridicat, la rândul lor, o sumedenie de alte probleme: 
Cultura ar trebui să devină „proletară“ sau să fie denumită simplu „socialistă“ şi să 
aspire la statutul de artă „fără clase“? Ar trebui ea să preia caracteristicile artei 
burgheze sau, de vreme ce toate tipurile de artă tradiţională fuseseră pătate de 
capitalism, pe cale de consecinţă, realismul socialist să fie abandonat? 

Pătratul negru al lui Malevici5 încastrează o viziune radicală asupra acestei 
situaţii unice, rezumată exclusiv la un pătrat negru pe fundal alb. Realizat cu puţin 
timp înainte de revoluţie şi expus princeps în 1915, tabloul exprima o gesticulaţie 
avangardistă extremă care anunţa moartea tradiţionalismului în pictură şi, concomitent, 
eclozarea unui transcendentalism, sau ceea ce el numea „suprematism“, al percepţiei 
şi al reprezentării. „M-am transformat într-un zero al formei şi m-am extras din 

cazanul plin de gunoaie al artei academice. Am distrus inelul orizontului şi am 

evadat din cercul lucrurilor, de la orizontul-inel care limitează artistul şi formele 

naturii“6 (trad. S.-G. L.). 
 Sensurile originare al picturii au fost denaturate de noul context al 

revoluţiei din octombrie şi, treptat, Malevici a invocat acest tablou pentru a etala o 
ruptură a istoriei şi pentru a anunţa sfârşitul vechii ordini precum şi zămislirea din 
pântecele revoluţiei a unui nou viitor. Pentru Malevici şi epigonii săi, abordările de 
tip old school ale artei nu puteau decât să limiteze mintea umană prin maniere 
conservatoare de gândire. Mai mult, aceştia au dezvoltat o artă abstractă în 
interiorul căreia a fost conceput un lexicon al formelor geometrice pure, de obicei 
strident colorate, care să ghideze simţurile privitorului spre un efect dinamic. 
Avangarda rusă a definit acest efect prin termenul сдвиг (schimbare) sau o 
iluminare bruscă a percepţiei. Viziunea lui Malevici se apropie de referinţele 
apocaliptice, abordate intensiv în cultura rusă, care anunţau proiectul lui Dumnezeu 
pentru omenire, anume sfârşitul lumii materiale şi apariţia unei împărăţii celeste a 
spiritului pur. O caracteristică a acestui crez este aceea că spiritul divin va fi revelat 
în chip abstract, fără medierea vreunui limbaj, astfel încât pe lângă cele două 
testamente ale Scripturii, un „al Treilea Text“ va comunica direct cu sufletul 
omului. Ca atare, Malevici a găsit în acest prototip artistic un model pe baza căruia 
să se înfăptuiască iluminarea iminentă a conştiinţei proletare. 
                                                 
5 Kazimir Malevici, Pătrat negru (1914-1915), ulei pe pânză, (79,2 X 79,5 cm.), Galeria Treţiakov, 
Moscova (fig.1).  
6 A se vedea https://www.gagosian.com/exhibitions/march-03-2011--malevich-and-the-american-legacy. 
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V. I. Lenin, liderul bolşevic, mai pragmatic, dar şi suspicios vis-à-vis de 
avangardismul extrem, a reperat funcţia artei în interiorul contextului mai larg al 
educaţiei pentru care eradicarea analfabetismului a 80% din populaţie şi deprinderea 
tehnicilor lucrative de bază erau adevăratele priorităţi. Conservator fiind, el a 
perceput faptul că această nouă cultură socialistă trebuie construită pe cele mai 
mari cuceriri ale trecutului şi, dezvoltându-le pe acestea şi mai mult, să ridice 
standardele culturale ale maselor. Acest lucru consuna cu ideea sa despre rolul 
partidului în noua societate, adică principalul element teoretic al marxism-
leninismului. Pentru Lenin, clasa muncitoare rusă, mai cu seamă ţăranii, nu erau 
pregătiţi pentru a dezvolta ei înşişi o conştiinţă revoluţionară. Răbufnirea grevelor 
şi vandalizarea oraşelor ruseşti petrecute în iarna dintre anii 1916-1917, anume 
evenimentele care l-au determinat pe ţarul Nicolae al II-lea să abdice, au 
reprezentat ceea ce Lenin a numit, nu fără dispreţ, „mişcări spontane“: o rebeliune 
prematură, dezorganizată şi fără o conştiinţă politică. La momentul evenimentului, 
ca mulţi alţi bolşevici, Lenin însuşi se afla în exil de unde a trebuit să se întoarcă 
pentru a da instrucţiuni proaspete şi pentru a înlocui anemicul guvern provizoriu 
emanat de lovitura de stat din octombrie. Astfel, partidul a fost chemat să ofere o 
garnitură de conducere şi să formuleze bazele teoretice ale noii politici. Urmând 
modelul de pictură encomiastică al lui Isaak Brodski7, lansat la şase ani după 
moartea liderului bolşevic, multe alte asemenea tablouri l-au înfăţişat pe acesta 
scriind sau ţinând în mână o carte, aşa încât toate aceste ipostaze îl legitimau drept 
autoritatea intelectuală supremă în interpretarea noii doctrine. 

Revoluţiei din octombrie i-au urmat patru ani de război civil, care au 
demonstrat o accentuare a departamentului Agitprop, termen care descrie un set de 
tehnici de propagandă emoţională prin artă, literatură sau film. Primele forme de 
propagandă agitatorică, precum manifestaţiile stradale sau dramaturgia interactivă 
de masă, au exhibat o versiune nouă de artă publică, ce a forţat o participativitate 
populară. Proiectate să menţină fierbinte momentum-ul „elanului revoluţionar“ care 
se confrunta cu efectele teribile ale războiului civil, grupările Agitprop au căutat să 
compună o atmosferă de sărbătoare cromatică8, expusă ochiului prin diverse 

                                                 
7 Isaak Israileevici Brodski, Lenin la Smolnâi, 1930, ulei pe pânză, (190 X 287 cm.), Galeria Treţiakov, 
Moscova (fig. 2). 
8 Pentru ilustrare, nu voi utiliza decât posterul lui V. D. Guşcin, Toată lumea să se angajeze ca 

fruntaş (poster), 1932, în David King, Red Star over Russia. A Visual History of the Soviet Union 

from 1917 to the Death of Stalin, Tate Publishing, a division of Tate Enterprises Ltd., Millbank, 
London SW1P4RG, United Kingdom, 2009, p. 241 (fig. 3). Dreptunghiurile colorate din acest poster 
au fost gândite pentru ca muncitorii să-şi treacă numele şi adresele de contact în sensul unor solicitări 
de voluntariat pentru cele mai grele şi urgente slujbe în industria sovietică. Pentru a mări producţia, 
echipe întregi de Ударник (fruntaşi) erau mobilizate una împotriva celeilalte în aşa-numita „întrecere 
socialistă“. Cultul muncitorului fruntaş a atins o nouă culme la mijlocul anilor 1930 atunci când, în 
regiunea minieră Donbas, a sosit un tânăr miner pe nume Alexei Stahanov. În luna august a anului 
1935, el a extras 102 tone de cărbune în cinci ore şi patruzeci şi cinci de minute. În luna următoare, 
Stahanov a stabilit un nou record, extrăgând, într-un singur schimb, nu mai puţin de 227 de tone din 
acelaşi minereu. Mai târziu, s-a zvonit că avusese, totuşi, parte de un oarecare ajutor, dar, chiar şi aşa, 
el a devenit celebru în toată lumea şi, de atunci încoace, muncitorii fruntaşi au devenit cunoscuţi drept 
„stahanovişti“. 
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postere, graffiti-uri, tramvaie vopsite sau căruţe acoperite trase de cai care 
transportau, la vedere, tablouri reprezentând teme revoluţionare9. Extrasă parţial 
din economia sărbătorească a Revoluţiei franceze, platforma ideologică a 
agitatorilor sovietici a combinat, de asemenea, şi tiparul procesiunilor religioase de 
tip pravoslavnic, amestecat cu un soi de entertainment de inspiraţie folclorică 
susţinut de clovni, păpuşi în mărime naturală, crainici gălăgioşi, acrobaţi şi, nu în 
ultimul rând, balerini ai teatrului Balşoi. Şi, pentru a completa magnitudinea 
sărbătorilor politice în stil sovietic, amintim aici şi momentul celei de-a treia 
aniversări a Revoluţiei din octombrie, executată printr-o reconstituire a asaltului 
asupra Palatului de Iarnă al ţarului Nicolae al II-lea, interpretată de un ansamblu 
alcătuit din câteva mii de oameni, mobilizat de la departamentele dramaturgice ale 
Armatei Roşii şi ale Marinei sovietice. La exterior, a fost ridicată o scenă cu două 
platforme, una roşie, pentru muncitori şi alta albă, pentru aristocraţi. La un moment 
dat, a izbucnit o încleştare desfăşurată pe podul care unea acele două platforme, 
încleştare în urma căreia aristocraţii au fost puşi pe fugă, apoi urcaţi în camioane şi 
escortaţi de proiectoare militare. Nu au lipsit nici salvele trase de pe celebra navă 
de război Aurora, ancorată în apropiere, pe râul Neva. In interiorul palatului, a avut loc 
ceea ce regizorul acelei grandilocvente privelişti a numit „efectul cinematografic“ şi 
anume fiecare fereastră a acestuia a fost iluminată, una după alta, cu scopul de a 
derula o scenă de luptă, după care, la final, victoria roşilor a fost anunţată prin 
intermediul unui foc de artificii, declanşat de pe acoperişul clădirii în timp ce o 
orchestră gigantică glorifica evenimentul prin intonarea Internaţionalei10. 

Reconceptualizarea dramatică a revoluţiei printr-un carnavalesc de 
extracţie marxistă, care îşi imaginează viitorul ca pe un climat în care toate 
activităţile umane, susţinute de un efort colectiv, devine creativă. Lucru care, până 
la finalul anilor 1930, va modifica spiritul ludic primordial al acestui tip de artă şi îl 
va ruina prin introducerea din ce în ce mai pregnantă a unui arsenal sportiv şi 
militar, aspru şi ameninţător, caracteristic stalinismului. Scopul subînţeles al 
dinamitării profesionalismului artistic şi debutul unui ciclu cultural al creativităţii 
universale au ţesut o reţea de organizaţii culturale proletare (Пролетку́льт - 

Proletkult). Înfiinţate în 1917, aceste organizaţii au reprezentat, la bază, o mişcare 
culturală utopică, urmărind să producă o cultură colectivă a clasei muncitoare. Până 
la finalul lui 1918 se spunea că această mişcare ar avea 400 000 de membri, 1000 
de studiouri şi celule organizatorice în fiecare fabrică şi în fiecare uzină. Teoreticianul 

                                                 
9 Pentru a verifica mai în profunzime acest complex imagistic, a se vedea Stephen White, The Bolshevik 

Poster, Yale University Press, 1988; Idem, The Art of the Political Poster, in Catriona Kelly and David 
Shepherd (eds.), Russian Cultural Studies. An Introduction, Oxford University Press, 1998; Maria 
Lafont, Soviet Posters: The Sergo Grigorian Collection, Prestel, London, 2007; David King, Russian 

Revolutionary Posters: From Civil War to Socialist Realism, From Bolshevism to the End of 

Stalinism, (ed. revăzută), Tate, London, 2015. 
10 Regizorul acestei groteşti mise-en-scène a fost Nikolai Nicolaevici Evreinov, secondat de alţi trei 
asistenţi de regie. S-au folosit 8000 de cetăţeni ai Sankt Petersburgului (inclusiv cât mai mulţi posibili 
participanţi direct la adevăratul asediu al Palatului de Iarnă) şi mai multe unităţi blindate şi camioane 
ale armatei. Această reconstituire a presupus, de asemenea, dansatori de circ, iar orchestra pe care am 
amintit-o mai sus număra, efectiv, 500 de instrumentişti.  
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acestui proletkult era Alexandr Bogdanov, filozof, romancier science-fiction şi un 
nonconformist membru de partid, care susţinea cu o fervoare aproape mistică 
iminenţa eliberării unor forţe supranaturale ca urmare a colectivizării claselor 
muncitoare şi a strunirii, astfel, a potenţialului lor creativ. Mai mult, el insista pe 
ideea că arta se dezvoltă independent de economie şi de politică şi că proletcultiştii 
căutau o anumită autonomie faţă de controlul partidului. Din perspectiva lui Lenin, 
toate aceste idei ale lui Bogdanov i-au adus o provocare autorităţii partidului şi, pe 
cale de consecinţă, în 1920, acesta s-a poziţionat împotriva acestor tendinţe ale 
organizaţiei căreia, cu această ocazie, i-a limitat puterea şi a adus-o sub imediata 
jurisdicţie a partidului. Bogdanov a fost forţat să părăsească Proletkult-ul şi i s-a 
propus să-şi îndrepte preocupările spre experimentele medicale. Era cunoscută 
fascinaţia sa pentru eficacitatea transfuziilor sangvine, fapt care îi întărea 
încrederea în ştiinţă şi în regenerarea corpului uman. Şi, ca o confirmare a crezului 
său în sacrificiul individual întru viitorul umanităţii, el a murit în 1928, în timp ce 
făcea experimente pe propriul trup.  

Lenin era conştient de greutatea pe care o aveau aceste produse culturale 
de masă, dar îşi dorea, în acelaşi timp, şi un statut onorabil, convingător al 
standardelor culturale bolşevice. Intervenţia sa în acest sens a rămas cunoscută 
drept „Planul pentru Propaganda Monumentală“ publicat în ziarul Pravda, pe 
prima pagină, sub titlul „Eliminarea monumentelor ridicate în onoarea ţarilor şi a 
funcţionarilor lor şi proiectarea altora care să glorifice revoluţia socialistă rusă“11. 
Tot el a mai decis ca dislocarea statuilor să fie executată de şomeri şi, tot ei, să le 
înlocuiască cu monumente anume proiectate pentru a slăvi figuri ale trecutului 
socialist. În siajul acestei decizii, a fost întocmită o listă conţinând o sumedenie de 
figuri revoluţionare „internaţionale“ precum Marx, Engels, Robespierre şi chiar a 
sclavului-gladiator roman, Spartacus, dar şi de figuri artistice de genul unor 
Rubliov (sic!), Dostoievski, Tolstoi, Byron sau Chopin. Aceste monumente, busturi 
sau în mărime naturală, au fost executate pripit, în lemn sau în ghips, şi dezvelite 
într-un mod formal în diverse pieţe sau la intersecţia unor străzi şi bulevarde mai 
importante. 

Intenţia lui Lenin era aceea de a-şi exprima propriile sale viziuni asupra 
rolului pe care ar trebui să-l joace arta în noua societate comunistă. Şi, cum una 
dintre feţele ethos-ul său era una de factură didacticistă (fiecare bust sau statuie, se 
decisese, purta câte o plăcuţă conţinând un mic text biografic, dar şi o lecţie de 
istorie legată de figura imortalizată) şi în antiteză cu lumpenproletariatul lui 
Bogdanov, acesta a impus un comportament educaţional sobru, croit să şlefuiască 
gustul artistic al maselor. Decizia de a coopta scriitori şi artişti de orientare 
conservatoare se poate să fi avut în intenţie ideea de a asigura burghezia 
necomunistă de toleranţa şi respectul esteticii partinice faţă de moştenirea culturală 
a Rusiei. Mai mult decât atât, Lenin era sensibil la reputaţia bolşevismului în 
Occident, unde, adesea acesta era prezentat, de cele mai multe ori prin caricaturi, în 

                                                 
11 Pravda, 12 aprilie, 1918. 
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diverse ziare şi reviste, ca o mişcare ghidată de un comportament criminal barbar12. 
Acesta este şi motivul pentru care liderul bolşevic nu a impus o viziune artistică 
anume, artiştilor dându-li-se mână liberă în a exprima virtuţile diferitelor stiluri de 
abordare artistică. Această relativă libertate de expresie şi modesta scară a 
dimensiunii monumentelor vor contrasta cu monumentalismul stalinist de mai 
târziu, deşi proiectul lui Lenin de a ridica statui monstruoase înfăţişând conducerea 
bolşevică fusese, la rândul lui, mai mult decât un à propos bătut la adresa 
omniprezenţei partidului care „veghează neobosit“.  

Avangarda rusă a avut o relaţie turbulentă cu partidul, însă membrii 
acesteia, deşi puţini la număr, erau foarte bine organizaţi, energici şi, mai ales, erau 
prea puţini aceia care cochetau cu bolşevismul. Acest tip de comportament i-a adus 
în poziţii de decizie în administrarea artelor sovietice. Şeful ramurii moscovite a 
ИЗО Наркомпроса – IZO (Departamentul de Arte Frumoase) Narkompros 
(Comisariatul Poporului pentru Învăţământ), Vladimir Tatlin finisează, în 1920, 
faimoasa sa instalaţie în formă de turn intitulată Model de monument pentru cea 

de-a III-a Internaţională13. Turnul lui Tatlin, ca alternativă abstractă a viziunii 
figurative asupra monumentelor a lui Lenin, s-a dorit un model in parvo a ceea ce 
ar putea deveni cea mai înaltă clădire din lume. Scheletul metalic al clădirii, fiind 
suspendat în interior, o serie de clădiri mai mici din sticlă au fost proiectate pentru 
a găzdui toate ministerele şi departamentele unui guvern al viitorului. Aidoma 
pieselor unui motor, aceste clădiri ar fi trebuit se învârtă încet, la pas cu mişcarea 
planetelor sistemului nostru solar. Analizarea design-ului acestui turn a scos la 
iveală un simbolism ezoteric infuzat de coduri astrologice şi alchimice însă acesta 
se dorea a funcţiona şi ca un centru mass-media pentru mase, dispunând de o staţie 
radio care să distribuie propaganda bolşevică. Informaţia sosită din toate colţurile 

                                                 
12 Lewis Crumley Gregg (caricaturist), Norul!, în „The Atlanta Constitution”, 19 ianuarie 1919 (fig. 
4). Cu o zi înainte de apariţia acestei caricaturi, a avut loc Conferinţa de pace de la Paris, iar pe 
întregul parcurs al acestei luni, brutalul război civil din Rusia s-a extins. De asemenea, o revoluţie 
comunistă în Germania (Spartakusaufstand – revoluţia spartachistă) a fost anihilată ; Edmund Gale 
(caricaturist), Minunatul măr roşu, în „Los Angeles Times”, 19 aprilie, 1923 (fig. 5). În luna aprilie a 
acestui an, au început să apară avertismente din partea preşedintelui Warren G. Harding, din partea 
liderului AFL (American Federation of Labor – Federaţia Americană a Muncii) şi a altora potrivit 
cărora „forme destructive de radicalism care, în numele liberalismului, caută să altereze structura 
guvernului Statelor Unite ale Americii şi să-i distrugă sistemul militar“. Aceştia au adăugat că ideile 
liberale precum pacifismul sau o nouă legislaţie pentru bunăstarea socială erau susţinute şi apărate de 
„americani neaoşi al căror patriotism era de necontestat“ şi care deveniseră pe nesimţite victime ale 
propagandei comuniste care submina rezistenţa americană în faţa ideilor radicale; Edwin Marcus 
(caricaturist), Donatorul voios sau va veni Crăciunul vostru mai devreme? în „The New York 
Times”, 19 decembrie 1919 (fig. 6). La 21 decembrie 1919, o navă transportatoare de echipament 
military, poreclită „Arca Sovietică“ a părăsit portul New York, având la bord 249 de imigranţi ruşi, 
care au fost deportaţi ca fiind „străini indezirabili“, printre care şi liderul anarhist Ema Goldman. Cei 
mai mulţi dintre ei erau anarhişti şi comunişti care fuseseră săltaţi cu ocazia a ceea ce s-a numit 
„raziile Palmer“, iniţiate de procurorul general al S.U.A., Mitchell Palmer. La 16 ianuarie 1920, 
vaporul a acostat în Finlanda, de unde deportaţii au fost transportaţi cu trenul până la frontiera 
rusească. 
13 Vladimir Ievgarafovici Tatlin, Model de monument pentru cea de-a III-a Internaţională, instalaţie 
din metal, terminată în 1919 şi expusă pentru prima dată la Moscova, în 1920. 
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lumii ar fi fost înmagazinată de către receptorii informaţionali care aveau la 
dispoziţie o centrală telefonică. Departamentul de agitaţie şi propagandă ar fi 
transmis, prin acest mijloc de comunicare, solicitări şi proclamaţii către populaţie, 
iar seara, monumentul ar fi devenit un uriaş cinematograf în aer liber, unde puteau 
rula pelicule noi, proiectate pe un ecran agăţat de aripile clădirii şi, concomitent, 
lozinci politice bolşevice ar fi fost trasate pe cer cu ajutorul unor proiectoare de 
litere foarte puternice. Irealizabil la acea vreme, monumentul a funcţionat ca 
prototip-pionier pentru viitoarele „împliniri“ ale modernizării de tip sovietic.  

Instalaţia lui Vladimir Tatlin denotă o viziune ultracentralizată a binomului 
guvernare-propagandă şi întruchipează pasiunea naivă pentru tehnologia mass-
media a avangardei ruse. Poetul Velimir Hlebnikov, un apropiat al lui Tatlin, 
numea radioul, nici mai mult, nici mai puţin decât „arborele principal al conştiinţei 
noastre“, care „va inaugura noi posibilităţi de susţinere a nesfârşitelor noastre 
angajamente prin care vom uni întreaga omenire“14. Nici cinematograful, arta 
fotografică sau design-ul grafic nu au stat deoparte odată ce proiectul lui Talin a 
fost făcut public. Au fost dezvoltate tehnici de montaj cu un nivel ridicat de 
sofisticare pentru acei ani, de către nume precum Serghei Esenstein şi Dziga 
Vertov, Alexandr Rodcenko, Gustav Klucis sau fraţii Ştenberg. Artiştii avangardişti, 
care compuneau mişcarea constructivistă rusească şi care îl avea drept figură 
tutelară pe Vladimir Tatlin, îşi vedeau arta orientată spre producţia de masă ca mod 
de includere a acesteia în contextul general al reconstrucţiei societăţii în manieră 
comunistă. Printr-un design comunist, aplicat mobilelor interioare, hainelor, 
diverselor textile, arhitecturii sau chiar a oraşelor în ansamblul lor, constructiviştii 
au căutat o schemă a unui estetism total, care să modifice structural cutumele 
populaţiei sovietice. Dar, din cauza randamentului scăzut al tehnologiei industriale 
şi al calităţii materiilor prime, foarte puţini artişti constructivişti au intrat pe linia de 
producţie, iar până la finele anilor 1920, proiectele acestor artişti au pendulat între 
un utopism radicalizant şi o funestă plăsmuire a unor inginerii sociale. Pe de o 
parte, prototipul lui Tatlin pentru aşa-numita „bicicletă aeriană“ (fig. 13), o maşină 
zburătoare inspirată din anatomia păsărilor şi acţionată de către om, a fost conceput 
pentru ideea „eliberării“ muncitorilor, dar care, până la urmă, nu a reuşit să se 
desprindă de sol. Pe de altă parte, arhitectura de tip constructivist a impus traiul 
cotidian la comun, în apartamente largi de bloc, unde viaţa privată putea fi 
scrupulos supravegheată, copiii ar fi fost crescuţi în comun, iar locatarii îşi vor fi 
desfăşurat toate activităţile cotidiene (inclusiv momentele foarte intime) în 
conformitate cu un orar de 24 de ore.  

Pe parcursul celor cinci ani, care despart momentul morţii lui Lenin din 
1924 şi ascensiunea în topul nomenclaturii sovietice a lui Stalin, P.C.U.S. şi-a 
conservat politica relativ permisivă în chestiunea pluralismului în artă, dar a 
devenit din ce în ce mai limpede că abordările realist socialiste erau avantajate în 
comparaţie cu experimentalismul avangardist. Printre multele ansambluri artistice 
                                                 
14 Velimir Hlebnikov, The Radio of the Future, 1921, în The King of Time: Selected Writings of the 

Russian Futurian, translated by Paul Schmidt, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985, pp. 
155-159. 
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care activau în anii 1920, Asociaţia Artiştilor din Rusia Revoluţionară era cea mai 
cuprinzătoare şi a beneficiat şi de un sprijin considerabil din partea sindicatelor 
influente precum şi din cea a oficialilor Armatei Roşii. Anul 1928 a reprezentat 
momentul în care partidul lansează revoluţia culturală, chestiune care îşi propunea 
să remonteze procesul revoluţionar manifestat prin proletarizarea artelor, ceea ce a 
pregătit terenul pentru politicile culturale autocratice ale stalinismului.  

 
Eroismul comunist şi blazoanele sale realist socialiste 

Evoluţia figurii eroului, pentru care nu era nevoie numai de o estetică adecvată, 
ci îi trebuia aflată şi o reprezentare alegorică, a continuat să se metamorfozeze simultan 
prin reconstruire şi dislocare. Pentru a construi o nouă traiectorie figurativă a 
eroului, a trebuit să i se acorde acestuia un altfel de statut în imaginarul cultural. 
Astfel, el putea reprezenta un comunist, un june bolşevic, un comisar de armată sau 
un cekist. Dar, în atmosfera generală a timpuriilor ani 1920 şi date fiind refuzul 
intelighenţiei de a colabora cu partidul, exilul şi emigrarea multor artişti martori ai 
războiului civil, tentativa de a schimba sociograma părea a fi mult îngreunată. 
Neoreprezentarea socială a eroului comunist nu a reuşit decât să transceandă „omul 
nou“ al sec. al XIX-lea propus de Cernâşevski15 ca fiind „omul etern“ sau „omul 
din om“, eroii mistici ai lui Dostoievski sau pe cei neîndemânatici ai lui Tolstoi, 
fugăriţi de istorie şi lăsaţi să-şi găsească singuri drumul prin lume, evenimentele 
istorice neputând trasa decât o linie clară în tragicele destine ale acestor eroi, 
deopotrivă dilematici şi autoreflexivi. 

Artele plastice, literatura şi filmul au impus o lume paralelă, locuită de eroi 
– de la soldaţi temerari ai Armatei Roşii, muncitori infatigabili, elevi silitori până la 
activişti de partid totalmente angajaţi „cauzei socialismului“ – care îşi demonstrau 
comportamentul şi atitudinea exemplare de cetăţeni ideali. Noţiunea de новый 

советский человек (noul om sovietic) moştenită, în parte, pe filiera credo-ului 
marxist originar, potrivit căruia o societate armonioasă a viitorului va încuraja 
desăvârşirea individului, a presupus o perfecţionare morală, mentală şi fizică a 
umanităţii ca o aspiraţie colectivă şi de lungă durată. Odată cu trecerea la stalinism, 
această idee a devenit autoritaristă, susţinând un cult destul de feroce al individului 
devenit supererou şi ale cărui superputeri se conjugau cu normele artistice ale 
construcţiei socialiste. Maxim Gorki însuşi, vorbindu-le artiştilor în 1933, afirma 
că „omul merită să fie idealizat de către artişti“16 Tot mai sus, pânza Serafimei 
Rianghina17, ne arată un tânăr cuplu socialist la muncă, căţărându-se pe un stâlp de 
înaltă tensiune. Judecând după dimensiunea barăcilor de pe pământ şi după cea a 
trenului care şerpuieşte printre dealuri, aceştia doi se află la o înălţime de 150 de 
metri sau mai mult. Ambii poartă salopete de lucru şi sunt dotaţi cu un mosor de 

                                                 
15 N. G. Cernâşevski, Ce-i de făcut?, Editura Cartea Rusă, 1956. Lenin a declarat acest roman ca fiind 
favoritul său, roman pe baza căruia a susţinut că realismul în artă trebuie să devină un principiu moral 
şi că datoria artistului este aceea de a interpreta, reda şi modifica realitatea.   
16 Sovetskoe Iskusstvo, no. 33, 1933, p. 1.  
17 Serafima Rianghina, Tot mai sus, ulei pe pânză, (1, 49 X 1 m.), 1934, Muzeul de Stat, Kiev, 
Ucraina, (fig. 7). 
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sârmă (el) şi o un cleşte-patent (ea). Dacă nu s-ar afla pe această schelă, ai putea 
crede că întreprind un tur alpin, aşa cum sugerează crestele montane aflate în planul 
secund al tabloului. Bărbatul priveşte insistent figura femeii, iar ea scrutează, 
transportată, un punct invizibil, probabil vârful stâlpului. Feţele amândurora sunt 
puternic iluminate de către soare, iar părul le este suflat de vântul înălţimilor, astfel 
încât să sublinieze momentul acţiunii lor comune precum şi patosul acesteia. 
Mişcarea cuplului este încurajată, în registru imagistic, şi de dinamismul stâlpului 
electric ce întretaie imaginea aproape de chiar centrul ei. Nici baza şi nici vârful nu 
pot vi întrezărite de către privitor.  

Această pânză constituie, de fapt, un panegiric evident al ideii de progres ca 
urmare a declanşării celui de-al doilea cincinal. Citit strict la nivelul „realismului“, 
tabloul Serafimei Rianghina poate fi interpretat drept un mijloc de publicitate 
pentru „planul pentru electrificarea ţării“, pornit de către Lenin imediat după 
revoluţie şi finalizat în 1930. Luând în calcul anul în care a fost produs tabloul şi 
strategia acestui plan de a produce un stimulent psihologic prin care să 
impulsioneze noua societate comunistă spre nivele mai ridicate ale producţiei, 
pânza poate fi tălmăcită semiotic pe baza fluctuaţiei dintre „este“ al realităţii 
cotidiene şi „va fi“ al obiectivelor producţiei în masă. Pe figura femeii se poate citi 
invizibilul, dar deductibilul mesaj „contemplarea progresului“, sintagmă care s-ar fi 
potrivit şi ca titlu pentru acest tablou şi care trimite la un tărâm al fericirii viitoare 
încarnat de îndeplinirea planului. Ipostaza propusă de Serafima Rianghina poate fi 
tradusă, în egală măsură, şi în reprezentarea vârstei eterne a lui Adam şi a Evei, 
adică într-o interpretare stimulată de peisajul originar arhetipal şi de „zodia 
cuplului“ care reiese din centrul tabloului. De aici încolo, receptorului i se pretinde 
să creadă sau, cel puţin, să încerce să creadă că societatea sovietică se află pe 
punctul de a instala paradisul pe pământ, o utopie socialistă în care Adam şi Eva 
poartă salopete sau halate şi transportă şurubelniţe. 

 

Avataruri ale artei sovietice 
Deşi propaganda sovietică a fost dirijată exclusiv de la Moscova, efectele 

sale au depăşit cu mult graniţele U.R.S.S., ajungând până în Europa centrală şi de 
est, America centrală şi chiar în aproape toată Asia. Întrucât conceptul de 
наро́дность (naţiune) a presupus o oarecare apreciere a tradiţiilor folclorice locale, 
aceasta nu a reprezentat decât o altă formă agitatorică declanşată de Moscova în 
sensul preluării neoconformismului de tip sovietic.  

În România, spre exemplu, tablourile lui Ion Pacea18 şi cel al Anei Hadiac19 
întruchipează o adaptare uşor mai blândă şi vag naivă a realismului socialist la 
                                                 
18 Ion Pacea, Ţărancă agitatoare, ulei pe pânză, 92,5 X 62,3 cm, semnat stânga jos cu verde: I. Pacea, 
1957, nr. inv. 873 (fig. 8). Reproducere preluată din catalogul Arta sub Comunism. Arta oficială a 

regimului comunist în colecţia Muzeului de Artă Braşov (1945-1989), Editura Muzeului de Artă 
Braşov, 2011, p. 29.    
19 Ana Hadiac, Pionieră fruntaşă, ulei pe carton, 69 X 51 cm., semnat stânga jos cu roşu: A. Hadiac, 
nedatat, dar se presupune că ar fi, totuşi, vorba de anul 1961, nr. inv. 925, (fig. 9), Reproducere 
preluată din catalogul Arta sub Comunism. Arta oficială a regimului comunist în colecţia Muzeului de 

Artă Braşov (1945-1989), Editura Muzeului de Artă Braşov, 2011, p. 30.    
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temele nonruseşti. Primo, avem de a face cu o ţărancă tipică zonelor de câmpie 
care, trezită la realitate de propaganda comunistă, vine să dea seama asupra 
viitorului cât se poate de fericit sub „atenta“ supraveghere a partidului. Compoziţia 
este cât se poate de simplă, nespectaculoasă, neavând în faţa ochilor decât patru 
elemente: ţăranca însăşi, care poartă o ie cu mânecile trei sferturi şi care poate 
induce efectul de mâneci suflecate, semn că ea este gata de a se „apuca de treabă“, 
un copac venerabil, încadrat sumar în tablou, vine să completeze legătura ţărăncii 
cu natura neprihănită, purificând, astfel, însuşi gestul agitatoric, apoi o margine de 
masă, roşie, pe care îşi sprijină mâinile grosolane, muncite, dar care îi conferă o 
oarecare autoritate în faţa auditoriului din care putem face parte chiar şi noi, 
receptorii şi, în final, fondul roşu al tabloului care poate susţine fie un perete 
oarecare, fie, într-o manieră alegorică, cerul viitorului, orizontul spre care priveşte 
noua lume socialistă reînnoită, renăscută. Secondo, putem observa o altă efigie a 
cetăţeanului comunist ideal compusă din câteva note ideologice standard. Privirea 
constant-hotărâtă a şcolăriţei şi aşteptarea înfrigurată a momentului în care va pleca 
spre şcoală vin să demonstreze cota înaltă de progres pe care şcoala i-l oferă acestei 
fete. Maniera în care îşi ţine manualele în mâini reprezintă, de fapt, un 
comportament convenţional, coborât din imageria tradiţională a profeţilor biblici, 
dar regăsit, adesea, şi în ipostazele în care erau pictaţi Marx şi Lenin. Aidoma lor, 
pioniera întruchipează un „purtător al doctrinei“ şi, ca o marcă a emancipării sale 
politice, aceasta îmbracă o uniformă şi o cravată roşie la gât, iar particularitatea 
figurii ei de tânără comunistă este suprapusă rolului fetei de a personifica însăşi 
România. Tocmai din această cauză tinereţea şi feminitatea sunt chemate să 
compenseze slabele contacte dintre „fiică“ şi „patrie“, toate acestea aflate sub o 
relaţie de subordonare faţă de puterea comunistă. 

Revenind o clipă la chestiunea eroului comunist, nu putem ocoli esenţa 
acestui program propagandistic. Anume aceea potrivit căreia Stalin însuşi era, 
bineînţeles, cel mai mare erou al Uniunii Sovietice şi, mai departe, al 
comunismului mondial. Cultul personalităţii, anume conceput pentru a venera 
reuşitele şi calităţile supreme ale lui Stalin, le-a depăşit în anvergură şi 
extravaganţă pe cele ale unor Hitler sau Mussolini, cu toate că, ideologia marxistă 
nu stipula niciunde ideea de cult al conducătorului. Lenin bunăoară a respins 
construirea unui cult al propriei personalităţi, în principal ca efect al unui dezgust 
autentic faţă de elitismul şi individualismul pe care acesta le-ar exhiba. 
Pseudo„sanctificarea“ lui Lenin şi statutul său „divin“ au fost accelerate după 
moartea sa şi au fost susţinute din plin de către Stalin ca mod de legitimare a 
poziţiei sale de succesor al acestuia. De aici nu a mai rămas decât un pas până ce 
stalinismul să deturneze vechea moştenire a ţarismului, nutrită încă din vremurile 
medievale ale folclorului rusesc. În acest siaj, multe dintre tablourile dedicate lui 
Stalin îl ipostaziază drept un patriarh afabil, plasat adesea în compania soldaţilor, a 
politicienilor, a muncitorilor, ţăranilor şi a copiilor, peste capetele cărora îşi revarsă 
atenţia părintească şi înţelepciunea. Martore ale acestui transfer de autoritate stau 
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numeroasele compoziţii pe această temă, de genul celei a lui Alexandr Gherasimov20, 
în care generalissimul este plasat în faţa efigiei sacre a lui Lenin, într-o atmosferă 
aproape eclesiastică.  

Stalin a delegat o sumedenie de pictori de curte, care să producă sute de 
portrete sau ipostaze oficiale, unele dintre ele fiind de-a dreptul colosale şi 
executate, pe cale de consecinţă, de brigăzi întregi de artişti, care lucrau la propriu 
în condiţiile liniilor de producţie. Premiile şi privilegiile acordate artiştilor 
favorizaţi erau substanţiale însă, a-l zugrăvi pe Stalin, putea deveni şi o activitate 
periculoasă. Aceia care lucrau îndeaproape cu Stalin, colegi din Politburo, 
secretari, translatori sau gărzile de corp, aveau „ciudata“ tendinţă de a „dispărea“, 
adică de a fi arestaţi, executaţi ori ucişi în secret, ca urmare a capriciilor paranoide 
ale acestuia. În realitate, Stalin era scund, îndesat, crăcănat, cu o faţă ridată, frunte 
îngustă, iar braţul stâng se pare ca îi era bleg. Aşa că pentru un artist oficial ar fi 
fost neinteligent şi contraproductiv să îl reprezinte pe lider cu acurateţe. 

În timpul revoluţiei din octombrie, tânăr fiind, Stalin a deţinut un rol 
periferic în contextul revoltei bolşevice. Această realitate stânjenitoare pentru el a 
fost travestită cu ajutorul biografiilor false, care au supralicitat aventurile sale 
revoluţionare din tinereţe, alături de aşa-zis calda prietenie a lui Lenin de care s-ar 
fi bucurat. Lucrurile au stat însă pe dos, Lenin privindu-l pe Stalin cu neîncredere şi 
cu o repulsie personală. Din această perspectivă, Stalin a ajuns să se teamă de 
„vechea gardă“ a bolşevicilor şi, de altfel, de toţi cei care fuseseră implicaţi în 
mişcarea din octombrie 1917. Începând cu jumătatea anilor 1930, el a dat tonul 
epurărilor în interiorul nomenclaturii de partid şi al armatei, declanşând procesele 
spectacol şi execuţiile în masă, adică acel moment istoric cunoscut sub numele de 
Marea Teroare. Dintre cei demascaţi a făcut parte şi artistul constructivist Gustav 
Klucis (de care aminteam mai sus, vezi nota 15) care a murit în 1944, într-un lagăr 
în care fusese închis pentru că ar fi luptat de partea bolşevicilor în regimentul al 
IX-lea al puşcaşilor letoni, în 1917. Tematica revoltei din octombrie a trebuit 
abordată cu prudenţă de către artiştii realist socialişti specializaţi în reprezentarea 
istoriei, anume că momentul trebuia reconsiderat de o manieră prin care să se 
sublinieze faptul că rebeliunea îngloba, pe lângă continuarea procesului revoluţionar 
sub Stalin, supunere, autodisciplină şi respect pentru autoritate. 

 
 
 
 
   

                                                 
20 Alexandr Gherasimov, Imn lui octombrie, 1942, ulei pe pânză, (406 X 710 m.), Galeria Tretiakov, 
Moscova, (fig. 10). Această gigantescă pânză redă o adunare-ceremonial a delegaţilor moscoviţi şi a 
muncitorilor cu reprezentanţii partidului şi ai organizaţiilor locale la 6 noiembrie 1942. Printre 
reprezentanţii „intelighenţiei” se numără: Igor Grabar, Alexandr Gherasimov, Solomon Mikoels, 
Vladimir Nemirovici-Dancenko, Alla Tarasova, Alexei Tolstoi, Kornei Ciukovschi şi Dmitri 
Şostakovici. Pictat în timpul Celui De-al Doilea Război Mondial, tabloul a căpătat o semnificaţie 
aparte: anume aceea că, utilizând forţa cromatică şi simbolică tonurilor de roşu, acesta induce 
încrederea deplină că U.R.S.S. va ieşi victorioasă din război.  
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INVERTED SYMBOLS: COMMUNIST PROPAGANDA  

AND ITS SOCIALIST REALIST ICONS 

 
(Abstract) 

 

Theoretically speaking, communism regards revolutions as the continuation of a 
process which changes human consciousness according to the transformations of social 
realities. Ever since they were implemented by the communist state, national reconstruction 
programs (for instance, collectivization and industrialisation) had been set up in order to 
bring about serious transformations on various types of behaviour and human thought at a 
level that goes far beyond the mere propaganda which was spread either through words or 
images. In truth, in order to generate social changes, the communist regimes appealed to 
censorship and illusion, and these, in turn, produced a certain type of condition described 
by some as oneiric due to fact that the official version of reality was completely different 
from the real everyday life. As for longlasting communist regimes, such as the Soviet 
Union and Romania the concept of “propaganda” did not have any negative connotation 
with the communists and, since communism was believed to have offered a “scientific” as 
well as an “objective” perspective upon the world, almost no proper distinction was ever 
made among propaganda, education, and, eventually, art. 
 

Keywords: communism, propaganda, socialist realism, iconology, political symbols. 
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Fig. 1. Kazimir Malevici, Pătrat negru (www.independent.co.uk) 
 
 

 
        

Fig. 2. Isaak Israileevici Brodski, Lenin la Smolnâi 
(www.tretyakovgallery.ru)  

 

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/features/kasimir-malevichs-black-square-what-does-it-say-to-you-9608316.html
http://www.tretyakovgallery.ru/en/collection/_show/image/_id/331
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Fig. 3. V. D. Guşcin, Toată lumea să se angajeze ca fruntaş 

(poster în David King, Red Star over Russia. A Visual History 

of the Soviet Union  from 1917 to the Death of Stalin, 2009). 
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                                 Fig. 4. Lewis Crumley Gregg, Norul! (The  
                                    Atlanta Constitution, 19 ianuarie 1919) 

 
 
 

 
              
            Fig. 5. Edwin Marcus, Donatorul voios sau va veni Crăciunul vostru 

                   mai devreme? (The New York Times, 19 decembrie 1919) 
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Fig. 6. Edmund Gale Minunatul măr roşu (Los Angeles Times, 
19 aprilie, 1923). 
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                                   Fig. 7. Serafima Rianghina, Tot mai sus 

(www.studyblue.com) 
 

 
                                     
                                      Fig. 8. Ion Pacea, Ţărancă agitatoare 

(elcomunista.net) 

https://www.studyblue.com/notes/note/n/flashcards-ah-284-exam-1/deck/12259435
https://elcomunista.net/2016/01/17/realismo-socialista-rumano-en-los-depositos-del-museo-de-arte-de-brasov/


186   Silviu Gabriel Lohon 

 
 

Fig. 9. Ana Hadiac, Pionieră fruntaşă 
(www.forum-unite-communiste.org) 

 

 
 

Fig. 10. Alexandr Gherasimov, Imn lui octombrie (www.tretyakovgallery.ru)

http://www.forum-unite-communiste.org/
http://www.tretyakovgallery.ru/en/collection/_show/image/_id/331
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MODELUL ECONOMIEI DE PIAŢĂ DIN ROMÂNIA,  

DUPĂ CĂDEREA COMUNISMULUI 
 

 

MARIAN GROZOIU 
 
 

 

Secolul al XX-lea a fost marcat de nenumărate evenimente decisive pentru 
noul stat în afirmare, România. Regimurile politice angajate în conducerea ţării au 
contribuit substanţial la trasarea istoriei poporului nostru, prin implicările mai mult 
sau mai puţin reuşite în viaţa societăţii româneşti. 
 Sistemul democratic din ţara noastră s-a instituit şi s-a manifestat sub 
protecţia monarhiei constituţionale, urmând regimului autoritar al lui Carol al II-lea 
şi al celui militar al lui Antonescu, „cu excepţia perioadei 14 septembrie 1940 – 22 
ianuarie 1941, când România a avut un regim  dictatorial legionaro-antonescian”1. 
  Între anii 1944-1948, democraţia din România cunoaşte o perioadă  de 
tranziţie, de schimbări şi transformări radicale de ordin politic, fapt ce-i slăbeşte 
credibilitatea şi influenţa în rândul maselor populare. Constituţia din martie 1948 
vine să consfinţească şi să instaureze regimul comunist, de tip totalitar şi stalinist, 
„importat în primii ani postbelici, dintr-o serie de state care au adoptat forma de 
republică populară”2. 
  Perioada comunistă (1948-1989) a fost caracterizată printr-o serie de 
măsuri şi acţiuni desfăşurate „la limita legii şi dincolo de aceasta”, încălcându-se 
flagrant şi iresponsabil cele mai elementare drepturi ale omului. Iată cum descriu, 
scurt şi concis, Cezar Avram şi Roxana Radu acest regim: „Organizarea piramidală 
a puterii politice, concentrarea prerogativelor decizionale la un pol al conducerii, 
desfiinţarea sistemului pluripartidist, lichidarea opoziţiei politice, instaurarea puterii 
„partidului unic”, adoptarea procedurilor electorale formale, întărirea aparatului 
represiv al statului, stabilirea unei ideologii oficiale şi dominante în  susţinerea 
teoriei absolutizării luptei de clasă şi a teoriei liderului carismatic cu un prestigiu 
social de neatacat, demagogia drepturilor şi libertăţilor fundamentale formale şi, nu 
în ultimul rând, socializarea principalelor mijloace de producţie prin restrângerea 
sau lichidarea proprietăţii private au constituit caracteristicile regimului comunist 
care a condus România circa o jumătate de secol”3. 
                                                 
 Articolul face parte din lucrarea de doctorat: Conceptualizare şi inculturaţie în teologia ortodoxă 

actuală. 
 Preot doctorand al Universităţii din Craiova, Facultatea de Teologie, Secţia: Misiologie şi 
Ecumenism; e-mail:grozy2006@yahoo.com. 
1 Cezar Avram, Roxana Radu, Regimuri politice contemporane: Democraţiile, Craiova, Editura Aius, 
2007, p. 296. 
2 Ibidem.  
3 Ibidem.  
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              I. Premise istorice ale economiei secolului al XX-lea 

  Din punctul de vedere al economiei capitaliste, se punea accentul, înainte 
de instaurarea comunismului, pe încurajarea unei economii de piaţă diversificată pe 
nenumărate ramuri de activitate şi se sublinia necesitatea depăşirii economiei 
preponderent agricole4. 
 S-au adus nenumărate argumente în favoarea unei dezvoltări economice 
axată pe importanţa şi rolul industrializării şi al „folosirii resurselor de muncă  sub 
aspect cantitativ şi calitativ, precum şi al posibilităţilor de  afirmare a personalităţii 
umane”5. În acelaşi timp, era evidentă implicarea regimurilor politice democratice 
în susţinerea programelor de punere în mişcare a comerţului şi transporturilor 
(vitale pentru schimburile de pe pieţele economice interne şi internaţionale), a 
sistemului financiar, de credit şi bancar, învăţământului şi ştiinţei, în general. 
 Pentru ca economia românească să devină recunoscută, stabilă şi 
performantă, conducătorii politici de atunci au înţeles că era necesară raportarea  
capitalului românesc la cel străin, prin atragerea de investiţii avantajoase pentru 
ţară şi prin promovarea ei ca mediu oportun şi atractiv de piaţă economică. 
  La începutul secolului al XX-lea, tranzacţiile şi schimburile comerciale se 
înrăutăţiseră acut pe pieţele externe, din cauza industrializării masive a marilor 
puteri economice, astfel că, o bună parte a capitalului se distribuia către această 
ramură. Practicând o economie preponderent agricolă, ţara noastră a fost afectată 
de criză, iar măsurile ulterioare ale burgheziei vizau programe consistente de 
industrializare, pentru a face faţă cerinţelor de pe pieţele mondiale. Este sugestivă 
sintagma lui I. C. Brătianu, din anul 1905, când se adresa  liderilor ţării cerând o 
economie „prin noi înşine”6, dar care nu excludea politicile „porţilor deschise” 
investitorilor străini. 
  O măsură salutară, caracteristică liberalismului capitalist, a fost cea a 
împroprietăririi  ţăranilor iobagi, ca urmare a Răscoalei de la 1907, fapt ce va 
reglementa ulterior raporturile de organizare a proprietăţilor şi va genera, în mod 
natural, legile muncii libere şi a capitalului liber. 
  Erau atestate prin legi chiar şi drepturile intelectuale, precum „dreptul de 
autor, brevetul de invenţie şi marca de fabrică”7. De asemenea, prin Decretul din 
14/27 mai 1904 şi prin semnarea Convenţiei cu Italia, din 20 martie 1907, se garanta 
„protecţia proprietăţii literare şi artistice” şi recunoaşterea intelectuală pe plan 
internaţional8. 

                                                 
4 Georgiana Florescu, Geanina Florescu, Violeta Grigore, Curs de economie generală şi doctrine 

economice, Craiova, Editura Sintech Europa, [f.a], p. 492. 
5 Ibidem, p. 493. 
6 Ion Viorel Matei, Economical Thinking – A link between Romania and European Union at the 

economical level, în „Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane «C. S. Nicolăescu-Plopşor»”, 
IX/2008, Craiova, Editura Aius, pp. 160-161. 
7 Loredana-Maria Ilin, Procese economice din societatea românească în epoca modernă, reflectate 

prin legislaţia comercială, în  Cezar Avram, Dinică Ciobotea (coord.), Revoluţie şi reformă în spaţiul 

românesc, Craiova, Editura Universitaria, 2006, p. 72. 
8 Ibidem.  
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 Un act important al constituirii istoriei româneşti îl reprezintă Marea Unire 
din anul 1918, eveniment la care au contribuit şi numeroşi economişti autohtoni, 
întrucât constituirea unui stat naţional oferea nenumărate premise pentru 
„accelerarea procesului economic, social-politic şi cultural al ţării noastre”9. 
 O serie de măsuri politico-economice adoptate după Primul Război 
Mondial au vizat strategii de dezvoltare economică ce îi permiteau statului român 
plata datoriei externe antebelice şi a reparaţiilor de război. Perioadei 1919-1929 îi 
este specifică şi măsura reformei monetare10. După cum remarca istoricul Keith 
Hitchins, economia românească interbelică se caracterizează printr-o antiteză „a 
contrastului izbitor dintre o înapoiere adânc înrădăcinată, pe de o parte, şi 
înflorirea, chiar dacă inegală, a industrializării şi urbanizării, pe de altă parte”11. 
 Perioada crizei mondiale (1929-1933) a adus în dezbatere teme importante, 
capitale pentru menţinerea economiei româneşti: „Scăderea volumului producţiei şi 
al investiţiilor (măsuri de austeritate), creşterea nivelului şomajului, politica 
comercială şi financiară internă şi externă”12. 
  Prin natura sa, capitalismul pur din România anilor 1933-1939 a trebuit să 
reacţioneze împotriva curentelor economice naţionaliste şi protecţioniste, care 
aduceau în dezbatere problematica complexului economic naţional şi rolul 
economic majoritar al statului, funcţiile cooperaţiei şi industrializarea de tip 
naţionalist, după doctrina marxistă13. Curentul naţionalismului-industrialist a luat 
amploare pe fondul întârzierilor rezultatelor preconizate din activitatea economiei 
de piaţă şi a scăderii României, ca imagine, în economia mondială. 
 Pentru menţinerea şi dezvoltarea unei economii de piaţă de tip capitalist, au 
militat: Virgil Nicolae Madgearu, Ştefan Zeletin, Ştefan Voinea, Mihail Manoilescu, I. 
Răducanu şi  alţii14. 
  Ca urmare a elaborării şi emiterii unei noi Constituţii a statului sovietic, 
prin care se stipula „abolirea oricărei forme de exploatare a omului de către om, 
organizarea socialistă a societăţii şi victoria socialismului în toate ţările”15, adepţii 
principiilor comunismului de pretutindeni trebuiau să unească forţele maselor 
muncitoreşti în vederea dezvoltării industriale şi a resurselor naturale din agricultură, 
pentru propăşirea statelor şi a binelui comun. În această structură a socialismului-
comunist de tip imperialist, omul nu mai era socotit ca individ cu drepturi 
personale sau private, ci era absorbit şi deservit intereselor statului16. Persoana 
burghezului modern apărea ca fiind întruchiparea meschină a individualismului extrem 
şi al avariţiei excesive. 

                                                 
9 Georgiana Florescu, Geanina Florescu, Violeta Grigore, op. cit., p. 515. 
10 Ibidem. 
11  Keith Hitchins, România 1866-1947, Bucureşti, Editura Humanitas, 1998, p. 333. 
12 Georgiana Florescu, Geanina Florescu, Violeta Grigore, op. cit., p. 515. 
13 Ibidem, p. 516. 
14 Ibidem, pp. 516-517. 
15 Georges Bataille, Partea blestemată. Eseu de economie generală (traducere din limba franceză de 
Bogdan Ghiu), ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Art, 2008, p. 183. 
16 Ibidem, pp. 184-185. 
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 Comparând economia socialistă formată în spaţiul sovietic cu cea a 
economiei capitaliste, Daniel Chirot afirmă că prima s-a inspirat după modelul 
celei din urmă, când industrializarea  performantă, realizată cu ajutorul  progreselor 
din ştiinţă şi, cu precădere, prin  apariţia mijloacelor maşinilor electrice de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, a generat creşteri 
importante de capital atât în economia americană, cât şi germană17. 

Începând cu 1930, în economia românească, se prefigurează şi se amplifică 
o doctrină de tip marxist-comunist, care se opune cu îndârjire orientărilor 
doctrinare şi măsurilor  social-democratice ale capitalismului. Profitând de faptul 
că economia capitalistă era în curs de dezvoltare şi maturizare, că profilul 
preponderent agricol persista, iar industrializarea  necesita eforturi imense pentru a 
se dezvolta, apărând monopoluri în multe dintre ramurile de activitate, constituindu-se 
fuziuni între capitalul industrial şi cel bancar, precum şi generarea corupţiei la nivel 
politic, prin implicarea în activităţile economice ale unor lideri, favorabili 
mecanismului economiei de piaţă, doctrina marxistă pregătea cu tact înlăturarea 
tipului de economie liberă în favoarea economiei centralizate18. 

  O dată importantă în istoria ţării noastre o reprezintă ziua de 23 August 
1944, când acţiunile muncitorilor, în tandem cu insurecţia armată, au generat o 
revoluţie populară, care a avut ca rezultat arestarea guvernului fascist şi instaurarea 
unei puteri social-democrate19. 

 Guvernul instaurat la 6 martie 1945 a deschis drumul – prin măsurile sale 
cu caracter anticapitalist (etatizarea Băncii Naţionale, introducerea controlului 
economic de stat în industrie, comerţ, sistemul bancar şi de credit, înfiinţarea 
oficiilor industriale, alcătuirea programelor industriale, înfăptuirea reformei 
monetare etc.)20 – către înfiriparea socialismului în principalele aparate de 
conducere ale statului.  
 Cei mai vocali teoreticieni şi susţinători ai gândirii economice marxiste au 
fost  Şerban Voinea şi liderul comunist Lucreţiu D. Pătrăşcanu (1900-1954). Cel 
din urmă câştiga tot mai mulţi aliaţi în rândul intelectualilor şi a celor care 
sprijineau ţărănimea, prin teoriile sale tot mai vocale despre o perspectivă optimistă 
a economiei româneşti, prin includerea ţăranului în procesul de dezvoltare agrară 
socialistă, care să-i permită ieşirea din sărăcie şi mizerie şi accesul la educaţie şi 
servicii sociale21. De asemenea, Pătrăşcanu promova ideea de proprietate a 
întregului popor şi de proprietate cooperatistă. Ideile sale s-au regăsit în Decretul 
din 11 iunie 1948, când „a fost instaurată proprietatea socialistă asupra mijloacelor 
de producţie” 22. Procesul cooperativizării agriculturii a fost început tot din acel an 
                                                 
17 Daniel Chirot, The Crisis of Leninism and the decline of the Left: The Revolutions of 1989, Seattle, 
University of  Washigton Press, 1991, pp. 6-7. 
18 Georgiana Florescu, Geanina Florescu, Violeta Grigore, op. cit., p. 540. 
19 Referitor la teoriile privind formarea economiei socialiste, vezi *** Economie politică. Economia 

Politică a Socialismului, vol. II, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1968, p. 7. 
20 Florin Burtan, Emilia Ciuraru, Economie politică. Politica economică a  Partidului Comunist 

Român, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, p. 28. 
21 Ibidem, p. 23. 
22 Ibidem, p. 28. 
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şi s-a încheiat în 1962.  În cele din urmă, regimul comunist s-a impus în România, 
în anul 1948, capitalismul economiei de piaţă fiind înfierat de experţii şi 
teoreticienii aserviţi sistemului autoritar, pe care îl calificau ca fiind de sorginte 
primitivă, feudal şi sclavagist, şi că reprezintă doctrina unor puteri restrânse  
colonialiste, „care au jefuit constant”23 bunurile şi resursele naturale şi umane ale 
popoarelor. 
 Pentru sistemul comunist, modelul capitalist era unul total eronat, 
discriminator şi contradictoriu: „Concluzia clar demonstrată de istorie este că noile 
state independente, chiar dacă ar dori, n-ar putea să repete drumul parcurs de 
actualele ţări capitaliste dezvoltate care au beneficiat permanent de modele de 
reproducţie cu randament înalt alimentat în bună măsură de pârghiile colonialiste şi 
neocolonialiste. Iată de ce trebuie puse în lumină fărădelegile capitalului care a 
venit pe lume mânjit de sânge şi noroi din cap până în picioare şi trebuie demascată 
diversiunea ideologică menită să împiedice alegerea de către ţările recent eliberate 
a căilor cu adevărat eficiente pentru accelerarea dezvoltării lor economico-
sociale”24. 
 Economia politică a partidului comunist avea un caracter de clasă, întrucât 
acesta se baza pe forţa de muncă aparţinând muncitorilor25. Ea „excela” prin 
„spiritul şi gândirea novatoare” a liderului suprem, prin „obiectivitate, fermitate şi 
consecvenţă”, prin „creativitate, originalitate şi caracter ştiinţific”, după cum 
afirmau „aplaudacii de serviciu” ai propagandei26. 
 De cele mai multe ori, pentru promovarea şi susţinerea doctrinei marxiste, 
se aduceau ca argumente citate din înseşi operele părinţilor socialismului comunist, 
Karl Marx (1818-1883) şi Fredrich Engels (1820-1895). Se elogia importanţa pe 
care aceştia au avut-o în domeniul ştiinţelor sociale şi, mai ales, în creionarea unei 
viziuni politico-economice. Se accentua rolul celor doi în redescoperirea relaţiilor 
dintre oameni, în opoziţie cu lumea privat – capitalistă şi burgheză, care cobora 
omul la nivelul lucrurilor27. De asemenea, se încerca să se evidenţieze faptul că 
operele şi învăţăturile lor nu sunt dogme, ci „călăuze ale acţiunii” luptei sociale. 
Eşecul pus pe seama sistemului capitalist, pe care multe dintre ţările vest-europene 
îl îmbrăţişau, devenise un slogan adeseori uzitat de către liderii comunişti în 
întâlnirile bilaterale ale ţărilor din blocul sovietic. Totodată, la marile adunări 
proletare, propaganda nu pierdea nicio ocazie de a înfiera neajunsurile economiei 
de piaţă de tip occidental. 
  Economia comunistă a anilor 1960 şi începutului anilor 1970 a adus o 
oarecare bunăstare a cetăţenilor, prin metoda liberalizării controlate a pieţei de 
consum şi prin creşterea serviciilor sociale, România preferând să rămână „în 

                                                 
23 N. N. Constantinescu, Economie politică. Capitalismul contemporan, Bucureşti, Editura Didactică 
şi Pedagogică, 1985, p. 9. 
24 Ibidem, p. 10. 
25 Florin Burtan,  Emilia Ciuraru, op. cit., p. 13. 
26 Ibidem,  p. 15. 
27 Ibidem, pp. 19-20. 
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limitele unei acumulări de capital excesiv”28. Ţările comuniste care au  permis 
mărirea ratei pentru bunurile de consum în dauna acumulării şi au liberalizat 
comerţul şi industriile au fost Polonia şi Ungaria, cea din urmă  manifestând interes 
deosebit „spre consumul de masă a bunurilor de prestigiu” 29, din ţările capitaliste. 
 Din nefericire, liderul României comuniste, Nicolae Ceauşescu, a adoptat 
acelaşi sistem economic după modelul sovietic, surescitând importanţa industriei 
grele (petrochimia, construcţia de maşini sau prelucrarea oţelului), cu scopul 
creşterii economice a ţării şi pentru „a prinde din urmă economiile dezvoltate30”.    

Pentru realizarea planului industrializării, începând cu anul 1971, Ceauşescu 
a apelat la băncile externe occidentale şi la Fondul Monetar Internaţional, pentru ca 
acestea să crediteze obiectivele sale economice. Dorind să plătească cât mai repede 
posibil datoriile externe, populaţia României a fost supusă unor sacrificii enorme 
şi, începând cu anii 1980, economia comunistă de la noi se afla într-o criză fără 
precedent. 
 Datele istorice certifică  perioada economiei comuniste a anilor 1980  ca 
fiind una a sărăciei severe şi a lipsurilor, serviciile şi cheltuielile sociale scăzând 
drastic în dauna majorării capitalului „sistemelor ideologice de partid şi de control 
a populaţiei”31. Numărul demografic era într-o continuă creştere, astfel încât 
apăruse fenomenul supraaglomerării oraşelor şi a mijloacelor de transport în 
comun, a „cozilor interminabile” la alimentarele şi magazinele care aprovizionau 
cu bunuri şi alimente de bază locuitorii cartierelor muncitoreşti. Raţionalizarea 
uleiului, zahărului şi a pâinii, întreruperea curentului electric, de mai multe ori pe 
zi, pentru economisire, ori „recomandarea” către populaţie, prin mass-media 
controlată şi deservită partidului, de a  folosi frigiderele, aspiratoarele sau alte  
aparate electronice cât mai puţin, alcătuiau măsurile exagerate şi draconice ale 
programului economic comunist, începând cu anul 198132. 
  Irosirea unor fonduri destinate mentenanţei industriale, unor categorii de 
utilaje care se aflau într-o stare precară şi avansată din punctul de vedere al uzurii, 
lipsa pieselor de schimb, a materiei prime şi a energiei reprezentau, şi acestea, 
probleme majore ale economiei naţionale din perioada anilor 1985-198933. 
  Sistemul de preţuri era reglat la nivel de conducere, pe cale administrativă, 
neţinându-se cont nici de cele mai elementare  reguli ale economiei de piaţă. De 
asemenea, preţurile internaţionale erau ignorate şi nu se făceau analize comparative 
în raport cu celelalte monede ale lumii, fapt ce a constituit un factor „de agravare a 
dereglărilor şi dezechilibrelor”34. Această situaţie a generat un deficit enorm pentru 
ţară, înregistrându-se pierderi uriaşe în întreprinderile şi unităţile cooperatiste. 

                                                 
28 Liviu Chelcea, Puiu Lăţea, România profundă în comunism. Dileme identitare, istorie locală şi 

economie secundară la Sântana, Bucureşti, Editura Nemira, 2000, p. 181. 
29 Ibidem, p. 184. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem, p. 179. 
32  Ibidem, p. 180. 
33  Elena Lolescu, Istoria economiei naţionale,  Craiova, Editura Vlad&Vlad, 1996, p. 296. 
34 Ibidem. 
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  Scăderea nivelului de trai prin diminuarea consumului alimentar şi a 
asistenţei sanitare, lipsa bunurilor de consum ca urmare a stopării importurilor, 
inflaţia, tehnologia neperformantă aplicată în industrie şi în agricultură, precaritatea 
relaţiilor economice externe şi, nu în ultimul rând, incapacitatea liderului Nicolae 
Ceauşescu de a se raporta la problemele concrete şi reale ale României au dus la 
căderea regimului comunist condus de acesta şi la renunţarea categorică la 
„economia de comandă”35.  
  Este paradoxal faptul că mecanismul plăţilor externe a funcţionat foarte 
bine, în aşa fel încât toate datoriile externe ale României către Occident au fost 
plătite şi, mai mult decât atât, în anul 1989, statul nostru avea de încasat, din 
creditele acordate ţărilor în curs de dezvoltare, peste două miliarde de dolari36. 

Lipsurile, oprimările şi îngrădirile suferite în epoca comunistă au făcut ca 
viziunea României să se orienteze, în mod firesc, pe calea capitalismului, aceasta 
reprezentând „modalitatea unică prin care românii puteau prospera”37. 

 Strategia realizării unui program de tranziţie spre economia de piaţă în 
România a fost emisă de către guvernul Petre Roman, începând cu februarie 
199038. Trecerea la o nouă etapă  a marcat şi adoptarea mecanismelor moderne de 
„piaţă liberă”, caracteristice economiei concurenţiale, printr-un program de 
tranziţie, favorabile  economiei de piaţă capitaliste. 

 Programul reconstrucţiei economice a început cu un proces conştient de 
trecere la un sistem descentralizat al statului, iar obiectivele pe termen lung vizau 
transformări categorice ale instituţiilor. Acest demers trebuia să fie unul în care 
statul să devină partener responsabil şi conştient de noul său rol în trecerea către 
capitalismul liberal. După cum sublinia Anca Dodescu, statul trebuia să răspundă la 
două categorii de solicitări: „Să-şi reducă rolul economic (tendinţă firească după 
perioada de exacerbare a funcţiilor economice ale Statului-Partid), dar şi să se 
implice mai mult în sprijinirea reformei economice”39. În contextul dat, rolul 
statului în economie era acela de a media şi de a regla dezechilibrele survenite în 
piaţa liberă, de a promova mecanisme eficiente prin politici de îmbunătăţire a 
competitivităţii, de a  acorda stimulente întreprinzătorilor economici şi de a adapta 
productivitatea naţională la  cererea globală şi la mediul unei economii deschise40.  
De asemenea, cadrul instituţional al desfăşurării economiei de piaţă trebuia 
reglementat de către stat, atât prin politici distincte de raportare şi de mediere între 
sectorul public şi cel privat, cât şi prin stabilirea unor „norme referitoare la agenţii 

                                                 
35 Ibidem, p. 298. 
36 N. N. Constantinescu, Probleme ale tranziţiei la economia de piaţă în România. Studii I., 
Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, 1997, p. 13 (în continuare, se va cita: N. N. 
Constantinescu, Probleme ale tranziţiei la economia de piaţă în România ...). 
37 Marius Cristian-Pană, Reforma la români: multă politică, puţină economie, în Cosmin Marinescu 
(coord.), Capitalismul. Logica Libertăţii, Bucureşti, Editura Humanitas, 2012, p. 350. 
38 Tudorel Postolache, Ecomomia României – secolul XX – noua tranziţie la economia de piaţă: 
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39 Anca Dodescu, Statul şi economia de piaţă, Bucureşti, Editura Economică, 2000, p. 214. 
40 Ibidem, p. 215. 
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economici (stat, întreprindere, persoana particulară şi economia mondială, 
reprezentată de agentul străin”)41. 

 Ca urmare a adoptării Legii nr. 31/1990 şi a Decretelor-lege nr. 66 şi 
67/1990, se dădea posibilitatea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-

uri) de tip privat, fapt ce a generat o „transformare structurală”42 îmbucurătoare a 
societăţii româneşti prin apariţia şi dezvoltarea capitalului şi capitaliştilor autohtoni. 

Din vara anului 1990, Parlamentul  României a adoptat legea liberalizării 

preţurilor – măsură strategică şi obligatorie pentru configurarea unei economii de 
piaţă, dar care, din cauza „nesincronizării politicii de preţ cu politica de salarii a 
creat o spirală inflaţionistă”43. Liberalizarea preţurilor s-a desfăşurat în două etape 
şi urmărea stabilirea echilibrului dintre cerere şi ofertă pe piaţa de mărfuri44: 

1) De la 1 ianuarie 1991, s-a stabilit un curs valutar real al leului şi s-a 
propus spre liberalizare 40-50% din volumul de produse naţionale; 

2) De la 1 ianuarie 1992, s-a extins acţiunea la 80-85% din nomenclatorul 
de produse. 

Acest mecanism de echilibrare a cererii şi ofertei a dus, firesc, şi la o 
creştere semnificativă a preţurilor. Politica tipării de bani pentru ajutorarea 
monedei naţionale s-a dovedit păguboasă, inflaţia atingând cote alarmante în 
perioada 1992-1993. Mai mult decât atât, deprecierea monedei naţionale era de 
200-300%, ceea ce a dus la „accelerarea creşterii preţurilor până la un nivel 
aproape incontrolabil”45. Către sfârşitul anului 1993, autorităţile monetare au 
calmat creşterea preţurilor şi fluctuaţiile cursului valutar prin implicaţiile decisive 
ale  Băncii Naţionale Române (BNR). 

Contribuţia statului în controlul asupra preţurilor produselor s-a menţinut 
constant după anul 1992, mai ales la alimentele de bază, la combustibili, energie, 
medicamente, articolele pentru copii, chirii şi  transporturi46. 

Bugetul era asigurat printr-o reformă a sistemului de impozite şi taxe, 
aplicat atât unităţilor private, cât şi celor de stat. Veniturile colectate vor fi 
repartizate „pentru finanţarea învăţământului, sănătăţii, culturii, ordinii publice, 
rezervelor de stat, apărării naţionale, organelor puterii de stat, precum şi a unor 
obiective şi acţiuni economice de interes general”47.  

În ceea ce priveşte ajutorarea sectorului privat, se acordau, în perioada de 
tranziţie, facilităţi fiscale şi se iniţiau din ce în ce mai multe măsuri de stimulare a 
procesului economiei de piaţă prin reforme ce reglementau asigurările, sistemul 
monetar şi de creditare. 
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Constituţia din 1991 a stipulat garantarea dreptului la proprietate şi 
consolidarea proprietăţii private, reprezentând o reparaţie juridică şi morală 
împotriva măsurilor Constituţiei comuniste din 1965, cea care consacra proprietatea 
privată statului socialist cooperatist48.     

Pământul, ca principal mijloc al beneficiului în agricultură, era distribuit 
fiecărui ţăran ca proprietate de folosinţă privată. Agricultorii puteau să se reunească 
în asociaţii de producători, cele care puteau decide singure „asupra tuturor 
problemelor legate de desfăşurarea producţiei şi repartizarea veniturilor”49. Din 
nefericire, metodele de lucru şi precaritatea utilajelor ţăranilor români erau tipice 
celor din Evul Mediu, apărând din ce în ce mai multe imagini în presa şi în 
televiziunile internaţionale cu desfăşurările muncilor agricole din România, cu 
plugul tras de boi sau de măgari, ori cu săteni cărând cu spinarea lemne sau 
zarzavaturi. Aşadar, era necesară o politică agricolă pentru modernizare şi 
tehnologizare în scopul ieşirii pe piaţa liberă a produselor româneşti.  

România postdecembristă îşi pusese mari speranţe în privinţa ramurii 
agriculturii, considerând că este una dintre cele mai profitabile  activităţi ale ţării, 
datorită climei, poziţiei geografice şi solului de care dispunea. Paradoxal, în cursul 
anului 1990, România  a trebuit să apeleze la produsele din import şi la ajutoarele 
internaţionale financiare pentru asigurarea necesităţilor alimentare  ale populaţiei50. 

Cunoscută şi socotită cândva drept „grânarul Europei”, ţara noastră a 
cunoscut, după 1990, un important regres al productivităţii din cauza „tergiversării 
rezolvării situaţiei proprietăţii”51 şi ca urmare a elaborării şi înmânării titlurilor de 
proprietate într-o perioadă considerabilă de timp, fapt ce a generat „o influenţă 
negativă asupra investiţiilor interne şi externe şi asupra formării unei pieţe a 
pământului în România”52.  

Până în iarna anului 1996, Guvernul adoptase mai multe legi, ce vizau 
relansarea şi proiectarea agriculturii româneşti pe piaţa internaţională. Dintre 
acestea amintim: Legea Fondului Funciar nr. 18/1991; Legea 36/1991 privind 
asocierea societăţilor agricole; Legea nr. 68/1991 despre înfiinţarea Registrului 
Agricol; Legea 83/1993 pentru acordarea ajutoarelor de stat pentru sprijinirea 
producătorilor agricoli; Legea Arendării nr. 16/1994; Legea nr. 34/ 1994 referitoare 
la impozitul pe venit; Legea nr. 75 /1995 privind producerea, controlul calităţii şi 
comercializarea seminţelor53. 

Strategia de reformă în agricultură viza, până în anul 2000, patru sectoare 
economice importante, dependente de aceasta: economia alimentară, agroalimentară, 
agrară şi rurală. 

După cum se cunoaşte, după Cel De-Al Doilea Război Mondial, România 
devenise un exportator serios de petrol către ţările occidentale, lucrul acesta 
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49 Tudorel Postolache, op. cit., p. 773. 
50 Alexandru Rusovici, Agricultura în economia de piaţă, Bucureşti, Editura Ceres, 1991, p. 29. 
51 Ioan Bari, World economics, L economie mondiale. Economia Mondială, Bucureşti, Editura 
Didactică şi Pedagogică, 1997, p. 203. 
52 Ibidem.  
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întâmplându-se până în 1976. În acea perioadă, statul nostru deţinea semnificative 
resurse energetice şi de gaze naturale, ţiţei şi cărbune. După 1989, s-a înregistrat un 
declin al exploatării din cauza „limitării capitalului investit”54. De aceea, era 
important ca şi în domeniul energetic să existe politici de redresare economică şi 
de integrare a resurselor energetice la  piaţa capitalistă. Printre cele mai importante 
măsuri ale sistemului energetic din perioada de tranziţie au fost cele care vizau 
deschiderea şi interconectarea la reţelele pieţelor din sistemul energetic european şi 
cele care creau cadrul legislativ pentru protecţia mediului55. 

Principalele obiective politice ale Guvernului României, în domeniul 
energiei, până în anul 2000, au fost următoarele: „Crearea unui cadru concurenţial 
în producţie şi distribuţie prin privatizarea termocentralelor şi a reţelelor de 
distribuţie; demonopolizarea; restructurarea Regiei Autonome de Electricitate 
(RENEL); descentralizarea sistemelor de termoficare a localităţilor”56 şi altele. 

 O altă măsură necesară tranziţiei a fost decizia politică şi economică de 

privatizare a unităţilor de stat, începând cu cele neprofitabile, aflate în insolvenţă 
şi incapacitate de plată.  Legea nr. 58/1991 a avut ca rezultat, până la 31 decembrie 
1995, trecerea unui număr de 1.539 de societăţi de stat în domeniul celor cu capital 
privat57. De asemenea, este  important să menţionăm că la începutul anului 1996, 
erau înregistrate, la Registrul Comerţului, 488.939 de societăţi comerciale private58. 

Din nefericire, acest program a decurs, de cele mai multe ori, prin 
implicarea factorului politic în licitaţiile publice, generând abuzul de putere, 
traficul de influenţă şi corupţia59. Nenumărate rapoarte internaţionale arătau că 
viaţa economică din România „este  circumscrisă alianţei de interese dintre 
aparatul de stat şi o categorie de «patroni» formaţi în principal pe socoteala 
«banului public», adică un sistem de «capitalism clientelar» care nu este altceva 
decât continuarea vechiului «socialism de clan»”60. 

Reformele economice legate de privatizare „au suferit amânări constante”61 
în timpul mandatului Guvernului Văcăroiu, până în 1996, înregistrându-se doar 
12% treceri din patrimoniul statului în domeniul privat. 

În esenţă, programul de privatizare era un proces complex şi de durată, care 
se putea realiza fie „prin vânzarea în condiţii de licitaţie, către persoane particulare 
sau grupe de întreprinzători a unor unităţi de stat”62, fie prin „transformarea 
unităţilor de stat în societăţi pe acţiuni”63, prin „încurajarea înfiinţării de noi unităţi 
private”, ori prin concesionare sau arendare, lăsându-se deschisă oportunitatea 
achiziţionării ulterioare. Aceste modalităţi erau valabile şi aplicabile atât pentru 

                                                 
54 Ibidem, p. 194. 
55 Ibidem, p. 195. 
56 Ibidem,  p. 198. 
57 Ibidem,  p. 191. 
58 Ibidem.  
59 Anca Dodescu, op. cit., p. 214. 
60 Gabriel Staicu, op. cit., p. 336. 
61 Ibidem, p. 324. 
62 Tudorel Postolache, op. cit., p. 771. 
63 Ibidem. 
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antreprenorii români, cât şi pentru cei străini. Nu toate întreprinderile economice – 
deţinute de ţara noastră din vechiul sistem – erau profitabile şi puteau asigura 
agenţilor sau investitorilor obţinerea de profit. De aceea, în cele mai multe cazuri, 
privatizarea societăţilor de stat a generat din partea noilor proprietari măsuri de 
restructurare a forţei de muncă, reprofilarea sau chiar renunţarea definitivă la 
anumite sectoare sau unităţi64. 

Liberalizarea trebuia să se înfăptuiască şi în ceea ce priveşte comerţul 

exterior, după ce se menţinuse mult timp monopolul asupra acestuia în perioada 
comunistă. Urmarea firească către trecerea la economia de piaţă a fost „acordarea 
dreptului de a se angaja în relaţii economice internaţionale tuturor firmelor şi 
întreprinderilor legal constituite, precum şi persoanelor fizice care solicită 
autorizarea de a efectua operaţiuni în acest domeniu”65. În sensul acesta, începând 
cu anul 1990, s-a iniţiat formarea unui cadru legislativ care să asigure condiţii egale 
pentru toţi antreprenorii, limitarea birocraţiei în ceea ce priveşte autorizaţiile de 
export-import, aplicabilitatea unui tarif vamal raportat la cursul real şi efectiv al 
valutei şi al instituirii „dreptului exportatorilor de a reţine o parte din valuta 
încasată  pentru nevoi proprii (importuri de producţie şi investiţii, de tehnologii, 
premierea personalului etc.)”66. 
 Din păcate, economia românească postdecembristă a traversat o perioadă 
de declin, tranziţia spre economia de piaţă de nivelul ţărilor occidentale făcându-se 
cu paşi mărunţi şi greoi. Mulţi dintre observatorii şi teoreticienii economiei au 
numit-o „tranziţie de criză”. Iniţial, crezându-se că „bunăstarea capitalistă” va veni 
dintr-odată, fără eforturi sau sacrificii, şi fără să se înţeleagă că economia de piaţă 
„este sistemul social fondat pe instituţia proprietăţii private”67, cei mai mulţi dintre 
locuitorii României tot de la stat  aveau aşteptări şi  foarte puţini se implicau în acte 
antreprenoriale şi iniţiative private. Perioada de tranziţie trebuia să conştientizeze 
omul ieşit din comunism de faptul că „fiecare persoană acţionează pe cont propriu 
şi acţiunile fiecăruia, de satisfacere a propriilor nevoi, contribuie şi la satisfacerea 
nevoilor altor persoane”68. 
  În economia de tranziţie, au fost luate în considerare şi politici sociale care 
vizau intervenţia şi susţinerea statului în problemele şi necesităţile fundamentale 
ale cetăţenilor cu un nivel scăzut de trai sau defavorizaţi, dar şi politici care vizau 
diverse aspecte, cum ar fi: organizarea şi reformarea unui învăţământ de calitate, în 
care educaţia să vizeze şi dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor economiei de 
piaţă; susţinerea vieţii familiale, a creşterii şi educării copiilor, a planningului 
familial, acomodării economice şi „a dimensionării familiei în raport cu posibilităţile 
ei de asigurare la condiţiile normale de viaţă”69; sprijinirea tinerilor în dezvoltarea 
                                                 
64 Alexandru Tobă, Tranziţia la economia de piaţă a ţărilor din centrul şi estul Europei, Craiova, 
Tipografia Universităţii din Craiova, 1996, p. 5. 
65 Tudorel Postolache, op. cit., p. 777.  
66 Ibidem. 
67 Cosmin Marinescu, Capitalismul ca stare naturală de gândire şi de fapt, în Cosmin Marinescu 
(coord.), Capitalismul. Logica Libertăţii, Bucureşti, Editura Humanitas, 2012, p. 17. 
68 Ibidem, p. 19. 
69 Tudorel Postolache, op. cit., p. 782. 
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personalităţii prin cultură, informare şi instruire, timp liber şi sport; protecţia 
mediului înconjurător. 
            Programul trecerii la economia de piaţă urmărea atent şi dezechilibrele 
iminente cu efecte negative asupra unor segmente sociale sau private, statul 
intervenind, în acest sens, pentru reglarea decalajelor. 
 Prof. univ. dr. Ioan Bari este de părere că tranziţia spre economia de piaţă 
„s-a făcut haotic” şi că programele economice de reconstrucţie nu au respectat 
strategiile corecte, ci s-au făcut după principiul „întâi demolăm după aceea 
construim”70. De asemenea, acesta considera că era oportună orientarea economiei 
româneşti spre producţia de mijloace pentru investiţii.  

Urmărind permanent şi cu interes progresul înregistrat de culturile şi 
societăţile din Occident, societatea românească, de după Revoluţia din 1989, s-a 
arătat „deschisă” modului de viaţă capitalist. Entuziasmaţi de civilizaţia, 
prosperitatea şi dezvoltarea economică prin intermediul economiei de piaţă, 
românii doreau cu ardoare să adopte şi ei principiile modernităţii şi ale evoluţiei 
socio-economice.   

Era evident – pentru oricine – că la baza societăţii europene occidentale au 
stat  principiile capitalismului clasic, stabilite de către reprezentanţii săi de  seamă: 
scoţienii James Steuart, Adam  Smith şi David Hume, francezii Francois Quesnay 
şi Anne-Robert-Jacques Turgot şi alţii71. 

Edificiul capitalismului construit pe economia de piaţă liberă şi prin 
intermediul politicilor democratice l-au determinat pe Mattei Dogan să afirme 
viabilitatea, eficienţa şi sustenabilitatea acestui sistem: „Dacă luăm în consideraţie 
treizeci de democraţii competitive din lumea de azi şi care au durat mai mult de o 
generaţie, cincisprezece se găsesc în Europa Occidentală”72. 

Inculturarea economică (relaţia dintre economie şi cultură), care privea 
piaţa deschisă din ţara noastră, s-a realizat prin două acţiuni punctuale şi distincte: 

1. Pe de o parte, România nu era străină de beneficiile capitalismului liber: 
ea îşi însuşise metodele şi principiile acestuia odată cu monarhia constituţională, 
favorabilă conceptului economiei libere, şi care a generat, mai departe, perpetuarea 
acestui sistem, până la nefericitele industrializări şi cooperativizări trâmbiţate şi 
impuse odată cu venirea la guvernare a  aparatului politic comunist, în 1948. 
Contribuţiile economiei deschise, până la impunerea regimului represiv, au fost 
notabile şi semnificative, în ciuda piedicilor şi a condiţiilor politice şi istorice 
nefavorabile. De asemenea, putem afirma că economia capitalistă primară din ţara 
noastră se asemăna cu „un copil care nu atinsese încă pragul maturităţii”. Totuşi,   
s-au înregistrat progrese însemnate în economia de piaţă antecomunistă, în 

                                                 
70 Ioan Bari,  op. cit., p. 186. 
71 Tom Butler-Bowdon, Avuţia naţiunilor – origini şi influenţe, introducere la Adam Smith, Avuţia 

naţiunilor ( traducere de  Monica Mitarcă), Bucureşti, Editura Publica, 2011, pp. 16-17. 
72 Mattei Dogan, Dominique Pelassy, Le Moloch en Europe Corporatisation et etatisation, Paris, 
1988, pp. 5-8, Apud Gheorghe Alfiri, Reforma, economia de piaţă şi privatizarea în România, 
Bucureşti, Casa editorială pentru turism şi cultură Abeona, 1993, p. 19. 
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domeniul comerţului şi al resurselor naturale. Această economie a constituit primul 
model din ţara noastră pentru dezvoltarea capitalului liber. 
 Studierea atentă de către economiştii români a „tiparului” modern al 
economiei de piaţă, „cu formele şi metodele de reglare a proceselor economice, a 
producţiei şi circulaţiei mărfurilor”73 a constituit o oportunitate deosebită şi o şansă 
reală a integrării economiei noastre la capitalismul occidental. 

Rolul esenţial în impunerea pieţei deschise cu capital privat l-au avut, în 
ţara noastră, după 1990, marii economişti şi analişti, remarcabili cunoscători ai 
condiţiilor istorice şi ai vieţii economice autohtone, oameni care au găsit soluţii 
viabile şi concrete pentru rezolvarea problemelor reale ale societăţii româneşti. 
Datorită lor au putut fi adoptate sisteme performante ale economiilor mondiale 
dezvoltate. Dintre aceştia îi putem menţiona pe: Lionel Stoleru, economist francez 
de origine română, cel care considera că România trebuie să adopte o politică de 
impunere a unei economii mixte între sectorul de stat şi cel privat şi să formeze o 
„piaţă organizată”74; Anghel Rugină, economist american de origine română, care 
susţinea, în lucrarea Un plan de refacere şi stabilizare economică şi financiară, o 
tranziţie moderată spre economia capitalistă cu măsuri ofensive precise şi punctuale; 
Marius Halmaghi, autor al cărţii Ce va fi mâine?, recomanda elaborarea şi 
implementarea unei constituţii economice şi formarea unui sistem administrativ la 
nivel macroeconomic; dr. Constantin Cojocaru, autor al cărţii Programul de 

restructurare a proprietăţii – Privatizarea, stabileşte principiile de bază ale 
tranziţiei din ţara noastră şi rolul hotărâtor şi necesar al proprietăţii private şi 
privatizării unităţilor de stat75 etc. 

Din păcate, multe dintre iniţiativele lor au fost umbrite de implicarea 
oamenilor politici în acte de corupţie, de tergiversarea şi delăsarea acestora faţă de 
măsurile care vizau  sustenabilitatea economică.  

2. Pe de altă parte, tranziţia care a urmat Revoluţiei din decembrie 1989 s-a 
făcut după modelul statelor capitaliste puternic dezvoltate (Suedia, Germania, 
Spania sau Anglia), prin implicarea unor organisme politico-economice mondiale 
(Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială etc.) sau prin aportul deosebit al 
unor economişti străini recunoscuţi la nivel  mondial.  

Academicianul N. N. Constantinescu considera că adoptarea „Schiţei 
privind  strategia înfăptuirii economiei de piaţă în România”, de către Guvern, în 
mai 1990, „era vizibil de sorginte FMI”76 şi respingea acuzaţiile acestora din urmă, 
care susţineau că ţara noastră nu ar fi cunoscut noua ordine  economică, ceea ce ar 
contraveni „adevărului istoric”77. 

Un susţinător de  marcă al trecerii ţării noastre la economia de piaţă este 
profesorul şi savantul Miltonn Friedman, laureat al premiului Nobel, în anul 1976, 
pentru aportul deosebit în domeniul economiei mondiale. Nord-americanul 
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74 Lionel Stoleru, Tranziţia plan – piaţă, în „România Liberă”, nr. 14.080, din 17.02.1990. 
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considera că România are nevoie de o economie în care implicarea puterii 
guvernamentale şi a statului să fie cât mai redusă. De asemenea, el făcea apel la 
gândirea liberală a economiştilor mondiali, ca în numele „promovării bunăstării şi 
egalităţii” să manifeste un paternalism înţelegător faţă de statele aflate în tranziţie78. 

 N. N. Constantinescu a arătat că reformele tranziţiei către economia de 
piaţă din ţara noastră trebuiau să ţină seama de unele aspecte „inedite” şi 
„neprevăzute” şi de puterile economice străine, cu o bogată tradiţie a mecanismului 
capitalist, implementarea imediată a programelor de redresare economică a 
României nefiind o soluţie fericită. „Când vorbim de tranziţie – spunea el – este 
necesar să se ţină seama de faptul că există, de fapt, mai multe tranziţii: 

a) o tranziţie de la dictatura unui singur partid la democraţia pluralistă şi       
statul de drept; 

b) o tranziţie de la economia de comandă la cea de piaţă; 
c) o tranziţie de la vechea structură de clasă la una nouă; 
d) o tranziţie către o nouă diviziune internaţională a muncii la un nou loc al 

ţării în economia mondială; 
e) o tranziţie către un nou comportament social al oamenilor”79. 
 Aşadar, inculturarea unor modele contemporane ale economiei de piaţă în 

ţara noastră nu era o sarcină uşoară şi nu exista o garanţie precisă că o anumită 
tipologie de economie ar fi fost cea mai potrivită pentru România. La fel de 
adevărat este şi faptul că în gândirea autohtonă au pătruns cu repeziciune 
nenumărate idei şi programe economice ale unor state dezvoltate, precepte şi tipuri 
tehnico-economice care, în realitate, nu fuseseră aplicate niciodată în ţările de 
provenienţă. Ele se doreau a fi „experimentale” pentru România. În  aceste condiţii, 
era imperios necesar pentru politicienii şi economiştii români să rămână concentraţi  
în registrul responsabilităţii, coerenţei şi discernământului.  

 Nu e de mirare că România „nici pe departe nu a găsit modelul de economie de 
piaţă cel mai potrivit”80. Această problemă a rămas deschisă şi ţara noastră a adoptat mai 
multe măsuri economice, într-o manieră sincretistă, după tipologiile contemporane ale 
economiei de piaţă. Astfel, după modelul anglo-saxon, România a  acceptat „elaborarea 
de către guvern a unor programe de politică economică pe termen scurt, prognoze 
economice pe termen lung şi programe pe domenii”81; după tipul vest-european, întâlnit 
în Franţa, Italia şi Spania, s-a împrumutat ideea „flexibilităţii mecanismelor de piaţă”82; 
după modelul social de piaţă, pe care îl regăsim în Germania, Austria şi Olanda, s-au 
adoptat măsurile de „echilibru între social şi performanţa economică”83, dar şi cele 
privitoare la intervenţia statului în derapajele economice; tipul nordic – din Suedia, 
Norvegia, Danemarca, Finlanda – a împrumutat ţării noastre „forma de piaţă 
contractuală”84 şi intervenţia autorităţilor statului în acţiunile sociale.  
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În sprijinul impunerii democraţiei şi a economiei de piaţă, şi-au arătat 
susţinerea necondiţionată ţările Uniunii Europene, cu care România a încheiat un 
„Acord de Asociere”, la 1 februarie 199385. Cele mai importante puncte ale 
programului prevedeau afilierea politico-economică şi pregătirea punctuală şi 
graduală a cetăţenilor români în vederea aderării la UE şi a devenirii acestora 
„membri cu drepturi depline ai UE”86. Cererea de aderare la Uniunea Europeană a 
fost depusă la Bruxelles, în data de 22 iunie 1995; România a fost primită în rândul 
acestei organizaţii abia la 1 ianuarie 2007. 

 Un amplu program de reconstrucţie economică a fost adoptat – la nivelul 
Uniunii – în ianuarie 1990, pentru Polonia şi Ungaria, denumit Programul PHARE, 
extins, ulterior, şi pentru celelalte ţări ale „Acordului de Asociere”, şi, implicit, şi 
pentru România. Potrivit prevederilor sale, ţările fostului „bloc comunist” erau 
ajutate în procesul de restructurare economică, în vederea funcţionalităţii  
economiei de piaţă şi a iniţiativelor private87. 

 Inculturaţia economică a pieţei libere din România s-a realizat prin 
adoptarea organismelor, măsurilor şi metodelor din lumea dezvoltată şi a făcut din 
ţara noastră o destinaţie „atractivă” pentru investitorii străini. Rolul capitalismului 
occidental a început să se înţeleagă din ce în ce mai  corect şi mai bine în rândul 
societăţii actuale, existând premise optimiste pentru viitor. Totuşi, în rândul 
societăţii îmbătrânite şi nostalgice după vechiul sistem socialist există o oarecare 
teamă şi neîncredere în puterea democraţiei şi a dezvoltării economiei. Am putea să 
afirmăm, fără să greşim, că ceea ce caracterizează întreaga societate românească 
actuală este  fenomenul „precauţiei”, o stare naturală şi firească specifică ţărilor 
capitaliste angrenate în marea economie mondială. 

Aşa cum spunea Alexandru Rusovici, „atenţia” trebuie să fie o calitate a 
întreprinzătorului capitalist, căci „drumul spre piaţă are mirajul său. Îl încearcă mulţi, 
unii îl străbat, dar nu toţi se întorc victorioşi. Piaţa are legile ei, umane, dar aspre. Pe 
frontispiciul ei stă scris: „iniţiativă”,  „competenţă”, „competitivitate”88. 
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THE PATTERN SHOWN BY THE MARKET ECONOMY FROM  

ROMANIA AFTER THE COLLAPSE OF COMMUNISM 

 
(Abstract) 

 
The privations, oppressions and interdictions suffered in the communist period, 

before the Revolution from 1989, determined Romania to direct its vision naturally towards 
capitalism. Always following with interest the progress registered by the western cultures 
and societies, the Romanian society showed that it was “open” and enthusiastic, on 
addressing the civilisation, the prosperity and the material development, due to the market 
economy, the Romanians wishing intensively to adopt the principles and the patterns of this 
system. We could also say that this “transitional process” towards the new economic reality 
is a lengthy one, and faces serious problems and difficulties, mainly because the 
bureaucratic and incompetent management. 

 
  Keywords: economy, communism, capitalism, transition, development. 



 

ARHIVELE OLTENIEI, Serie nouă, nr. 30, 2016, pp. 203-216 

 
 

CONTRIBUŢIA ŞI PERSPECTIVA EVANGHELICILOR  

ROMÂNI ASUPRA REVOLUŢIEI ROMÂNE  

DIN DECEMBRIE 1989 

 

 
BOGDAN EMANUEL RĂDUŢ* 

  
 

1. Argument 

 Evenimentele petrecute la finele anului 1989 au suscitat interesul dezbaterilor 
din ultimul sfert de veac. Asupra lor planează întrebarea, încă nelămurită, dacă a fost 
revoluţie populară sau lovitură de stat. Interesul arătat de conaţionalii noştri, faţă de 
cărţile care apar pe piaţă tratând acest subiect, ne arată setea de adevăr, dar şi dorinţa de 
cunoaştere şi înţelegere. Pentru generaţiile tinere, 1989 poate nu înseamnă nimic, dar 
pentru cei care au participat atunci poate înseamnă totul.  
 Cercetările pentru acest subiect le-am început în 2014. O parte dintre ele 
le-am susţinut sub formă de comunicare ştiinţifică în cadrul unui simpozion şi apoi 
publicate1. Dar am continuat şi dezvoltat subiectul, domeniul fiind încă generos. 
Prezint o nouă variantă, cu noi adăugiri la înţelegerea contribuţiei şi perspectivei pe 
care evanghelicii au oferit-o revoluţiei. Cel puţin pentru ei.  
 Plecând întâi de la cunoaşterea identităţii istorice a acestora, vom aborda 
mai multe paliere. În primul rând, prezenţa evanghelicilor în revoluţie, prin câteva 
exemple, precum şi gradul lor de implicare în evenimentele ce au dus la prăbuşirea 
unui sistem bazat pe ateism şi materialism dialectic. Apoi, vom vedea cum au privit 
aceştia Revoluţia, cum au reflectat-o în presa internă a cultelor, ce a însemnat 
pentru ei şi ce impact a avut asupra comunităţilor religioase ale acestora. Nu mă 
îndoiesc de faptul că poate există şi alte opinii decât cele prezentate în acest studiu, 
de aceea nu emit nicio pretenţie de exhaustivitate.   
 Cercetarea acestui subiect nu se bazează pe documente de arhivă, de altfel 
acestea fiind şi sumare sau chiar inexistente, ci pe memorialistică, conştient, totodată, de 
subiectivismul acesteia, precum şi pe corespondenţa privată cu persoane implicate activ 
în acele zile. 
   

2. Identitatea istorică a evanghelicilor în România 

 Am optat pentru termenul „evanghelici”, decât cel împământenit de 
„neoprotestanţi”, datorită faptului că îi reprezintă mai bine pe aceşti credincioşi. 

                                                 
*Istoric – Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România/Societatea de Ştiinţe Istorice 
din România, Filiala Dolj; e-mail: emy_radut@yahoo.com.  
1 Bogdan Emanuel Răduţ, Revoluţia Română din Decembrie 1989: o reconsiderare din perspectiva 

evanghelicilor români, în „Memoria. Revista gândirii arestate”, nr. 93 (4/2015), pp. 61-70. Din păcate 
s-au scos, fără acordul autorului, toate notele de subsol. Iar unele dintre acestea conţineau şi amănunte 
relevante şi inedite.  
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Este adevărat că evanghelicii sunt o minoritate religioasă în România2, dar nu una 
de neglijat. Contribuţia lor la dezvoltarea României s-a văzut constant după 
Revoluţia din decembrie 1989, după cum vom vedea în studiul de faţă. În fapt, 
însuşi termenul de „evanghelici” s-a implementat în mentalul colectiv cu precădere 
după anii 1990. 
 Termenul acesta defineşte bisericile baptiste, creştine după Evanghelie şi 
penticostale, datorită ataşamentului acestora faţă de Evanghelia Noului Testament. 
Se cunoaşte faptul că în viziunea epocii şi a scriptelor statului, aceştia sunt numiţi 
„neoprotestanţi”, un termen specific românesc. Dar ca neoprotestanţi mai sunt şi 
„adventiştii de ziua a şaptea”, pe care însă nu-i includem în studiul nostru. 

Apariţia lor pe teritoriul României s-a realizat în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Începuturile baptiştilor 
datează din anul 1856, când a sosit în Bucureşti, din Germania, prima familie de 
credincioşi baptişti, cea care avea să constituie nucleul primei biserici baptiste din 
România, deschisă în Bucureşti pe strada Popa Rusu   nr. 223. Cel al creştinilor 
după Evanghelie, în toamna anului 1899, ca urmare a misiunii lui Edmund H. 
Broadbent din Anglia şi Francis Berney cu Charles Aubert din Elveţia. În 
Bucureşti, a avut loc prima adunare, iniţial în limba franceză, şi apoi, acestea s-au 
răspândit pe teritoriul României. În 1939, la presiunile autorităţilor, au acceptat 
fuziunea cu creştinii după Scriptură (apăruţi în Bucureştiul anilor ’20), dar aceştia 
s-au desprins în 1990, formând Biserica Evanghelică Română4. În cele din urmă, 
penticostalii au apărut spre sfârşitul anului 1922. Prima comunitate cu caracter 
penticostal a avut loc la Păuliş, judeţul Arad. În 1950, la presiunile statului, cele 
trei ramuri penticostale, existente până atunci, s-au unit formând Cultul 
Penticostal5.  
 Din punct de vedere juridic, statutul acestora a cunoscut diferite mutaţii, în 
funcţie de epoca istorică a existenţei lor. Astfel, în perioada interbelică baptiştii şi 
creştinii după Evanghelie au fost autorizaţi ca asociaţii religioase, iar penticostalii, 
interzişi. Apoi, anii Celui De-Al Doilea Război Mondial, precum şi regimul condus 
de mareşalul Ion Antonescu6, îi aşează pe toţi în ilegalitate. După 1944 baptiştii şi 
creştinii după Evanghelie reintră în legalitate, în timp ce penticostalii rămân încă 
interzişi. Regimul comunist, instalat după Cel De-Al Doilea Război Mondial, prin 
Decretul 1203/19507, le stipulează celor trei statutul de cult recunoscut în 

                                                 
2 Conform ultimului recensământ din România (2011), cele trei culte evanghelice însumează un total 
de 517.659 credincioşi. A se vedea http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ (accesat la 30 
octombrie 2014). Autorul îşi menţine rezervele faţă de corectitudinea datelor oferite de recenzori. 
3 Bogdan Emanuel Răduţ, Cultele neoprotestante în statul socialist, Craiova, Editura Sitech, 2012,  
pp. 32-34. 
4 Ibidem, pp. 34-39. 
5 Ibidem, pp. 39-42. 
6 Vezi Viorel Achim (ed.), Politica regimului Antonescu faţă de cultele neoprotestante. Documente, 
Iaşi, Editura Polirom, 2013. Din volum lipsesc referirile la penticostali, aceştia nefiind autorizaţi în 
România la acea vreme. 
7 *** Legea şi Statutele cultelor religioase din Republica Populară Română 4, Bucureşti, Editura 
Ministerului Cultelor, 1951, pp. 393-394. 

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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România8. Tot prin acest decret a fost înfiinţată şi Federaţia Reprezentativă a 
Cultelor Evanghelice, ce a funcţionat formal, câţiva ani. Sub acest Decret au 
funcţionat în toată perioada comunistă, dar şi postcomunistă. Cu toate acestea, în 
regimul comunist a existat o discrepanţă între discursul politic şi realitatea 
cotidiană privind drepturile şi libertăţile credincioşilor evanghelici. Au rămas 
consemnate destule cazuri ce pot fi încadrate la persecuţii religioase9, dar nu face 
obiectul studiului de faţă dezvoltarea acestui subiect. 
 

3. Evanghelici implicaţi în Revoluţie 

 Când discutăm despre evanghelici implicaţi în Revoluţie nu-i regăsim în 
acţiuni de protest sau măsuri radicale, conduse de aceştia. N-au organizat nici 
acţiuni subversive. Implicarea lor aduce o altă dimensiune evenimentelor 
revoluţionare, o dimensiune mai degrabă spirituală. Spre exemplificare, vom vedea 
trei cazuri de evanghelici implicaţi activ în Revoluţie.  
 Un prim caz cunoscut este cel al pastorul Petru Dugulescu10, din Timişoara. 
În primul său volum autobiografic, acesta relatează amănunţit implicarea 
credincioşilor baptişti în susţinerea lui László Tökés11, pastorul reformat din 
Timişoara. Şi face acest lucru sub forma unui jurnal cronologic, ce acoperă zilele 
de 15-22 decembrie12. Încă din prima zi, e consemnată participarea mai multor 
credincioşi baptişti şi penticostali, care, alături de cei reformaţi, îl apărau pe cel în 
cauză13. Evenimentele au escaladat din acea zi. Seara, tinerii au început să cânte 
imnuri religioase în limba română şi maghiară. S-au aprins lumânări şi s-a stat în 
faţa casei pastorului reformat Tökes14.  
 A doua zi, 16 decembrie, era o zi de sâmbătă. Petru Dugulescu decide ca 
un grup de tineri baptişti să meargă la Biserica Reformată. Fiind îndemnat de un 
apropiat să nu se implice, acest lucru fiind „politică curată”, Dugulescu răspunde: 
„Da, am zis eu, dar e politica lui Dumnezeu împotriva forţelor întunericului”15. 
 Deşi Dugulescu prezintă multe amănunte din acele zile revoluţionare, 
semnalez doar perspectiva pe care acesta o dă acelor prime zile: „Mass-media 
româneşti şi internaţionale nu arătaseră nici un interes faţă de faptul că pentru două 
zile şi o noapte la Timişoara a fost o revoluţie creştină, paşnică, ce a declanşat 
Revoluţia politică anticomunistă. Dar adevărata istorie nu poate fi decât obiectivă. 

                                                 
8 Acest decret vine în contextul în care baptiştii erau deja recunoscuţi drept cult din 1944, iar creştinii 
după Evanghelie şi adventiştii de ziua a şaptea, din 1946. Beneficiarii direcţi ai decretului sunt 
penticostalii, atestaţi pentru prima dată legal.  
9 Vezi, printre altele, Marius Silveşan, Bogdan Emanuel Răduţ, Cultele neoprotestante şi drepturile 

omului. Un strigăt la Radio Europa Liberă (aprilie 1977), Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2014.  
10 Petru Dugulescu (1945-2008), pastor, scriitor şi om politic baptist.  
11 László Tökés (n.1952), pastor reformat şi om politic. La momentul actual (2016), este destul de 
controversat în mediul public românesc. Autorul îşi menţine rezerva în ceea ce priveşte personalitatea 
şi activitatea lui Tökés, mai ales din cauza derapajelor acestuia din ultimii ani. 
12 Petru Dugulescu, Ei mi-au programat moartea, Timişoara, Editura Marineasa, 2003, pp. 255-290.  
13 Ibidem, p. 256.  
14 Ibidem, pp. 256-257 
15 Ibidem, p. 258.  
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Vineri, 15 decembrie, vineri noaptea şi sâmbătă, 16 decembrie, în oraşul de pe 
Bega s-a întâmplat un miracol, adică mai mult decât o revoluţie”16. 
 Demn de semnalat este imaginea pe care acesta o dă şi evenimentelor 
ulterioare, fiind vorba de o interpretare teologică a acestora: „Dimensiunea 
spirituală (nu îmi place termenul „religioasă”) a căpătat un şi mai puternic caracter 
antiateist şi pro Deo în Piaţa Operei. Aici, spre deosebire de Biserica Reformată, 
numărul participanţilor era de ordinul miilor şi al zecilor de mii. Când Revoluţia a 
atins punctul culminant, pe 22 decembrie 1989, se estimează că mulţimea a fost de 
peste 100.000, unii susţin că ar fi fost în jur de 200.000 de manifestanţi. Pe lângă 
sloganurile anticeauşiste şi anticomuniste, ca „Jos Ceauşescu! Jos dictatorul! Să fie 
judecat, aicea în Banat!”, se striga frecvent: „Există Dumnezeu!” şi se făcea 
rugăciunea Tatăl Nostru. Câţiva tineri baptişti şi penticostali au adus o chitară şi au 
început să intoneze câteva cântece creştine. Îmi amintesc că în prima noapte s-a 
cântat: „Glorie, glorie, Aleluia” şi „Sfârşitul veacului trăim”. Acesta din urmă a 
fost atât de îndrăgit de toţi cei prezenţi, încât a devenit un şlagăr, iar apoi Imnul 

Revoluţiei de la Timişoara17. Oamenii cântau cu mâinile împreunate ca pentru 
rugăciune şi cu feţele transfigurate versurile acestei cântări [..] Românii, care timp 
de 45 de ani au fost înstrăinaţi de Dumnezeu şi au fost învăţaţi sistematic că 
Dumnezeu nu există, acum Îl căutau pe Dumnezeu, Îl doreau pe Dumnezeu, Îl 
strigau pe Dumnezeu din adâncul fiinţei lor”18. 
 Însuşi Dugulescu se implică, iar, de la balconul Operei, conduce mulţimea 
adunată în piaţă în intonarea rugăciunii Tatăl Nostru.  
 Un alt exemplu, tot de la Timişoara, este cel al profesoarei Speranţa 
Cătană19. În momentul acela, era dirijoarea corului Bisericii Penticostale Elim. Pe 
20 decembrie, a recitat de la balconul Operei poezia Există Dumnezeu20, scrisă de 
Costache Ioanid21, după care „mulţimea a preluat această afirmaţie, făcând din ea 
sloganul preferat al acelor zile”22. La mulţi ani după Revoluţie, i-a dedicat o 
monografie biografică poetului Ioanid în care mărturiseşte: „Cred că nu e lipsit de 
interes să relatez un autentic moment din zilele Revoluţiei 1989, când, din balconul 

                                                 
16 Ibidem, p. 262.  
17 Versurile cântării se regăsesc, între altele, în *** Laudele Domnului, Chistian Aid Ministries, Ohio, 
S.U.A., p. 275. 
18 Petru Dugulescu, op.cit., p. 273. Fiind şi poet, acesta a compus câteva poezii care consemnează 
acele zile, precum Crăciunul de la Timişoara, Calea Girocului sau Se întoarce Dumnezeu în 

România. Petru Dugulescu, Călătorii enigmatici. Poezii, Arad, Editura Multimedia Internaţional, 
[s.a.], pp. 26-28, 30-32, 160-162. 
19 Speranţa Doina Cătană (n.1952), profesor, muzicolog şi scriitoare penticostală.   
20 Poezia Există Dumnezeu se regăseşte în Costache Ioanid, Taine, Bucureşti, Editura Stephanus, 
2002, pp. 161-162. 
21 Costache Ioanid (1912-1987), poet creştin.  
22 Corespondenţă electronică Bogdan Emanuel Răduţ – Speranţa Catană, 03.11.2014. Mai vezi Lidia 
Răscol, Privind în urmă, Timişoara, Editura Dalia, 2007, p. 167: „În 16 decembrie 1989, la Timişoara 
a început Revoluţia împotriva comunismului. În faţa mulţimilor revoltate de urgia comunistă, sora 
Doina Cătană a recitat, din balconul Operei, poezia fratelui Costache Ioanid, Există Dumnezeu. Sute 
de mii de oameni au repetat, strigând cu înflăcărare, ca un slogan nou: Există Dumnezeu, Există 

Dumnezeu.” 
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Operei Române din Timişoara, am recitat aceste versuri. În euforia înflăcăratelor 
zile ale revoluţiei, sutele de mii de timişoreni au creat un nou slogan, pe care l-au 
scris mai apoi pe steaguri şi pancarte şi l-au aclamat cu forţa vocilor unite: Există 

Dumnezeu! Să vezi mulţimea sutelor de mii plecându-se pe genunchi şi rostind în 
cor Tatăl Nostru! Să vezi aceeaşi mulţime cântând, cântecul care a fost cunoscut de 
atunci ca Imnul Revoluţiei: El vine iar! Să trăieşti cu adevărat miracolul clamării a 
ceea ce nu s-a putut recunoaşte nici măcar în particular, în timpul ideologiei ateiste, 
timp în care profesorii, parcă mai mult decât alte categorii sociale, erau urmăriţi, 
anchetaţi şi eliminaţi din învăţământ, dacă aveau o altă viziune despre lume şi 
viaţa, decât cea a Partidului Comunist. Poate de aceea am recitat cu şi mai multă 
înflăcărare, propria-mi convingere, mândră că ea poate fi ilustrată atât de măiestrit 
[…]. Trebuie să recunosc acum, că în înflăcărarea speranţelor care ne-a însoţit pe 
timişoreni în acele zile, eu am schimbat cuvântul CERURI cu ŢARĂ23, socotind 
această intervenţie ca un act de patriotism, care mobilizează însufleţirea mulţimii 
din Piaţa Operei. Nu voi putea descrie însă, niciodată sentimentul trăit în frenezia 
strigătului tumultuos: Există Dumnezeu! Există Dumnezeu!”24.  
 Însoţind această mărturie, mai redau un episod demn de anecdote, petrecut 
în acelaşi timp cu Revoluţia din Timişoara, dar în altă parte a pământului, relatat de 
Cristian Ioanide, fiul poetului Costache Ioanid: „Era 5.00 dimineaţa, aici, la 
Portland, când a sunat telefonul de pe noptiera mea. Aud în receptor un hohot de 
râs ce nu se mai oprea, ca de pe urma unei crize nervoase. Neliniştit, întreb în 
engleză cine este. «Richard Wurmbrand25, Cristi. Ce, nu mă recunoşti»?!. Cum să 
nu-l recunosc când mi-a fost pastor din fragedă pruncie? Numai că, Nenea Richard 
era un om foarte vesel, mereu cu zâmbetul pe buze, dar nu era pus pe şotii 
niciodată. Ba chiar nu le suporta. Aşa că stupoarea mea era la paroxism, eram 
siderat şi nu aveam grai. «Ştii ceva?», continuă el, tot hohotind. «Astă seară, 
Costel, taică-tu, dă un chef în Cer de duduie!» Şi această formulare m-a ameţit, 
căci parcă nu venea din gura marelui predicator. Şi mai ales, cuvintele «taică-tu» şi 
«chef» nu se-ngemănau. M-am liniştit, într-un târziu, când am înţeles că la 
Timişoara e cu adevărat revoluţie, şi încă nu una obişnuită, ci care debutează cu o 
poezie creştină”26.  
 Versurile poeziilor şi cântărilor creştine care se auzeau în acele zile aveau 
ca mesaj central existenţa lui Dumnezeu, negată de ateismul comunist, şi 
implicarea Lui în istoria pe care ei o trăiau şi o înfăptuiau atunci.  

                                                 
23 Strofa a doua: Şi-o inimă ce pentru CERURI/ŢARĂ bate. 
24 Speranţa-Doina Cătană, Costache Ioanid, Colecţia Biografii Creştine Nr. 2, Timişoara, Editura 
Dalia, 2006, pp. 21-22.  
25 Richard Wurmbrand (1909-2001), pastor şi scriitor luteran, cunoscut opozant al regimului 
comunist, închis 14 ani şi jumătate  pentru credinţa-n Dumnezeu (1948-1956, 1959-1964). În 1965, 
emigrează în Norvegia, fiind cumpărat de o organizaţie creştină norvegiană, contra sumei de 10.000 
de dolari. În 1966, se stabileşte în Statele Unite unde înfiinţează organizaţia Isus pentru lumea 

comunistă, redenumită ulterior Vocea Martirilor.  
26 Cristian Ioanide, Blândul poet sau anularea tematică, în Speranţa-Doina Cătană, op. cit., pp. 165-
166. 
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 Cel de-al treilea exemplu la care facem referire este pastorul Paul Negruţ27 
din Oradea. În zilele de 15-17 decembrie, a fost invitat să predice în Biserica 
Baptistă Betel din Timişoara, prilej cu care a asigurat asistenţă spirituală unde a 
fost necesar în acele zile. Întors la Oradea, în 22 decembrie, s-a adresat mulţimii 
adunate în faţa Primăriei. Apoi s-a implicat în organizarea de asistenţă medicală în 
spitale sau socială în orfelinate, prin dirijarea de ajutoare externe în Oradea şi 
întreg judeţul Bihor28. 
 După arestarea lui Nicolae Ceauşescu s-a creat Consiliul Frontului Salvării 
Naţionale (C.F.S.N.), unde a fost inclus şi Paul Negruţ29. Includerea sa în C.F.S.N. 
s-a datorat poetului Ioan Alexandru30, dar Negruţ nu a dorit nicio implicare 
politică, după cum însuşi mărturiseşte: „În noaptea respectivă [22 decembrie] când  
numele meu a fost menţionat la TV, m-am rugat din toată inima să primesc 
călăuzire de la Domnul în legătură cu locul şi rolul meu în împrejurările de atunci. 
Domnul a fost bun cu mine şi mi-a vorbit foarte clar că locul şi rolul meu sunt în 
predicarea Evangheliei, păstorirea bisericii şi înfiinţarea unei universităţi creştine. 
Prin urmare, am refuzat oferta politică şi am rămas până în ziua de azi implicat în 
predicarea Evangheliei, păstorirea bisericii şi formarea noilor generaţii de lucrători 
la Universitatea Emanuel din Oradea”31. 
 La punctul acesta fac o precizare legată de creştinii după Evanghelie. După 
cum am văzut în exemplele de mai sus, în Revoluţie au fost implicaţi baptişti sau 
penticostali. Creştinii după Evanghelie, prin însăşi natura lor, nu au cazuri de 
implicare activă în Revoluţie. Sau dacă au, nu le-au făcut publice până acum.  
 

4. Perspectiva evanghelicilor privind Revoluţia 

 Evanghelicii se depărtează de soluţionarea dilemei istoriografice dacă a 
fost revoluţie sau lovitură de stat, pentru că au dat o altă dimensiune evenimentelor 
anului 1989, trecându-le printr-o interpretare proprie. Am ales două aspecte pe care 
le consider relevante în studiul nostru şi care ne arată cum teologia evanghelicilor a 
afectat modul acestora de percepţie al evenimentelor revoluţionare. 
 Majoritatea evanghelicilor, fie lideri sau credincioşi simpli, văd în 
înlăturarea cuplului dictatorial intervenţia lui Dumnezeu. Ca să înţelegem mai bine, 
am selectat câteva exemple. Un prim astfel de exemplu, elocvent în cadrul analizei 
noastre, este relatarea profesorului Ioan Bunaciu32: „Eu am cunoscut din Cuvântul 
lui Dumnezeu [Biblia] că va cădea comunismul din România încă din 23 august 
1989 şi vreau să explic cum am ajuns la această concluzie. La sărbătoarea din 23 

                                                 
27 Paul Negruţ (n.1953), pastor, profesor şi teolog baptist, preşedinte al Cultului Creştin Baptist din 
România (1999-2007).  
28 Corespondenţă electronică Bogdan Emanuel Răduţ – Paul Negruţ, 04.11.2014.  
29 Alexandru Oşca, Revoluţia Română din Decembrie 1989. Suport de curs universitar, Bucureşti, 
Editura IRRD, 2012, p. 159. În document, numele lui apare ca „Paul Negruţi”, evident o greşeală de 
scriere din epocă. 
30 Ioan Alexandru (1941-2000), poet, scriitor şi om politic. 
31 Corespondenţă electronică Bogdan Emanuel Răduţ – Paul Negruţ, 04.11.2014. 
32 Ioan Bunaciu (1925-2015), pastor, profesor şi teolog baptist, director al Seminarului Baptist din 
Bucureşti (1970-1988). 
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august 1989, Ceauşescu şi soţia lui au privit defilarea muncitorilor stând la 
balconul palatului ce l-au construit în vara aceea pe strada Plevnei între râul 
Dâmboviţa şi strada Pârvan [Casa Radio]. Eu m-am furişat prin mulţime şi m-am 
aşezat în faţa perechii prezidenţiale care saluta cu bucurie muncitorii care defilau 
prin faţa lor. Ei se aflau în balconul palatului la etajul 1, iar muncitorii, purtând 
tablouri mari şi grele ale lui Ceauşescu şi soţiei sale, strigau când ajungeau în faţa 
lor: Ceauşescu şi Partidul, slavă lui. Când s-a terminat defilarea muncitorilor, 
perechea prezidenţială a coborât din balcon şi, pe scările palatului, stând în 
picioare, se aflau membrii Comitetului Central al Partidului Comunist. Când Elena 
şi Nicolae Ceauşescu au ajuns în dreptul lor, au strigat şi ei: Slavă lui Ceauşescu. 
Când am auzit aceste laude care i s-au adus lui Ceauşescu şi când am văzut modul 
satisfăcut în care le-a primit, i-am spus soţiei: Gata cu Ceauşescu. Va cădea în 

curând pentru că Domnul a spus în Cuvântul Său: „Slava Mea nu o voi da 

altuia”33. Iar în 22 decembrie 1989, Ceauşescu a hotărât să se facă un mare miting 
în faţa Palatului [Regal] şi a adunat muncitorimea din uzinele Bucureştiului ca să-l 
ovaţioneze pentru ce a făcut la Timişoara, dar muncitorii l-au fluierat. El s-a speriat 
şi s-a retras în palatul său şi retras a fost pentru totdeauna. A căzut din înalta 
funcţie fără să se tragă nici un foc de armă. A căzut pentru gândul pe care l-a pus 

în inima lui Dumnezeu să adune mulţimile să-l aduleze. […] Iar ce a urmat după ce 
Dumnezeu l-a înlocuit din funcţie s-a datorat oamenilor care n-au avut răbdare şi 
încredere să-l lase pe Dumnezeu să lucreze şi s-au apucat ei între ei să-şi rezolve 
problemele politice şi aşa am avut în trei zile, în Bucureşti 1000 de oameni care au 
murit. (s.n.)”34. 
 Al doilea exemplu este cazul pastorului Vasile Taloş35, care îşi aminteşte 
că în zilele şi haosul revoluţiei bucureştene a dorit să aibă o intervenţie la TVRL36. 
Privind retrospectiv acesta face şi referiri la evanghelici şi perspectiva dată de acele 
zile: „A doua zi după fuga lui Ceauşescu, în 23 Decembrie 1989, când la Televiziunea 
Liberă s-au auzit pentru prima dată în patru decenii, colinde de Crăciun, personal 
am mers la Televiziunea Liberă să transmit un mesaj de Crăciun în numele 
credincioşilor evanghelici. Am ajuns la televiziune cu un tab, deoarece încă se 
trăgea, şi m-am întors pe jos bucuros că am înregistrat un mesaj de Crăciun pentru 
ţară. Am citit Isaia 9:1-737. […] Din câte îmi amintesc, am spus câteva cuvinte 
                                                 
33 Biblia (traducerea Dumitru Cornilescu), Isaia 48:11 - Din dragoste pentru Mine, din dragoste pentru 
Mine vreau să lucrez! Căci cum ar putea fi hulit Numele Meu? Nu voi da altuia slava Mea. 
34 Ioan Bunaciu, Concepţia baptistă despre lucrarea Duhului Sfânt, Bucureşti, [s.e.], 2011, p. 36.  
35 Vasile Alexandru Taloş (n.1944), pastor, profesor şi teolog baptist, preşedinte al Cultului Creştin 
Baptist din România (1991-1999).  
36 Televiziunea Română Liberă.  
37 Biblia (traducerea Cornilescu), Isaia 9:1-7 - Totuşi întunerecul nu va împărăţi vecinic pe pământul 
în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui 
Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, 
Galileea Neamurilor. Poporul, care umbla în întunerec, vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în 
ţara umbrei morţii răsare o lumină. Tu înmulţeşti poporul, îi dai mari bucurii; şi el se bucură înaintea 
Ta, cum se bucură la seceriş, cum se veseleşte la împărţirea prăzii. Căci jugul care apăsa asupra lui, 
toiagul, care-i lovea spinarea, nuiaua celui ce-l asuprea, le-ai sfărâmat, ca în ziua lui Madian. Căci 
orice încălţăminte purtată în învălmăşeala luptei, şi orice haină de război tăvălită în sânge, vor fi 



210   Bogdan Emanuel Răduţ 

despre intervenţia suverană a lui Dumnezeu şi am urat tuturor cetăţenilor 
României, pace prin Domnul nostru Isus Cristos. Am aşteptat ca mesajul să fie 
transmis în seara acelei zile. Am aşteptat şi în zilele următoare. Am aşteptat până 
pe 26 Decembrie. Degeaba! Mesajul nu a fost transmis. O sumedenie de preoţi 
ortodocşi se perindau transmiţând urări de Crăciun. Mai mulţi colegi din ţară au 
început să mă sune şi să întrebe de ce nimeni din Bucureşti nu transmite pe postul 
naţional al Televiziunii Libere un mesaj din partea credincioşilor evanghelici. În 
acele zile am realizat că libertatea câştigată de români s-ar putea să nu însemne şi 

libertate pentru credincioşii evanghelici din România (s.n)”38. 
 Cel de-al treilea exemplu este pastorul Iosif Ţon39, în vremea aceea realizator 
de emisiuni religioase la Radio Europa Liberă şi preşedinte al Societăţii Misionare 
Române, cu sediul la Wheaton, SUA. În emisiunile sale acesta susţinea că regimul 
comunist se va prăbuşi. Motivaţia o explică singur: „În multe dintre predicile mele la 
Europa Liberă şi BBC, am început să vorbesc deschis despre iminenta prăbuşire a 

sistemului comunist. Mulţi erau speriaţi de prezicerile acestea. Mulţi au căutat să mă 
convingă să nu mai spun să se va prăbuşi comunismul, deoarece nu se va întâmpla 
aşa ceva şi doar îmi voi compromite tot mesajul. Oamenii ziceau: Sistemul comunist 

şi imperiul sovietic sunt prea puternice ca să se prăbuşească vreodată. Eu 
răspundeam: Problema voastră e că voi vedeţi doar puterea colosală a duşmanului. 

Eu văd deasupra lui un Dumnezeu atotputernic, şi El va face într-o zi un semn cu 

mâna Lui şi tot sistemul comunist se va prăbuşi, iar imperiul sovietic se va destrăma. 
Referitor la destrămarea imperiului sovietic, iată care mi-a fost raţionamentul: Am 
citit undeva că există în Uniunea Sovietică 90 de popoare la care Evanghelia n-a 
ajuns niciodată. Sovieticii nu lăsau pe nimeni din afară să ajungă la ele. Ei bine, 
Domnul Isus a spus că Evanghelia trebuie să ajungă să fie predicată la fiecare 
naţiune. Fiindcă Uniunea Sovietică era o barieră în calea planului Fiului lui 
Dumnezeu, era obligatoriu ca ea să fie dată la o parte. Ea trebuia să se destrame, 
pentru ca Evanghelia să ajungă la toate aceste popoare. (s.n.)”40. 
 Acesta a dat şi-o telegramă, în 23 decembrie, prin care se vede că evanghelicii 
români din diaspora salutau zorii libertăţii din România: „Fraţi români, Societatea 
Misionară Română, care reprezintă români neoprotestanţi din toate ţările exilului şi 
care în anii întunecaţi ai terorii comuniste a luptat împotriva oprimării din România, se 
bucură astăzi cu voi în a doua zi a libertăţii României. […] Suntem alături de voi, vă 
admirăm, neam de eroi, şi abia aşteptăm să construim împreună. [..]”41. 

                                                                                                                            
aruncate în flăcări, ca să fie arse de foc. Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi 
pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor, Domn al păcii. 
El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi 
împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci: iată ce 
va face râvna Domnului oştirilor”. 
38 Corespondenţă electronică Bogdan Emanuel Răduţ - Vasile Alexandru Taloş, 22 iulie 2014. 
39 Iosif Ţon (n.1934), pastor, profesor şi teolog baptist, preşedinte al Societăţii Misionare Române, cu 
sediul la Wheaton, S.U.A. (1982-2004). 
40 Iosif Ţon, Mesaje transmise la Radio BBC şi Europa Liberă, Oradea, Editura Cartea Creştină, 
2005, pp. 11-12.  
41 Ibidem, p. 494.  
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 Cele trei exemple de mai sus reliefează ideea de intervenţie a divinităţii în 
mersul istoriei lumii. Până la urmă, evanghelicii susţin şi consideră, ca şi alte 
grupări religioase, că Dumnezeu este Cel ce conduce istoria şi destinul omenirii.  
 Apoi, mai există şi perspectiva potrivit căreia revoluţia a venit ca un 
răspuns la rugăciunile credincioşilor, adresate către Dumnezeu pentru vremuri de 
libertate. Este indubitabil că aceste rugăciuni erau personale şi private, în public 
nefiind permise, iar dacă totuşi se întâmplau, urmau repercusiuni foarte severe.  
 Această opinie îi face pe credincioşi cumva părtaşi la răsturnarea regimului 
comunist din România, o implicare nu neapărat activă şi vocală. Richard 
Wurmbrand considera rugăciunea credincioşilor ca o „armă” contra expansiunii 
comunismului: „Comunismul se infiltrează şi subminează lumea liberă. Noi să 
subminăm lumea comunistă cu Evanghelia. Să-i câştigăm cu iubire pe cei care o 
alcătuiesc [..] Să ridicăm o oştire de războinici, care folosesc ca armă 
rugăciunea!”42. 

 
5. Revoluţia reflectată în presa evanghelicilor 

 Cercetând presa evanghelicilor, nu constatăm o preocupare specială pentru 
evenimentele sociale şi politice ale României, neavând nici spaţiul necesar şi 
nefăcând nici obiectul acestora. Referirile pe care le fac, însă, sunt cu precădere 
bazate pe propria înţelegere teologică şi au ca obiect ideea de libertate, atât de mult 
râvnită în anii comunismului. 
 În cazul baptiştilor, interpretarea Revoluţiei este clar redată de preşedintele 
din acea vreme al cultului, Traian Grec: „Revoluţia poporului român a avut şi un 
caracter creştin: non violenţa, fără răzbunare. În acest spirit nou izvorât dintr-o 
concepţie superioară despre viaţa omului pe pământ, aşa cum este arătată în 
Sfintele Scripturi, trebuia ca Naţiunea Română să-şi reîntroneze statutul libertăţii, 
singura cale care poate conduce cu succes democraţia ţării noastre”43. 
 Promovând ideea de libertate, scandată şi cerută de popor în zilele 
revoluţiei, acesta opinează: „Protestanţi şi neo-protestanţi sunt termeni atribuiţi 
creştinilor care au luptat pentru libertate de conştiinţă şi acţiune. Oamenii Bibliei 
care s-au lăsat inspiraţi de cuvintele Evangheliei nu au cerut niciodată libertate 
numai pentru grupul lor, ci pentru toţi. Fiecare om a fost creat de Dumnezeu liber 
şi fericirea fiecăruia este de a-şi manifesta sentimentele şi opiniile liber”44.  
  Un alt articol, în respectivul număr, este semnat de Ioan Tătarul, care are ca 
bază evenimentele din 22 decembrie 1989, şi se încheie cu un mesaj de atenţionare: 
„Acum, iată-ne în libertate! Dar ce facem cu ea? Ştim cum s-o întrebuinţăm? 
Înţelepciunea cerută odinioară de către împăratul Solomon din partea lui 
Dumnezeu, ne este absolut necesară în aceste zile noi, dăruite de Dumnezeu 
poporului nostru credincios, ca prin ajutorul nemijlocit al înţelepciunii să 
prosperăm pe calea credinţei în iubirea de oameni şi de Dumnezeu în aşa măsură 

                                                 
42 Richard Wurmbrand, De la suferinţă la biruinţă, Bucureşti, Editura Stephanus, 2001, p. 21.  
43 Traian Grec, Isus Hristos şi libertatea, în „Îndrumătorul creştin baptist”, Organ de presă al Cultului 
Creştin Baptist, Anul XXXXV, nr. 1, ianuarie-februarie, 1990, p. 1.  
44 Ibidem.  
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încât să ne învrednicim de libertatea rezultată din Revoluţia lui 22 DECEMBRIE 
1989”45. 
 În afara celor două articole, în cadrul revistei, se mai aminteşte de faptul că 
în revoluţia bucureşteană, au fost şi tineri baptişti victime ale gloanţelor. Este 
pomenit chiar numele lui Daniel Vinersan, împuşcat la I.M.G.B.46, dar care a 
scăpat cu viaţă în urma spitalizării47. 
 Creştinii după Evanghelie sunt reţinuţi şi rezervaţi în ce priveşte articolele 
cu iz socio-politic. Acest lucru se datorează şi neimplicării active a acestora în 
zilele Revoluţiei. La 2 ianuarie 1990, în urma noii realităţi politice a ţării, într-o 
întâlnire naţională, la Ploieşti, s-a trecut la reorganizarea cultului, prin alegea unei 
conduceri provizorii formată din şapte lideri. Aceştia au semnat un articol în primul 
număr al revistei cultului din 1990, din care spicuim: „Am primit această libertate, 
o libertate plătită cu sânge. Multe vieţi omeneşti au fost curmate în mod bestial. Au 
murit tineri şi copii. Prin jertfa lor suntem liberi. Păşim acum mai sigur. Speranţe 
noi înmuguresc în inimile noastre. Dar nu trebuie să uităm. Sub tălpile noastre mai 
este încă sânge vărsat. Nu putem merge oricum. Va trebui să păşim cu atenţie. 
Suntem datori. Această jertfă ne obligă [..]”48. 
 În afara acestui articol, nu se mai fac trimiteri la momentul Revoluţiei.  
 În schimb, pentru penticostali Revoluţia a fost prilejul de a reveni la 
denumirea revistei de dinainte de război. În primul număr din 1990, regăsim o 
poezie dedicată României şi semnată de preşedintele cultului la acea vreme, Emil 
Bulgăr, din care redăm ultimele două strofe: 

Sita genelor îmi cerne 
Lacrimile de durere 
Pentru fii-ţi ce căzură 
Seceraţi de mitraliere. 
 
Duhul mi se înfioară 
Înălţat în rugăciune 
Dumnezeu să-ţi dăruiască 
Românie – vremuri bune!49 

 În amintitul număr al revistei, găsim mai multe referiri la Revoluţie decât 
în revistele celorlalte culte. Aceştia au publicat Comunicatul către ţară al 

Consiliului Frontului Salvării Naţionale50, precum şi un comunicat al cultului către 
Front. Şi cultul penticostal a avut o întâlnire privind reorganizarea, în 9-10 
ianuarie, la Bucureşti, şi, drept urmare, au comunicat Frontului noua conducere51. 
                                                 
45 Ioan Tătaru, Renaşterea spirituală, în „Îndrumătorul Creştin Baptist”, p. 19.  
46 Întreprinderea de Maşini Grele Bucureşti. 
47 Ioan Tătaru, Ştiri religioase, în „Îndrumătorul Creştin Baptist”, p. 21. 
48 ***, O jertfă care ne obligă, în „Calea Credinţei”, Revistă editată de Uniunea Cultului Creştin după 
Evanghelie, nr. 1, ianuarie-februarie, 1990, p. 2.  
49 Emil Bulgăr, Te sărut pe frunte Ţară, în „Cuvântul Adevărului”, Buletinul Cultului Penticostal 
Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, Anul I, Nr. 1, ianuarie, 1990, p. 1.  
50 *** Comunicatul către ţară al Consiliului Frontului Salvării Naţionale, în „Cuvântul Adevărului”, p. 3.  
51 *** Consfătuirea de lucru de la sediul Cultului Penticostal, în „Cuvântul Adevărului”, pp. 4-5. 
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Au emis chiar şi un comunicat la Radio România Liberă, în 29 decembrie, redat şi 
în paginile revistei52. Este amintită chiar şi ziua de 12 ianuarie 1990, ca zi de doliu 
naţional pentru victimele revoluţiei53. Aşadar, presa penticostală a fost cea mai 
aplecată spre situaţia socio-politică, comparativ cu celelalte două amintite. 
 Astfel, în organele de presă ale celor trei culte evanghelice, printre 
articolele teologice şi biblice, şi-au făcut loc şi rânduri despre revoluţie şi libertate, 
atât de aşteptate de aceştia în anii opresiunii comuniste care a afectat şi Biserica. 
Este cunoscută realitatea potrivit căreia unele dintre cele mai directe beneficiare ale 
revoluţiei au fost cultele creştine, iar acest lucru nu a întârziat să se vadă şi în presa 
acestora încă din anii 1990.  
  

6. Beneficiile Revoluţiei pentru evanghelici 
 Imediat după Revoluţia din decembrie, evanghelicii au cunoscut o creştere 
fulminantă din punct de vedere numeric54, raportându-ne la statisticile din comunism, 
implicându-se apoi activ în viaţa socială, culturală şi religioasă a României, dând 
acesteia un nou aspect identitar. Până la urmă, cultele religioase au fost beneficiarele 
directe ale Revoluţiei, acestea fiind constrânse şi persecutate de vechiul regim.  
 Încă din 22 decembrie, la Timişoara, a apărut o proclamaţie cu titlul „A căzut 

tirania!”, ce va fi citită în faţa mulţimii din Piaţa Operei si apoi răspândită, după ce în 
prealabil a fost tipărită în română, maghiară, sârbă si germană. În ea, la punctul II 
alineatul 9, se cerea „libertatea reală a cultelor religioase”55. Dacă regimul comunist era 
aşa de deschis precum se declara, iar cultele se bucurau de libertate, la ce mai era 
necesară o astfel de doleanţă? Regimul dictatorial ateu se prăbuşea şi începeau să iasă la 
iveală realităţile cotidiene cu care se confrunta populaţia. Acum, aceste realităţi treceau 
uşor graniţa, spre informarea opiniei publice din „lumea liberă”.  
 Ca urmare a noilor realităţi social-politice, trei dintre cultele neoprotestante s-
au unit în ceea ce s-a denumit Alianţa Evanghelică din România56. Încercări de 
unificare a cultelor au existat şi-n regimul comunist57, însă fără o durată semnificativă.  
                                                 
52 *** Mesaj, în „Cuvântul Adevărului”, p. 5.  
53 *** Doliu naţional, în „Cuvântul Adevărului”, p. 14.  
54 Pentru edificare vezi recensămintele din 1992, 2002 şi 2011.  
55 Daniela Osiac (coord.), Revoluţia din decembrie 1989: Mesaj pentru România. Proclamaţii, 

apeluri, manifeste ale Revoluţiei Române din Decembrie 1989, Bucureşti, Editura IRRD, 2010, p.18. 
56 Alături de baptişti, creştini după Evanghelie şi penticostali s-au alăturat, pentru o vreme, gruparea 
Oastea Domnului din Galaţi, condusă de Constantin Tudose, Biserica Lutherană din Bucureşti şi 
Biserica Evanghelică Română. Vezi Bogdan Emanuel Răduţ, Alianţa Evanghelică din România. 

Istoric şi documente, Craiova, Editura Sitech, 2015.  
57 În 1950, s-a format Federaţia Cultelor Evanghelice, în care intrau baptiştii, adventiştii de ziua a 
şaptea, creştinii după Evanghelie (cu ambele ramuri) şi penticostalii. Art.10 din Statutul Federaţiei 
prevedea ca în conducere să fie 5 delegaţi baptişti, 3 adventişti, 2 creştini după Evanghelie şi 2 
penticostali. Însă această structură impusă de autorităţi nu a durat decât câţiva ani. O nouă încercare a 
fost în epoca Ceauşescu prin Consiliul Consultativ al Cultelor, unde erau înglobate toate cultele 
religioase legale din R.S. România, fiind reprezentate prin şefii acestora. Ideea i-a aparţinut lui 
Ceauşescu în anii ’70 când dorea să simuleze democratizarea Partidului Comunist şi-a României. 
Însă, acest Consiliu, care practic îi implica tot mai mult pe liderii cultelor în activităţi străine de cele 
religioase, nu a funcţionat niciodată. Bogdan Emanuel Răduţ, Cultele neoprotestante în statul 

socialist, pp. 77-78. 
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 Concret, Alianţa Evanghelică din România s-a fondat în anul 1990, nu pe 
criterii politice sau economice şi fără nicio presiune externă. În 13 martie, un grup 
de 57 de pastori şi lideri laici de la mai multe biserici evanghelice (unii dintre ei 
cunoscuţi lideri din regimul comunist) s-au întâlnit la Bucureşti pentru a discuta 
punctele doctrinare care îi unesc sau îi diferenţiază. Ajungând la aceleaşi concluzii, 
s-a decis iniţierea mai multor acţiuni comune, precum şi înfiinţarea de instituţii 
comune (radio, televiziune, presă, edituri ş.a.). Conducerea acesteia avea să fie 
asigurată de fiecare cult prin rotaţie pentru un mandat de patru ani. Ca urmare, în 
19-21 octombrie 1990, la Bucureşti, în fosta sală de congrese a PCR (actuala Sala 
Palatului) a avut loc primul Congres al Alianţei Evanghelice din România, unde 
mii de credincioşi din ţară s-au bucurat împreună de noile vremuri de libertate de 
mult tânjite de aceştia.  
 Cu acest prilej, preşedintele României, Ion Iliescu a trimis un mesaj în 
care, printre altele, spunea: „Constituirea Alianţei Evanghelice din România oferă 
un exemplu concret al dreptului şi libertăţii de conştiinţă şi asociere asigurate de 
statul nostru”.58 Astfel s-a deschis un nou capitol în istoria evanghelicilor din 
România, unul al afirmării şi ascensiunii, iar Alianţa funcţionează şi astăzi. 
 Biblia şi literatura creştină era supusă oprobiului în anii comunismului. Nu 
se tipăreau cărţi creştine, acestea intrau clandestin în ţară, în special prin Crucea 
Roşie, şi cu preţul libertăţii celor ce le transportau. La graniţa de intrare în 
România, turiştii erau întrebaţi dacă au asupra lor Biblii59, iar dacă răspunsul era 
pozitiv, acestea erau confiscate. 
 Imediat după Revoluţie, au apărut librăriile creştine şi România a fost 
inundată de literatură creştină. Oameni cu viziune din Occident, români emigranţi 
care aşteptau deja prăbuşirea comunismului şi în România, aveau tiruri cu literatură 
deja pregătite. Astfel, au apărut primele librării creştine, Stephanus la Bucureşti şi 
Cartea Creştină la Oradea. Astăzi, există librării cu literatură creştină în aproape 
toate oraşele mari ale ţării.  
 Apoi, a fi în conducerea unei instituţii, în comunism, presupunea a fi 
membru de partid. Un evanghelic era considerat incompatibil pentru această 
poziţie. Dar situaţia postdecembristă a deschis nu numai această posibilitate, ci 
chiar şi aceea a accederii unor evanghelici în Parlament, fapt ce era o utopie în anii 
dinainte de 1989. Primul evanghelic în Parlamentul României a fost Petru 
Dugulescu, ales deputat pe listele PNŢ, în legislatura 1992-1994 şi 1996-200060. În 
actuala legislatură (2012-2016), sunt patru parlamentari evanghelici (un deputat şi 
doi senatori baptişti şi un deputat penticostal). Au mai existat evanghelici şi în 
funcţii de primari, preşedinţi de consilii judeţene, consilieri locali, precum şi simpli 
membri de partid.  

                                                 
58 *** Mesajul Preşedintelui României Domnul Ion Iliescu adresat Congresului Alianţei Evanghelice 

din România, în „Reforma Evanghelică”, Revista Alianţei Evanghelice din România, Anul I, Nr.1, 
Ianuarie 1991, p. 5. 
59 Adolf Novak, Bibliologie, Korntal, Editura Lumina Lumii, 2002, p. 9. 
60 Despre activitatea politică a acestuia, vezi volumul memorialistic Petru Dugulescu, Democraţie şi 

Persecuţie, Arad, Editura Multimedia Internaţional, 2007.  



 Contribuţia şi perspectiva evanghelicilor români asupra Revoluţiei Române din decembrie 1989 215 

 Evanghelicii s-au implicat şi în viaţa academică a ţării, precum şi-n cea 
socială. Pe linie academică, au înfiinţat grădiniţe, şcoli, licee, facultăţi şi 
universităţi creştine. Conform unei statistici din 2006, ce-i drept cam învechită, 
baptiştii deţineau cincisprezece grădiniţe, şapte licee, o şcoală postliceală, o 
facultate, un institut biblic şi o universitate61; creştinii după Evanghelie deţineau 
patru grădiniţe, un colegiu cu ciclu primar, gimnazial şi liceal, patru şcoli biblice şi 
un institut teologic62; iar penticostalii deţineau douăzeci şi patru de grădiniţe, cinci 
şcoli primare, patru şcoli gimnaziale, şapte licee, trei şcoli postliceale, două 
facultăţi şi optsprezece seminarii şi şcoli biblice63.  
 Prin activitatea socială, aceştia au înfiinţat azile de bătrâni, cantine şi 
orfelinate pentru copiii abandonaţi, dând un exemplu de implicare în societate. 
Apoi, s-au implicat în penitenciare şi spitale, prin oferirea de consiliere spirituală. 
 Nimeni nu şi-ar fi imaginat în anii comunismului că evanghelicii vor avea 
propriile lor instituţii media (presă, radio şi televiziune). Avântul din anii ’90 şi 
ajutorul unor oameni cu viziune se vede astăzi în existenţa a două posturi de 
televiziune (AlfaOmega şi Credo) şi a unui post radio (Vocea Evangheliei) cu mai 
multe filiale (Bucureşti, Sibiu, Oradea, Braşov, Constanţa, Cluj-Napoca, 
Hunedoara, Timişoara şi Suceava). Pe lângă acestea, există numeroase radiouri 
creştine, televiziuni private şi presă scrisă sau online. 
 

7. Concluzii 

 Ca urmare a celor prezentate în studiul de faţă, este evident faptul că o 
minoritate religioasă a putut să-şi aducă o contribuţie la dezvoltarea României, atât 
din punct de vedere spiritual, cât şi economic, social, cultural, educaţional şi chiar 
politic. Această posibilitate s-a concretizat datorită vremurilor de libertate oferite 
de Revoluţia din decembrie 1989. Amprenta pusă de aceştia pe diferite sectoare ale 
societăţii nu poate fi uşor contabilizată.  
 Chiar dacă aceştia au avut şi au propria lor interpretare a evenimentelor 
revoluţionare, dând credit exclusiv lui Dumnezeu pentru vremurile de libertate şi 
democraţie, este indubitabil faptul că au fost beneficiarii direcţi a libertăţii, şi că au 
ştiut să folosească această libertate, contribuind la ridicarea spirituală a neamului 
românesc. 
  

 

                                                 
61 Adrian Lemeni, Bogdan Dedu, Învăţământul religios şi teologic în România, Sibiu, Editura 
TechnoMedia, 2006, pp. 199-203. 
62 Ibidem, pp. 228-231. 
63 Ibidem, pp. 206-228. 
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The commodity markets of the early 21st century were determined by the 
dramatic rise of demand and prices. It was one of the biggest “super-cycles” in 
commodity markets in history1. This rise was especially notable in the oil market. 
While in 1998 the price of a barrel of oil was only 12.72 USD, in 2008 it was 
already 97.26 USD (data for Brent dated2). After a brief but considerable fall of 
prices in the second half of 2008, they rose up in 2009–2010 and stabilized in 
2011–2013 on the level of over 100 USD/b3. In autumn 2014 they started to fall 
again4. The reason behind this “super-cycle” was the rise of demand from emerging 
markets, especially China and India5 on the one hand, and insufficient investment 
in new production capacities in the 1990s on the other hand6. While traditionally in 
international relations natural resources are associated with conflicts rather than 
with cooperation7, it is not surprising that it is also in the 21st century that concerns 
arose that the competition for scarce resources would emerge and eventually lead 
to resource wars8. Rising oil demand from China and India was the reason behind 
the growing resource nationalism all over the world9. Since the International 
Energy Agency (IEA) forecast indicates that in the period of 2005–2030 the two 
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3 BP Statistical Review of World Energy June 2016, p. 14. 
4 J. Baffes, A. Kose, F.L. Ohnsorge, M. Stocker, The great plunge in oil prices: causes, 
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Washington, D.C., 2015; B. Fattouh, Adjustment in the Oil Market: Structural, Cyclical or Both?, The 
Oxford Institute for Energy Studies, Oxford Energy Comment 2016. 
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6 Policy Development and Review Department, Oil Market Developments and Issues, IMF, 2005, p. 10. 
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countries will be responsible for over the half of the global energy demand rise10, it 
is worth to examine their energy policies. 

The aim of this paper is to analyse the challenges to the energy security of 
China and India in the 21st century and their response in the form of energy 
diplomacy. I will argue that the energy diplomacy of China and India allowed oil 
companies from both countries to become important players in the market but only 
indirectly increased the energy security of their home countries. Contrary to the 
initial concerns, the energy diplomacy of China and India has neither changed the 
structure of the market nor challenged the principles of their foreign policies. 

This paper has the following structure. First, I will discuss the importance 
of energy security and energy diplomacy for modern states. Second, I will look at 
the challenges facing the energy security of India and China, concentrating on oil, 
which has been traditionally perceived as a politically significant commodity11. In 
the third part I will compare the energy diplomacy of both countries and look at the 
impact of their energy diplomacies on the global oil market. 
 

1. Energy security and energy diplomacy 
The issue of energy security was raised for the first time by Winston 

Churchill in the early 20th century as the British Navy changed the fuel it used from 
coal to oil. Churchill argued in 1913 that “safety and certainty in oil lie in variety 
and variety alone”12. Energy security became a broad discussed issue first in 1970s. 
Despite the fact that in the 1950s and the 1960s the oil supply from the Middle East 
(the key production and export region) was cut several times, oil importers did very 
little to improve their energy security13. The oil embargo of the Organization of 
Arab Petroleum Exporting Countries (AOPEC) of 1973 was a shock for the 
international community. It was the first successful use of oil as a political weapon. 
Together with a wave of nationalization of oil assets in the Middle East (and all 
over the world), it changed the balance of power in international political economy, 
making oil exporters fabulously rich. Only a few years later, in 1979, in the 
consequence of the Iranian revolution, oil prices rose again14.  

The experience of the 1970s has determined the understanding of energy 
security for decades. Today there are plenty definitions of energy security. 

                                                 
10 IEA (International Energy Agency), World Energy Outlook 2007, Paris 2007, p. 118. 
11 P. Stevens, Oil Wars, Resource Nationalism and the Middle East, in P. Andrews-Speed (ed.), 
International Competition for Resources: the Role of Law, the State and of Markets, Dundee, Dundee 
University Press, 2008, pp. 11-44. 
12 W. Churchill, The real trouble with oil, in „The Economist”, Apr 28th 2005, see: www.economist.com/ 
node/ 3910260 (accessed on 28 July 2016). 
13 M. L. O’Sullivan, The Entanglement of Energy, Grand Strategy, and International Security, in A. 
Goldthau (ed.), The Handbook of Global Energy Policy, Chichester, John Wiley&Sons Ltd, 2013,    
p. 37. 
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Benjamin K. Sovacool counted 45 of them15. “There is no common interpretation”16, 
and the concept is „abstract, elusive, vague, inherently difficult and blurred”17. Some 
authors even reduce the issue of energy security to imperfect market competition 
and advocate support for free market as the best defence against state 
intervention18.  

The IEA defines energy security as “the uninterrupted availability of 
energy sources at an affordable price”19. Robert Mabro, the founder and long-term 
director of the Oxford Institute for Energy Studies argues: “Security is impaired 
when supplies are reduced or interrupted in some places to an extent that causes a 
sudden, significant and sustained increase in prevailing prices”20. I will follow 
Mabro’s definition as the one best responding to the challenges facing China and 
India. 

The experience of G7 countries shows that the improvement of energy 
security may be achieved by different means. Generally, industrialized countries 
have reduced the energy intensity of their economies, substituted oil by other 
energy sources and developed energy diplomacy to get access to oil reserves of 
other countries21. For India and China the “uninterrupted availability” and the 
“affordable price” are equally important aspects of energy security. Both are still 
developing countries. India has already experienced a currency crisis in 1991, 
which was partly the result of a rise of its spending on oil. In the budget year 
1990/1991, the value of imported petroleum jumped by 2 billion USD compared to 
the previous year to a total of 5.7 billion USD. The reason behind this was a rise of 
the volume of imported oil and petroleum products as well as a rise of prices in 
consequence of the military conflict in the Middle East22. 

As there is still no substitute for petroleum products in the transport sector, 
all countries remain “addicted to oil”23. Most countries have still not achieved 
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John Hopkins University Press, Baltimore 2015. 
22 V. Cerra, S. Ch. Saxena, What Caused the 1991 Currency Crisis in India?, IMF Staff Papers, vol. 
49, no. 3, 2002, p. 403. 
23 FT View, Sinking deeper into our addiction to oil, in „Financial Times”, July 10, 2016, see: 
www.ft.com/cms/s/0/2e2be2fa-450a-11e6-9b66-0712b3873ae1.html#axzz4FnHiA7Tk (accessed on 28 
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“energy independence” and have to accept “interdependence”. Most countries 
develop energy diplomacy, which just as energy security does not have a single 
definition. It has different goals in countries being energy exporters than in 
countries being energy importers24. Since India and China are oil importers, I will 
follow the broadly accepted definition of Andreas Goldthau, who defines energy 
diplomacy as “the use of foreign policy to secure access to energy supplies abroad 
and to promote (mostly bilateral, that is, government to government) cooperation in 
the energy sector. This definition suggests that the primary units of analysis are 
states or states actors, that the primary driver behind the conclusion of oil and gas 
deals is not necessarily maximizing business opportunities but national security 
goals; and that the underlying cost-benefit calculations do not follow an economic 
logic but rather a political one”25. 
 

2. Challenges facing energy security of India and China 
China and India rose in the 21st century to the position of economic 

powers26. China became the largest and India the third largest energy consumer in 
the world, and the two countries are also the second and fourth crude oil and 
petroleum products consumers in the world in 2015 respectively. 

The challenges for the energy security of the two countries may be divided 
into two groups. The first one is their dependence on foreign oil (the external 
dimension). The second group of challenges are those of domestic nature 
(vulnerability of power sector, environmental costs, etc.)27. Energy security has 
been increasingly often seen a broader sense, as “encompassing technology, fuels, 
trade, behaviour, institutions the environment, and education”28. This paper focuses 
on the external dimension. 

The main challenge for India and China lays in their change of position in 
the market toward large importers and high dependence on the global oil market, 
which they cannot control. In 2001, China’s share in the global oil consumption 
was only 6.6% and India’s was 2.8%29. But already in 2015, China’s share in the 
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global oil consumption was 12.9% and India’s was 4.5%30. Most of their imports 
come from the Middle East. Already in the early 21st century, as demand in China 
and India started to rise, this dependence was seen as a threat to energy security31. 
Another concern for the two countries is the security of sea lines. Oil transported 
from the Persian Gulf has to go through the Strait of Hormuz, and on the way to 
China it also needs to pass through the Strait of Malacca32. 

In both India and China the energy mix is dominated by coal. In 2013, coal 
was responsible for 44% of total energy consumption in India, biomass and waste 
for 24%, and petroleum and other liquids for 23%33. In China, the role of coal is 
even greater. The share of coal in the Chinese energy supply was 66% in 2012. The 
second most important resource was oil, with 20%34. In India, the current level of 
oil production is higher than in the early 21st century, but there has been a dramatic 
rise of consumption and the gap between local supply and demand has widened. 
The U.S. Energy Information Administration (EIA) predicts that the demand will 
rise and the gap will widen further in the coming years. The reasons for this are as 
follows: India’s transportation and industrial sectors continue to expand, the prices 
are relative low, government investments in roads and highways, and state support 
for local manufacturing. Similar problems face the government of China. In the last 
20 years, China enjoyed a rise of oil production by 50%. Furthermore, the forecasts 
concerning production are optimistic. But the demand rise was much faster. China 
was responsible for a substantial part of the global oil consumption growth in the 
21st century. After a year-to-year maximum consumption growth in 2010 by 11%, 
Chinese demand growth slowed down to 4% in 2014 against 2013. The reason for 
that are: global economic and financial downturn, government efforts to reduce 
investments and capacity overbuilding in certain industries (especially energy 
intensive ones). This impact of economic downturn and restriction of investments 
is very well visible on the product market. In 2014 for the first time in two decades 
consumption of diesel went down. On the other hand the gasoline consumption 
associated with the use of private cars enjoys still a robust growth. Governments of 
both countries try to minimize dependence on foreign oil imports investing in 
better energy efficiency of their economies and alternative sources of energy like 
nuclear energy or renewable. Both countries are heavily dependent on oil imports 
from the Middle East. 59% of Indian oil imports came from this region (data for 
2015) and 52% of Chinese imports (data for 2014). For both countries Saudi 
Arabia is the biggest supplier, delivering 20% of oil imported by India and 16% of 
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oil imported by China35. An important guideline for the situation in Chinese energy 
sector in the next years is the 13th Five-Year Plan. It is crucial for Chinese energy 
sector on three levels. First, there is question of transformation of the Chinese 
economy toward a consumer-driven development path and of the future growth 
rates (government plans 6.5% p.a. for the period covered by the 13th Five-Year 
Plan). Second, the Chinese economy is already in the process of rebalancing. 
Demand for light petroleum products (jet fuel, gasoline) and petrochemicals is on 
the rise. On the other hand, prospects for diesel are pessimistic. Third, environment 
protection is of high priority for the Chinese government. 10 out of 25 numerical 
targets in the 13th Five-Year Plan are related to the environment. It is the aim of the 
Chinese government to reduce energy intensity of the economy by 15%. In the 
2010–2015 period, China managed to reduce its energy intensity by 18.2%. The 
plan also reflects the country’s desire to shift from oil based fuels in the transport 
sector to alternative sources of energy36. The high economic growth in India and 
the rebalancing of the Chinese economy may indicate that India will overtake 
China as the main source of demand growth in the oil market37. 

Self-reliance is among the most important goals for both countries’ energy 
policies. China enjoyed it in the 1970s and the 1980s, after the discovery of huge 
oil fields such as Daqing (in 1959), Shengli (in 1963), Dagang (in 1964), and 
Liaohe (in 1969). It was also able to export oil in substantial quantities at that time. 
Even Chinese membership in Organization of the Petroleum Exporting Countries 
(OPEC) was discussed38. China became an oil importer again in 1993. In 
consequence, it had to change its energy policy. This process accelerated in the 21st 
century as oil imports and prices rose. Raja Mohan and Lydia Powell summarize 
the oil strategy of China as follows: “China’s oil strategy highlighted 
diversification of supply sources, co-developing oil and gas wells with other 
countries, cutting out unreliable oil transportation routes, and developing a single 
dedicated destination for oil produced by Chinese companies”39. As regards India, 
documents such as the Hydrocarbon Vision 2025 commissioned by the prime 
minister of India in 2000 recommend “intensification of exploration efforts and 
securing acreages in countries in countries having high attractiveness for ensuring 
sustainable long-term supplies”. Iraq, Iran, Russia and North Africa were on the list 
of potential investment destinations. 

For both countries, energy security is a part of broader socio-economic 
goals. In the case of China, energy policy has three main goals. First, the 
government tries to ensure security of supply. Second, the government tries to 
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secure cheap energy supply to secure stable and high economic growth. Third, the 
Chinese government tries to implement energy policies that are neutral for the 
environment. But as David Robinson suggests, there are tensions between these 
three goals. Oil and natural gas are more environmentally friendly than locally 
produced coal. There are especially strong concerns about the future supply of oil, 
however. The main reason is not the current level of imports but much rather 
forecasts concerning its future level, which say that China will import around 12.5 
mln b/d in 2035, which will put the country in a similar situation to that of the 
United States and Western European countries after 197340. Due to fast growth in 
motorization41 and reduction of the United States’ oil imports in consequence of 
the US energy revolution, it is already in 2013 that “China’s net imports of 
petroleum and other liquids exceeded those of the United States on a monthly 
basis, making it the largest net importer of crude oil and other liquids in the 
world”42. As Andrew B. Kennedy suggests, in achieving energy security the 
Chinese government undertook four steps: 1) striking bilateral deals with oil 
producing countries and giving support to NOCs; 2) the desire to diversify sources 
of oil supply to China; 3) a build-up of naval forces to strength naval capabilities; 
4) development of strategic petroleum reserves43. The challenges that face India as 
well as the country’s response are remarkably similar44.  

Both countries also have a similar structure of the industry. In the case of 
India, the Ministry of Petroleum and Natural Gas (MOPNG) is responsible for this 
sector. It regulates the entire value chain of the oil sector, including exploration and 
production (E&P), refining, supply, and marketing. India has two National Oil 
Companies (NOCs): Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), which is the 
biggest oil company in India, and Oil India Limited (OIL). A few private 
companies, like Reliance Industries (RIL) and Essar Oil, have emerged as 
important players in India’s oil industry in the past decade, but they focus on 
refinery business. Thanks to state support, they invested heavily in refineries in the 
last two decades and transformed India from net petroleum products importer into 
net petroleum products exporter45. In China, the main body responsible for the 
petroleum sector is The National Development and Reform Commission (NDRC), 

                                                 
40 D. Robinson, China’s growing energy demand: some international implications, 2013, see: 
www.oxfordenergy.org/ wpcms/wp-content/uploads/2013/12/Chinas-growing-energy-demand.pdf (accessed 
on 28 July 2016), p. 7. 
41 W.-S. Ng, L. Schipper, Y. Chen, China Motorization Trends, New Directions for Crowded Cities, 
in „The Journal of Transport and Land Use”, vol. 3, no. 3, 2010, pp. 5-25. 
42 EIA, China is now the world’s largest net importer of petroleum and other liquid fuels, March 24, 
2014, see: www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=15531 (accessed on 28 July 2016). 
43 A. B. Kennedy, China’s Search for Oil Security: A Critique, in D. Steven, E. O’Brien, B. Jones 
(red.), The new politics of strategic resources. Energy and food security challenges in the 21st 

century, Brookings Institution, Washington D.C., 2015, pp. 23-39. 
44India’s energy security new opportunities for a sustainable future, The Energy and Resources 
Institute (TERI), New Delhi, 2009; Planning Commission, Integrated Energy Policy: Report of the 

Expert Committee, New Delhi, 2006. 
45 EIA, India, June 14th 2016, see www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=IND (accessed 
on 28 July 2016). 

http://www.oxfordenergy.org/


224   Rafal Ulatowski 

a department of China’s State Council. It is responsible for policymaking, planning 
and regulation of the oil sector. Other ministries such as the Ministry of 
Commerce, the Ministry of Land and Resources, the Ministry of Environmental 
Protection, and the State Oceanic Administration oversee certain areas of the oil 
industry. China established three NOCs: China National Petroleum Corporation 
(CNPC), the China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec), and China 
National Offshore Oil Corporation (CNOOC). After several reforms in the 1990s, 
they are today vertically integrated companies with publicly-listed subsidiaries46. In 
this context it is important to mention the declaration of President Hu Jintao, where 
he argued that oil and finance constitute two components of Chinese economic 
security47. In November 2013, China’s Central Committee has announced a plan to 
give a “decisive” role to markets in its economy by 202048. As this short analysis of 
the structure of the energy sectors of the two countries, in China it is dominated by 
NOCs, while in India state-controlled and private-owned companies coexist with 
each other. 
 

3. Oil diplomacy 
The market proved to be an effective regulator of oil affairs. Although it 

does not guarantee price stability, there is a consensus that it works properly or at 
least that it is much more sustainable than the previous oil regime, when OPEC 
controlled the market49. Despite that, China and India decided to develop energy 
diplomacy, which is shown in many statements of the countries’ state leaders and 
in official documents50. For many authors, the energy diplomacy of India and 
China presents a challenge for market forces and promotion of neo-mercantilist 
policy51. Neo-mercantilism is defined as “state-directed efforts aimed at making 
asymmetrical economic gains at the expense of competitors” that runs against 
“liberal assumptions and expectations”52. Neo-mercantilism sees international 
energy policy as a zero sum game, where a single country struggles to achieve 
relative gains at the expense of other countries. Countries that follow the neo-
mercantilist approach perceive markets as insufficient to provide the required 
energy supply and engaged high politics to achieve energy security. In 
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consequence, countries following the neo-mercantilist approach are disruptive for 
the market forces, open market structure, transparency of transactions and 
economic accountability. Neo-mercantilism expresses the desire for state material 
capacity to grow, maximize state power and wealth as well as reduce the state’s 
vulnerability against other actors53. Expansion of Chinese oil companies was even 
perceived as a challenge to liberal capitalism and a form of promotion of the 
Chinese economic model (Beijing Consensus)54. Other authors refuse the division 
of neo-mercantilism vs. liberal approach to the energy issue and see China as a 
pragmatic player who wisely reacts to local circumstances55. Daniel Yergin et al. 
observed that China’s and India’s desire to secure energy security comes close to 
the concerns Western European countries and the United States had back in the 
1970s56. But China and India are not members of the IEA, the most important 
organization of oil importing countries. The main reasons for this are securitization 
of energy issues in both countries and economic nationalism57. As Daniel Yergin 
argues, “It would be wiser – and indeed it is urgent – to engage these two giants in 
the global network of trade and investment rather than see them tilt toward a 
mercantilist, state-to-state approach. Engaging India and China will require 
understanding what energy security means for them”58.  

Prime Minister Manmohan Singh pointed out in 2005 that India’s energy 
diplomacy is to coordinate the following activities: 1) the investment of Indian 
companies (public and private) in overseas mining projects; 2) the construction of 
pipelines; 3) the conclusion of bilateral agreements between the Government of 
India and the governments of other countries and securing the supply of crude oil 
and natural gas. The aim of energy diplomacy is to help Indian companies 
participating in tenders for exploitation of energy resources abroad as well as to 
diversify sources of supply. It should lay the foundations for future cooperation 
with the countries exporting and importing energy resources and foster the 
exchange of investment and cooperation in the field of technology59. The history of 
energy diplomacy of India goes back to the 1950s. ONGC has played a central role 
in it. Today it is internationally active through its subsidiary ONGC Videsh Ltd. 
(OVL). In 1958 ONGC considered exploration of oil in Nepal, but for political 

                                                 
53 H.- C. Yeh, C.-W. Yu, op. cit., pp. 325-326. 
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reasons this project stalled. In the 1950s and the 1960s, the company received a 
proposal for cooperation from Kuwait, Saudi Arabia and Iran. But the cooperation 
was not undertaken because there were worries that it could negatively influence 
relations with the United States, which was the biggest provider of Official 
Development Assistance (ODA) to India at that time. There was also strong belief 
that oil would be found at home. Letter ONGC decided to take together with AGIP, 
Philips and NIOC a stake in an offshore lease in Iran. That was the first contract 
signed with Iran/NIOC. In 1973 ONGC was also awarded service contracts in Iraq 
and Tanzania. But it is only in the 21st century that full-scale ONGC expansion 
began60, supported by the Indian government61. In the early 21st century ONGC has 
acquired assets in a number of countries, including Angola, Libya, Iran, Iraq, 
Myanmar, Russia, Sudan, Syria, Venezuela, and Vietnam62. Although the company 
is of crucial importance to India’s oil policy it enjoys growing independence. But at 
the same time the government has still formal and informal influence on the 
company’s policy, especially in such aspects as: personal, production allocations 
and targets, day-to-day processes, oversight, politics63. The important issue is that 
the price reform gave ONGC much more freedom in its corporate policy64. 

In the middle of the first decade of 21st century, ONGC as well as other 
Indian oil companies substantially improved their management of projects in face 
of Chinese competition65. But in comparison to China, there is still a broad set of 
institutions responsible for realization of energy diplomacy, which makes its 
effective implementation difficult66. Behind the struggle for global expansion there 
is also deep disagreement about its sense. Its supporters suggest that it offers a 
chance to acquire cheaply rights for oil exploration abroad and ensure cheap and 
reliable oil supply. But others indicate that ONGC only takes advantage of the 
worries about energy security present in India to receive state support. The oil that 
it produces abroad is actually not delivered to India but instead sold in the global 
market. The government also prefers that ONGC concentrates more on exploration 
and development of local resources instead of foreign investments. It is worried 
that global expansion reduces the resources (technical, financial, human) available 
for local operations. The next argument against ONGC expansion is that the terms 
that the company agrees to are uneconomic. Furthermore, ONGC has insufficient 
technological knowledge to take full advantage of exploration rights that it acquires 
abroad67.  
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At the same time, Indian authorities seek to protect the existing ways of energy 
supply and create new ones. They seek to increase the country’s influence in the Indian 
Ocean region, which could strengthen India’s international position68. For this purpose, 
they are developing the Navy so that it becomes the dominant power in the Indian 
Ocean. India’s fears arise from the dependence on oil supply from the Gulf, which is 
separated from the Indian Ocean by the Strait of Hormuz, one of most important choke 
points globally. In response to these challenges, the government is considering the 
development of a pipeline system connecting India with countries rich in energy 
resources. India wishes to reduce dependence on natural gas in liquid form (Liquefied 
Natural Gas, LNG) by developing new gas pipelines. There are three proposals for gas 
pipelines: Iran–Pakistan–India (IPI), Turkmenistan–Afghanistan–Pakistan–India 
(TAPI) and Bangladesh–Myanmar–India (MBI). But the implementation of each of 
these projects faces a number of problems, mainly related to security issues69. 

One of the major obstacles for ONGC global expansion is the need for 
Indian companies to acquire approval from the Reserve Bank of India for all 
investments worth more than 45 million USD, which effectively means that it is 
required for all ONGC investments. Second, the government of India blocked 
several investments because it had security concerns (Sudan, Nigeria) and was 
worried whether the next governments would approve the contract (the case of 
Nigeria). Third, the government introduced economic requirements so as to not 
overpay for assets. One important element observed in India’s energy diplomacy is 
the commitment of individual ministers to the development of energy diplomacy70. 

To summarize the relations between the government and oil companies in 
India it is worth pointing out that: “Companies like ONGC have benefited from the 
Indian government’s efforts, and simultaneously served as an indispensable part of 
the government’s energy strategy abroad.”71 

In academic literature there are two perspectives on Chinese energy 
diplomacy. The first one is the liberal integrationist view saying that China is 
shifting from neo-mercantilism toward recognition of the role of the market. The 
second perspective is a realist perspective. The authors belonging to this group 
argue that Chinese diplomacy aims at strategic balancing with resource rich 
countries (especially Russia) and see increased strategic presence in the area from 
the Persian Gulf to North-eastern Asia72. 
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The key driver of Chinese energy diplomacy was fear about the stability of 
oil supply from the Middle East and about the consequences of resource 
nationalism that rose in the early 21st century in many oil exporting countries73. The 
second important challenge for energy security that Chinese energy diplomacy 
should mitigate is dependence of Chinese oil imports on sea transport through 
choke points74, especially the Strait of Hormuz andtheStrait of Malacca. In 2009 
CNPC signed a memorandum of understanding with Myanmar that opened a way 
to build parallel oil and gas pipelines to connect the Chinese province Yunan with 
the Indian Ocean. The pipeline also reduces the travel distance by 1200 km75. But it 
has limited capacity and only reduces the “Malacca dilemma”. Plenty of other 
proposals are currently under discussion, with a canal through southern Thailand or 
a pipeline across Malaysia being the most ambitious and least probable at once76. 
China also develops the People’s Liberation Army Navy. One of the indicated 
reasons for this is the ability to protect sea lines. China is worry that the United 
States Navy would be able to cut oil supply to China77. 

Apart from investing in new pipelines, Chinese oil diplomacy uses two 

instruments: direct investments in foreign upstream assets and “loans-for-oil” 
deals with countries such as Brazil, Angola, Venezuela and Russia, among others78.  

The strong government support the Chinese NOCs enjoy has been seen by 
oil companies from other countries as undermining the “level playing field”79. But 
despite this support, they cannot be seen as simple tools of Chinese foreign policy. 
They are autonomous entities in which commercial and strategic interests 
intersect80. Besides, oil companies from other countries enjoy state support as 
well81. CNPC’s international expansion started in 1992, when it acquired the rights 
to develop blocks in the aging Talala oil field in Peru. “Ironically, the government 
planners took little notice of the company’s first forays into Peru, Sudan and 
Kazakhstan until the mid-1990s. A contingent of the country’s top leaders did not 
envision overseas upstream investments as a sound strategy, and instead even 
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emphasized continued domestic investments”82. Only when the “going out” 
strategy was generated as a part of national strategy in 1997 did the expansion of 
oil companies start to enjoy interest of state elites. The international expansion of 
CNPC, Sinopec and CNOOC became a part of the “going out” strategy. The 
Chinese government is determined to transform local companies into global 
players. It is convinced that not only should China be an attractive place for foreign 
investments but Chinese companies should also invest abroad. In this context it is 
frequently stressed that Chinese direct investments have the goal to build a Chinese 
sphere of influence. But a closer analysis shows that Chinese NOCs have strong 
commercial interests in overseas investments. These interests do not contradict the 
interest of the Chinese state but coexist with each other83. As an IEA report from 
2011 shows, Chinese NOCs enjoy high levels of independence from government 
intervention, and their investments are motivated by economic factors84. 

Chinese energy diplomacy is regionally diversified. The areas of interest 
include: the Middle East, Africa, Latin America, Russia and Central Asia. In the 
Middle East, the biggest partner for China is the Kingdom of Saudi Arabia (KSA). 
It is interesting to point out that Chinese–Saudi diplomatic relations were first 
established in 1990. Today there are frequent top-level summits between both 
countries and there is intensive economic cooperation. But China does not restrict 
its engagement in the region to the KSA. Iran – where a huge contract to develop a 
Yadaravan field was signed – and Iraq (service contracts) are the focus of Chinese 
energy diplomacy as well. But it is Chinese investments in Africa that enjoy the 
biggest interest. The list of Chinese companies investing in the energy sector in 
Africa is extremely long and includes Angola, Sudan, the Democratic Republic of 
Congo, and Gabon, among others. China has achieved a big success in this region. 
The reason is that the United States and the EU have distanced themselves from 
many African countries that violated human rights and where human rights 
concerns existed85. Chinese NOCs and the attractive conditions they offered filled 
the gap. Generally in 2002–2010 Chinese oil companies were engaged in 43 oil and 
gas acquisition deals worth 65 billion USD. In 2011–2012 they invested an 
additional 52 billion USD. In consequence, their oil production abroad rose from 
140,000 b/d in 2000 to around 2 million b/d in mid-2013. “Loans-for-oil” played 
an especially important role in enhancing Chinese oil diplomacy during the crisis 
years of 2009–2010. Chinese banks gave credits to 9 countries, which were worth 
77 billion USD. The credits are repaid with oil, priced in line with market prices. 
What is especially important, all of these countries were outside the Middle East86.  
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There are four arguments against international expansion of Chinese 
NOCs. First, they do not automatically send oil produced abroad to China but 
instead sell it in the global market. Second, there is no convincing argument that oil 
produced by Chinese NOCs will be sold in China below market prices, and there is 
no guarantee that it will be available for China in the case of a global crisis. Third, 
there are some analyses that show Chinese NOCs have overpaid for foreign assets. 
It would mean that that they have enriched themselves and oil producing countries 
at the cost of China. It seems that it happened rather in the first phase of their 
global expansion. Fourth, they have invested in many countries being in conflict 
with the United States and Western European countries. Their investments may 
provoke challenges for Chinese foreign policy87. 

Although the main goal of India’s and China’s energy diplomacy is to 
reduce the dependence on the Middle East, both of them appreciate the ability of 
Middle Eastern countries and especially the KSA to raise production and supply 
both countries with oil. It is also important to stress that the KSA is one of only a 
few countries able to provide oil in an amount required by such big economies like 
China or India. That is why both countries develop good, intensive and diversified 
relations with the KSA, which include also security issues88. It is also important to 
note that since the fall of oil prices started in June 2014, the share of the Middle 
East in global production has been rising, achieving levels last seen in the 1970s89. 

As noted by Raja Mohan and Lydia Powell, the popular story is that India’s 
and China’s NOCs compete against each other. But this view neglects the fact that 
they also cooperate in South America, Africa, and the Middle East. They also 
signed many memoranda of understanding90. The reason for their cooperation was 
the wish to reduce their costs and the risk of overpaying for assets. But the 
cooperation is difficult; there is lack of trust between the partners and lack of 
institutional coordination91. Indian and Chinese companies are rather interested in 
cooperating with Western companies, which can offer them access to modern 
technologies92. 
 

Conclusions 
China and India face two main challenges to their energy security from the 

international perspective. The first one is its dependence on sea lines. Most of the 
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oil that they buy abroad passes through choke points. To mitigate this challenge, 
they strengthen their navies and develop new pipelines. But the small dimension of 
these pipeline projects mitigates the problems, not solves them. Much more has to 
be done. The second challenge that they face is their dependence on Middle 
Eastern oil, especially from Persian Gulf countries. To mitigate this problem, their 
oil companies invested all over the world to get access to oil fields. Africa, Central 
Asia, Latin America and Russia – the list of regions where companies from China 
and India invest seems to be without the end. 

Most of these investments were done in a high price environment. They 
contributed substantially to the global rise of supply. But in mid-2014 prices started 
to fall and market conditions changed. Production in many areas is uneconomic 
and the importance of Middle Eastern oil is growing. The IEA sees this as a 
problem for all oil importers, but it is especially the Asian consumers who are in 
danger in consequence of their traditional high dependence on Middle Eastern oil. 

Energy diplomacy of India and China changed the role of oil companies 
from these countries on the oil market. Today they are competitors and partners of 
well established companies from the United States and Western Europe in many 
projects. Despite their aggressive investment strategy (especially Chinese 
companies, less so the Indian ones) and governmental support, they have never 
questioned market principles. China and India appreciate an open and smooth 
functioning oil market. The emergence of oil companies from China and India in 
the market strengthened the competition in the market but did not change its 
principles. Oil companies from China and India are rather active market 
participants; their strategy better coexists with the strategy of their home 
governments than instruments of state policy in neo-mercantilist sense. 
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diplomacy of China and India has not changed the structure of the market or challenged the 
principles of their foreign policy. 

 
Keywords: India, China, energy security, energy diplomacy.



 

ARHIVELE OLTENIEI, Serie nouă, nr. 30, 2016, pp. 232-239 

 

 

FILOLOGIE 
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„China, cea mai instruită ţară de pe pământ”  
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Oricât ar părea de paradoxal, informaţiile despre îndepărtata Chină au 

trezit de timpuriu curiozitatea românilor, mai ales după invenţia europeană a 
tiparului, prin germanul Gutenberg, la 14551. Chinezii deţin şi în acest domeniu o 
prioritate de necontestat: prima scriere chineză datează de peste cinci milenii. Dang 
Chieh tipăreşte, în anul 868, prima carte, iar Pi Sheng inventează, la 1045, primul 
aparat mobil de tipărire. La întoarcerea sa din Extremul Orient la Veneţia, Marco 
Polo lăuda arta tipografilor chinezi, precum şi folosirea hârtiei în procesul tipăririi2. 

În excelenta şi necesara sa enciclopedie, Virgil Cândea înregistrează câteva 
documente privind relaţiile româno-chineze. Astfel, în scrisoarea ţarului Rusiei, 
Alexei Mihailovici, către împăratul Chinei, Kang-Xi, din 28 mai 1675, îl recomandă ca 
sol pe românul Nicolae Spătaru Milescu. Conform uzanţelor diplomatice ale timpului, 
marele prinţ Yu Fuquan întocmeşte pentru împăratul chinez, la 27 iunie 1876, un 
raport privind discuţiile avute cu Spătarul Milescu. Un raport „secret” scrie la 7 
august 1676, şi Amuhuran, ministrul Curţii pentru Afacerile coloniale privitor la 
aceleaşi convorbiri avute cu românul Milescu, trimis al ţarului rus. Negocierile 
spătarului Milescu cu oficialii chinezi au fost îndelungate, din moment ce marele 
prinţ Yu Fuquan elaborează, la 3 septembrie 1677, un memoriu către tron. Toate 
documentele sunt în limba manciuriană3. 

În Cronica împăratului, elaborată tot în manciuriană, în epoca dinastiei 
Qing (1644-1911) se menţionează că, la „a 15-a zi a celei de-a 5-a luni a celui de-

al 15-lea an de domniei a împăratului Kang-Xi”, adică în 1676, este primit la 
Curtea Imperială, Sala Armoniei Supreme, spătarul Milescu, împăratul oferindu-i o 
masă solului rus şi suitei sale4. 
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Se ştie că scriitorul şi diplomatul român Nicolae Milescu Spătaru (1636-
1708) este angajat de ţarul Rusiei la Departamentul Solilor, în 1671, şi-l va trimite 
în China, în primăvara lui 1675, unde va sta până la 5 ianuarie 1678. Şederea 
cărturarului român în China, ca ambasador, a fost fructuoasă, fiind materializată 
într-un jurnal de călătorie, Cartea în care este descrisă călătoria prin ţinutul 

Siberiei de la oraşul Tobolsk până la hotarul împărăţiei Kitaiei, anul 7183, luna 

mai, ziua 3, precum şi Descrierea Chinei (1685), o carte foarte citită (dovadă cele 
28 de copii) atât în Rusia, cât şi în Occident5. 

Am făcut această prolegomenă, oferind doar un exemplu, spre a înlesni 
abordarea unui subiect oarecum insolit: China şi valorile ei spirituale în viziunea 
lui Eminescu (1850-1889), „omul deplin al culturii române”, cum l-a numit 
Constantin Noica. Este firesc ca cea veche, renumită şi perpetuă civilizaţie umană, 
civilizaţia chineză, să fie obiect de studiu (chiar şi ca autodidact) pentru poetul 
naţional al românilor. Eminescu era interesat de filosofia şi religiile din Orientul 
Îndepărtat, de Kalidasa, Zoroastru, Brahma, dar şi de Confucius. 

Într-o splendidă evocare a Paştelui anului 1881, a „biografiei fiului lui 

Dumnezeu”, adică a Bibliei considerată, „cartea după care se creşte omenirea”, 
Eminescu face o comparaţie cu alte scrieri ale culturii universale: „Învăţăturile lui 

Buddha, viaţa lui Socrat şi principiile stoicilor, cărarea spre virtute a chinezului La-

o-tse (sublinierea noastră, T.N.), deşi asemănătoare cu învăţămintele creştinismului, 

n-au avut atâta influenţă, n-au ridicat atâta pe om ca Evanghelia, această simplă 

şi populară biografie a blândului nazarinean a cărui inimă a fost străpunsă de 

cele mai mari dureri morale şi fizice, şi nu pentru el, ci pentru binele şi mântuirea 

altora”6. 
Din acelaşi mare gânditor chinez, Lao-Tzi, Eminescu preia ideea 

protecţionismului economic, pe care o va folosi în studiile sale economice (Poetul voia 
să tipărească un dicţionar economic şi un manual de economie politică!). El 
comentează, cu acest prilej, vol. Chine moderne au Discription historique, 

géographique et littéraire de ce vaste empire, de Guillaume Pauthier şi Antoine 
Louis Bojin (Paris, 1853)7. 

În cele circa 15 000 de pagini de publicistică eminesciană, referirile la 
China, la personalităţile şi mentalitatea orientală, comentarea şi citarea unor lucrări 
româneşti sau străine privitoare la această ţară-continent, ocupă o pondere 
însemnată. Astfel, amiralul Jurien de la Gravière, membru al Academiei Franceze, 
publică memoriile sale de călătorie în China: „Voyage en Chine pendant les années 

1847, 1848, 1849, 1850 (Paris, 1854) şi Voyage de la Bayonnaise dans les mers de 

la Chine (Paris, 1872). Eminescu comentează cartea acestuia, La situation du 

Levant (Paris, 1877), combătând-o chiar, reproşându-i autorului francez 
                                                 
5 Vezi Nicolae Milescu, De la Tobolsk până în China (traducere de G. Sion), Bucureşti, (f.e.), 1888; 
Idem, Descrierea Chinei (traducere, îngrijire şi prefaţă de Corneliu Bărbulescu), Bucureşti, Editura 
Minerva, 1975; Ionel Gall, Nicolae Milescu Spătaru în arhive istorice chinezeşti,  în „Magazin 
istoric”, 16, nr. 2, 1982, pp. 18-20; Radu Ştefan Vergatti, Nicolae Spătaru Milescu. Viaţa. 

Călătoriile. Opera, Bucureşti, Editura Paideia, 1998. 
6 Mihai Eminescu [ „Şi iarăşi bat la poartă...”], „Timpul”, VI, nr. 81, 12 apr. 1881, p. 1. 
7 „Timpul”, V, nr. 101, 6 mai 1880, p. 1. 
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necunoaşterea întocmai a lumii balcanice, grecii nefiind o stavilă în calea 
expansiunii panslavismului. Din această carte, Eminescu preia afirmaţia acestuia, 
conform căruia grecii „vor avea soarta rasei Mandgiu, cari au biruit China, iar 

pământul Mandgiuirei a trebuit să-l cedeze chinejilor”8. 
Nici studiul compatriotului său, T. G. Giuvara, care pretindea că a 

descoperit la Paris „Două manuscripte române ale Bibliotecii Naţionale din Paris, 
ca fiind inedite nu scapă controlului său ştiinţific, mai ales că era vorba de o 
lucrare a Spătarului Nicolae Milescu pe care Eminescu dovedeşte că o cunoştea: 
„Acolo unde s-a ivit o adevărată greutate s-a încurcat şi d. Giuvara şi anume la 

Descrierea Chinei, scrisă slavoneşte de spătarul Nicolae Milescu, pe care d. 

Giuvara îl numeşte, c-o consecuenţă demnă de o cauză mai bună, Miclescu, deşi 

vestitul spătar nu pare a fi fost rudă cu liberalul Sandu Miclescu, supranumit 

Păgânul, din ţinutul Vasluiului”9. Neadevărul ştiinţific trezeşte ironia autorului 
Luceafărul. 

Incultura unor demnitari este aspru sancţionată de Eminescu, uneori cu un 
sarcasm necruţător. Lipsa cunoştinţelor geografice ale reprezentanţilor Ministerului 
român de Război sunt amendate: aceştia sunt în stare „să caute Persia în China”10. 

Privitor la o eventuală demisie a primului ministru liberal, I. C. Brătianu, 
aflat într-o situaţie critică, nevoit să accepte orice alianţă, Eminescu se pronunţă: 
„credem că d. Brătianu ar primi alianţa nu a unei puteri serioase europene, dar şi 

a Împărăţiei Chinei numai pentru a se mănţinea şi mai departe”11. 
Eminescu persiflează modalitatea şi exagerările ziarului „Presa”, condus de 

Vasile Boerescu, care publică notificarea guvernului român privind Independenţa 
României trimisă ţărilor de pe „ambele emisfere ale globului”, „în fine însuşi Fiul 

Soarelui, Împăratul Chinei, toţi puternicii pământului ştiu acum că România e 

independentă”12. Nu notificarea în sine e condamnată, ci absenţa unei politici 
interne şi externe româneşti consecventă şi în pas cu noul statut al statului român în 
context european. 

Pe primul ministru român al vremii sale, I. C. Brătianu, îl apreciază în 
numeroase studii şi articole, dar nu scapă vigilenţei ziaristului Eminescu atunci 
când acesta se arată şovăielnic într-un domeniu, cum ar fi cel privind revizuirea 
Constituţiei: „ne fericeşte [I. C. Brătianu, n.n.] cu cele mai curioase teorii asupra 

istoriei române sau a dreptului român vechi, pe cari le cunoaşte atât de bine ca şi 

pe-ale Chinei”13. De fapt, acesta este rostul şi rolul unui ziarist de un ziar de 
opoziţie, de a ţine guvernanţii sub lupa observaţiei. 

O posibilă necunoaştere întocmai a istoriei Chinei este folosită în 
condamnarea organizării serbării guvernamentale de la Iaşi, prilejuită de dezvelirea 
statuii lui Ştefan cel Mare din 5/17 iunie 1883, la care societatea ieşeană şi alţi 

                                                 
8 Francia, în „Curierul de Iaşi”, IX, nr. 112, 10 oct. 1876, p. 3. 
9 Mofturi ştiinţifice, în „Timpul”, IV, nr. 7, 11 ian. 1879, pp. 2-3. 
10 „Timpul”, V, nr. 163, 23 iul. 1880, p. 1. 
11 „Timpul”, V, nr. 228, 11/23 oct. 1880, p. 1. 
12 „Timpul”, V, nr. 249, 6/18 nov. 1880, p. 1. 
13 „Timpul”, VIII, nr. 91, 23 apr. 1883, p. 2. 
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cărturari n-au fost invitaţi. La ce să vină? Se întreabă Eminescu. „S-audă pe d-nii 

Cariagdi, Grădişteanu şi C. A. Rosetti vorbind despre Ştefan Vodă, a cărui istorie 

o cunosc tustrei la un loc atât precât cunoaştem noi istoria Chinei?”14. Dezamăgit 
de atmosfera poliţienească, revoltat că oficialităţile „s-au adunat împrejurul 

bronzului ce reprezintă pe marele domn, nu spre a-l glorifica pe El, ci spre a 

lustrui nulităţile lor sub razele numelui său”, Eminescu definitivează Doina, pe 
care o citeşte la cenaclul literar „Junimea”, poezie deranjantă pentru unele imperii 
vecine, motiv pentru care a fost interzisă în regimul comunist15. 

Persiflarea neştiinţei de carte, a incompetenţei decidenţilor politici români 
continuă, China fiind o modalitate artistică de comparaţie. Operând o analiză 
pertinentă a situaţiei naţionalităţilor din Imperiul Austro-Ungar, unde constată că 
„grupurile organice” de aici au fiecare „rădăcinile sale în pământ şi propriul său 

principiu de existenţă”. Oportunismul unor etnii sau profesii sunt aspru sancţionate: 
„Dacă China ar cuceri Ungaria, cei dintâi cari s-ar pretinde chinezi ar fi evreii şi 

advocaţii, credem”16. 
Privitor la acelaşi Imperiu, austro-ungar, care stăpânea Transilvania (unde 

românii, deşi majoritari, n-aveau drepturi civile şi politice), Eminescu critica 
imixtiunea administraţiei imperiale de la Viena şi Budapesta în chestiunea apelor 
Dunării, o problemă strict internă a României. „Austro-Ungaria nu are în apele 

Dunării de Jos niciun drept (sublinierea lui Eminescu), absolut niciunul decât 

acela pe care-l are China şi Japonia şi orice altă putere de pe glob”17. 
O problemă serioasă a acelui timp (a doua jumătate a sec. al XIX-lea) 

privea imigraţia imundă, România urmând să devină o „suburbie” a Imperiului 
Otoman, cu „oraşe parazitare”, problemă socială deosebit de gravă. „Românii nu 

mai sunt o naţiune, ci o adunătură de naţionalităţi. Negoţ, funcţii publice, 

proprietate financiară – toate foiesc de numiri străine, cărora li-i de România, 

cum ni-i nouă de China”18. Aceeaşi comparaţie pentru aceeaşi situaţie social-
demografică este folosită şi în alte articole: „adevărat că nu le pasă lor de ţară, 

cum nu ne pasă nouă de China”19 sau: „Le pasă acestor cumularzi, acestor 

samsari politici, acestor ignoranţi, de ţară, cum ne pasă nouă de China”20. 
Acelaşi „element internaţional, fără patrie proprie, fără naţionalitate, fără 

limbă” face obiectul celebrei sale prelegeri publice ţinută la Iaşi şi publicată sub 
titlul Influenţa austriacă asupra românilor din Principate, conferinţă care a mâniat 
consulul austriac de la Iaşi. Cosmopolitismul cultivat de acest „element internaţional” 
este doar pretextul de a nu face nimic concret pentru ţara care-l găzduieşte şi care 

                                                 
14 „Timpul”, VIII, nr. 148, 10 iul. 1882, p. 1. 
15  Vezi pe larg, Victor Crăciun, Tudor Nedelcea, „Doina” lui Eminescu. 125 de ani, Bucureşti, Liga 
Culturală, Editura Semne, 2008. 
16 „Timpul”, VIII, nr. 148, 10 iul., 1882, p. 1. 
17 „Timpul”, VIII, nr. 72, 3 apr. 1882, p. 1. 
18 „Timpul”, VII, nr. 169, 5 aug. 1882, p. 1. 
19 „Timpul”, VII, nr. 233, 23 oct., 1882, p. 1. 
20 „Timpul”,  VII, nr. 268, 5 dec., 1882, p. 1. 
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„va privi cu un sinţământ de superioritate religia creştină ce i se va părea o palidă 

exegeză a moralei lui Lao-tse sau a eticii Vedelor”21. 
Alte trimiteri la măreaţa ţară le găsim în alte articole cu subiecte diverse. 

Scriind despre sinuciderea unui ofiţer şi jurat din „lumea aleasă a Rusiei”, stabilit 
la Iaşi, Petru Kuzminski, pe care-l cunoscuse personal, Eminescu îi întocmeşte 
necrologul: „Servind şi el tot în acel regiment [de ulani de Volhynia] şi având în 

urma sa o carieră militară creată prin vitejie personală în războiul cu China, se 

bucura de-o deosebită afecţie la Curte”22. 
Elaborând cronica anului 1881, Eminescu consemnează, între altele: „În 

februarie, marchizul Ţzeng iscăli la Petersburg un tratat de pace cu Rusia, în 

virtutea căruia China va plăti 9 milioane de ruble şi cedează Rusiei o bucată de 

teritoriu în Ili apusean; Rusia are dreptul de-a avea în China consulate 

numeroase, poate avea negoţ nevămuit cu mongolii”23. 
Criticând politica guvernului liberal, „şovăitoare, nehotărâtă, lipsită de 

energie”, Eminescu îşi exprimă teama de a acorda Rusiei – fără clauze concrete – 
trecerea pe teritoriul României („cunoscând deja cu cine avem a face”), pentru a 
participa la Războiul ruso-turc din Balcani (1877-1878), „astfel din rău în mai rău, 

până ce vom ajunge în starea Chinei”24. Nu ştim la ce perioadă sau situaţie din 
istoria Chinei face Eminescu referire. 

Preocupat de soarta ţării sale, după cucerirea Independenţei statale, de 
viitorul ei, Eminescu denunţă falsa şi incorecta aplicare a legilor străine în 
România: „Astfel, fără a discuta sau gândi, s-au introdus cu toptanul legi străine 

în toată puterea cuvântului, cari substituie pretutindenea şi pururea în locul 

noţiunilor naţie, ţară, român, noţiunea om, cetăţean al universului, fie din Berber, 

din Nigritania, din China sau, în fine estract de Galiţia”25. 
În alte articole, Eminescu se dovedeşte un fin cunoscător al istoriei Chinei, 

pe care o prezintă ca un demn model de urmat. Vorbind despre activitatea clubului 
studenţesc din Iaşi, fondat în martie 1875, preocupat de istoria, limba şi cultura 
poporului român, de progresul învăţământului, de „salvarea omenirii prin 

instrucţiune”, Eminescu face din nou trimitere elogioasă la China: „Dovedirea 

contrariului acestei teze o avem în câteva zeci de milioane de indivizi în China, 

cea mai instruită ţară de pe pământ [sublinierea noastră, T.N.] , dacă-i vorba de 

cât ştiu; cestiunea principală este cum ştiu şi la acest «cum», încetează rolul 

instrucţiei şi începe acela al educaţiei”26. 
Implicându-se în conflictul diplomatic româno-rus privind retrocedarea 

ilegală a Basarabiei către Rusia („Statele, ca personalităţi politice sunt egale de 

«jure» şi deosebirea «de facto» stă numai în puterea pe care o dezvoltă într-o 

stare nejuridică şi anormală de lucruri, adică în război”), Eminescu respinge cu 

                                                 
21 „Convorbiri literare”, X, nr. 5, 1 aug. 1876, p. 165. 
22 „Curierul de Iaşi”, X, , nr. 55, 27 mai 1877, pp. 5-6. 
23 „Timpul”, VII, nr. 2, 3 ian. 1882, p. 1. 
24 „Timpul”, III, nr. 218, 4 oct. 1878, p. 1. 
25 „Timpul”, IV, nr. 115, 27 mai 1879, p. 2. 
26 „Curierul de Iaşi”, X, nr. 4, 14 iul. 1877, p. 3. 
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argumente temeinice, dar şi cu exemplificări, pretenţiile Rusiei, care consideră că 
armata sa „ar fi plătit 10-20 milioane mai mult decât se cădea pentru trebuinţele 

ei” află în trecere prin România spre a participa la războiul ruso-turc (1877-1878). 
Argumentele lui Eminescu sunt pur economice şi de bun gust: „E o lege 

economică, în China, Rusia, Anglia, ca şi-n România, că, înmulţindu-se cererea 

unor obiecte, se urcă preţul lor”27. 
Pe acelaşi tărâm, cel economic, Eminescu critică reforma financiară a 

guvernului liberal. „Unde-s banii?” se întreabă el şi face o „analogie istorică, 

trimiţând la mandarinul Ma-twan-lin, vestit economist al Chinei”. Vom lăsa să 
curgă comentariul lui Eminescu, spre a dovedi că poetul nostru naţional 
erainteresat şi bun cunoscător al economiei politice şi chiar a politicii financiare: 
„În anul 1000 înainte de naşterea lui Hristos, sub dinastia Tseu, a început a se 

bate monetele chinezeşti numite Tsien, dintr-un aliaj de metale nenobile, c-o gaură 

în patru colţuri la mijloc fiecare, pentru a se putea înşira capitalul pe aţă, monetă 

care circulează până azi de trei mii de ani. 

Sunt însă o mie de ani şi mai bine de când China a trecut şi prin faza 

hârtiei monetă. Într-adevăr, la a. 800 după naşterea lui Hristos, adecă acum o mie 

de ani, se făcuse obicei în China ca cine mergea la drum să-şi depună tot ce avea 

în bani sau alte valori la o bancă, care elibera depunătorului certificate de ale 

statului pe cari acesta le putea cheltui drept bani.«Bani zburători» se numeau 

aceste adeverinţe de depunere. La a. 1200 după Hristos, sub dinastia Sung statul a 

început [a emite] bani de hârtie, deocamdată improprii. Aceşti bani erau un fel de 

mandate – Tsgin-ti – ai căror purtători aveau drept la diferite mărfuri, precum 

ceai, sare, alumin ş.a., mandate eliberate pe numele purtătorului, însă cari se 

putea transmite asupra unui al treilea. Dar guvernul, văzând lesniciunea cu care 

publicul primea asemenea bani, se folosi de starea aceasta de lucruri şi, în contra 

oricărei reguli de economie politică, începu să emită mase atât de mari de 

asemenea mandate fără nicio fondaţiune, încât pieri cu totul încrederea în banii 

cei noi şi o deplină ruină financiară cuprinse ţara. Catastrofa veni, statul dete un 

faliment însoţit de sărăcirea, nevoia şi mizeria ţării întregi; ba chiar dinastia Sung 

căzu. 

S-au mai făcut conversiuni în urmă, unele mai rele decât altele, dar destul 

că de atunci încoace Imperiul mijlocului a renunţat pe de-a pururea de la 

expedientul banilor de hârtie şi a revenit la înşirarea pe aţă a capitalului”28. 
Similitudinile etnologice între români şi chinezi sunt de asemenea comentate 

de Eminescu, prilejul oferindu-i măsura guvernului de a acorda recompense din 
bugetul statului şi care apăsau contribuabilii. 

„Există mai în toate ţările din lume, în Turcia republicană ca şi-n China, 

un privilegiu de-o natură specială. Acest privilegiu consistă în dreptul pentru 

câţiva cetăţeni de a purta pe persoana lor un semn exterior prin care se deosebesc 

de ceilalţi muritori; în China, de exemplu, o pană de păun sau un nasture de 

sticlă; la noi o panglicuţă roşie sau albastră. Mare privilegiu într-adevăr! 

                                                 
27 „Timpul”, III, nr. 34, 14 feb. 1878, p. 1. 
28 „Timpul”, V, nr. 243, 30 oct. / 11 nov. 1880, p. 1. 
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Violaţiune a principiurilor de egalitate! Cum? Cutare chinez să aibă la căciulă o 

pană de păun şi altul numai de cocoş? Aceasta a recoltat sentimentele democratice 

ale d-lui Rosetti”29. 
Un comentariu elogios priveşte „cartea cea mai mare din lume”, cum îşi 

intitulează el articolul, informându-şi cititorii că revista engleză „Athenaeum” vrea 
să cumpere o astfel de carte. Iată povestea cărţii, istorisită de Eminescu: „ Pe la 

capătul veacului al 17-lea, împăratul de atunci al Chinei au instituit o comisie 

însărcinată a retipări într-o singură colecţie toate scrierile însemnate sau 

interesante din toate ramurile literaturei. Pe la începutul veacului al 18-lea,  

comisia şi-au fost mântuit lucrarea şi au fost în stare să supuie împăratului o 

compilaţie cuprinzând 6107 tomuri sub titlul de «Kin ting kin too show tsech 

ching» adică «Colecţie imperială ilustrată din literatura veche şi modernă». Mai 

întâi s-a făcut o ediţie restrânsă a acestei opere colosale, dar peste câteva vreme 

amploiaţi neoneşti au înstrăinat partea cea mai mare a caracterelor de aramă 

turnate anume pentru tipărirea cărţii; iar rămăşiţa caracterelor au fost topită şi   

s-au bătut bani din metalul lor. 

Focul şi răpirile au redus foarte numărul copiilor esistente a ediţiei 

imperiale tipărite pe atunci şi se crede că puţine mai există astăzi. Curatorii 

muzeului brittic, aflând că unele din ele se află de vânzare, au început tratările 

pentru a cumpăra”30. 
Eminescu este, după cum am încercat să-l acredităm prin aceste simple 

consideraţii, folosind proza sa politică, nu numai cel mai mare poet român, dar un 
om universal, preocupat de toate domeniile cunoaşterii umane. El este „expresia 

integrală a sufletului românesc” (N. Iorga), „creatorul doctrinei sale naţionaliste”, 
„este constelaţia care ne-a adoptat şi care ne-a arătat cum suntem şi ce suntem, 

transfigurându-ne şi pe noi” (Edgar Papu), „universalitatea Poetului începe de aici 

şi ajunge dincolo şi se termină pe partea cealaltă a globului, de unde iarăşi vine 

acasă” (Marin Sorescu), „un homo eminescianus” (Mihai Cimpoi), „proza politică 

a lui Eminescu este eminentă creatoare (în sens literar) în cel mai înalt 

grad”(Eugen Simion). Sunt lapidare comentarii ale unor mari spirite umane despre 
cel care a aşezat literatura română în contextul marilor literaturi universale. 

Enciclopedistul Mihai Eminescu este liantul, necesar şi valoros, dintre cele 
două ţări, popoare şi culturi. 

 

                                                 
29 „Timpul”, VII, nr. 7, 12 ian. 1882, p. 1. 
30 „Curierul de Iaşi”, X, nr. 52, 20 mai 1877, p. 5. 



 China şi valorilei ei în viziunea lui Eminescu 239 

 

 

CHINA AND ITS VALUES IN EMINESCU'S VISION 

 
(Abstract) 

 
The study presents an original aspect of Eminescu's work, more precisely his 

articles. For the author of  Luceafărul, the faraway China was not an unknown country, but 
"the most educated country on earth", which he exemplifies by taking into consideration 
some specific facts or Romanian political phenomena. 

The author of the study demonstrates that Eminescu knew "the path to the virtue 

of the Chinese La-o-tse", the European books about China, the stipulations of the peace 
treaty between China and Russia (1881, economic studies of the "famous" Mandarin Ma-
twan-lin, he had information from the English press  about "the greatest book in the world", a 
collection of ancient and modern literature etc. 
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SUPRANUME COLECTIVE DESCRIPTIVE  

ÎN TOPONIMIA DIN MUNTENIA 
 

 

IUSTINA BURCI 
 
 

Supranumele constituie una dintre piesele de rezistenţă ale sistemului 
nostru onomastic, indiferent de palierul cronologic pe care ne situăm; astfel, dacă 
ne raportăm la trecut, vom observa că antroponimia convenţională îi datorează 
acestuia o parte însemnată a inventarului patronimelor româneşti; la fel şi 
prezentul1, lipsit însă de posibilitatea de a-şi oficializa „produsele” desemnării, ca 
urmare a solidificării repertoriului onimic, dar beneficiind, în schimb, pe lângă 
materialul şi mijloacele tradiţionale2, de expresie, de lărgirea bazei lexico-
semantice, de noi plaje de manifestare3, precum şi de investigaţii efectuate prin 
prisma teoriilor şi metodelor actuale apărute în domeniu.  

Taxonomiile mai vechi sau mai noi de care a beneficiat  supranumele au 
urmărit să clarifice, printre altele4, următoarele două probleme: 1. Cine este 
denotatul? şi 2. De unde se originează acesta? 

                                                 
 Articolul face parte din proiectul de cercetare Toponimie din Oltenia şi Muntenia, al Institutului de 
Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova. 
 Cercetător ştiinţific II, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din 
Craiova, al Academiei Române; e-mail: iustinaburci@yahoo.com 
1 Pentru ai cărei trăitori a rămas neschimbat obiceiul de a eticheta persoanele în funcţie de ceea ce este 
vizibil – trăsături fizice şi psihice, înregimentare în anumite tipare sociale, economice etc.; sunt nume 
non-necesare astăzi din punct de vedere instituţional, dar care au continuat să apară graţie 
„creativităţii lingvistice libere a vorbitorilor” (vezi nota 6) şi caracterului lor de „indice diagnostic” 
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româneşti. 
2 Unul dintre primii observatori ai supranumelor, Ştefan Paşca, remarca faptul că există, în realizarea 
lor, un nucleu dur care se păstrează permanent; pe acesta, timpul altoieşte mereu elemente particulare, 
caracteristice fiecărei perioade parcurse: „În toate epocile, spiritul omenesc s-a servit şi se serveşte 
cam de aceleaşi mijloace ale graiului … la crearea supranumelor de astăzi. Dacă totuşi se remarcă 
deosebiri între numele personale de altă dată şi între supranumele de astăzi, cauza provine din 
deosebirea dintre priceperea, caracterul, mentalitatea, credinţele şi felul de viaţă din trecut a diferitelor 
popoare, şi de astăzi. Se remarcă totuşi, pretutindeni, o tradiţie în menţinerea cam a aceloraşi 
elemente ale graiului omenesc, care au servit ca prototipe la crearea supranumelor mai nouă” (Nume 

de persoane şi nume de animale în Ţara Oltului, Bucureşti, 1936, p. 44). 
3 Generalizarea comunicării on-line a adus, pe lângă limbajul specific, şi un tip nou de supranume – 
nickname-ul. 
4 „Dispute” teoretice au existat, în timp, şi în privinţa distincţiei poreclă – supranume. Literatura de 
specialitate este, în această direcţie, una stufoasă şi ne-am referit la ea cu alte ocazii. Problema este 
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1. Soluţia primei întrebări este una divizată dihotomic, căci denotatul poate 
fi reprezentat de:  

a) un referent – supranumele individuale, alcătuite „din una sau mai multe 
unităţi minimale”5, al căror rol este acela de a identifica purtătorul printr-un „aport 
de informaţii tipizante, singularizante şi sociologizante”6  sau    

b) mai mulţi referenţi, constituiţi ca întreg fie pe baza legăturilor de 
familie, fie pe criterii ce presupun unitate de alt tip: geografică, caracterologică, 
ocupaţională etc. – supranumele de grup. 

În raport cu aspectele anterior enunţate, punctul b) este subclasificabil, la 
rândul său, în supranume:  

 de familie, când numirea are în vedere întreaga familie sau doar o parte 
a ei; 

 de neam, numirea se aplică unui grup de familii între care există 
consangvinitate sau alianţă; 

 colective, constituite pe bază de relaţii nefamiliale.  
Procesul denominaţiei se desfăşoară, atât în ceea ce-l priveşte pe a), cât şi 

pe b), potrivit schemei obişnuite: un subiect care observă, un obiect observabil, 
momentul/cadrul favorabil denominării şi, bineînţeles, instrumentul creării 
supranumelui – limba. Diferenţa dintre ele constă în faptul că: 1. există o opoziţie 
cantitativă între cele două, a) limitându-se invariabil la cifra unu, în timp ce b) 
presupune întotdeauna un număr multiplu7, multiplicitate care i-a adus supranumelui 
de grup şi statutul de produs deviat al actului numirii, căci, „vor fi… considerate ca 
acte normale de atribuire de nume cele având ca obiect… o persoană (supranumele 

individuale – n.n.) şi ca devieri cele având drept obiect un neam sau un sat”8; 2. 
dacă a) permite şi fenomenul autoporeclirii, b) exclude această variantă, actele de 
atribuire de nume care au drept obiect o familie, un neam, un sat (localitatea ca 
atare, şi, metonimic, şi rezidenţii aşezării respective) fiind normale „numai în 
măsura în care agentul (cel care atribuie numele) este exterior microcolectivităţii 

                                                                                                                            
tranşată însă clar şi concis de către Nicolae Felecan (Categoriile antroponimice: nume, supranume, 

poreclă, în Oliviu Felecan (coord.), Onomasticon. Studii despre nume şi numire I, Cluj-Napoca, 
Editura Mega, 2010, pp. 81-120), care stabileşte seturi de trăsături pentru fiecare în parte (porecla: 
funcţie semantică, caracter metaforic, punctul vulnerabil al celui poreclit, utilizare restrânsă, 

mobilitate, pluralitate; supranumele: funcţie exclusiv antroponimică, stabilitate, singularitate, lipsa 

conotaţiilor afective), dar şi „locuri” în care cele două se intersectează (existenţă autonomă faţă de 

formulele antroponimice oficiale, structural pot fi simple sau complexe, au rol de elemente 

calificative în vederea distingerii interindividuale).    
5 Christian Ionescu, Observaţii asupra sistemului antroponimic românesc, în LR, nr. 5, 1976, Anul 
XXV, sept.-oct., p. 526. 
6 Pedro Cristian Ionescu Pérez, Concepte, metodologie şi terminologie în antroponimia romanică, în 
Sanda Reinheimer Rîpeanu, Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.),  Limba română, limbă romanică. 

Omagiu acad. Marius Sala la împlinirea a 75 de ani, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, p. 
227. 
7 Care poate însuma de la membrii unei case, familii extinse, locuitori ai unei părţi de sat sau, integral, 
ai unei localităţi, până la grupuri etnice diferite (greci, ruşi, turci etc.). 
8 Sanda Golopenţia-Eretescu, Clasificarea prin „numuri” (I), în „Revista de etnografie şi folclor”, 
Bucureşti, Editura Academiei RSR, tom. 17, nr. 2, 1972, p. 147. 
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săteşti”9. Referitor la împrejurările apariţiei lor şi materialul lingvistic utilizat, aici 
există  similarităţi, în sensul că ambele tipuri de supranume sunt dependente de 
crearea unei conjuncturi favorabile particulare, generatoare de nume exprimate, în 
mod firesc, în limbajul specific zonei.  
 2. Din punct de vedere etimologic10, supranumele (fie ele individuale sau 
de grup) sunt:     

a) deantroponime – sursa numirii se află în inventarul  antroponimelor 
preexistente în interiorul sau în afara spaţiului familiei;  

b) detoponimice – exprimă relaţia dintre o persoană şi un loc determinat 
(de origine, de proprietate etc.); 

c) deapelative – provenite de la substantive (dar şi de la oricare alt element 
al lexicului comun), cele mai multe dintre acestea fiind concentrate în sfera 
câmpului lexical polarizant Om, cu ramificaţii (unele intermediate metaforic sau 
metonimic) şi în domenii adiacente: plante, animale etc.  

Scurtul excurs teoretic de până acum ne ajută să facem trecerea către zona 
de analiză pe care, de fapt, o avem în vedere în lucrare şi să înţelegem profilul 
numelor alese spre investigare, având ca fundal descrierea tipologică a modelului.  

Menţionam, în debutul articolului, că supranumele sunt elemente care 
ocupă un loc bine determinat în structura sistemului nostru onomastic şi, prin 
urmare, şi în economia numelor de locuri. În Introducerea la DTRO11, Gh. Bolocan 
aprecia faptul că un dicţionar special al numelor de grup12 formate de la toponime 
de pe întreg teritoriul ţării ar putea cuprinde mai mult de 30.000 de cuvinte. 
Proiectul realizării unui astfel de dicţionar rămâne însă un deziderat, la fel ca şi cel 
                                                 
9 Ibidem. Poziţia de insider sau de outsider în raport cu comunitatea care porecleşte dictează adesea, 
în atribuirea supranumelui, şi nivelul tonalităţii conotative: acesta este unul mai blând, în primul caz, 
în timp ce ultimul cumulează valori peiorative ridicate. 
10 Vezi Pedro Cristian Ionescu Pérez, op. cit., în loc. cit., pp. 227-229. 
11 Gh. Bolocan (coord.), Dicţionarul toponimic al României. Oltenia – DTRO, vol. 1 (A-B), Craiova, 
Editura Universitaria, 1993, p. 30. 
12 Toponimia operează cu conceptul nume de grup, termen ale cărui limite lexicale sunt considerate 
de către unii autori ca fiind foarte largi (înglobând supranumele colectiv), el putând fi utilizat pentru 
desemnarea oricărui grup social stabilit după apartenenţa la un anumit loc, persoană, organizaţie 
politică, culturală, curente literare sau filosofice etc. (vezi Gh. Bolocan, DTRO, p. 27). Numele de 

grup (elemente aparţinând lexicului comun) au apărut din necesitatea de a explica denumirea unor 
localităţi formate cu sufixele -eşti (adămeşti > Adămeşti, bălăneşti > Bălăneşti etc.), -eni (alexeni > 
Alexeni,aluneni > Aluneni etc.), -ani (bădicani > Bădicani,băltani > Băltani etc.), -ari (băjenari > 
Băjenari, blidari > Blidari etc.) etc. a căror origine directă este întotdeauna bazată pe apelative, 
legătura lor cu antroponimia şi toponimia fiind una indirectă. Microtoponimul Chiscăneni (sat 
Ulmeasca comuna Traian-BR), de exemplu, are următorul traseu etimologic – top. Chiscăneni  
nume de grup chiscăneni  top. Chiscani  nume de grup chiscani  np. Chiscă – care presupune 
schimbări categoriale succesive.    
În Introducerea la Tezaurul toponimic al României. Moldova, vol. II. Mic dicţionar toponimic al 

Moldovei (structural şi etimologic), Partea I, Toponime personale (coord. Dragoş Moldovanu), Iaşi, 
EUAIC, 2014 (în continuare se va nota: Tezaurul toponimic al României. Moldova…), se contestă 
însă că aspectul de plural al toponimelor ar fi consecinţa provenienţei lor de la numele de grup, acesta 
datorându-se faptului că „la noi ca şi la slavi, conceptul de «sat» era bivalent, desemnând simultan 
atât teritoriul, cât şi pe locuitorii săi. În consecinţă, oiconimele cumulau şi ele cele două funcţii de 
desemnare, fiind atât nomina colectiva, cât şi nomina loci” (p. XVI).   
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al strângerii supranumelor actuale. Aşa că, până la a avea posibilitatea studierii 
întregului material, cercetările se desfăşoară fracţionat, pe „eşantioane” diferite ca 
volum şi tip de informaţie, în funcţie de scopul urmărit de fiecare autor. Acestea 
surprind însă foarte bine trăsăturile locale şi le conturează pe cele generale ale 
modelului, confirmând valoarea lui istorică, dialectală, etnografică etc. 

În paginile de faţă, corpusul cercetat se reduce la cel format din 
supranumele13 colective deapelative simple, înregistrate în dicţionarul14 toponimic 
al Munteniei. La baza acestei alegeri stau:  

1. Argumentul numeric. Inventarul supranumelor este unul substanţial, 
imposibil de tratat în paginile unui singur articol. Ne putem face o idee despre acest 
lucru, menţionând faptul că doar pentru literele A-G, dicţionarul cuprinde 
aproximativ 1800 de unităţi toponimice; numărul lor poate creşte exponenţial dacă 
le alăturăm şi pe cele angrenate în construcţii denominative mai largi – compuse 
ori analitice: toponimul Făurei, de exemplu, care are la bază numele de grup 
făurei, devine centru polarizator pentru o serie de derivate toponimice, fiind însoţit 
de determinanţi locali sau nominali: Făureii de pe Mostişte, Făureii lui Aldmir, 

Făureii lui Arcă, Făureii lui Căndica, Făureii Popii, Făureii Popii Tatului, Făureii 

Stanciului – toate aflate în judeţul Ialomiţa. Alte două localităţi, determinate 
adjectival de această dată, se găsesc în Brăila: Făureii Noi şi Făureii Vechi. 

2. Argumentul expresivităţii. Intenţia noastră este aceea de a observa 
unităţile denominative care reconstituie, post facto, în formă toponimizată, relaţiile 
de grup ale rezidenţilor unui spaţiu determinat, prin prisma originalităţii percepţiei 
unuia/unora dintre vorbitori asupra altora şi care este natura elementelor (materială, 
socială, psihologică etc.) ce le condiţionează apariţia. Toponimele deantroponime 
şi detoponimice nu se conformează obiectivului enunţat, deoarece aduc mai 
degrabă o informaţie ce ţine de spaţiul juridic şi administrativ, punând o persoană 
în relaţie cu alte persoane sau cu anumite locuri; cele deapelative, în schimb, 
surprind individul în evoluţia lui complexă, sub aspecte diferite, purtând amprenta 
psihologică directă (mai mult sau mai puţin obiectivă) a celor care numesc, de unde 
rezultă şi încărcătura lor descriptiv-expresivă.  

Despre subiectivitatea „infiltrată” în alegerea denumirii unor locuri, 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, nu faţă de un «loc», ci faţă de «om»”, vorbea şi Iorgu Iordan15: „... 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, nu importă), cum se întâmplă şi în domeniul antroponimiei unde 
«poreclele» date după beteşugurile fizice ori morale sunt extrem de numeroase. 

                                                 
13 Pe parcursul lucrării, nu vom opera cu sintagma nume de grup (specifică uzului toponimic), ci cu 
aceea de supranume colectiv, considerând că ea se apropie mult mai bine de conţinutul semantic al 
denumirilor pe care le avem în vedere.     
14 Nicolae Saramandu (coord.), Dicţionarul toponimic al României. Muntenia (DTRM), 1 (A-B), 
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005 şi urm. 
15 Iorgu Iordan, Toponimia românească, Bucureşti, Editura Academiei RPR, 1963, p. 314. 
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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”.  

În cazul supranumelor colective, obiectivul se mută, aşadar, de pe individ 
pe un grup de indivizi aflaţi în proximitatea agentului denominator – în acelaşi sat 
ori în sate16 învecinate – lucru care îi face binecunoscuţi unii altora, căci este puţin 
probabil ca procesul apariţiei poreclelor colective să fie unul îndelungat: ele 
reflectă particularităţile obiectului care a marcat subiectul numirii la scurt timp 
după ce întâlnirea dintre ei a avut loc.  

În ceea ce priveşte tipurile motivaţionale, atât supranumele personale, cât 
şi cele colective accesează un set de teme17 comune, care gravitează în jurul 
„personajului” generic Om, ca unitate observabilă independentă ori circumscrisă 
familiei şi comunităţii: trăsături fizice şi de caracter, particularităţi de vorbire, 
comportament social, intelect, gastronomie, îmbrăcăminte, relaţia cu igiena, 
situaţie economică şi ocupaţională, identitate etnică, relaţia cu religia etc. O parte 
dintre acestea sunt ilustrate şi în materialul nostru, calitatea de toponime a 
supranumelor asigurându-le perenitatea şi „faima”, care exced cadrul temporal şi 
spaţial în care au fost create.  

 Înainte de a prezenta informaţia, trebuie să precizăm că, dată fiind 
identitatea de formă între toponime şi supranumele colective din care provin, am 
optat – cu scopul de a nu încărca inutil materialul – pentru simplificarea traseului 
etimologic. În DTRM, geneza acestor nume de loc cuprinde următoarele segmente: 
top. Blidari  n. grup (supranume colectiv) blidari   blidar „meşter de blide 
(străchini)” sau np. Blidaru; vom eluda partea de început, căci legătura descriptiv-
afectivă care ne interesează aici se desfăşoară în cadrul ultimei secţiuni, în relaţia 
nume comun – apelativ denominativ, „produsul finit” – toponimul – fiind, într-un 
anumit grad,  golit de sens18; el conservă doar funcţia designativă, vorbitorii 
pierzând, la un moment dat, contactul cu motivaţia originară.  

Aşadar, sfera supranumelor colective reţinute în paginile de faţă se 
circumscrie, alfabetic, următoarelor câmpuri lexicale: 

 Animale: godinaci < godinac „porc tânăr” / np. Godinac; ogari < ogar 
„câine de vânătoare” / np. Ogaru; păsărari < păsărar / np. Păsăraru; şoricei < 
şoricel / np. Şoarece; 

 Apartenenţa la o formă administrativă de organizare: orăşeni < oraş 
sau orăşean; săteni < sătean; mănăstireni < mănăstirean „persoană care stă în 
mănăstire sau aparţine unei mănăstiri”; târgoveţii < târgoveţ; 

                                                 
16 Pot fi „poreclite” părţi ale unei aşezări sau aşezarea întreagă, văzută nu ca unitate administrativă, ci 
ca totalitate a unor indivizi cu trăsături distincte. 
17 Se schimbă doar relaţia opoziţională, între emiţătorul şi receptorul poreclei: de la eu – tu, în primul 
caz, la eu/noi – voi, în cel de-al doilea.  
18 Vezi şi Emilian N. Bureţea, Unele aspecte ale relaţiei dintre toponimic şi apelativ în toponimia din 

Oltenia, în „Limba Română”, nr. 3, 1975, p. 212. 
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 Calitatea de outsider în raport cu localitatea ori societatea: adunaţi < 
adj. adunat „venit din alte locuri”; coloneşti < colon „persoană venită din altă 
localitate” / np. Colon; colonişti < colonist „persoană venită din altă localitate”; 
sudiţi < sudit „supus străin”; proaspeţi < adj. proaspăt „care s-a stabilit recent   
într-o localitate”; 

 Caracteristici fizice şi morale: băutori < băutor „beţiv” / np. Băutoru; 
chirnogi < chirnog „schilod” / np. Chirnoagă; ciumaţi < adj. ciumat; clociţi < adj. 
clocit „leneş, puturos, trândav” / np. Clocitu; cuciulaţi < adj. cuciulat, căciulat / np. 
Cuciulatu; cucuieţi < adj. cucuiat / np. Cucuiatu; frecaţi < a se freca „a frecventa, a 
umbla mult dintr-un loc în altul”; frecăţei < frecăţel „persoană care umblă dintr-un 
loc în altul” / frecăţei „tăiţei, trahana”; frumuşani < adj. frumuşan „frumos” / np. 
Frumuşan; fulăi < fulău „pierde-vară” / np. Fulău; gâltofani < gâltofan „nătărău, 
guşat” / np. Gâltofan; guşaţi < adj. guşat „persoană care are guşă” / np. Guşatu; 
nătărăi < nătărău / np. Nătărău; opăriţi < adj. opărit (în localitate se află izvoare de 
apă minerală); opintiţi < adj. opintit „care face un efort”; răscăeţi < răscăiat 
„crăcănat” / np. Răscăiatu; repezi < adj. repede / np. Repede; sluţi < slut „persoană 
cu un deficit fizic”; spălaţi < spălat / np. Spălatu; tonţi < adj. tont „prost, nătâng”;  

 Caracteristicile locului: afumaţi < adj. afumat „stabilit într-un loc 
pârjolit, ars”; atârnaţi < adj. atârnat „care se află în pantă, într-un povârniş”; 
cocoţaţi < adj. cocoţat „care are locuinţa pe o coastă de deal”; copăceni < copăcean 
„locuitor dintr-o zonă bogată în copaci” / top. Copaciu; crângaşi < crângaş 
„locuitor al crângului”; crângeni < crângean „locuitor dintr-o zonă de crânguri” / 
top. Crângu; deşiraţi < adj. deşirat „rărit, risipit, desfăşurat în spaţiu”; fierbinţi < 
adj. fierbinte (în sintagme de tipul „apele/pietrele fierbinţi”); ghimpaţi, ghimpeţeni 
< adj. ghimpat „stabilit (care locuieşte) într-un loc cu ghimpi, mărăcini”; moinari < 
moină „teren necultivat; pârloagă”; pârliţi19, pârliţii < adj. pârlit „stabilit într-un 
loc pârjolit, ars”; răsfiraţi < răsfiraţi „risipiţi”, „întins pe o suprafaţă mare”; risipiţi 

< adj. risipit „împrăştiat”; sărăţei < adj. sărăţel „care conţine puţină sare sau apă 
sărată”, „puţin sărat”; 

 Condiţia/poziţia socială sau economică: amărâţi < adj. amărât 
„năpăstuit, sărac”; calici < calic „sărac”; colibaşi < colibaş „persoană care 
locuieşte într-o colibă; pustnic, locuitor de la munte” / np. Colibaş; culcaţi < culcat 
„întins la pământ; supus”; dărâmaţi < adj. dărâmat „ruinat, sinistrat”; depăraţi < 
adv. depărat „necăjit”; descopereni, descopereşti < vb. descoperi „a lăsa fără 
acoperiş deasupra capului”; dezrobiţi < adj. dezrobit; domneşti < domn „stăpân” / 
adj. domnesc; fugari < fugar „băjenar”; găinari < găinar / np. Găinaru; golani < 
golan „sărac”; golaşi < golaş „lipsit de îmbrăcăminte, sărac”; golăşei < golăşel 
„fără îmbrăcăminte, sărac” / np. Golăşel; goniţi < adj. gonit „alungat”; lotari, lotaşi 

< lot „porţiune de teren aflată sau dată în proprietate”; lotraşi < lotraş, diminutiv 
de la lotru „răufăcător”; măraţi < adj. mărat „sărman, năpăstuit”; mărăţei < 
mărăţel, derivat de la mărat „sărman, năpăstuit”; megiaşi < megiaş, megieş 

                                                 
19 Cu sensul metaforic de „sărac, nevoiaş”, Iorgu Iordan, în op. cit., p. 325, integra toponimul Pârliţi 
în categoria calificări, locuitorii fiind ierarhizaţi aici după criterii sociale şi economice. 
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„răzeş”; moşneni, moşteni, moştani < moşnean/moştean „ţăran liber, posesor al 
unei proprietăţi moştenite din strămoşi”; nedaţi < nedat „nerepartizat, nedistribuit”; 
obidiţi < adj. obidit „asuprit, alungat”; osândiţi < adj. osândit „condamnat”; optaşi 

< optaş „conducător al unui grup de opt oameni” / np. Optaşu”; partizani < 
partizani; periaţi, perieţi < periat, pentru speriat20, var. Periaţii, Perieţ „fără s”, 
„alungat cu forţa pentru a se stabili în alt loc” / derivat, de la peri + suf. -at21 / np. 
Periatu; prigoniţi < adj. prigonit „alungat, oropsit, persecutat”; priviţi < privit, var. 
a lui prăvit „îndrituit”; scutelnici < scutelnic „ţăran scutit de plata birului 
domnesc”; siluiţi < adj. siluit „forţat, oprimat”; striviţi < adj. strivit „asuprit”;  

 Etnia (legătura cu populaţia respectivă poate fi directă sau numele a fost 
dobândit prin analogie): arbănaşi < arbănaş „albanez” / np. Arbănaşu; caţaoni < 
caţaon „grecotei” / np. Caţaonu; judeni < jid „evreu” / np. Jidu; machedonii < 
machedon „român macedonean” / np. Machedon; saxoni < saxoni, de la saxon; 
sârbeni, sârbeşti < sârb / np. Sârbu; sârbi < sârb; rudari, rudarii < rudar „lucrător 
(ţigan) care se ocupa cu extragerea aurului din nisipul râurilor”, „meşter ţigan care 
lucrează din lemn albii, linguri, fuse”; ruşi, ruşii < rus „1. rus; 2. persoană cu faţa 
roşcată şi părul deschis la culoare”; talienii < talian „italian”; tătari < tătar / np. 
Tătaru; ţigani < ţigan; ţigănei < dim. ţigănel; şetrari < şătrar „ţigan nomad care 
locuieşte în şatră”; 

 Obiecte geografice: gârleni < gârlă; ostroveni < ostrov / top. Ostrovu; 
păvălani < prăval „povârniş, depresiune” / np. Prăvală; râpeni, râpenii < râpă; 
râureni < râu; 

 Obiecte diverse: gărani, găreni < gară; năvodari < năvod; odăeni, 

odăieri < odae „târlă”; pătulaşi < pătulaş, dim. de la pătul; răsuceni < răsucea 
„furcă folosită la răsucit firul”; reghinari, reghineşti < reghin, variantă de la reghie 
„act în baza căruia proprietarii de vite, oi etc. le puteau trece peste graniţa dintre 
Transilvania şi Ţara Românească, fără să plătească vamă”; şenţari < şanţ;  

 Ocupaţii: abagii < abagiu „persoană care se ocupă cu fabricarea sau 
vânzarea abalei” / np. Abagiu; albinari < albinar „persoană care se ocupă cu 
albinăritul” / top. Albina; băiaşi < băiaş / np. Băiaşu; berbecari < berbecar „păstor 
de berbeci” / np. Berbecaru; blidari < blidar „meşter de blide (străchini)” / np. 
Blidaru; boiangii < boiangiu „vopsitor de textile” / np. Boiangiu; boştinari < 
boştinar „persoană care se ocupă cu obţinerea, comercializarea boştinei” / np. 
Boştinaru; brăniştari < brăniştar „paznic de branişte” / np. Branişte / top. 
Braniştea; brânari < brânar „persoană care confecţionează brâie” / np. Brânaru; 
brânzari < brânzar / np. Brânzaru; bumbăcari < bumbăcar „cultivator, negustor de 
bumbac” / np. Bumbăcaru; buturugari < buturugar „lucrător la buturugi” / np. 
Buturugă; calangii < calangiu „spoitor” / np. Calangiu; călăraşi < călăraş „călăreţ, 
cavalerist” / np. Călăraşu; călăreţi < călăreţ / np. Călăreţu; căldărari < căldărar / 
np. Căldăraru; cărămidari < cărămidar / np. Cărămidaru, Cărămidă; cărămizari < 
cărămizar „cărămidar” / np. Cărămidă, Cărămidaru; cărăuşi < cărăuş „căruţaş” / 
                                                 
20 Cf. N. A. Constantinescu, Dicţionar onomastic românesc  (DOR), Bucureşti, Editura Academiei 
RPR, 1963, p. 374, s.v. Speria. 
21 Iorgu Iordan, op. cit., p. 466. 
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np. Cărăuşu; cărbunari < cărbunar / np. Cărbunaru; căruţaşi < căruţaş / np. 
Căruţaşu; cârciumari < cârciumar / np. Cârciumaru; cepari < cepar / np. Ceparu; 
chirpicari < chirpicar „persoană care prepară chirpic, chirpici”; ciobani < cioban / 
np. Ciobanu; ciocănari < ciocănar „muncitor care foloseşte ciocanul ca unealtă de 
lucru” / np. Ciocănaru; ciupercari < ciupercar „culegător sau vânzător de ciuperci”; 
ciurari < ciurar „persoană care face sau vinde ciururi”; coşereni < coşar „persoană 
care confecţionează şi vinde coşuri” / np. Coşeru, Coşereanu; cotari < cotar 
„persoană care verifică măsurătorile cu cotul, unitate de măsură a lungimii” / np. 
Cotaru; coşari < coşar „persoană care face coşuri”; cremenari < cremenar „cel care 
scoate cremenea din pământ; pietrar”; croitori < croitor / np. Croitoru; curelari < 
curelar / np. Curelea, Curelaru; damari < damar „constructor de damuri” / np. 
Damaru; dărăbani < dărăban „dorobanţ” / np. Dărăbanu; dârvari < dârvar 
„lemnar” / np. Dârvaru; dârvaşi < dârvaş „dârvar”; desăgari < desăgar „persoană 
care transportă marfa cu desaga; cerşetor (cu desaga în spate)”; dogari < dogar 
„meşter de doage” / np. Dogaru; dorobanţi < dorobanţ „infanterist” / np. 
Dorobanţu; dovlecari < dovlecar „cultivator de dovleci” / np. Dovlecaru; făurei < 
făurel, dim. de la faur / np. Făurel; fânari < fânar „persoană care «face fân» pentru 
alţii”; funari < funar „persoană care confecţionează funii”; găzari < găzar 
„comerciant de gaz, petrol lampant” / np. Găzaru; grădinari < grădinar / np. 
Grădinaru; inari < inar „cultivator de in”; lopătari < lopătar „persoană care 
confecţiona lopeţi”; luptători < luptător; martalogi < martalog „mercenar” / np. 
Martalogu; martaloţi – variantă de la martalog; măglaşi < măglaş „stivuitori de 
sare”; mămulari < mămular „negustor de mărunţişuri” / np. Mămularu; militari < 
militar / np. Militaru; moroieni < moroian „păstor ardelean” / np. Moroi; negustori 

< negustor; obrocari < obrocar „cel care face sau vinde obroace”; pâinari < pâinar 
„brutar”; pâslari < pâslar „fabricant sau vânzător de pâslă” / np. Pâslaru; pescari < 
pescar / np. Pescaru; pieptănari < pieptănar „persoană care se ocupă cu dărăcitul” / 
np. Pieptănaru; pietrari, pietrarii < pietrar „lucrător, cioplitor, zidar etc. în piatră” / 
np. Pietraru; pieţari < piaţă; plăieşi < plăieş / np. Plăieşu; podari < podar „persoană 
care conduce un pod umblător”; pogonari < pogonar „lucrător agricol plătit după 
numărul de pogoane lucrate”; postăvari < postăvar; potcovari < potcovar; 
potlogari < potlogar „cizmar care pune potloage, petice la încălţăminte” / np. 
Potlogaru; saegii < saigiu „slujbaş însărcinat de Poartă cu strângerea beilicului şi a 
oieritului”; săidăcari < săhăidăcar „persoană care făcea sau vindea săhăidace, 
tolbe”; săpunari < săpunar „persoană care se ocupă cu prepararea şi vânzarea 
săpunului”; sărari < sărar „vânzător de sare”; scorţari < scorţar „meşteşugar care 
lucra scoarţe, covoare” / np. Scorţaru; scutari < scutar „baciul unei stâne”; scutaşi 

< scutaş „cioban care administrează stâna”; sitari < sitar „persoană care face sau 
vinde site”; rachieri < rachier „fabricant de rachiu” / np. Rachieru; rahtivani < 
rahtivan „slujbaş însărcinat cu ţinerea rafturilor la caii domneşti” / np. Rahtivan; 
raportari < raportar, variantă de la raportor „persoană care face un raport”; răcari 

< răcar „persoană care se îndeletniceşte cu prinderea sau vânzarea racilor” / np. 
Răcaru; rotari < rotar „meseriaş care face roţi, care, căruţe etc.”; slujitori < slujitor 
„persoană care slujeşte pe cineva, slugă; oştean, poteraş, jandarm”; spahii < spahiu 
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„militar din corpul de cavalerie al armatei Imperiului Otoman”; surlari < surlar 
„persoană care face surle” / np. Surlă; surugii < surugiu „persoană care conducea o 
diligenţă, un poştalion sau o trăsură boierească, stând călare pe unul dintre cai”; 
şalvaragii < şalvaragiu „persoană care confecţiona şalvari şi alte obiecte de 
îmbrăcăminte”; şelari < şelar „persoană care confecţionează şi vinde şei sau alte 
obiecte de harnaşament” / np. Şelaru; şomerii < şomeri; tabaci < tabac „tăbăcar”; 
tăbăcari < tăbăcar / np. Tăbăcaru; tâmplari < tâmplar; târlaşi < târlaş „stăpânul 
unei târle; oier”; toboşari < toboşar; trăistari < trăistar „persoană care face sau 
vinde traiste”; trâmbiţaşi < trâmbiţaş / np. Trâmbiţaşu; tronari < tronar „tâmplar de 
lăzi şi sicrie” / np. Tronaru; tunari < tunar „artilerist” / np. Tunaru; tutunari < 
tutunar „funcţionar însărcinat cu strângerea birului pe tutun” / np. Tutunaru; 
ţâţâieni < variantă de la ţuţuieni, ţuţuian „cioban ardelean” / np. Ţuţui, Ţuţuianu; 
ţuicari < ţuicar „persoană care fabrică sau vinde ţuică” / np. Ţuică; 

 Personaje mitice: smei < zmeu, personaj mitic; 
 Plante: budăi < budăi „trunchi scobit, întrebuinţat ca ghizd la fântână” / 

np. Budău; cârcei < cârcel „nume de plantă” / np. Cârcea, Cârciu; cârligei < 
cârligel (toporaş, violetă) / np. Cârligel; ciulini < ciulin / np. Ciulin; ciutaci < 
ciutac „arbore retezat, tufan”; coconi < cocon, numele unei plante / np. Coconu; 
crângani < crâng / np. Crânganu; codreni < codru / top. Codru / np. Codrea, 
Codreanu; drugani < drugan „buştean” / np. Drugă; gabroveni < cf. bg. gabăr 
„carpen” / np. Gabru, Gabrov; nălbaşi < nalbă; pătlăgeni < pătlăgea / np. Pătlăgea;  

 Poziţionarea22 rezidenţilor în cadrul/faţă de localitate: codari, codaşi 

< adj. codar „care locuieşte la marginea localităţii”; colţari < colţar „locuitor de la 
marginea satului” / np. Colţaru; dăvăleni < adv. devale „în partea de jos”; deleni < 
delean „locuitor din partea de sus a satului; locuitor dintr-o regiune de deal”; 
delureni < delurean „locuitor din partea de sus a satului; locuitor dintr-o regiune de 
deal”; depărţeni < adv. departe; despicaţi < adj. despicat „împărţit, despărţit”; 
feţeni < feţean „locuitor în partea din faţă, expusă a soarelui, a satului”; fundeni < 
fundean „persoană care locuieşte în fundul (marginea) satului, aşezării” / np. 
Fundu; joseni, josenii < josean „persoană care locuieşte în partea de jos a satului”; 
mijlocari < mijlocar „care locuieşte în mijlocul satului”; oborani < oboran 
„persoană care locuieşte în apropierea oborului”; osebiţi < adj. osebit „separat, 
despărţit, izolat”; suseni < susean „locuitor din partea de sus a unei localităţi”; 
ţuţuieţi < adj. ţuguiat „care locuieşte în partea de sus a localităţii”; 

 Provenienţa locală: cojani < cojan „locuitor din câmpia de nord-vest a 
Munteniei – jud. Buzău şi Brăila” / np. Coja; mocani < mocan; mocăneii < 
mocănel, dim. de la mocan / np. Mocănel; moiceni < moicean „ardelean, mocan”; 
munteni < munte; romanaţi, romanaţii < românaţi „ţinutul românilor”; 

 Relaţia cu biserica: afurisiţi < adj. afurisit „anatemizat de biserică”; 
miluiţi < adj. miluit; 

                                                 
22 În cazul apelativelor topice care au la bază indiciul „amplasare geografică”, pot apărea oscilaţii în 
desemnarea referentului; astfel, în funcţie de schimbarea locului în care este plasat observatorul, 
obiectul denominaţiei poate deveni altul. 
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 Situaţii/întâmplări particulare: afumăciori < afumăcior (< adj. afumat) 
/ top. Afumaţi; arseni < adj. ars / np. Arsu; arşi < adj. ars; brobodiţi < adj. 
îmbrobodit / np. Broboditu; cotroceni < cotroc „cotlon, adăpost” / np. Cotroc; 
degeraţi < adj. degerat / np. Degeratu; desăgeii < desăgel / np. Desăgel; fripţi < 
adj. fript „ars, incendiat”; merei < adj. mereu (la pl.); păţiţi < adj. păţit „care a 
suferit un necaz” / np. Păţitu; pârjoliţi < adj. pârjolit „ars, incendiat”; pitulaţi < 
adj. pitulat „ascuns pentru a nu fi găsit, prins” / np. Pitulatu; râncezi < adj. rânced; 
răsturnaţi < adj. răsturnat / np. Răsturnatu; surpaţi < surpat „persoană căreia i s-a 
surpat sau distrus casa”, schimbaţi < schimbat „strămutat”; soboreni, soboreşti < 
sobor „mulţime de oameni adunaţi laolaltă”; trăzniţi < trăsnit „lovit de trăsnet” / 
np. Trăsnitu; 

O primă observaţie pe care ne-o impune informaţia prezentată este cea 
legată de originea numelor. Având în vedere etimologia antroponimelor, Ştefan 
Paşca remarca: „Nucleul social, uitând împrejurarea veritabilă în care un individ a 
fost numit cu un nume de batjocură, dar păstrând acest nume, în virtutea unei 
inerţii, îşi formează cu timpul o concepţie vagă, artificială, în ceea ce priveşte 
mobilul alegerei numelui de batjocură”23. Afirmaţia îşi păstrează valabilitatea şi în 
sfera toponimiei. Distanţa în timp faţă de momentul apariţiei denumirilor face ca 
unele dintre acestea să fie incerte sub aspect etimologic, în sensul că originea lor 
poate fi dublu sau chiar triplu divizată, aşa cum se întâmplă şi în cazul informaţiei 
noastre. Dacă luăm ca exemplu apelativele denominative încadrabile categoriei 
Ocupaţii (cea mai stufoasă dintre toate) vom constata că cele 101 unităţi lexicale 
sunt  distribuite24 astfel:  

a) etimologie unică, apelativă: chirpicari, ciupercari, ciurari, coşari, 

cremenenari, dârvaşi, desăgari, fânari, funari, inari, lopătari, luptători, măglaşi, 

negustori, obrocari, pâinari, pieţari, podari, pogonari, postăvari, potcovari, saegii, 

săidăcari, săpunari, sărari, scutari, scutaşi, sitari, raportari, rotari, slujitori, 

spahii, surugii, şalvaragii, şomeri, tabaci,  tâmplari, târlaşi, toboşari, trăistari;  
b) etimologie dublă: 
– apelativ / toponim: albinari;  
– apelativ / antroponim: abagii, băiaşi, berbecari, blidari, boiangii, 

boştinari, brânari, brânzari, bumbăcari, buturugari, calangii, călăraşi, călăreţi, 

căldărari, cărămidari, cărămizari, cărăuşi, cărbunari, căruţaşi, cârciumari, 

cepari, ciobani, ciocănari, coşereni, cotari, croitori, curelari, damari, dărăbani, 

dârvari, dogari, dorobanţi, dovlecari, făurei, găzari, grădinari, martalogi 

(martaloţi), mămulari, militari, moroieni, pâslari, pescari, pieptănari, pietrari, 

                                                 
23 Ştefan Paşca, op. cit., p. 51. 
24 La o privire de ansamblu asupra întregului material, constatăm că în calitate de „dubluri” 
etimologice se află cel mai adesea antroponimele (numai în secţiunea Ocupaţii, 59 de denumiri se 
găsesc în această situaţie, faţă de cele 40 nedublate, una dublată toponimic şi una triplu determinată). 
Extrapolând, putem spune că implicarea numelor de persoană în „viaţa” numelor de locuri este una 
invazivă, mult mai importantă din punct de vedere cantitativ decât cea a toponimelor în categoria 
antroponimelor (vezi şi Ion Toma, 101 nume de locuri, Bucureşti, Humanitas, 2015, p. 30).  



250   Iustina Burci 

plăieşi, potlogari, scorţari, rachieri, rahtivani, răcari, surlari, şelari, tăbăcari, 

trâmbiţaşi, tronari, tunari, tutunari, ţâţâieni, ţuicari;  
c) etimologie triplă: apelativ / antroponim / toponim: brăniştari.  
Astfel de elemente – cu statut discutabil în ceea ce priveşte provenienţa – 

sunt întâlnite în majoritatea subgrupelor stabilite anterior; faptul că există, în aceste 
cazuri, o dispersie etimologică nu le descalifică din punctul de vedere al analizei pe 
care o întreprindem, cât timp printre sursele posibile se numără şi aceea care ne 
interesează în mod direct: vocabularul comun.  

Supranumele de grup (identice formal şi nu numai) – deapelative, 
deantroponime şi detoponimice cumulează, unele în raport cu altele, atât trăsături 
conjunctive, cât şi disjunctive: + colectivitate (toate trei), + unitate teritorială 
(primele şi ultimele), – familiaritate (primele şi ultimele), + expresivitate (primele). 
Referindu-ne la ultimul criteriu, acesta înregistrează, în rândul deapelativelor, 
grade diferite de intensitate. Toate numele incluse în clasificarea noastră au 
caracter descriptiv însă nu toate implică şi factorul expresivitate: de regulă, cele 
create pe baza identităţii sociale, ocupaţionale, teritoriale, etnice etc. sunt lipsite de 
această marcă. Dimpotrivă, subclasa caracteristicilor fizice şi morale cuprinde 
denumiri în care spiritul critic şi imaginativ se desfăşoară plenar şi „ilustrează la tot 
pasul intenţiuni ostile din partea celor care le creează faţă de cei cărora li se 
adresează”25. Apetenţa pentru comparaţie a creatorilor de nume şi pornirea 
intrinsecă de a nu lăsa nesancţionate aspectele negative sesizate la ceilalţi a făcut ca 
nu doar antroponimia, ci şi toponimia (prin transfer interonimic) să fie înţesată cu 
denumiri care „zugrăvesc” nominal portrete fizice şi morale.  

În registru afectiv trebuie tratate şi supranumele colective afumăciori, 

desăgeii, golăşei, mărăţei, pătulaşi, şoricei, ţigănei, forme diminutivale26 care 
trădează, de această dată, empatia observatorului-denominator faţă de grupul 
denumit. Celelalte subcategorii cuprind ocazional nume cu potenţial caracter 
expresiv dacă cea care intermediază apariţia lor este metafora, căci analogia între 
oameni şi alte fiinţe ori lucruri poate crea premisele apariţiei unor denumiri, 
precum Cârcei, Ciutaci, Godinaci etc.  

Supranumele colective conexează, după cum am menţionat deja, indivizi 
aflaţi în aceeaşi arie teritorială; aceasta poate varia, dimensional, de la micro la 
macro unităţi comunitare: uliţe şi ulicioare, mahalale, moşii, străzi, drumuri, 
izlazuri, târle, silişti, părţi de sate şi de oraşe, cătune, sate şi oraşe. De multe ori, 
denumirea unui nucleu – reprezentat de obiectul „de maximă importanţă (socio-
geografică)”27 – se poate răsfrânge asupra altor toponime care indică obiecte 
diferite, dar se află în contiguitate relativă cu acesta: de exemplu, numele satului 
Răsfiraţi (c. Dideşti-TR) a fost preluat, fără schimbări formale, de o parte de sat 

                                                 
25 Şt. Paşca, op. cit., p. 57.    
26 Baza de plecare în crearea supranumelor cuprinde, în general, substantive (abagiu, cărămidar, 

ciulin, gară, gârlă etc.), adjective (adunat, guşat, proaspăt etc.), verbe (descoperi), adverbe (departe, 

depărat, devale), iar derivarea cu sufixe (-eşti: coloneşti, -ani: gărani, -eni: pătlăgeni, -ari: şenţari, -
aşi: nălbaşi) reprezintă mijlocul frecvent utilizat.   
27 Tezaurul toponimic al României. Moldova …, p. IX. 
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din: 1. localitatea Dobroieşti, comuna Dobroteşti-TR şi 2. localitatea Troianu, 
comuna Troianu-TR; un deal (s. Gurguieni c. Măgura-TR) şi o mahala (s.c. 
Stejaru-TR). Alte forme geografice, precum ape (Pietrarii, Spălaţi), munţi 
(Nălbaşi), movile (Tonţi) etc. şi-au primit numele fie prin desemnare directă, fie pe 
canalul transferului onimic.  

Uneori, denumirile omonime se pot afla la distanţe mari unele faţă de altele, 
neputând fi explicate altfel, decât prin existenţa unor împrejurări asemănătoare care au 
dus la crearea de nume identice. De la supranumele colectiv fundeni, de exemplu, – 
înregistrat frecvent cu accepţia „persoană care locuieşte în fundul (marginea) 
satului, aşezării” – au rezultat toponimele Fundeni, cu următoarele denotate şi 
distribuţie teritorială: sat c. Murgeşti-BZ; sat c. Zărneşti-BZ; sat c. Fundeni-CL; sat 
c. Dobra-DB; sat c. Dobroeşti-IF; sat c. Perieţi-IL; sat c. Gura Vitioarei-PH; sat c. 
Sângeru-PH; cătun c. Gorgota-PH; parte de sat s.c. Stoieneşti-GR; parte de sat s. 
Frăsinet c. Băbăiţa-TR; târlă s.c. Ciocăneşti-CL; stradă m. Ploieşti-PH; ulicioară m. 
Câmpulung-AG. 

Dacă avem în vedere factorul iterativ28, apelativele topice prezente  în 
inventarul nostru vor fi schematizate, pe baza DTRM, astfel: 1. moşteni – 24 de 
apariţii, 2. atârnaţi – 22, 3. greci – 19, 4. olari – 18, 5. rudari – 17, 6. delureni – 16, 7. 
deleni – 15, 8. golăşei – 12, 9. moşneni – 10, 10. bejenari – 9, 11. cărămidari – 8, 12. 
dogari – 8, 13. tabaci – 8, 14. ţigani – 8, 15. ciumaţi – 7, 16. rotari – 7, 17. blidari – 6, 
18. cărbunari – 6, 19. ghimpaţi – 6, 20. copăceni – 6, 21. dârvari – 6, 22. risipiţi – 6, 
23. tunari – 6, 24. degeraţi – 5, 25. domneşti – 5, 26. dorobanţi – 5, 27. lotaşi – 5, 28. 
pietrari – 5, 29. ruşi – 5, 30. sârbeni – 5, 31. suseni29 – 5. În cazul unora dintre acestea, 
cifrele sunt relative; de foarte multe ori, pot fi întâlnite şi în construcţii analitice – 
supranumele colectiv fiind dublat, frecvent, tot de un supranume colectiv – ceea ce 
dilată, ca volum, prezenţa lor în toponimie: Moşteni-Albuleşti (DB), Moşteni-

Berevoieşti (AG), Moşteni-Călărăşeni (GR), Moşteni-Călugăreni (GR), Moşteni-

Dobroteşti (GR), Moşteni-Furculeşti (TR), Moşteni-Greci (TR), Moşteni-Rotăreşti 

(TR), Moşteni-Sotir (DB), Moşteni-Soriceşti (TR), Moşteni-Vârtopeni (TR). Se poate 
observa că există criterii generale care determină formarea acestor nume, printre ele 
numărându-se statutul social şi ocupaţional, poziţionarea geografică şi etnia. Spre 
deosebire de exemplele anterioare, denumirile care au la origine cazuri particulare, 
precum frumuşani, fierbinţi, fripţi, fulăi etc. dispun de un indice repetitiv foarte scăzut 
ori se rezumă la apariţii  singulare. 

                                                 
28 Am luat în considerare supranumele cu frecvenţa peste cinci. 
29 Comparând strict aceste supranume, vom observa că, exceptându-le pe trei dintre ele – dintre care 
două (dorobanţi şi ruşi) lipsesc, iar una apare cu formă fonetică schimbată (cărămidari/cărămizari) –, 
celelalte apelative topice sunt întâlnite şi în DTRO. Ordinea lor în clasament şi frecvenţele diferă în 
marea majoritate a situaţiilor, fiind dependente de condiţiile particulare care converg spre apariţia 
fiecărei denumiri în parte: deleni (31), rudari (27), delureni (22), atârnaţi (15), moşneni (10), suseni 
(10), greci (9), olari (9), risipiţi (8), tunari (7), sârbeni (6), blidari (5), copăceni (5), lotaşi (5), ţigani 
(5), băjenari (4), dogari (4), pietrari (4), rotari (4), degeraţi (3), ghimpaţi (3), moşteni (3), cărbunari 
(2), dârvari (2), tabaci (2), ciumaţi (1), domneşti (1), golăşei (1). 
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Supranumele colective deapelative sunt, sub aspectul lexicului utilizat şi al 
frecvenţei, foarte diferite, iar valoarea lor30 lingvistică, istoric31, psihosocială şi 
etnoculturală, apreciabilă. Din păcate, supranumele colectiv nu s-a bucurat „decât 
de o consideraţie marginală în onomastică, situaţie care pare a se schimba ca 
urmare a atenţiei pe care au început să i-o acorde unii antropologi, psihologi, 
etnolingvişti şi sociolingvişti”32, interesaţi de materialul pe care îl oferă atât 
denumirile convenţionale, cât şi cele neconvenţionale.  

Oficializarea sistemului toponimic este un proces demult încheiat33, lucru 
care nu a împiedicat colectivităţile umane să continue, la nivel neoficial, să 
utilizeze supranumirea34 (individuală şi colectivă), denumirile actuale fiind 
constituite, în general, după modele identice cu precursoarele lor, ceea ce 
demonstrează existenţa, în conştiinţa onomasiologică a formatorilor, a unor modele 
durabile de motivaţii. Timpul a creat însă şi o falie semantică şi tipologică între 
cele două, în sensul că diferenţele sociale, economice, culturale etc. dintre ele se 
reflectă prin absenţa, din rândul celor contemporane, a anumitor structuri şi 
lexeme. De exemplu, în momentul de faţă, metaporeclele35 – segment onomastic 
care are la bază meseria practicată – au o reprezentare mai slabă (prevalează acum 
supranumele animaliere, vegetale şi cele care conturează portretul psihic şi fizic 
individual ori de grup), căci inclusiv mediul rural (gospodăriile individuale) a 
devenit treptat mai mult unul consumator, decât producător.  

În altă ordine de idei, supranumele neînregimentate sistemului toponimic 
au totală libertate de expresie, spre deosebire de cele oficiale al căror inventar nu 
mai poate suferi modificări; în compensaţie, cele din urmă beneficiază de 
stabilitate, în timp ce primele sunt supuse efemerităţii. Pentru a putea obţine însă 

                                                 
30 Ca şi în cazul celor individuale. 
31 „Rădăcinile” multora dintre ele coboară adesea în timp şi câteva secole. Revenind la toponimele 
Fundeni, s-au înregistrat următoarele categorii socio-geografice, cu atestări la: 1567 – sat în comuna 
Murgeşti-BZ, 1577 – sat în comuna Zărneşti-BZ, 1577 – sat în comuna Dobra-DB, 1559 – sat în 
comuna Dobroeşti-IF, 1592 – sat în comuna  Sângeru-Ph, 1616 – sat în comuna Perieţi-IL, 1617 – sat 
în comuna Fundeni-CL, 1629 –  sat în comuna Gura Vitioarei-PH, 1898 – târlă în satul Ciocăneşti-
CL, 1898 – cătun în comuna  Gorgota-PH. 
32 Pedro Cristian Ionescu Pérez, op. cit., p. 228. 
33 Autorităţile pot schimba, pe alocuri, unele denumiri oficiale din cauza inconvenienţelor lor 
semantice, înlocuindu-le, de regulă, cu nume care reflectă un anumit context istoric (vezi Ion Toma, 
op. cit., p. 51).  
34 Gh. Bolocan remarca faptul că în anchetele efectuate pentru Oltenia, locuitorii din unele sate nu erau 
denumiţi prin raportare la numele aşezării, ci prin supranume. „Astfel, locuitorii satelor Cireşu şi 
Cerătu din comuna Dănicei, jud. Vâlcea sunt numiţi şubari, iar cei din Nevăţ-MH, rudari etc. La 
Stoina, se numesc stoineni numai locuitorii aşezaţi pe vale, cei mutaţi la şosea sunt şuşelari, iar cei 
din marginea câmpiei ţărineni” (DTRO, p. 31). Şi mai departe: „Numele de grup format de la numele 
de sate este folosit în raporturile de vecinătate, dar şi din necesitatea de a denumi grupurile de oameni 
strămutate în alte sate, vecine sau chiar mai îndepărtate. Iată câteva exemple: în comuna Vânători-
MH, trei părţi din sat sunt populate cu locuitorii din satele Cujmir-MH, Punghina-MH şi Obârşia-MH 
şi de aceea uliţele respective se numesc Punghinari, Cujmireni, Obârşeni” (Ibidem, p. 32). Cu mult 
mai expresive sunt, aşadar, supranumele neconvenţionale. 
35 Cele mai cunoscute din această categorie sunt, în momentul de faţă, Marinarul şi Piratul, care fac 
referire la acelaşi personaj politic.  
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imaginea integrală, statică şi în mişcare, a modelului,  fiecare dintre părţile sale 
constitutive trebuie analizate sincronic, căci „elementele componente ale unui 
câmp lexical pot fi stabilite numai în sincronie”36, dar şi diacronic, aceasta 
presupunând „urmărirea modificărilor de structură a câmpului”37.    

Unele dintre supranumele colective deapelative pot „colora” în registru 
comic inventarul38 toponimic (preponderent cele care vizează  particularităţi fizice 
şi psihice ori întâmplări particulare), toate fiind însă cât se poate de „serioase” dacă 
le privim şi analizăm ca micromodel onomastic, pe de o parte, rezultat al reflexiei 
condiţiei umane (cultura materială şi spirituală a rezidenţilor unei regiuni, relaţiile 
de grup ale oamenilor şi particularităţile comportamentului lor social) în oglinda 
subiectivă a conştiinţei populare, pe de altă parte. 
 
 

DESCRIPTIVE COLLECTIVE APPELLATIONS  

IN THE TOPONYMY FROM MUNTENIA 
 

(Abstract) 
 

 The subject of the present article is represented by the analysis of the collective 
appellations of the simple appellatives (formed from the appellatives), registered in 
Muntenia. We based our study on the information found in the Toponymical Dictionary, 
realised for the specified region. For a better understanding and framing of these terms 
within the general terminology of the appellations, we began with the schematising of the 
pattern in anthroponomy, the toponymy taking, frequently enough, through transfer, the 
anthroponymic material.  
 The information, selected through the principle of expressivity and the descriptive 
character, is distributed on certain lexical classes – animals, physical and moral 
characteristics, features of a place, ethnicity, plants, local source etc. – according to the 
origin of the denominations. Moreover, it is also taking into consideration, their territorial 
frequency and distribution.  
 

Keywords: toponymy, collective appellations, denominative appellatives, 
expressivity, transfer. 

 

                                                 
36 Dinu Moscal, Teoria câmpurilor lexicale. Cu aplicaţie la terminologia populară a formelor de 

relief pozitiv, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, p. 122. 
37 Ibidem. 
38 Multe supranume actuale sunt mărturie a acestui lucru. Iată câteva exemple, înregistrate în anchete 
toponimice din zona Maramureşului: Ariniş – „raţe”, Berbeşti – „oi cornute, ţapi râioşi, capre”, Borşa 
– „cu scânduri late”, Chechiş – „stelniţe”, Năneşti – „hribe-coapte”, Rona de Jos – „bote pălite”, 
Rozavlea – „căţeaua în loză”, Ruşor – „morcovi”, Ruscova – „marhe bătrâne”, Şindreşti – „pureci”, 
Şişeşti – „cai”, Şomcuta Mare – „mâţi” etc. (http://infomm.ro/ro/detalii/special-infomm-ro-porecle-
comunitare-din-maramures-in-functie-de-localitate – accesat la 28.07.2016).   
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DERIVAREA CU SUFIXUL ~ AŞ ÎN TERMINOLOGIA   

JURIDICĂ ROMÂNĂ 

 

 

DIANA DĂNIŞOR 
 

 
 
Derivarea sufixală este procedura sintactică prin care se ajunge, plecând de 

la un radical verbal, nominal sau adjectival combinat cu sufixe, să se construiască 
forme lexicale noi ce joacă un rol important în transformarea sintactică a frazei. 
Termenii lexicului ştiinţific şi tehnic,  în speţă cei ai vocabularului juridic, formaţi 
prin derivare cu sufixe, sunt bine reprezentaţi în textul juridic. Dintre sufixele 
pentru nume de agent se remarcă, pentru terminologia juridică, sufixul ~aş, care 
substituie în mod sintetic, cel mai adesea, o propoziţie relativă.  

Pentru numele de agent, sufixele sinonime din limba română sunt ~tor, 

~ar, ~aş, ~giu, ~uş, ~ist. Termenii juridici nume de agent formaţi cu sufixul ~aş 
sunt reprezentaţi atât de substantive, cât şi de adjective. 

ARENDAŞ, substantiv masculin provenit de la substantivul arendă 
„cedare temporară a dreptului de exploatare a unor bunuri agricole, în schimbul 
unei plăţi; folosire, exploatare a unui bun astfel cedat; sumă plătită de arendaş 
proprietarului pentru arendarea unui bun”1 + suf. ~aş, cf. mg arendás, desemnează 
„persoana care ia în arendă”2. Conotaţia negativă pe care o are termenul este 
istorică, arendaşul fiind sinonim în mintea oamenilor cu ciocoiul, termen de dispreţ 
pentru un parvenit (mai ales la sate) din rândul arendaşilor3.  

Legea arendării nr. 16/1994 abrogată prin Legea nr. 71/2011 şi înlocuită 
de Noul Cod civil din 15.07.2011 definea arendarea ca fiind „contractul încheiat 
între proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal de bunuri agricole şi arendaş, cu 
privire la exploatarea bunurilor agricole, pe o durată determinată şi la un preţ 
stabilite de părţi”4 şi făcea distincţia între arendaşul persoană fizică şi arendaşul 

persoană juridică. Arendaşul persoană fizică „trebuie să fie cetăţean român cu 
domiciliul în România, să prezinte garanţiile solicitate de arendator”5, iar arendaşul 
persoană juridică „trebuie să aibă naţionalitate română, sediul în România şi obiect 
de activitate exploatarea bunurilor agricole”6. Obligaţiile arendaşului sunt 
                                                 
 Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova. 
1 Micul dicţionar academic, vol. I (literele A-C), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2001 (în 
continuare, se va cita MDA). 
2 Ibidem. 
3 Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, 2009. 
4 Art. 2 din Legea arendării nr. 16/1994. 
5 Art. 3 din Legea arendării nr. 16/1994. 
6 Ibidem. 
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enumerate de legea respectivă după cum urmează: să folosească bunurile arendate 
ca un bun proprietar, în condiţiile stabilite prin contractul de arendă, să menţină 
potenţialul productiv al bunurilor arendate, să le restituie, la încetarea contratului, 
să plătească arenda la termenele şi modalităţile stabilite şi să execute toate 
obligaţiile contractuale7. Nu pot fi arendaşi funcţionarii publici şi salariaţii din 
conducerile administrative ale regiilor autonome cu profil agricol, ale institutelor şi 
staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, ale societăţilor comerciale agricole pe 
acţiuni şi ale altor unităţi care au în patrimoniu sau în administrare terenuri agricole 
proprietate de stat8. 

Nici Noul cod civil, nici Noul Cod de procedură civilă nu-i dau o definiţie 
arendaşului. Noul Cod civil care înlocuieşte Legea arendării nr. 16/1994 şi 
stabileşte reguli particulare în materia arendării. Astfel, forma scrisă este cerută 
pentru încheierea contractului de arendare, sub sancţiunea nulităţii absolute. 
Arendaşul are obligaţia să depună un exemplar al contractului de arendare (toate 
cheltuielile legate de încheierea, înregistrarea şi publicitatea acestuia îi revin) la 
consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile, sub sancţiunea unei 
amenzi civile care este stabilită de instanţa de judecată pentru fiecare zi de 
întârziere. Toate cheltuielile legate de încheierea, înregistrarea şi publicitatea 
contractului de arendare revin arendaşului9. Principala obligaţie a arendaşului este 
aceea de a plăti arendă (ce poate consta în bani sau în produse)10. În cazul în care 
prin contractul de arendare nu sunt prevăzute termenele şi modalităţile de plată a 
chiriei, executarea silită a obligaţiei se face în termenele şi modalităţile prevăzute 
de legislaţia aplicabilă11. O altă obligaţie a sa este aceea de a asigura bunurile 
agricole12, chiar în lipsa unei stipulaţii exprese, pentru riscul pierderii recoltei ori al 
pieirii animalelor din cauza unor calamităţi naturale13. Dacă cesiunea arendării este 
permisă, cu acordul scris al arendatorului arendaşul putând să cesioneze contractul 
de arendare soţului care participă la exploatarea bunurilor arendate sau descendenţilor 
săi majori14, subarendarea (totală sau parţială) este interzisă (sancţiunea este nulitatea 
absolută), nefiind permise oficiile de arendaşi15. În privinţa încetării contractului de 
arendare, Noul Cod civil enumeră trei cazuri speciale: decesul, incapacitatea sau 
falimentul arendaşului16. 

                                                 
7 Art. 8 din Legea arendării nr. 16/1994. 
8 Art. 18 din Legea arendării nr. 16/1994. 
9 Noul Cod civil din 15.07.2011 (în continuare se va cita NCC), art. 1.838. 
10 Ana-Gabriela Atanasiu et al., Noul Cod civil. Note. Corelaţii. Explicaţii, ed. 1, Bucureşti, CH Beck, 
2011, art. 1844, a se vedea  https: //www.legalis.ro/ legalis/documentview.seam? documentId= 
mjptembrgfptsnzyhe3tgmjrgu4tinjul5zwknk7onstsx3dna2v643fgnpwc4rrha2di&groupIndex=0&rowI
ndex=0 
11 Art. 136 din Legea 71/2011 de abrogare a legii arendării nr. 16/1994. 
12 Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei (coord.), Noul Cod 

civil. Comentariu pe articole. Art. 1-2664, ed. 2 - revizuită şi adăugită -, CH. Beck, Bucureşti, 2014, 
art. 1840. 
13 NCC, art. 1840. 
14 NCC, art. 1846. 
15 NCC, art. 1847. 
16 NCC, art. 1850. 

https://www.legalis.ro/legalis/document-view.seam?documentId=nr4f6mryg5ptembqhe
https://www.legalis.ro/legalis/document-view.seam?documentId=nr4f6mryg5ptembqhe
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CHIRIAŞ,~Ă, substantiv masculin/feminin provenit de la substantivul 
chirie „sumă plătită de beneficiarul unui contract de închiriere în schimbul folosirii 
temporare a locuinţei sau a unui lucru închiriat”17 + suf. ~aş, este „persoana (sau 
instituţia) care ia cu chirie o locuinţă, sediul unei instituţii, unui magazin etc.”. 
Termenul chiriaş şi sinonimul său, termenul locatar „persoană care locuieşte într-o 
casă (în calitate de chiriaş) pe baza unui contract”18, sunt ambele utilizate de noul 
Cod civil cu acest sens, de persoană care locuieşte într-o casă în baza contractului 
de locaţiune. Chiriaşul este prezent în câteva articole din Noul Cod civil: art. 1824, 
art. 1826, art. 1827, art. 1828, art. 1829, art. 1830, art. 1832, art. 1833, art. 1834, în 
restul articolelor referitoare la contractul de locaţiune codul utilizând fie expresia 
persoane care au închiriat, ori termenul locatar.  Contractul de locaţiune este cel 
prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numită 
locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, 
denumit chirie”19. Se consideră nescrisă orice clauză în temeiul căreia: chiriaşul 
este obligat să încheie o asigurare cu un asigurător impus de locator; se prevede 
răspunderea solidară sau indivizibilă a chiriaşilor din apartamente diferite situate în 
acelaşi imobil, în cazul degradării elementelor de construcţii şi a instalaţiilor, 
obiectelor şi dotărilor aferente părţilor comune ale imobilului; chiriaşul se obligă să 
recunoască sau să plătească în avans, cu titlu de reparaţii locative, sume stabilite pe 
baza estimărilor făcute exclusiv de locator; locatorul este îndreptăţit să diminueze 
sau să suprime, fără contraprestaţie echivalentă, prestaţiile la care s-a obligat prin 
contract20. Termenul chiriaş mai este întâlnit în textul Noului Cod civil atunci când 
este vorba despre închirierea făcută fără determinarea duratei, vicii care ameninţă 
sănătatea ori integritatea corporală, dreptul de preferinţă al chiriaşului la închiriere, 
folosirea părţilor şi instalaţiilor comune ale clădirii, rezilierea contractului, alte 
persoane care locuiesc împreună cu chiriaşul, subînchirierea şi cesiunea 
contractului de închiriere, decesul chiriaşului21. 

DEVĂLMAŞ, ~Ă, substantiv masculin şi adjectiv provenit din locuţiunea 
adverbială de-a valma „(care este) laolaltă; amestecat (în dezordine); claie peste 
grămadă)”22 + suf. ~aş. Ca substantiv masculin, termenul era utilizat pentru a 
desemna „persoana care stăpânea în comun o suprafaţă de teren, un bun etc.; 
părtaşul la o afacere”. Ca substantiv masculin şi adjectiv, termenul desemnează 
„proprietarul, colectivitatea care stăpâneşte în comun o proprietate”23. Adjectivul 
este utilizat cu sensul de „care este stăpânit în comun de mai mulţi proprietari24. 

                                                 
17 MDA. 
18 Ibidem. 
19 NCC, art. 1777. 
20 NCC, art. 1826. 
21 Pentru mai multe detalii, vezi Eugen Chelaru, Drept civil. Drepturile reale principale, ed. 4, 
Bucureşti, CH Beck, 2013; Pavel Perju, Jurisprudenţă civilă comentată a Înaltei Curţi de casaţie şi 

justiţie şi a altor instanţe judecătoreşti, ed. 1, Bucureşti, CH Beck, 2007; Camelia Toader, Drept civil. 

Contracte speciale – Curs universitar, ed. 3, Bucureşti, CH Beck, 2008. 
22 MDA. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
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Satul devălmaş25 a fost un tip de organizare socială în Evul Mediu românesc. 
Ţăranii din aceste sate libere (nesupuse aservirii feudale, ci doar domniei, deci fără 
stăpân boier)  deţineau pământul sau proprietăţile comunei în comun, fără a se 
cunoaşte cota-parte a fiecărui ţăran în cadrul proprietăţii devălmaşe. Acest tip de 
organizare arhaică a comunităţilor de răzeşi a existat „în Ţara Vrancei, dar şi în 
Muntenia şi Oltenia, în vechile republici ale Vrancei, Câmpulungului sau 
Tigheciului. Relaţii similare ai existat şi în satele europene străvechi.”26. Evoluţia 
acestui model de sat devălmaş se încadrează în evoluţia europeană a proprietăţii în 
care un grup uman „exploatează devălmaş un teritoriu în proprietate comună, 
practicând o agricultură itinerantă”27. Noul Cod civil, în cadrul Capitolului IV 
Proprietatea comună, enumeră la art. 632 formele proprietăţii comune: 
proprietatea pe cote-părţi (coproprietatea); proprietatea în devălmăşie (devălmăşia). 
Secţiunea a 4-a reglementează în cele două articole ale sale proprietatea comună în 

devălmăşie: „Există proprietate în devălmăşie atunci când, prin efectul legii sau în 
temeiul unui act juridic, dreptul de proprietate aparţine concomitent mai multor 
persoane fără ca vreuna dintre acestea să fie titularul unei cote-părţi determinate 
din dreptul de proprietate asupra bunului sau bunurilor comune”28. Proprietatea în 
devălmăşie se poate naşte prin efectul legii sau poate avea ca izvor un act juridic. 
„(1) Dacă se naşte prin efectul legii, proprietatea în devălmăşie este supusă 
dispoziţiilor acelei legi care se completează, în mod corespunzător, cu cele privind 
regimul comunităţii legale.(2) În cazul în care izvorul proprietăţii în devălmăşie 
este un act juridic, dispoziţiile privitoare la regimul comunităţii legale se aplică în 
mod corespunzător”29. Drept de proprietate în devălmăşie au soţii asupra bunurilor 
comune: „Bunurile dobândite în timpul regimului comunităţii legale de oricare 
dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmăşie ale 
soţilor”30. Devălmaşul este deci persoana care stăpâneşte sau exploatează în comun 
un bun, o proprietate, o suprafaţă de teren, fără a cunoaşte sau fără a i se putea 
determina cota sa parte din proprietatea comună31. 

FĂPTAŞ, ~Ă, substantiv masculin/feminin provenit de  la substantivul  
faptă „acţiune săvârşită de cineva”32 + suf. ~aş, este „persoana care a comis un 
delict”33. Noile coduri române nu reţin termenul în această formă, ci în forma 
făptuitor, termen format tot pe terenul limbii române, cu sufix de agent ~(i)tor, de 

                                                 
25 Vezi pentru mai multe detalii Stahl, Henri H., Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti, 3 
volume, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1998. 
26 Roman, Toma, Devălmăşia - formă de organizare a satului românesc tradiţional, în Sociologie 

economică rurală, Biblioteca digitală ASE. 
27 Ilie Bădescu, Sociologie rurală, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2011, p. 99. 
28 NCC, art. 667. 
29 Ibidem, art. 668. 
30 Ibidem, art. 339. 
31 Pentru detalii, vezi art. 322, Regimul unor acte juridice, în Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, 
Rodica Constantinovici, Ioan Macovei, Adriana Almăşan et al., Noul Cod civil. Comentariu pe 

articole, ediţia 2, Bucureşti, CH Beck, 2014. 
32 MDA. 
33 Ibidem. 
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la verbul făptui „a săvârşi; a comite un delict”34. Definiţia sa este aceea de „făptaş; 
persoană care săvârşeşte o acţiune”35. Termenul este întâlnit în Noul Cod civil, în 
două articole relative la nedemnitatea de drept36: „(1) Este de drept nedemnă de a 
moşteni: a) persoana condamnată penal pentru săvârşirea unei infracţiuni cu 
intenţia de a-l ucide pe cel care lasă moştenirea; b) persoana condamnată penal 
pentru săvârşirea, înainte de deschiderea moştenirii, a unei infracţiuni cu intenţia de 
a-l ucide pe un alt succesibil care, dacă moştenirea ar fi fost deschisă la data 
săvârşirii faptei, ar fi înlăturat sau ar fi restrâns vocaţia la moştenire a făptuitorului, 
respectiv la răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicţie37: 
„(1) Cel care în temeiul legii, al unui contract ori al unei hotărâri judecătoreşti este 
obligat să supravegheze un minor sau o persoană pusă sub interdicţie răspunde de 
prejudiciul cauzat altuia de către aceste din urmă persoane. (2) Răspunderea 
subzistă chiar în cazul când făptuitorul, fiind lipsit de discernământ, nu răspunde 
pentru fapta proprie”. În dreptul penal, termenul făptuitor are întotdeauna conotaţie 
negativă, fiind cel care comite o infracţiune, un delict, o crimă în sens larg. 

OCNAŞ, substantiv masculin provenit din substantivul ocnă „închisoare 
pentru cei condamnaţi la muncă silnică în saline; p. gener. închisoare, puşcărie”; 
„pedeapsă executată într-o astfel de închisoare”38 + suf. ~aş, desemnează „persoana 
condamnată la muncă silnică în ocnă”, „puşcăriaşul”39. Ocnele erau exploatări ale 
minelor subterane de sare. În aceste ocne, erau folosiţi ocnaşii: dacă iniţial erau 
persoane care munceau pe bani şi pe sare la lumina lumânărilor, cu târnăcopul, în 
condiţii subterane foarte grele, ulterior, tocmai din acuza acestor condiţii, erau 
utilizate ca ocnaşi persoanele condamnate pentru tâlhărie, omoruri şi alte delicte. 
Cel condamnat la muncă silnică era coborât în ocnă de unde nu mai ieşea decât la 
ispăşirea pedepsei: unii au plătit cu viaţa, alţii cu sănătatea, căci aurul alb şi-a cerut 
tributul40. În vechiul drept românesc, locurile în care se executau pedepsele 
privative de libertate erau: ocna, temniţa, grosul, varta şi, în anumite cazuri, 
mănăstirea. Dintre acestea, cel mai sever regim îl avea ocna, ocnaşii fiind obligaţi 
să lucreze aici în condiţii de umiditate, de lipsă de aer şi de lumină. Cu toate că 
pedeapsa închisorii la ocnă se putea aplica pe viaţă sau pe perioadă determinată, 
„foarte rar s-a văzut ca dintre cei condamnaţi în minele de sare să trăiască vreunul 
mai mult de 5 ani în ocnă, fiindcă regimul arătat le scurta viaţa şi mureau acolo de 
timpuriu fără a mai vedea lumina zilei”41. Caracterul aleatoriu al pedepselor a fost 
diminuat de apariţia codurilor penale şi a legilor de executare a pedepselor care au 

                                                 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
36 NCC, art. 958. 
37 Ibidem, art. 1.372. 
38 MDA. 
39 Ibidem. 
40 Tribuna. Dintotdeauna pentru totdeauna, Viaţă de ocnaş, http://www.tribuna.ro/stiri/special/viata-
de-ocnas-93246.html 
41 Marc-Phillipe Zallony, „Essai sur les fanariotes”, 1824 citat de T. Sâmbrian, Istoricul instituţiei 
închisorii în România, în „Revista de Ştiinţă Penitenciară” nr. 1-2/1993, p. 122. 
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condus la o mai bună sistematizare a penitenciarelor42 şi la abolirea pedepsei cu 
moartea şi a celei cu ocna. 

PĂGUBAŞ, ~Ă, substantiv masculin/feminin şi adjectiv format de la 
substantivul pagubă „pierdere materială adusă cuiva sau suferită de cineva; 
stricăciune care provoacă o pagubă; prejudiciu moral”43 + suf. ~aş, desemnează 
„(persoana) care suferă o pagubă (materială sau) morală”44. Corelativul său este 
termenul păgubitor, format prin sufixare cu sufixul pentru nume de agent ~tor, de 
la verbul păgubi, având sensul de „care aduce sau provoacă o pagubă sau un 
prejudiciu; stricător, dăunător”45. Păgubaşul este sinonim cu păgubitul, „cel care a 
suferit o pagubă”46. Noul Cod civil nu utilizează forma păgubaş, ci doar pe cea de 
păgubit în art. 1346, art. 1387, art. 1388, art. 1390, art. 1393, art. 2199, art. 2224 şi 
art. 2528. Păgubaşul este cel care a suferit un prejudiciu înţeles ca rezultat dăunător 
de natură patrimonială sau nepatrimonială care atrage obligaţia de reparare din 
partea păgubitorului (persoanei responsabile). 

PRICINAŞ, ~Ă, substantiv masculin/feminin şi adjectiv format de la 
substantivul pricină „proces” + suf. ~aş, este „partea într-un proces”, „reclamantul”, 
„autorul unei infracţiuni”47. Termenul este arhaic, utilizarea sa rară sau populară 
fiind înlocuit cu sinonimele sale de reclamant/acuzat, autor, inculpat, împricinat, 
învinuit, pârât, incriminat, în funcţie de partea din proces la care se referă. Aceasta 
datorită fenomenului de reromanizare a limbii române (intensificat după 1830) în 
cadrul căruia termenii nelatini sunt înlocuiţi cu neologisme latino-romanice: „În 
acest mod, grecismelor diată şi clironom le iau locul termenii testament şi succesor, 
iar cuvintele de origine slavă dopros, jalbăşi pricină dispar în favoarea 
neologismelor interogatoriu, reclamaţie şi cauză”48. 

UCIGAŞ, ~Ă, substantiv masculin/feminin provenit de la forma ucig - 
prezentul indicativ al verbului ucide  „a pricinui (cu sau fără intenţie) moartea 
violentă a unei fiinţe”49 + suf. ~aş, este „persoana care a ucis sau încearcă să 
ucidă”50. Ucigaşul este deci persoana care a săvârşit un omor51. Dacă este vorba de 
uciderea unui prunc, infracţiunea se numeşte pruncucidere, pruncucigaşa neputând 
fi decât mama: pruncuciderea este „Uciderea copilului nou-născut, săvârşită 
imediat după naştere de către mama aflată într-o stare de tulburare pricinuită de 
naştere” şi care „se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani”52. 

                                                 
42 Ioan Băla, Evoluţia sistemului de executare a pedepselor privative de libertate în dreptul românesc, 
Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 18. 
43 MDA. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
48 Adriana Stoichiţoiu-Ichim, Semiotica discursului juridic, Editura Universităţii din Bucureşti, 
Bucureşti, 2001 http://ebooks.unibuc.ro/filologie/discurs/Capitolul%202.htm 
49 MDA. 
50 Ibidem. 
51 Noul Cod Penal, art. 187. 
52 Vechiul Cod penal, art. 177. 

http://ebooks.unibuc.ro/filologie/discurs/autorul.htm
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URMAŞ,~Ă, substantiv masculin/feminin provenit de la substantivul urmă 
„semn concret lăsat de cineva sau de ceva pe locul unde a trecut, a stat etc.”53 + suf. 
~aş, are sensul de „continuator al unei familii (considerat în raport cu cei din generaţiile 
lui şi care moşteneşte bunuri, titluri etc.)”54. Conform legii 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice55, pensia de urmaş „se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, 
dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei 
pensii”56. Conform art. 89 al aceleiaşi legi, aceasta se compune din: „a) pensia pentru 
limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, 
susţinătorul decedat; b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul 
susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru 
limită de vârstă. (2) Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul 
mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei prevăzute la alin. (1), în funcţie de 
numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel: a) 50% - pentru un singur urmaş; b) 75% - pentru 
2 urmaşi; c) 100% - pentru 3 sau mai mulţi urmaşi”. În cazul în care urmaşul beneficiar 
al pensiei este copilul, dacă acesta îşi continuă studiile, potrivit reglementărilor privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, este firesc şi necesar ca 
pentru acordarea pensiei de urmaş copiilor (cu excepţia celor invalizi) să se stabilească 
o limită rezonabilă (26 de ani) până la care un tânăr poate să îşi termine atât studiile 
liceale, cât şi pe cele superioare57. 

Din analiza întreprinsă observăm că în raport cu celelalte sufixe pentru 
nume de agent, sufixul ~aş nu este unul foarte productiv în limba română. Cu toate 
acestea, termenii formaţi prin această modalitate de sufixare sunt importanţi, 
definind  ori una dintre părţi în cadrul unor contracte numite din teoria contractelor 
speciale, ori, cu conotaţie negativă, agenţii sancţionaţi de dreptul penal pentru 
săvârşirea unor infracţiuni.  
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53 MDA. 
54 Ibidem. 
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Poporul român este moştenitorul unei spiritualităţi străvechi, al unui întreg 
repertoriu de obiceiuri şi ceremonialuri, atestate încă din preistorie pe baza 
vestigiilor scoase la lumină de săpăturile arheologice. Din ansamblul acestora, 
obiceiurile legate de ocupaţiile tradiţionale formează un capitol însemnat,  
oferindu-i cercetătorului o mare bogăţie de material.  

Modul de viaţă sedentar al poporului român a permis dezvoltarea agriculturii, 
ocupaţie cu implicaţii profunde în mentalitatea tradiţională, care a generat şi conservat 
numeroase rituri şi obiceiuri, ce se înscriu organic în calendarul popular. Aşa cum 
notează D. Caracostea, „În jurul culturii cerealelor există şi la noi o mitologie şi, 
mai ales, datini străvechi care aşteaptă să fie puse în lumină. Sunt datini agricole 
străvechi care semnalizează o îndelungată continuitate pretutindeni … Plugăritul 
privit sub latura reflexelor de artă este un domeniu vast, care îşi aşteaptă adunarea 
materialului, lămuriri principale şi investigaţii comparative”1. De altfel, rituri şi 
obiceiuri au generat toate îndeletnicirile, deoarece în sistemul de gândire arhaic, 
„şansele de reuşită ale omului depindeau în ultimă instanţă de măsura în care 
izbutea să îmbuneze, să-şi facă favorabile forţele supranaturale şi să le îndepărteze 
pe cele malefice”2.  

Calendarul obiceiurilor agrare înscrie în structura sa trei etape principale, 
care coincid cu cele trei mari perioade ale ciclului natural şi ale activităţilor 
corespunzătoare: începutul muncilor agricole, perioada de creştere a culturilor şi 
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2 Dumitru Pop, Obiceiuri agrare în tradiţia populară românească, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1989, 
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sfârşitul muncilor agricole, recoltarea. Fiecare dintre aceste momente este marcat 
de obiceiuri, unele care au loc cu regularitate, la dată fixă, suprapunându-se chiar 
peste intervalul efectuării activităţii respective, altele condiţionate de o anumită 
dată tradiţională, iar o altă categorie de obiceiuri o formează acelea care au dată 
mobilă, practicându-se în funcţie de necesităţile producţiei.  

Dintre obiceiurile agrare cu o tradiţie străveche, care au menirea de a 
stimula fertilitatea pământului, în materialul de faţă ne vom opri asupra Paparudei, 
un rit magic de provocare a ploilor, practicat pe timp de secetă.  

În desfăşurarea ceremonialului, un rol important îi revine apei – unul dintre 
elementele rituale care concentrează un simbolism bine definit şi care a dat naştere 
unui număr impresionant de mituri. De fapt, toate riturile agrare, începând cu 
„pornitul plugului”, continuând cu obiceiurile de fertilitate şi până la ceremonialul 
cununii la secerat, au în centrul lor acest element comun – apa.  

În cultura tradiţională românească, acest element simbolic este esenţial 
pentru puterile lui magice, regeneratoare şi purificatoare, existând numeroase 
credinţe care îl plasează în centrul atenţiei. Prezenţa apei în toate riturile de trecere 
din viaţa noastră3, unde deţine un rol esenţial, şi în cadrul multora dintre sărbătorile 
calendaristice ale românilor, impune înţelegerea semnificaţiilor originale ale 
acestui element-simbol, existent cu mult înainte de apariţia creştinismului. 

Substanţă esenţială vieţii, apa se înscrie, alături de aer, foc şi pământ, între 
cele patru elemente cosmogonice fundamentale. Semnificaţiile simbolice ale apei 
pot fi cuprinse în trei mari teme: element al genezei, mijloc de purificare, element 
al regenerării şi învierii. După Mircea Eliade, „apele simbolizează totalitatea 
virtualităţilor; ele sunt fons et origo, matricea tuturor posibilităţilor de existenţă ... 
simbolizează substanţa primordială din care toate formele se nasc şi în care toate se 
reîntorc ...”4. Imersiunea în apă presupune regresiunea în preformă, disoluţia 
formelor, urmată întotdeauna o renaştere, o regenerare: „Contactul cu apa implică 
întotdeauna regenerarea; pe de o parte, pentru că disoluţia e urmată de o «nouă 
naştere», pe de altă parte, imersiunea fertilizează şi sporeşte potenţialul de viaţă şi 
creaţie”5. Aşadar, apa anulează ceea ce a existat înainte şi recreează sub o altă 
formă. Însă, spre deosebire de foc, despre care se ştie că purifică sufletul, apa, prin 
însuşirile sale, purifică, în egală măsură, şi sufletul şi materia. 

În tradiţiile creştine şi ebraice, apa, ca origine a creaţiei, este considerată o 
hierofanie: „Litera men (M) din ebraică simbolizează apa care poate fi percepută; 
ea este mamă şi matrice. Obârşie a toate câte sunt, ea este manifestarea 
transcendenţei şi de aceea trebuie considerată o hierofanie”6. Însă, asemenea 
tuturor simbolurilor, apa este ambivalentă:  ea este simbol al vieţii, dar şi al mortii, 
este creatoare şi distructivă. 
                                                 
3 Ilin-Grozoiu Loredana-Maria, Simbolismul apei în riturile de trecere din Oltenia, în „Anuarul 
Institutului de Etnografie şi Folclor «Constantin Brăiloiu»”, Serie nouă, tom 25, Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 2014, pp. 159-171. 
4 Mircea Eliade, Tratat de istorie a religiilor, Bucureşti, Editura Humanitas, 1992, p. 183. 
5 Ibidem, pp. 183-184.  
6 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. I (A-D), Bucureşti, Editura Artemis, 
1993, p. 109.  
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Caracterul sacru şi puterea tămăduitoare a apei sunt fundamentul a 
numeroase credinţe şi practici curative. Este larg răspândită credinţa conform 
căreia apa luată de la izvor sau fântână după răsăritul soarelui, considerată apă 
„neîncepută”, era folosită în numeroase rituri de purificare, de vindecare a bolilor 
sau de alungare a spiritelor necurate. De asemenea, în basmele noastre populare, 
apa primeşte valenţe magice. Se vorbeşte despre apa vie (apă învietoare sau apă 
întrupătoare) şi apa moartă care, combinate, reprezintă elixirul veşniciei. Apa vie 
se găseşte la marginea Pământului, iar cine ajunge acolo şi bea din ea va fi mereu 
tânăr şi nemuritor7.  

Nelipsită din ciclul obiceiurilor vieţii de familie, de la primul scăldat ritual, 
la naştere, până la ultimul, imediat după ce decesul a avut loc, apa  este prezentă şi 
în practicile şi obiceiurile din calendarul popular, în riturile de fertilitate şi 
fecunditate. Ţinând cont de importanţa acesteia în dezvoltarea culturilor, putem 
explica ponderea mare a ei în obiceiurile agrare din Oltenia, care fac din apă un 
element de prim ordin în desfăşurarea lor. 

Unul dintre acestea este, după cum spuneam, şi obiceiul luat în studiu în 
materialul e faţă, paparuda, o practică magico-rituală ce se înscrie în categoria 
ceremonialurilor care asigură rodnicia ogoarelor şi bogăţia recoltelor, prin 
provocarea ploii. Se desfăşurată cu precădere în sezonul cald, într-un moment 
important în dezvoltarea culturilor. Obiceiul este, de fapt, o practică magică 
îndreptată împotriva secetei, întâlnit în regiunile afectate de acest fenomen, în 
special în sudul ţării, unde poartă denumirea de păpărudă, paparudă, pipirudă8. 
Dar, obiceiul este practicat şi în Moldova, unde este numit păpălugă, în Banat, 
unde poartă denumirea de păpărugă sau păpălugă, cât şi în Ardeal, unde i se spune 
papalugără9.  
 Primele consemnări despre obiceiul Paparudei datează de la începutul 
secolului al XVIII-lea, în lucrarea lui D. Cantemir, Descriptio Moldavie, în care se 
spune că „Vara când din cauza secetei se pare că sămănăturile sunt în mare 
primejdie, oamenii mai jos dintre moldoveni îmbracă pe o copilă care n-a împlinit 
încă vârsta de zece ani cu o cămeşă ţesută de frunze de copaci şi de alte ierburi. 
După dânsa merg toate copilele şi toţi băieţii de vârsta ei, şi cu toţii cântând şi 
jucând cutreieră toată vecinătatea, şi ori la cine s-ar duce, babele obişnuiesc să le 
toarne pe cap apă rece”10. În versurile textului rostit de paparudă este invocată 
divinitatea pentru dezlegarea ploilor: „Papalugă, sue-te la ceriu, deschide porţile, 
dă drumul ploilor ca să crească grâul, alacul, meiul etc.”11.  

O jumătate de secol mai târziu, Frantz Joseph Sulzer face o descriere 
asemănătoare: „Cuvântul papalugă se spune că are următoarea însemnătate şi 
                                                 
7 Teodor Bălăşel, Credinţe populare, în „Şezătoarea”, nr. III, 1884, pp. 101-107. 
8 Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători şi obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic 

Român, vol. I, Oltenia (ed. îngrijită de Ofelia Văduva şi Ofelia Pleşca), Bucureşti, Editura 
Enciclopedică, 2001, p. 313. 
9 Ion Muşlea, Ovidiu Bârlea, Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele lui B. P. Haşdeu, 
Bucureşti, Editura Minerva, 1970, p. 368. 
10 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucureşti, Editura „Cartea Românească”, 1923, p. 171. 
11 Ibidem. 
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împrejurări: vara, când se pare că cerealele sunt periclitate de secetă, oamenii de la 
ţară îmbracă o fetiţă care nu a depăşit vârsta de zece ani, într-o cămaşă 
confecţionată din frunze de pomi şi plante. Toate fetele şi toţi băieţii o urmează şi 
colindă satul, dansând şi cântând prin vecini. Unde ajung, acolo femeile bătrâne 
obişnuiesc să le toarne apă în cap. Cântecul pe care-l cântă are aproximativ 
următorul conţinut: «Papalugă, ridică-te spre cer, deschide porţile, trimite de sus 
ploaie pentru ca secara, grâul, orzul să crească frumos»”12.  

Datina Paparudei este la origine un rit de etapă13, menit să asigure un regim 
pluviometric normal pe toată perioada de dezvoltare a culturilor. Ritualul este net 
diferit de practicile solomonarilor14 pentru pornirea sau oprirea ploilor15, dar şi de 
acele „rituri mărunte contra secetei” cum ar fi, spre exemplu, provocarea ploii „cu 
grapa” sau „cu oala”16. În credinţa poporului român, ploaia este lăsată de 
Dumnezeu, care o trimite din cer, aspect regăsit şi în versurile din cântecul 
Paparudei, în care se cere de la divinitate să aducă ploile: „Plouă Doamne, plouă / 
Adă Doamne cheile / Să deschidem cerurile / Să se pună ploile”. 

Timpul desfăşurării obiceiului este un timp sacru, calitativ. După cum se 
ştie, pentru omul societăţilor tradiţionale, timpul, asemenea spaţiului, este lipsit de 
omogenitate, existând intervale de timp sacru inserate în timpul profan, cel al 
activităţilor cotidiene lipsite de semnificaţie religioasă. Pentru reuşita acţiunilor 
umane sunt favorabile perioadele de timp calitativ, cu însuşiri particulare şi 
diferenţiale, cum ar fi, spre exemplu, marile sărbători sau perioadele din preajma 
acestora. În situaţia dată, zilele faste pentru organizarea obiceiului erau, conform 
tradiţiei populare, cele de marţi şi joi după Paşti. 

 Însă, Paparuda, spre deosebire de alte obiceiuri agrare, se practica atât la 
date fixe, cât şi ocazional, atunci când apărea problema ce urma să o îndepărteze 
(seceta). Ion Ghinoiu consideră că, iniţial, obiceiul se desfăşura la o dată fixă din 
preajma echinocţiului de primăvară, pentru ca ulterior, sub presiunea creştinismului, să 
fie împins în a treia joi după Paşte, iar mai aproape de zilele noastre, ceremonialul să 
fie practicat ocazional, în anotimpul cald, la apariţia secetei17.  

                                                 
12 Apud Mihai Pop, Obiceiuri tradiţionale româneşti, Bucureşti, Editura Univers, 1999, pp. 119-120. 
13 Dumitru Pop, op. cit., p. 143. 
14 În mitologia românească, solomonarii sunt oameni înzestraţi cu puteri supranaturale, stăpâni peste 
fenomenele meteorologice. Ei sunt oameni învăţaţi: „au şcoală unde învaţă şi nu fiecare iese 
solomonar, ci din şepte, unul; ei au o carte şi în acea carte cetesc de fac ce ştiu ei. Învaţă în oraşul sau 
cetatea Babariul” (Elena Niculiţă-Voronca, Datinile şi credinţele poporului român, vol. II, Iaşi, 
Editura Polirom, 1998, p. 196). 
15 Pentru legende populare privitoare la legarea sau dezlegarea ploii, vezi Marcel Olinescu, Mitologie 

românească, Casa Şcoalelor, 1944, pp. 327 şi urm.; Traian German, Meteorologie populară 

(observări, credinţe şi obiceiuri), Blaj, 1928, pp. 60 şi urm.  
16 Adrian Fochi, Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului al XIX-lea: din răspunsurile la 

chestionarele lui Nicolae  Densuşianu, Bucureşti, Editura Minerva, 1976, p. 256. Obiceiul de a aduce 
ploaia „cu grapa” consta în stropirea acesteia cu apă de către trei femei care, în prealabil, aduseseră 
unealta în apă, iar  provocarea ploii „cu oala” presupunea udarea de către o fată mare a şapte femei 
însărcinate, cu apă dintr-o oală nouă. 
17 Ion Ghinoiu, Comoara satelor. Calendar popular, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, p. 
149. 
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Cele mai multe informaţii cuprinse în răspunsurile la chestionarele 
Atlasului Etnografic Român, cât şi în anchetele de teren realizate de noi în satele 
din Oltenia menţionează desfăşurarea Paparudei la nevoie: „vara, prin iulie, când 
erau călduri şi secetă mare”18, „vara, atunci când nu plouă”19, „când nu dă Dumnezeu 
ploaie şi se usucă tot pe câmp”20. 

Totodată, sursele bibliografice şi relatările de teren plasează organizarea 
obiceiului în perioada ulterioară sărbătorii Paştelui, într-o zi de joi, oferind, însă, 
informaţii diferite în ceea ce priveşte încadrarea acestei zile în durata postpascală. 
Adesea, apare în cea de-a treia zi de joi după Paşti, iar în alte situaţii, obiceiul este 
practicat şi în prima, a doua, a patra, a cincea sau a noua joi din această perioadă21. 
Chiar în textul paparudei apar adesea referiri la acest reper temporar: „Paparudă-
rudă / Vino de ne udă / Să crească porumbile / Cât gardurile / De joi până joi / Să 
dea nouă ploi”22. Şi Dumitru Pop consemnează sărbătoarea Paparudei ca având un 
caracter stabil, data fiind fixată, însă, în funcţie de ciclul vegetal şi nu avându-se în 
vedere sărbătoarea Paştelui23. În unele cazuri, ritualul Paparudei avea loc la 
Rusalii24, la Înălţare25 sau în ziua de Sf. Gheorghe26. 

Obiceiul este practicat şi de românii din Timocul bulgăresc, „la trei joi 
după Paşti”, potrivit unei informaţii din Bregovo, sau „ între Paşti şi Ispas”27. 

La data prestabilită calendaristic sau, cel mai adesea, în zilele secetoase ale 
verii, grupuri de femei şi copii îmbrăcaţi în frunze verzi se plimbau prin tot satul, 
de la o casă la alta, iar în curte sau pe uliţă dansau jocul paparudei, rostind texte 
rituale pentru invocarea ploii. În timpul dansului, paparudele erau udate cu apă de 
către gazdă, iar la final, primeau daruri. La începutul secolului al XXI-lea, în satele 
din Oltenia, au fost înregistrate multe informaţii legate de desfăşurarea obiceiului. 
La Cetate, jud. Dolj, „Vara, dacă nu ploua, o femeie aduna câteva fete, le îmbrăca 
cu boji, aşa ca o fustă şi pleca cu ele prin sat. Cântau şi jucau. Lumea arunca apă pe 
ele cu canta (găleata)”28, iar la Dârvari, jud. Mehedinţi, „Paparudele umblau vara 
prin sat când era secetă, ca să aducă ploaia. Femeile le udau cu apă, iar ele jucau şi 

                                                 
18 Idem (coord.), Sărbători şi obiceiuri ..., p. 313 (inf. din Brezniţa-Motru, jud. Mehedinţi, Ghioroiu, 
jud. Vâlcea). 
19 Inf. Brânzan Maria, 85 de ani, com. Cetate, jud. Dolj, 2014. 
20 Inf. Tonciu Maria, 87 de ani, com. Maglavit, jud. Dolj, 2014. 
21 Adrian Fochi, op. cit, p. 223; Ion Muşlea, Ovidiu Bârlea, op. cit, pp. 366-371; G. Dem. Teodorescu, 

Încercări critice asupra unor credinţe, datini şi moravuri ale poporului român, Bucureşti, 1874, pp. 
129-132.  
22 Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători şi obiceiuri ..., p. 313 (inf. din Valea Stanciului, jud. Dolj).  
23 Dumitru Pop, op. cit., 1989, p. 144. 
24 Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători şi obiceiuri ..., p. 313 (inf. din Dăbuleni, jud. Dolj, Pristol, jud. 
Mehedinţi). 
25 Ibidem (inf. din Gogoşu, jud. Mehedinţi). 
26 Romulus Vulcănescu, Mitologie română, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1985, p. 418. 
27 Nicolae Panea, Cornel Bălosu, Gheorghe Obrocea, Folclorul românilor din Timocul bulgăresc, 
Craiova, Editura Omniscop, 1996, p. 145. 
28 Inf. Peţa Maria, 78 de ani, com. Cetate, jud. Dolj, 2014. 
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cântau. Acum le udă doar pe picioare. Nici paparude nu prea am mai văzut ca 
înainte, decât rar”29.  

Se invoca Paparuda, o făptură mitică înrudită cu zeul indian Rudra, stăpân 
al fenomenelor meteorologice30. În mentalul tradiţional, Paparuda apare ca o 
zeitate, dacă ne gândim la faptul că în calendarul popular avea dedicată o zi aşa 
cum doar pentru sfinţi se întâmplă, numită „ziua de Paparudă”31, considerată de 
sărbătoare, o „zi sfântă”: „… Noi ne-om (m) îneca, / Joi de dimineaţă, / Pă rouă, pă 
ceaţă, / Pă la dumneavoastră, / Că e ziua noastră …”32. De asemenea, potrivit 
răspunsurilor la chestionarele lui N. Densuşianu, Paparuda este închipuită ca „o 
femeie sau fată înaltă şi subţire”, care „umblă cu ploile”33.  
 Datina Paparudei este o manifestare de magie publică, ceremonialulul fiind 
îndeplinit în folosul întregii comunităţi. În desfăşurarea lui, cuprinde trei secvenţe 
magico-rituale34: 1. naşterea zeiţei, care presupune constituirea alaiului Paparudei, 
confecţionarea măştii vegetale, îmbrăcarea şi împodobirea personajului; 2. desfătarea 

zeiţei, adică deplasarea (colindatul) alaiului pe uliţele satului pentru a vizita 
gospodăriile oamenilor, dansul executat de Paparudă, udatul acesteia şi primirea 
darului ritual; 3. moartea şi ritul funerar, care constă în dezbrăcarea măştii 
vegetale, depunerea în apă şi petrecerea acesteia, scalda rituală a membrilor 
grupului, împărţirea darurilor şi, uneori, ospăţul funerar. Aşadar, pentru eficacitatea 
dorită, ceremonialul paparudei presupune o serie de rituri de intrare sau preparatorii 
care sunt, de fapt, cele care pregătesc ceremonia, şi rituri de ieşire, prin care se are 
în vedere îndeplinirea scopului propus.  

Alaiul Paparudei era  alcătuit, în satele din Oltenia, dintr-un număr variabil 
de persoane (3-6 în general), dintre care cel puţin una sau chiar mai multe trebuiau 
să poarte mască. În componenţa grupului intrau fie băieţi şi fete, aşa cum reiese din 
informaţiile de teren înregistrate în câteva sate din judeţele Dolj, Olt şi Gorj, fie 
numai băieţi, situaţie întâlnită mai ales în zona subcarpatică a Olteniei. Însă, de cele 
mai multe ori, alaiul era format numai din fete.  

Actantul principal al cetei, Paparuda – purtătoarea măştii vegetale, cu rol 
de substitut al divinităţii pluviometrice, era aleasă din grupul constituit avându-se 
în vedere condiţii speciale. Numeroase informaţii vorbesc despre condiţia purităţii 
rituale, sugerată direct de vârsta acesteia: „fete mai mici de 12 ani”35, copiii fiind 
consideraţi, în general, puri, fără de păcate, „se făceau Paparude fete tinere, cam de 
10-14 ani, nu mai mult; trebuiau să fie fete «curate»”36, „fetele mai mici, se 

                                                 
29 Inf.  Vultureanu Lucica, 73 de ani, com. Dârvari, jud. Mehedinţi, 2014. 
30 Ion Ghinoiu, Comoara satelor …,  p. 149. 
31 Dumitru Pop, op. cit., p.137. 
32 Ion Cuceu, Maria Cuceu, Vechi obiceiuri agrare româneşti. Tipologie şi corpus de texte, I, 
Bucureşti, Editura Minerva, 1988, p. 216. 
33 Adrian Fochi, op. cit., p. 224 (inf. din Beneşti, jud. Vâlcea, Vişina, jud. Giurgiu, Buhalniţa, jud. 
Neamţ, Dolheştii Mari, jud. Suceava). 
34 Ion Ghinoiu, Comoara satelor …, pp. 149-150. 
35  Adrian Fochi, op. cit., p. 222 (inf. din Urşi, jud. Olt) 
36 Inf. Brânzan Maria, 85 de ani, com. Cetate, jud. Dolj, 2014. 
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îmbrăcau Paparude şi mergeau prin sat împreună cu o femeie”37, „o fată mai săracă, 
dar fată (fecioară)”38. Deşi, rolul ceremonial al Paparudei este jucat, de obicei, de 
către o fată, s-au înregistrat şi situaţii când în această ipostază apare un băiat. Dar, 
indiferent că este fată sau băiat, purtătorul măştii verzi, pe lângă puritate trebuia să 
dea dovadă şi de frumuseţe trupească, putere şi agerime, aşa cum reiese din 
relatările de teren de la Curtişoara, jud. Gorj: „un flăcău mai sprinten şi mai 
puternic”39.  

Aici, trebuie să remarcăm faptul că, dacă în trecut, ceata paparudei era 
alcătuită din copii de români, mai târziu, în componenţa grupului intrau doar copii 
de ţigani, fapt explicat de Simion Florea Marian printr-o nepotrivire a solicitării 
plăţii de către copiii din alai, greşit asemuită cu o formă de cerşit, ocupaţie atribuită 

de regulă etniei rrome40. După alţi autori, obiceiul a fost preluat de către ţigani, ca 
sursă de câştig41.  

În răspunsurile la chestionarele lui B. P. Haşdeu, găsim menţionat faptul că 
în mai multe localităţi din Moldova, Paparuda era o femeie însărcinată care, în 
colindatul prin sat, era însoţită, uneori, de lăutari, cimpoi sau de fluier42. 

În ceea ce priveşte îmbrăcarea măştii vegetale de către un băiat pe arii 
întinse (în Transilvania- Haţeg şi zona Hunedoarei, zonele subcarpatice ale Olteniei 
şi Munteniei, sudul Moldovei), fenomenul trebuie pus, în opinia lui Dumitru Pop, 
în legătură cu obiceiul Sângeorzului43. În acelaşi timp, autorul consideră că forma 
originară de Paparudă practicată la români, ca de altfel în întreg sud-estul Europei, 
a fost aceea la care alaiul era format din copii, cu o fată pură în rolul Paparudei, 
toate celelalte variante, în care grupul era compus din femei sau cu o persoană de 
sex masculin ca protagonist principal, fiind ulterioare sau degradate ori forme 
contaminate cu elemente aparţinătoare altor obiceiuri44.  

Masca vegetală, reprezentând spiritul antropomorf al vegetaţiei, este 
obligatorie în înfăptuirea ritualului. Aceasta este alcătuită din frunze de plante 
diferite, dominant fiind bozul (Sambucus ebulus L.), plantă din flora spontană, care 
se dezvoltă în locuri necultivate, la marginea ogoarelor sau a drumurilor45. În 
opinia lui Ion Ghinoiu, bozul „este o divinitate fitomorfă, invocată să dezlege ploile 
în ceremonialul Paparudei, să vindece muşcătura de şarpe şi să alunge fulgerele pe 
timp de furtună. Tulpinile sale verzi sunt, în ceremonialul Paparudei, odăjdii 
îmbrăcate de persoana care joacă rolul zeiţei pluviometrice, ramurile uscate 

                                                 
37 Inf.  Vultureanu Lucica, 73 de ani, com. Dârvari, jud. Mehedinţi, 2014. 
38 I. Cuceu, Maria Cuceu, op. cit, p. 97 (inf. din Peştişani, jud. Gorj). 
39 Ibidem, pp. 94-95. 
40 Simion Florea Marian, Sărbătorile la români. Studiu etnografic, vol. II, Bucureşti, Editura Fundaţiei 
Culturale Române, 1994, p. 334. 
41 I. Cuceu, Maria Cuceu, op. cit., pp. 110-132. 
42 Ion Muşlea, Ovidiu Bârlea, op. cit., pp. 367-368. 
43 Dumitru Pop, op. cit., p. 139.  
44 Ibidem. 
45 Pentru mai multe informaţii despre boz vezi Georgeta Niţu, Plante din flora spontană cu utilizări în 

gospodăria ţărănească din Oltenia, Craiova, Editura Helios, 1999, pp. 27-34. 
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adunate de copii, femei curate sau iertate devin ruguri funerare aprinse în zilele de 
măcinici, Lăsatul Secului şi Joimari în curţi sau pe mormintele din cimitir”46. 

Însă, în alcătuirea măştii verzi se întrebuinţau şi alte specii vegetale, diferite de 
la o localitate la alta: frunze de anin (Polovragi, jud. Gorj), boji de porumb (Padeş, 
jud. Gorj), frunze de lipan (Curtişoara, jud. Olt), frunze de ferigă (Stoina, jud. 
Gorj), crengi de tei (Ilovăţ, jud. Mehedinţi), salcie (Alunişu, jud. Olt)47. Cel mai 
adesea, plantele menţionate veneau în completarea bozului, mai rar participând 
singure.    

După ce au fost culese de către membrii cetei, plantele se înşirau pe o 
sfoară, apoi erau acoperite Paparudele, peste corpul gol, fie de la brâu în jos până la 
genunchi, ca o fustă, fie peste tot corpul: „[Paparudele erau acoperite] cu frunze, 
lujere, tufe de boji verzi, înşiraţi pe o sfoară şi puşi la brâu, ca o fustă până la 
genunchi. De la brâu în sus erau dezbrăcate, cu picioarele goale, cu capul gol”48, 
„goi, acoperiţi cu frunze şi pe cap. Se împodobeau cu bozii de sus în jos, mascaţi 
cu verdeaţă ca o brezaie”49. Uneori, masca verde era aşezată peste haine, de regulă, 
mai uzate, după cum aflăm din informaţiile de la Suteşti, jud. Vâlcea: „cu boji 
peste cămaşa lungă”50 şi din Vladimir, jud. Gorj: „peste haine legau bozi”51. În 
partea de jos a corpului, foile se aşezau cu vârful în jos, pentru a favoriza 
alunecarea picăturilor de apă, în timp ce frunzele de la umăr se puneau cu vârful în 
sus „pentru ca picăturile de apă să se oprească pe foi şi să strălucească la soare aşa 
cum picăturile de ploaie strălucesc pe plante”52.  

Pe cap, Paparuda purta o cunună împletită, în cele mai multe cazuri, tot din 
frunze de boz. La Băileşti, jud. Dolj, coroana era împletită din flori de câmp şi 
laptele cucului, la Ianca, jud. Olt, din răchită, iar la Scundu, jud. Vâlcea, pe cap se 
purta o foaie de brusture53. Uneori, pe cap, Paparuda avea un covrag de porumb54, 
alteori, flori de muşcată sau de trandafir, care completau frunzele de boz55.  

Interesantă este valoarea apotropaică şi tămăduitoare atribuită frunzelor 
care au format costumul Paparudei. Acestea erau „bune de leac”, dar pe termen 
determinat: „Frunzişul cu care se îmbracă e, de asemeni, bun de leac, dar numai 
până la ziua paparudei. După ce trece, însă, ziua paparudei, buruienile de leac nu 
mai au efect. Până-n această zi, frunzele şi buruienile nu sunt afectate de nicio 

                                                 
46 Ion Ghinoiu, Comoara satelor …, p. 178. 
47 Idem (coord.), Sărbători şi obiceiuri ..., p. 314; I. Cuceu, Maria Cuceu, op. cit., pp. 101-109; Gh. 
Ciauşanu, Superstiţiile poporului român în asemănare cu ale altor popoare vechi şi nouă, Bucureşti, 
1914, p. 36. 
48 Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători şi obiceiuri ..., p. 313 (inf. din Amărăştii de Jos, Bistreţ, jud. Dolj, 
Bălăciţa, jud. Mehedinţi, Dobrun, jud. Olt). 
49 Ibidem, p. 314 (inf. din Slătioara, jud. Vâlcea). 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
52 Simion Florea Marian, op. cit., p. 331.  
53 I. Cuceu, Maria Cuceu, op. cit., pp. 103, 105. 
54 Traian German, Ploaia în credinţele poporului, în „Comoara satelor” II, nr. 2, 1924, p. 24; Georgeta 
Niţu, Magia ploii. Practici tradiţionale de invocare a ploii, în „Anuarul institutului de Cercetări Socio-
Umane «C. S. Nicolăescu Plopşor»”, nr. 3, 2002, p. 328. 
55 I. Cuceu, Maria Cuceu, op. cit., p. 101. 
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boală. A doua zi dimineaţa însă ele încep a se pişca şi găuri, pierzând astfel din 
puterea lor”56.  

Paparuda, personaj sacru, este întâmpinată cu respect de către gospodari. 
Alaiul intra în fiecare gospodărie unde gazda, în timp ce juca Paparuda, o uda cu 
apă, rostind formula: „aşa să curgă ploaia după cum curge apa din căldare” sau 
„cum curge apa, aşa să curgă laptele de la vitele lor”57. În unele localităţi precum 
Gârla Mare, jud. Mehedinţi, în apa cu care era udată Paparuda, se puneau diverse 
seminţe58. În alte aşezări, Paparuda era udată cu lapte sau cu apă şi zer59. În sudul 
Moldovei, gazda stropea Paparuda nu numai cu apă ci, uneori şi cu făină: „gazda le 
toarnă apă şi le cerne în cap făină prin sită, spre semn ca ploaia să pice deasă, cum 
cade făina prin sită”60.  

Câteodată, şi Paparudele aruncau apă pe cei ai casei sau pe toţi cei întâlniţi 
în cale, mai ales pe femeile însărcinate61. Udarea acestora decurge din concepţia 
potrivit căreia femeia aflată în „stare binecuvântată”, fiind înzestrată temporar cu o 
forţă divinatorie, poate transmite fertilitatea ei vegetaţiei şi animalelor.   

Aşadar, cortegiul Paparudei mergea pe uliţele satului, de la o gospodărie la 
alta, cânta şi dansa, în timp ce gazdele îl udau cu apă, iar în final, se primeau 
daruri. Suntem puşi în faţa unui scenariu magic, a unei manifestări de magie 
publică şi colectivă întemeiată pe legea similarităţii, având la bază principiul 
„similia similibus curantur”, adică „cele asemenea se vindecă prin cele 
asemenea”62. Udarea cu apă a Paparudei este mimarea ploii dorită de întreaga 
colectivitate. Omul tradiţional nu vede în această practică magică doar o formă de 
invocare a ploii, ci are convingerea că odată înfăptuită, trebuie să producă 
numaidecât efectul căutat. În mentalitatea lui, imitarea ploii era suficientă pentru 
producerea acesteia. Principiul magico-ritual al similitudinii este evidenţiat de 
cantitatea mare de apă, asemenea unei averse, aruncată asupra Paparudei: „toarnă 
cu găleata ca să plouă aşa de tare, să se asemene cu tornatul lor”63. 

După ce termina colindatul prin sat, alaiul Paparudei se retrăgea către locul 
de unde a plecat. Acolo, Paparuda îşi da jos masca vegetală pe care o arunca pe apă 
sau o aşeza pe o cruce64. Întregul ceremonial se încheia cu un ospăţ, o masă rituală 
pregătită din alimentele primite, secvenţă identificată în câteva localităţi din sudul 
judeţului Dolj (Hunia, Boureni, Piscu Vechi). Însă, de cele mai multe ori, darurile 
erau împărţite între membrii alaiului. 

În desfăşurarea cemonialului Paparudei, colindatul prin sat şi udatul 
constituie partea cea mai importantă. Avem de-a face acum cu gesturi şi acte 
magico-rituale cu semnificaţii precise, care se desfăşoară într-o succesiune logică.  
                                                 
56 Ion Muşlea, Ovidiu Bârlea, op. cit., p. 369. 
57 Ibidem, p. 368 (inf. din Vânju Mare, jud. Mehedinţi). 
58 I. Cuceu, Maria Cuceu, op. cit., p. 124. 
59 Ibidem.  
60 Ion Muşlea, Ovidiu Bârlea, op. cit., p. 368. 
61 Ibidem. 
62 Dumitru Pop, op. cit., p. 137. 
63 I. Cuceu, Maria Cuceu, op. cit., p. 128. 
64 Ibidem, pp. 142-143 (inf. din Copăcioasa, jud. Gorj şi Lăunele de Jos, jud. Vâlcea). 
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Actul ritual al udării măştii vegetale constituie o secvenţă de bază a 
ceremonialului, iar în desfăşurarea lui se sincronizează cu jocul şi cântecul 
Paparudei. Sunt implicate, astfel, rituri manuale şi orale: în timp ce gazda aruncă 
apa din găleată, se rostesc versurile care invocă ploaia. „Ritul oral este partea 
explicită a ceremonialului, pe când gestica aparţine unei convenţii mai mult sau 
mai puţin inteligibile. Prin ritul oral se descrie în folosul cui este săvârşit ritul 
manual şi în ce scop, conferindu-i-se o specializare, o specificitate”65.  

Cântecul Paparudei este o incantaţie prin care se invocă o făptură mitică, 
Paparuda, către care se formulează o cerere, aceea de a provoca ploile. În 
conţinutul acestuia, se regăsesc adunate sensurile magice ale ceremonialului. După 
unii autori, „particularităţile poeziei scaloianului şi paparudelor sunt determinate de 
structura complexă a fenomenului, care include mitul, cotidianul, ritualul şi poezia 
însăşi”66.  

Aşadar, în discursul verbal se invocă divinitatea pentru dezlegarea ploilor, 
aşa cum reiese din textul următor, provenit din satele Leu şi Ostroveni, jud. Dolj: 
„Paparudă-rudă / Vino de ne udă / Cu găleata rasă / Ploile se varsă / Cu găleata 
plină / Ploile să vină”67. Uneori, chemarea ploilor se făcea şi prin arătarea 
suferinţelor provocate de lipsa acesteia: „Paparudă-rudă / Ieşi afară de ne udă / Cu 
găleata-leata / Peste toată ceata … Adă Doamne cheile / Să descuiem ploile / Că de 
când n-a mai plouat / Porumbaşii s-au uscat / Auză-ne Doamne / Că murim de 
foame”68. 

Pe lângă simpla incantaţie pentru ploaie, textul paparudei conţine şi urări 
care vizează atât regnul vegetal, cât şi oamenii şi animalele şi care se referă în 
special la prosperitate, belşug, sănătate, fertilitate, rodnicie, frumuseţe etc. O 
variantă din satul Câinenii Mari, com. Câineni, jud. Vâlcea, sună astfel: „Paparudă-
rudă / Vino de ne udă / Cu găleata-leata / Peste toată ceata / Udă-le, udă-le / 
Paparudele. / De joi până joi / Patruzeci de ploi, / De marţi până marţi / Niciodată 
să nu mai staţi / Cine-o da cu ciuru / Să-i umple pătulu / Boabele ca nucile / 
Drugile ca furcile”69. 

Într-o altă formă, din Vlădeşti, jud. Vâlcea, este evidentă atât urarea agrară, 
cât şi belşugul şi calitatea produselor obţinute, care se constituie în mijloace de 
îndeplinire a anumitor obligaţii: „Adu maică cheile / Să deschidem cerurile / Ca să-
nceapă ploile / Să facă bucatele / Să facem colăcei / Să dăm la voinicei / Să facem 
covrigi / Să dăm la voinici …70”. 

În afara scopului principal, acela de a invoca ploaia în vederea creşterii 
randamentului agricol, în finalitatea obiceiului Paparudei se regăseşte, după cum 
notează Lia Stoica Vasilescu, şi o altă latură, secundară, legată de cultul morţilor şi 

                                                 
65 Lia Stoica Vasilescu, Paparuda, în „Revista de etnografie şi folclor”, tom 15, nr. 5, 1970, p. 383. 
66 Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu, Folclor literar românesc, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 
1991, p. 135. 
67 Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători şi obiceiuri ..., p. 315. 
68 Ibidem. 
69 Ibidem. 
70 Ibidem. 
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de o semnificaţie apotropaică71. „Darul” oferit paparudei de către gazdă are o 
valoare simbolică funerar-agrară. A da, ca pomană, din recolta anului anterior, deci 
prinoase celor decedaţi, însemna o garanţie în ceea ce priveşte stimularea ajutorului 
acestora pentru roadele viitoare. De asemenea, masa comună la care participă alaiul 
Paparudei şi uneori şi unii membri ai colectivităţii, poate fi privită în aceeaşi 
direcţie deoarece, după cum se ştie, „masa comună cu ofrande din alimente 
preparate din cereale a constituit întotdeauna, în diferite ceremonii ale cultelor 
agrare, un prilej de cinstire şi amintire a celor morţi”72. În acelaşi timp, prin 
ofrandele aduse, oamenii căutau să menţină un echilibru între planul existenţial şi 
cel postexistenţial.  

De-a lungul timpului, însă, în practica obiceiului Paparudei au avut loc, 
mai mult sau mai puţin, influenţe ale altor manifestări populare desfăşurate în 
aceeaşi perioadă a anului, cum ar fi Caloianul şi Sângeorzul. De asemenea, 
Paparuda se aseamănă în multe privinţe cu obiceiul Colindatului73, situaţie oarecum 
explicabilă dacă ţinem seama de faptul că pe vremuri, data la care avea loc 
colindatul era mult mai apropiată de perioada în care se desfăşura Paparuda. În 
ambele obiceiuri, alaiul colindă tot satul, pe la fiecare gospodărie şi intră în curţile 
în care este primit. Asemenea colindatului, în mentalul popular exista convingerea 
că la casele unde nu au jucat şi nu au fost udate Paparudele, nu va fi bine: „la casa 
la care vor merge ele (paparudele n.n.), îi va merge bine în acel an, iar la care nu, îi 
va merge rău”74. În schimbul prestaţiei, ca şi colindătorii, alaiul Paparudei primeşte 
daruri (cereale, făină, ouă, grâu, porumb, bani ş.a.). 

Forme similare obiceiului Paparudei din ţara noastră au fost identificate şi 
la alte popoare din sud-estul Europei: la greci, unde obiceiul era practicat de copii, 
cu o fată tânără împodobită cu flori la conducerea grupului, la sârbi, unde fata 
îmbracată în costumul vegetal purta numele de Dodola, la bulgari şi macedoromâni. 
După Romulus Vulcănescu, asemănările izbitoare „ţin de substratul cutuminar de 

provenienţă indo-europeană (pe care l-au moştenit chiar şi bulgarii prin 
componenta lor etnogenezică tracă şi slavă), precum şi prin zona mitică din care 

aceste popoare fac parte integrantă”75. 
Însă, aria de răspândire a obiceiului este mult mai mare. James George 

Frezer descrie un obicei similar cu cel românesc şi în sudul Asiei, unde 
ceremonialul este înfăptuit de băieţi: „La Poona, în India, când este nevoie de 
ploaie, băieţii îmbracă pe unul dintre ei numai cu frunze şi îl numesc Regele Ploii. 
Merg apoi la toate casele satului; stăpânii sau nevestele lor îl stropesc pe Regele 
Ploii cu apă, împărţind tuturor de-ale gurii de tot felul; după ce au fost vizitate toate 
casele, îl dezbracă pe Regele Ploii de costumul său de frunze şi se face o petrecere 
cu merindele adunate”76.  
                                                 
71 Lia Stoica-Vasilescu, op. cit., p. 379. 
72 Ibidem, p. 380. 
73 Dumitru Pop, op. cit., p. 135 
74 Ion Muşlea, Ovidiu Bârlea, op. cit., p. 369. 
75 Romulus Vulcănescu, op. cit., pp. 418-419. 
76 James George Frezer, Creanga de aur, vol. I (traducere, prefaţă şi tabele cronologice de Octavian 
Nistor, note de Gabriela Duda), Bucureşti, Editura Minerva, p. 149.  
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 Aşadar, obiceiul Paparudei, această practică magică de invocare a 
divinităţii pentru pornirea ploilor, ocupă un loc important în cadrul obiceiurilor 
agrare. Întreg ansamblul de gesturi şi acte magico-rituale sunt menite să stimuleze 
forţa de reproducere şi să faciliteze rodnicia şi belşugul. Deşi bine conservat în 
tradiţia orală a locuitorilor meleagurilor oltene, şi ceremonialul Paparudei, 
asemenea multora dintre obiceiurile noastre tradiţionale, s-a înscris pe o curbă 
involutivă începând de acum câteva decenii, înregistrându-se chiar dispariţia lui. Se 
mai practică, însă, pe alocuri, în unele sate din sudul Olteniei, dar în forme 
diminuate.  
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 Structura ternară a ceremonialului funerar, potrivit teoriei lui Arnold van 
Gennep1, presupune gruparea practicilor ritualico-magice în următoarele secvenţe 
ordonatoare: despărţirea de vechea stare, pregătirea pentru accederea într-o nouă 
stare şi agregarea propriu-zisă. Durerea morţii este încadrată într-un complex de 
ritualuri funerare având ca finalitate, pe de o parte, integrarea „dalbului de 
pribeag”2 în Lumea de Dincolo deoarece „Ceasul despărţirii bate / Soarele vieţii 
mele / A apus sub neguri grele / Plec pe o cale neumblată / N-oi întruna 
niciodată”3, iar pe de altă parte, refacerea echilibrului şi a ordinii comunităţii. În 
esenţă, atitudinile şi gesturile care pot fi identificate în complexul ritual al 
înmormântării au în vedere înfăţişarea destinului necunoscut, această înfăţişare 
constituindu-se într-o manieră de dominare a lui4.  
 Contextului ceremonial îi aparţin şi riturile verbale care însoţesc Marea 

Trecere, între acestea şi componentele ritualului funerar stabilindu-se un întreg 
sistem de relaţii. Aceasta deoarece textele funerare nu pot fi avute în vedere separat 
de ceremonialul funerar, orice secvenţă fiind individualizată5. În acest sens, un 
punct de vedere nuanţat aduce Nicolae Panea: „A studia aspectul poetic al 
ritualului înseamnă a accepta ideea că el reprezintă urmarea logică şi funcţională a 
pragmaticului, cu alte cuvinte că orice complement poetic al ritualului nu trăieşte 
decât în contextul situaţional a actualizării lui”6. Aceasta deoarece „dacă acceptăm 
                                                 
 Articolul face parte din proiectul de cercetare Poezia funerară din Oltenia, inclus în programul de 
cercetare al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova: „Dezvoltarea 
economico-socială, politică şi culturală a Olteniei istorice, condiţia integrării în comunitatea 
euroregiunilor”. 
 Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. NicolăescuPlopşor” din 
Craiova, al Academiei Române; e-mail: lorelayy2007@yahoo.com  
1 Arnold van Gennep, Rituri de trecere, Iaşi, Editura Polirom, 1996.  
2 M. Mesnil, Etnologul între şarpe şi balaur, Bucureşti, Editura Paideia, 1997, p. 105 afirma că 
„mortul e numit Dalbul de pribeag, expresie ce marchează stadiul intermediar între momentul când 
întreprinde călătoria şi acela când îşi pierde individualitatea, integrându-se strămoşilor”. 
3 Inf. Elisaveta Buneci, 87 de ani, localitatea Blahniţa de Sus, jud. Gorj, 2015.  
4 G. Durand, Structurile antropologice ale imaginarului (traducere M. Aderca), Bucureşti, Univers 
Enciclopedic, 1998, p. 415. 
5 Referitor la analiza practicilor funerare care indică, fără niciun dubiu, credinţa în viaţa de dincolo de 
mormânt vezi Loredana-Maria Ilin-Grozoiu, Concepte, credinţe şi tradiţii privind nemurirea sufletului şi 

cultul morţilor, Craiova, Editura Universitaria, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2014.  
6 Nicolae Panea, Gramatica funerarului, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2003, p. 122. 
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că ritualul îndeplineşte o funcţie de mediere şi comunicare socială, că el însuşi este 
un canal de comunicare, putem conchide că performarea orală poetică devine o 
situaţie de comunicare specifică, ce întregeşte mesajul ritual funerar”7.  
 La rândul său, Delia Suiogan vorbeşte despre poezia de ritual şi 
ceremonial-interferenţele nonverbalului şi verbalizantului. Discursurile folclorice 
sunt interpretate ca texte dacă sunt analizate din perspectiva relaţiei sincronie-
diacronie, relaţie ce o include şi pe cea dintre tradiţie şi inovaţie. „Valoarea şi 
conservarea poeziei populare Şi a faptelor de folclor, în general, opinează Delia 
Suiogan, le datorăm existenţei unor permanente relaţii intersemice în cadrul 
discursului. (...). Relaţia dintre discurs şi text este una de interferenţă, iar trăsătura 
fundamentală a acestei relaţii credem că este sincretismul limbajului”8.  
 Lirica funerară românească poate fi o manifestare spontană a durerii care 
este accentuată de structuri verbale complexe şi gesturi caracteristice-bocetul sau 
poate îmbrăca forma cântecului ritual, care presupune o instituţionalizare, 
performeri specializaţi, fapt ce îi imprimă un puternic caracter social în cadrul 
comunităţii rurale. Dintre temele şi motivelor tradiţionale ilustrate în cadrul 
creaţiilor lirice funebre, cu titlu exemplificativ, menţionăm: moartea înşelătoare, 
moartea nemiloasă, moartea şi cucul, casa părăsită, patul defunctului, carul 

cernit, defunctul-mesager, călăuzirea sufletelor pe calea dreaptă de către Maica 

Domnului, întâlnirea cu alţi morţi, ireversibilitatea drumului morţii etc. În cele ce 
urmează, vom încerca să evidenţiem acele pasaje din poezia cântecelor ritual-
ceremoniale şi din cea a bocetelor care se referă la motivul «părăsirii casei 
pământeşti», studierea liricii funebre din spaţiul oltenesc în raport cu categoria dată 
din cultura românească fiind permanent în atenţia noastră.  
 În structurarea discursului ritual ca reprezentare a Lumii de Dincolo, un rol 
deosebit de important îi este atribuit spaţiului: „În cazul imaginarului Lumii de 
Dincolo avem de-a face tocmai cu un asemenea spaţiu revelat. Nu este nicidecum 
vorba doar de un spaţiu al necunoscutului, ci, mai mult, de un spaţiu al misterului, 
deci învăluit în sacru. Iar diferenţa dintre necunoscut şi mister este una de esenţă: 
în timp ce necunoscutul poate deveni după un timp cunoscut, misterul nu permite 
decât cunoaşteri mediate şi aproximative, iar funcţia imaginaţiei şi figurarea sa nu 
este decât una dintre căile prin care omul se apropie de el”9. Deoarece nu vom relua 
în cadrul acestui studiu numeroasele opinii elaborate în literatura de specialitate 
referitoare la problema reprezentării sferei sacrului10, vom nota că spaţiul, în 
calitatea sa de coordonată fundamentală a existenţei umane, este perceput de 

                                                 
7 Ibidem. 
8 Delia Suiogan, Simbolica riturilor de trecere, Bucureşti, Editura Paideia, 2006, p. 193. 
9 Ştefan Mariş, Lumea de dincolo, între spaimă şi fascinaţie, în „Memoria ethnologica”, nr. 32-
33/2009, p. 101. 
10 Roger Caillois, L'Homme et le Sacre, Paris, Gallimard, 1983; Andre Leroi-Gourhan, Gestul şi 

cuvântul, Bucureşti, Editura Meridiane, 1983; Rene Girard, Violenţa şi Sacrul, Bucureşti, Editura 
Nemira, 1995; R. Otto, Sacrul (traducere I. Milea), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1996; Idem, Despre 

numinos (traducere de I. Milea şi S. Irimia), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1996; Aurel Codoban, Sacru 

şi ontofanie, Iaşi, Editura Polirom, 1998;  M. Eliade, Sacrul şi profanul, Bucureşti, Editura 
Humanitas, 2002. 
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ţăranul român ca loc concret, organic şi viu, cu anumite însuşiri, ceea ce îi atribuie 
o individualizare şi o mare diversitate. Mergând în continuare pe aceeaşi idee, vom 
observa că  spaţiul de locuit se leagă de evenimentele individuale, de nevoile şi 
necesităţile fiecăruia, fiind un loc „de suflet” liniştitor şi odihnitor, primitor şi 
creativ. Spaţiul „apare într-o multiplicitate de forme şi sensuri, încărcat cu un 
potenţial ce se actualizează continuu şi într-un mod deseori neprevăzut. Acest 
spaţiu, legat indestructibil de lumea reală, concretă nu poate fi conceput ca o 
abstracţiune, ci ca o adevărată substanţă vitală”11. 
 În contextul dat, trebuie subliniat că, în gândirea logică şi mentalitatea 
omului arhaic12, casa tradiţională adăpostea membrii familiei, dar şi neamul (în 
accepţiunea succesiunii generaţiilor) şi ocrotea locurile de veci ale unora dintre 
înaintaşi, transformându-se în casă-mormânt. O definiţie a casei o formulează 
Romulus Vulcănescu: „Casa a devenit pentru român centrul microcosmic al activităţii 
lui spirituale magico-mitice, în care se reflectă rânduiala macrocosmosului întreg. 
Este incinta sacră în care autohtonul s-a născut, întocmai ca şi înaintaşii lui, în care 
îşi duce traiul cu toate greutăţile vieţii, cu aspiraţiile, visele, datinile şi tradiţiile 
neamului lui, în care, în cele din urmă, îşi va da sfârşitul”13.  

Referitor la adăposturile Lumii de Aici, în cercetările sale, etnograful 
român Ion Ghinoiu constata că asemănător mormântului, în pământ a fost îngropată 
şi casa cu anexele gospodăreşti: grajdul animalelor, format dintr-o singură 
încăpere, numit dam; pivniţa pentru păstrarea vinului la plantaţiile de vin, numite 
bordei-pivniţă; construcţiile de interes public precum bisericile-bordei14 şi 
bordeiele-cârciumă. Bordeiul cunoscut încă din Antichitate de greci şi romani, 
locuit de celţi şi slavi, a supravieţuit în spaţiul carpato-dunărean până la mijlocul 
secolului al XX-lea15. Pentru a exemplifica, urmele unui bordei-cârciumă, de 
dimensiuni mari, ridicat la marginea unei păduri, au fost descoperite în anul 1964, 
pe valea Călămăţuiului de Teleorman. Cunoscut sub numele de Cârciuma lui Petre 

sau Sălaşul Haiducilor, acest bordei se compunea din două încăperi (cârciumă şi 
dormitor) prevăzute cu două ieşiri în mijlocul pădurii. Cele două încăperi 
comunicau cu ajutorul unui tunel16. 

                                                 
11 Ernest Bernea, Cadre ale gândirii populare româneşti, Bucureşti, Cartea Românească, 1985, p. 
100. 
12 „Mentalitatea – scrie H. Wald – este modul spontan de gândire al unui grup social într-un anumit 
stadiu al dezvoltării sale, un ansamblu de idei şi înclinaţii spirituale prin care o anumită colectivitate 
înţelege lumea şi ia atitudine faţă de ea. Mentalitatea este o filosofie implicită, după cum filosofia nu 
este decât o mentalitate explicită” (H. Wald, Limbaj şi valoare, Bucureşti, Editura Enciclopedică 
Română, 1973, p. 195).   
13 Romulus Vulcănescu, Mitologie română, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1985, p. 452. 
14 Vezi C. S. Nicolăescu-Plopşor, Biserica-bordeiu din Oltenia, în „Oltenia-documente, cercetări, 
culegeri”, Craiova, 1940, cartea I, nr. 1, pp. 11-14; nr. 2, p. 21; Anca Ceauşescu, Monumente de 

arhitectură populară din judeţul Dolj. Bisericile-bordei, în vol. “Mehedinţi – istorie, cultură şi 
spiritualitate”, nr. 8, Dr. Tr. Severin, 2015. 
15 Ion Ghinoiu, Lumea de aici, lumea de dincolo. Ipostaze româneşti ale nemuririi, Bucureşti, Editura 
Fundaţiei Culturale, 1999, p. 57. 
16 Ibidem, pp. 57-58.  
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Bordeiul, „una din formele cele mai vechi de locuinţă”17, a fost întâlnit în 
Câmpia Olteniei, Câmpia Banatului, Câmpia Munteniei şi Dobrogea: „Acest tip de 
locuinţă era, la început, săpat în totalitate în pământ, cu unelte simple de lemn sau 
de corn de cerb. Pereţii erau sau nu căptuşiţi cu lemn, iar acoperişul ajungea până 
la nivelul solului. În timp, a apărut nevoia generală de a crea un adăpost mai 
confortabil şi mai spaţios pentru desfăşurarea activităţilor casnice. Pe măsura 
dezvoltării economice şi a îmbogăţirii cunoştinţelor tehnice au avut loc îmbunătăţiri 
constructive care se referă la folosirea lemnului, înălţarea de la sol (groapa fiind 
mai puţin adâncă), dotarea cu ferestre, mărirea numărului încăperilor ş.a”18.  
 Apropierea sufletească dintre casă şi om se intensifică pe măsură ce omul 
conştientizează apropierea sfârşitului şi părăsirea casei din lumea albă, a 
împrejmuirilor acesteia, dar şi despărţirea de cei apropiaţi. Iată numai câteva 
motive pentru care bolnavii din spitale, aflaţi în situaţie critică, îşi doresc să fie 
aduşi acasă, să fie integraţi în cadrul comunităţii şi să se despartă de cei apropiaţi 
din casa lor şi nu dintr-un adăpost străin. O relatare din Stoiceşti, jud. Dolj, este 
concludentă în acest sens: „Noi, bătrânii avem dorinţa sufletească pe care o spunem 
copiilor să murim în casa noastră. Când cineva este bolnav şi medicii spun că nu 
mai are mult de trăit, trebuie adus acasă ca să moară la el în pat lui, înconjurat de 
rude şi vecini. Nu trebuie să moară pe patul spitalului, ca să-l aducă mort acasă. 
Bolnavul se simte cel mai bine la el în casă, unde vrea să-şi petreacă şi ultimele 
clipe. Este ataşat de casa şi gospodăria lui. Acceptă mai uşor trecerea către 
Dincolo”19.   
 Acest sentiment este atât de puternic, încât semnele rele din vise, privitoare 
la casă îl atenţionează pe stăpânul respectivei gospodării: „prăbuşirea casei” 
(Spinu, jud. Vâlcea)20, „văruirea casei” (Cioroiu, jud. Olt)21, „dărâmarea stâlpului 
casei” (Gebleşti, jud. Dolj)22. Cel din urmă semn aduce în discuţie o modalitate 
arhaică de practicare a textului funerar, şi anume bocirea la stâlpul casei. La Şaru 
Dornei (Suceava), actul bocirii lângă stâlp se practică cu deosebire când cel răposat 
este capul familiei: „O vinit on vânt din gios/ Ş-o pus stâlpu casî gios, / O vinit on 
vânt din sus, / Stâlpu căsî gios l-o pus! / De-ar vini meştiri din ţarî, / Cum a fost nu-
l mai pun iarî, / De-ar vini meştiri din lumi, / Cum a fost nu l-or mai puni!”23. 
Trebuie să menţionăm că, în Moldova, pe stâlpul casei, mai aproape de acoperiş, se 
leagă şi pomineaţa (prosop, colac, lumânare, stiblă de busuioc şi cană cu apă sau 
vin), pe care se crede că se va odihni sufletul răposatului24. În Oltenia, „după 

                                                 
17 Grigore Ionescu, Arhitectura populară în România, Bucureşti, Editura Meridiane, 1981, p. 15.  
18 Anca Ceauşescu, Simona Lazăr, Habitatul din Câmpia Oltemniei din preistorie până la începutul 

epocii contemporane, Craiova, Editura Universitaria, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2013, p. 
135.  
19 Inf. Maria Luţă, 86 de ani, localitatea Stoiceşti, jud. Dolj, 2016. 
20 Inf. Adela Potcovel, 75 de ani, localitatea Spinu, jud. Vâlcea, 2016. 
21 Inf. Gheorghiţa Cochinţu, 49 de ani, localitatea Cioroiu, jud. Olt, 2014. 
22 Inf. Leana Dinuţ, 69 de ani, localitatea Gebleşti, jud. Dolj, 2014. 
23 Ion H. Ciubotaru, Obiceiurile funerare din Moldova în context naţional, Iaşi, Editura Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza”, 2014, pp. 323-324. 
24 Ibidem, p. 323. 
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ieşirea sufletului, se pune la căpriori o batistă în care sunt seminţe de dovleac, de 
floarea-soarelui şi de fasole. Tot în batistă, se pun şi pene de la pasări. Din bătrâni 
se spune că trebuie puse ca să nu plece mortul cu sporul casei, cu norocul casei”25. 
Mihai Fifor, care dedica obiceiurilor funerare din Salcia (Dolj), în anul 1998, 
studiul Ipoteze privind secvenţialitatea actului funerar-clişee ale ritualului funerar 

la Salcia, sublinia că „noţiunea de „noroc al casei” ţine de o mai veche tradiţie 
legată de ritualurile de construcţie. Atât alegerea unui loc favorabil pentru a 
construi o casă, cât şi buna îndeplinire a tuturor secvenţelor rituale legate de 
construcţie, duceau la ridicarea unei aşa-zis „curate”, deci virtual „norocoasă”. 
Norocul casei era uneori asigurat de existenţa unor animale cu virtuţi faste pentru 
casa respectivă, cel mai frecvent întâlnit în tradiţia satului fiind şarpele (...). 
Uciderea şarpelui casei va aduce mari nenorociri printre care şi pierderea 
„norocului casei”26. În Oltenia, tot de „pierderea norocului casei” este legată şi 
următoarea practică: se aşază sicriul pe prag şi, de trei ori, se simulează tragerea lui 
şi spre exteriorul şi spre interiorul casei rostindu-se: Tragem noi de dumneata, ca 

să nu tragi dumneata de noi! 

 Pregătit pentru călătoria în Lumea de Dincolo, defunctul este aşezat în casa 
cea mare, în odaia destinată oaspeţilor şi evenimentelor importante din viaţa 
familiei. Aici se va odihni până în momentul plecării la cimitir, fiind privegheat de 
cei din familie, rude, neamuri, vecini şi prieteni. Privegherea pune în valoare, 
pentru întâia dată de la deces, solidaritatea comunitară sau, altfel spus, socializarea 
morţii27. Femeile care-l jelesc aduc în discuţie casa şi gospodăria, arătându-se 
indignate de faptul că vrea să le părăsească, nepăsându-i parcă de tot ceea ce lasă în 
urmă, neinteresându-l de soarta celor apropiaţi, renunţând deodată la tot ceea ce 
altădată avea un sens: „Te-ai dus din casă frumoasă, / Văruită şi grijită, / În casă 
neagră şi pârlită, / Fără uşi, fără fereşti, / Ca-ntr--însa să vieţuieşti”28. Regretul 
părăsirii Lumii de Aici îl aflăm şi într-un bocet din localitatea Blahniţa de Sus, jud. 
Gorj: „Clopotul răsună a jale / Că eu plec în lungă cale / Calea-i lungă, bate-o 
vântul / Şi pe-ai mei îi îneacă plânsul. / Tu, lume, ce eşti ca-n vis / Astăzi din tine 
m-am stins / Şi plec cu păreri de rău/ Din lăcaşul drag al meu / Toamna vine, vara 
trece / Ai mei n-au cu cin’ petrece / Căci cu cine au petrecut / Azi se pitulă-n 
mormânt”29. Sau „De copii să putrezim / Şi viaţa să n-o trăim./ Rău am fost noi 
blestemaţi / Să pierim toţi înecaţi / În cântatul cucilor / Şi înfloritul florilor / Aşa-i 
viaţa pe pământ / Ca frunza adusă de vânt / O poartă din loc în loc / Pân’ se termină 
de tot / Cum şi eu m-am terminat / Tot am lăsat şi am plecat / Părinţi tineri, las 
bunici / Şi n-oi mai veni pe aici / Atunci ne vom întâlni / Când la mine aţi veni”30. 

                                                 
25 Inf. Georgeta Dumitraşcu, 55 de ani, localitatea Prejoi, jud. Dolj, 2013. 
26 Mihai Fifor, Ipoteze privind secvenţialitatea actului fjunerar-clişee ale ritualului funerar la Salcia, 

în „Oltenia. Studii şi comunicări”, Craiova, Editura Aius, 1998, p. 98. 
27 Despre priveghiul din timpul ceremonialului funerar vezi Loredana-Maria Ilin-Grozoiu, Ritul 

privegherii în Oltenia: sensuri şi semnificaţii, în „Memoria Ethnologica”, nr. 54-55/2015, pp. 62-69. 
28 „Şezătoarea”, anul XXXI, 1923, nr. 4, p. 57. 
29 Inf. Octavia Tetileanu, 68 de ani, localitatea Blahniţa de Sus, jud. Gorj, 2015.  
30 Inf. Elisaveta Buneci, 87 de ani, localitatea Blahniţa de Sus, jud. Gorj, 2015.  
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 Despărţindu-se de casă şi de comunitatea căreia i-a aparţinut, defunctului i 
se oferă o nouă locuinţă, care, într-o primă ipostază, este sicriul sau tronul. În 
spaţiul etnocultural românesc, sicriul se numeşte raclă, sălaş31, coşciug, gropişeu, 

luntre, lăduţă, copârşeu, lemn, jgheab, casă de brad şi casă a mortului32. Cele 
dintâi sicrie erau scobite în trunchiurile unor arbori. Această practică apare şi în 
poezia ritual-ceremonială: „Poroncit-ai la maistări,/Să sa ducî în paduri/Şî sî taie-
on lemn în doauî,/Şî-ţi facî o casî nouaî;/Celea douaî lemni seci,/Sî-ţi fie casî di 
veci” (Plaiu Şarului-Suceava). Apostrofa bocitoarei se transformă într-o imprecaţie 
adresată arborelui cu destinaţie funestă: „O, mânce-te focu brad/, P-a cui samă te-ai 
crepat/, Te-ai crepat în sirisău/, Mămuchii de copârşău”33.  
 Vorbind despre noua locuinţă a răposatului, Ion H. Ciubotaru sublinia că 
aceasta „contrastează cu cea din care a plecat şi indică ireversibilitatea drumului ce 
urnează a fi parcurs de cel ce se mută în ea (...) sicriul este lucrat de aceiaşi meşteri 
care edifică şi construcţiile din peisajul arhitectonic rural. Aşa se explică, desigur, 
asemănarea dintre cele două adăposturi ale omului:  unul din viaţa de zi cu zi, 
celălalt postum”34. În Moldova, asemănător acoperişului casei, capacul sicriului 
este lucrat în patru ape, fiind cunoscut sub denumirea de: alastar, procovăţ, ţăstru, 

captari etc. Tot în categoria asemănărilor dintre locuinţă şi adăpostul postum 
trebuie să includem uşile şi ferestrele cu care este prevăzut sicriul. În Moldova, dar 
şi în alte zone ale ţării, se confecţionează una sau chiar două ferestre de forme 
diferite, în pereţii laterali ai sicriului, de o parte şi de alta a capului, uneori închise 
cu geam35. Aceste ferestre sunt, de fapt, două orificii laterale, în lada sicriului, 
făcute în dreptul capului, în formă de triunghi, de cerc sau pătrat, uneori paralele şi 
în formă de cruce. Destul de rar, aceste ferestre pot fi identificate în acoperişul 
sicriului, în dreptul ochilor, orientate spre Cer36.  
 Dumitru Berciu, în studiul Arheologia preistorică a Olteniei, apărut în anul 
193937, menţiona că ritul ferestrei sufletului demonstrează că oamenii conştientizează 
ideea că, odată cu moartea trupului viaţa nu se termină, sufletul fiind cel care îşi 
continuă existenţa şi în Lumea de Dincolo. Cu titlu exemplificativ, confecţionarea 
ferestrei sufletului s-a regăsit la unele urne din necropola aparţinând purtătorilor 
culturii Monteoru de la Cândeşti (fazele II a şi II b)38 şi la vasele funerare de pe 
teritoriul Daciei preromane, „care aveau pe partea superioară a pântecului o 
                                                 
31 Într-o colindă a Maicii Domnului din Săliştea-Sibiu, culeasă şi notată de către G. Emandi, casa 
poartă denumirea de sălaş: “Pân’ ce-o nimeriră / La măicuţa sfântă / Şi ea i-o lăsat / De cină le-o dat / 
Cină cu lumină / Sălaş cu hodină” („Izvoraşul”, nr. 11-12/ 1939, pp. 329-330).  
32 Marian Sim. Florea, Înmormântarea la români. Studiu etnografic, Bucureşti, Editura Grai şi Suflet, 
1995. 
33 Ion Chiş Şter (coord.), Antologie de folclor din judeţul Maramureş, vol. I. Poezia, Baia Mare, 1980, 
p. 229.  
34 Ion H. Ciubotaru, op. cit., p.  324. 
35 Ibidem. 
36 Romulus Vulcănescu, op. cit., p. 189. 
37 Dumitru Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, în „Arhivele Olteniei”, 1939, pp. 258-259. 
38 Marilena Florescu, Câteva observaţii referitoare la ritul şi ritualurile practicate de purtătorii 

culturii Monteoru în lumina săpăturilor de la Cândeşti (jud. Vrancea), în „Carpatica” X, 1978, p. 
106. 
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ciobitură prin care sufletul celui din vasul funerar să poată intra şi ieşi în voie după 
înhumare”39. D. Protase afirma că, în cimitirul dacic de epocă romană de la Soporul 
de Câmpie, au fost descoperite vase cu aspect zvelt prevăzute cu un mic orificiu 
practicat oblic, înainte de ardere, în apropierea inelului de susţinere de la bază40. 
Obiceiul de a se lăsa o deschizătură în sicriu s-a menţinut în toate zonele ţării până 
în secolul al XX-lea.     
 Acest motiv al casei sau al sicriului cu ferestre este unul dintre cele mai 
cunoscute din poezia funerară românească. În cântecele ritual-ceremoniale din 
Oltenia, dalbul de pribeag este îndemnat: „...Roagă-mi-te, roagă, / Tu, de cei zidari, 
/ Şapte meşteri mari, / Ca ei să-ţi mai lase / Şapte fierăstui; / Pe una să-ţi vină / 
Miros de tămâie; / Pe alta să-ţi vină / Buciumel de vie; / Pe alta să-ţi vină / Spicul 
grâului, / Cu tot rodu lui; /Pe alta să-ţi vină / Izvorel de apă, / Să te răcoreşti, / Să 
nu putrezeşti; / Pe alta să-ţi vină / Miros de sulfină, / C-ai plecat cu milă; / Pe alta 
să-ţi vină / Miros de bujor, / C-ai plecat cu dor” (Runcu-Gorj)41 sau într-o altă 
variantă a motivului casei sau al sicriului cu una sau mai multe ferestre, din 
Negruşa-Mehedinţi, celui plecat din astă lume i se spune: „-Scoală, dragă, scoală, / 
De ieşi până afară, / Au, de mi te uită / Bătuta-n tălie, / Vezi cine-o venit: / Tot trei 
dulgărei, / Cu berde la ei / Cum cioplesc, cioplesc, / Ei nu şi glumesc, / Tu le-ai 
poruncit, / Casă să-ţi mai facă, / Casă de vecie, / Tot ţie să-ţi fie; / Casă pe plăcere / 
Cum inima-ţi cere; / Casă cu nouă ferestre, / Către drumul ăl mare, / Cu uşa la 
soare”42. Într-o altă variantă a cântecului ritual funerar La lemn, din Runcu-
Mehedinţi, dalbului de pribeag i se pregăteşte o casă nouă, „de vecie” de către doi 
dulgheri „de-ai buni”: „De trei zile de trei nopţi / Ţâpă, ţâpă, stejar verde / El nu 
ţâpă să înverzească / Şi ţâpă să putrezească / Că lui că ia mai trimes /  (cutare) om 
bun / Doi dulgheri de-ai buni / Cu două săcuri / Tot l-a ciocănit / Pân’ l-a doborât / 
Că i-a trebuit / Lui casă să-i facă / Casă de vecie / Cu nouă fereşti / Pe una să-i vină 
/ Miros de tămâie / Miros de pâine / Miros de vin / Miros de rachiu / Miros de 
mălai / Iar pe una să-i vină / Miros al de mere / Miros al de pere / Mirosul de fagi / 
Şi al de cireşe / Pe una să-i vină / Miros al de flori / Dor de la surori / Şi de la 
feciori / Pe una să-i vină / Glasul cucului / Pupu codrului / Pe una să-i vină / 
Izvorul de apă / Să bea să se răcorască / Să se odihnească”43.  
 În mentalitatea tradiţională românească, s-a încetăţenit credinţa că cel care 
nu este iertat de către cei cărora le-a greşit, va muri cu greutate; cel care este iertat  
şi împăcat cu toată lumea nu se chinuie, ci numai doarme: „Mâinile să ni le dăm / 
Şi frumos să ne iertăm / Cât în lume eu am stat / Poate că v-am supărat / Cât în 
lume am trăit / Poate că v-am necăjit / Vă rog, vă rog de iertare / Daţi-mi, daţi-mi o 
                                                 
39 Ionuţ Semuc, Permanenţă şi schimbare în practicile funerare, în „Anuarul Institutului de 
Etnografie şi Folclor  «Constantin Brăiloiu»”, Serie nouă, tomul  18, 2007, p. 66. 
40 D. Protase, Un cimitir dacic din epoca romană de la Soporul de Câmpie. Contribuţie la problema 

continuităţii romane în Dacia, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1976, p. 73.  
41 Mariana Kahane, Lucilia Georgescu-Stănculeanu, Cântecul Zorilor şi Bradului (Tipologie 

muzicală), Bucureşti, Editura Muzicală, 1988, p. 513. 
42 Ibidem, p. 617. 
43 Vasile Şişu, Odiseea sufletului-epos funerar românesc, Drobeta Turnu-Severin, Centrul Judeţean al 
Creaţiei Populare Mehedinţi, 2001, pp. 38-39. 
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îmbrăţişare / Şi cuvântul de iertare / Şi rugaţi cerul părinte / S-asculte ruga-mi 
fierbinte / Să-mi dea locul fără chin / Şi tihnă fără suspin / Veniţi părinţi, soră, frate 
/ Neamurile mele toate / Daţi-mi înc-o sărutare / Şi cuvântul de iertare / Rugaţi toţi 
pe Dumnezeu / Să aşeze sufletul meu / Unde-i locul fără chin”44. 
 La ieşirea pe poarta casei, la poarta cimitirului şi, îndeosebi, în apropierea 
mormântului, cântecele ritual-ceremoniale şi bocetele se intensifică: „Roagă-te de 
clopotari / Să tragă clopotul tare / Să se audă-n depărtare / Să se audă-n alt cătun / 
Pentru că ai fost un om bun / Dragă potecile tale / Or creşte iarbă pe ele / Or creşte 
şi s-or usca / Şi pe tine nu te-or mai vedea”45. Textul unei variante olteneşti, din 
localitatea Spinu (jud. Vâlcea), culese de noi în anul 2016, exprimă dorinţa 
înhumării aproape de locuinţă: „Roagă-te de-ngropătari / Să-ţi facă groapa-n 
grădină / Să fii la prânz şi la cină / Cu familia dimpreună”46. Aceeaşi rugăminte 
către gropari o găsim şi în bocetele moldoveneşti: „Roagă-l, mamă, pi gropar, / Sî-
ţi facî groapa acasî, / Ca sî cii cu noi la masî, / Sî ţi-o faci lângî pat, / Sî poţi sta cu 
noi la sfat, / Sî ţ-o facî în grădinî, / Sî rămâi cu noi vecini”47, sau în cele 
maramureşene: „Că te-oi îngropa-n ocol, / Te-oi vedea când mi-a şi dor, / Te-oi 
îngropa în grădină, / Te-oi chema sara la cină”48. În apropierea mormântului, 
pământul este apostrofat: „Pământ avar şi flămând / Tu înghiţi azi un suflet blând / 
Tu pe mine azi mă înghiţi / Şi mă iei de la părinţi”49. Sau: „Lutule, pământ şi lut / 
Multî lume-ai înghiţât / Şî tot nu te-ai mai hrănit”(Brădăţel-Suceava)50. 
 Atitudinile şi gesturile performate în ritualul funerar, precum şi creaţiile 
populare, cu valoare de rit verbal, au o puternică eficacitate simbolică care se leagă 
de dorinţa refacerii echilibrului şi cea a integrării dalbului călător în comunitatea 
strămoşilor. Textul funebru are la origine un complex ritual de iniţiere în care 
defunctul este îndrumat în periplul său postexisenţial. Dintre motivele reflectate în 
lirica funerară românească, cel al  «părăsirii casei pământeşti» este bogat ilustrat. 
Variantele de bocete presupun reguli structurale şi stereoptipii tematice, dar şi 
modalităţi de improvizaţie cu privire la activitatea pământească a defunctului, la 
împrejurările în care a survenit decesul ori la relaţia dintre cel decedat şi 
comunitate.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
44 Inf. Octavia Tetileanu, 68 de ani, localitatea Blahniţa de Sus, jud. Gorj, 2015.  
45 Inf. Adela Potcovel, 75 de ani, localitatea Spinu, jud. Vâlcea, 2016. 
46 Ibidem.  
47 Ion H. Ciubotaru, op. cit., p. 54. 
48 Petre Lenghel-Izanu, Poezii şi poveşti populare din Maramureş  (ediţie îngrijită de Octav Păun),     
Bucureşti, Editura Minerva, 1985, p. 128. 
49 Inf.  Elisaveta Buneci, 87 de ani, localitatea Blahniţa de Sus, jud. Gorj, 2015.  
50 Ion H. Ciubotaru, op. cit., p. 330. 
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«LEAVING THE EARTHLY HOUSE» MOTIVE  

IN THE ROMANIAN FUNERARY LYRICS 
      

(Abstract) 
 

 The attitudes and the gestures performed in the funerary ritual, along with the 
popular creations, which bear the value of verbal rites, have a strong symbolic efficiency, 
connected to the desire to re-establish the equilibrium and to integrate the pure-white 
traveller into the community of the forefathers. The funerary text is based on a complex 
ritual of initiation, in which the passed-away is guided, in his post-existential journey. 
Among the motives reflected in the text of the lament, that referring to the leaving of the 
earthly house is richly illustrated. The variants of laments include structural and 
stereotypical thematic rules, along with improvisation, as regarding the existence on earth 
of the deceased, the circumstances of their death or the relation between the defunct and the 
community.  

 

Keywords: funerary ceremony, laments, the ceremonial-ritual songs, «Leaving the 
earthly house» motive. 
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Articolul îşi propune să prezinte principalele elemente de etnografie 
specifice comunelor Greceşti şi Cernăteşti,  judeţul Dolj, structura fiind urmatoarea: 
ocupaţii traditionale, meşteşugurile ţărăneşti, naşterea, nunta şi obiceiuri specifice 
calendarului popular. 

Ocupaţiile tradiţionale sunt de două feluri: principale şi secundare. Vom 
analiza, mai întâi, ocupaţiile principale. Ocupaţia de bază în zona investigată este 
agricultura, ea asigurând necesarul de hrană în diferitele gospodării, dar şi la 
nivelul întregii arii studiate. Se cultivă în principal grâu, iar alături de el, în trecut 
mai ales, se cultiva mei, orz şi secară, apoi porumb. Cânepa şi inul au fost cultivate 
fiind necesare confecţionării îmbrăcăminţii. Pentru a se câştiga teren pentru 
agricultură, în trecut, se realizau defrişări. Printre uneltele specifice agriculturii ce 
au fost înregistrate în vechime există şi plugul de fier (Fig. 1 şi, comparativ, Fig. 2, 
cu plugul din lemn), ce mai poate fi văzut şi astăzi în Muzeul Comunal Cernăteşti 
din cadrul Culei Cernăteşti, în spaţiul din stânga, la intrarea în culă. Apoi, în timp, 
apar tractoare, batoze şi numeroase unelte moderne specifice agriculturii.  

Grădinăritul este la fel de vechi ca şi cultivarea grâului. O preocupare a 
sătenilor încă din cele mai vechi timpuri, grădinăritul a existat dintotdeauna în 
spaţiul mai restrâns sau mai generos al gospodăriei rurale. De cele mai multe ori, 
grădinăritul răspunde unor necesităţi interne ale gospodăriei, însă desfăşurat pe 
suprafeţe mai mari, grădinăritul presupune schimb de produse, vânzare de produse, 
cumpărare de răsaduri, construcţia unor solarii etc. În zona cercetată însă, 
grădinăritul este realizat mai ales pentru consumul intern al gospodăriilor, dar şi 
pentru un oarecare schimb cu oraşul cel mai apropiat, Craiova. 

Creşterea animalelor completează agricultura, fie prin forţa de tracţiune a 
unor animale, fie prin alte produse ce apar în zona rurală datorită prezenţei 
animalelor domestice: piele pentru cojocele, lână pentru diferite obiecte de 
îmbrăcăminte. Se practică şi azi păstoritul de tip local, potrivit gospodăriilor cu 
specific cerealier. Pe timp de vară, animalele pasc pe islaz, iar iarna, sunt crescute 
în gospodărie, spre deosebire de păstoritul transhumant. 

                                                 
 Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din 
Craiova, al Academiei Române; e-mail: boangiu_g@yahoo.com. 
 Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din 
Craiova, al Academiei Române; e-mail: gabrielcroitoru288@yahoo.com. 
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Ocupaţiile secundare sunt vânătoarea, albinăritul, pescuitul, culesul din 
natură. În zona studiată, cea mai bine reprezentată ocupaţie secundară este 
albinăritul. Muzeul Comunal Cernăteşti, aflat în Cula de la Cernăteşti, păstrează 
unele elemente specifice albinăritului de odinioară, şi anume, stupi vechi, unii 
împletiţi din nuiele (Fig. 3) sau alţii confecţionaţi din trunchiuri de copac numite 
„ulee” şi alte unelte specifice albinăritului. 

Meşteşugurile ţărăneşti ocupă un loc aparte în spaţiul economiei 
gospodăreşti.Ţesutul este un meşteşug central în economia gospodăriei rurale din 
zona investigată. Înainte de a vorbi despre ţesut, trebuie să aducem în discuţie 
obţinerea firelor necesare. Inul, cânepa şi lâna reprezintă principalele fire din care 
se ţeseau diverse haine sau alte decoraţiuni interioare etc. Bumbacul va înlocui, 
treptat, în secolul al XIX-lea, inul şi cânepa.  „Semănatul cânepii şi inului se face 
de obicei pe la Armideni, deci primăvara timpuriu (...). Pretutindeni, terenul era 
pregătit de cu toamna, ogorul era lăsat pentru a degera peste iarnă şi îngrăşat cu 
gunoi de grajd (...). Locul semănat cu cânepă sau in era întotdeauna în apropierea 
satului la capătul tarlalelor de porumb ori în fundul grădinilor din intravilan. 
Arătura se repeta în primăvară. Terenul trebuia să fie bine îngrăşat şi bine afânat, 
apoi se arunca în el sămânţa şi se netezea terenul cu un târş de spini, căci sămânţa 
de cânepă este foarte căutată de păsări, iar pentru a ocroti viitoarea recoltă în 
cânepişti  se puneau (...) zdrenţe colorate pe un par, sau (...) brezăi, care  aveau 
forme variate, unele aducând la înfăţişare cu oamenii”1. Cânepa era de două feluri, 
de vară şi de toamnă sau iarnă. Prima nu avea seminţe, cea de-a doua, de toamnă, 
avea. „Cânepa pentru seminţe nu se seamănă la un loc cu cânepa pentru fibră, ci 
intercalată prin semănăturile de porumb, câte un fir pentru a da posibilitatea de a se 
dezvolta puternic cu multe crenguţe pe tulpina principală (...) Cânepa de vară se 
culegea mai devreme, atunci când tulpina se îngălbenea, iar cea de toamnă se 
culegea cam cu două săptămâni mai târziu, când se maturizau seminţele, căci 
aceasta nu se îngălbeneşte niciodată. Culesul cânepii era o ocupaţie strict 
femeiască, la care bărbaţii luau parte foarte rar. Culesul se face cu mâna, prin 
smulgere, prinzându-se câteva fire în mână, scuturate de ţărână, firele erau aşezate 
pe pământ, până se obţinea un mănunchi, mânuşă  sau snop. Mănuşa era formată 
din mai mulţi mănunchi, iar znopii din mai multe mănuşi (...). Snopii erau puşi la 
uscat fie în cănepişte, fie acasă, pe lângă garduri ori în curtea casei, la soare (...). 
După uscare urma topitul: plantele înmănunchiate se introduceau în apă pentru 
putrezirea relativă a părţii lemnoase şi apoi desprinderea fibrei de pe ea”2. Odată 
topită cânepa, se aşeza la uscat. Urma apoi meliţatul cânepii sau inului (Fig. 4). 
După meliţat – îndepărtarea părţilor lemnoase din tulpina de in sau cânepă, firele se 
adunau în fuioare, clăi, znopi etc. Pentru dirijarea firelor într-o direcţie, câlţii se 
trăgeau în piepteni, o unealtă formată dintr-o bucată de scândură de fag, cu un 
capăt mai lat, în care sunt bătuţi în mai multe rânduri, dinţi de fier. În Oltenia, 
unealta se numeşte dărac  (Fig. 5). 
                                                 
1 Radu Octavian Maier, Meşteşuguri ţărăneşti tradiţionale în spaţiul românesc, Bucureşti, Editura 
Etnologică, 2009, p. 147. 
2 Ibidem. 
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Borangicul era obţinut din gogoşile viermilor de mătase. Din borangic se 
făceau: marame, ciupage, cearşafuri de pat etc. „Ca tehnică prezintă interes 
extragerea firelor din gogoşi. Acestea, după ce sunt sortate (galbene sau albe), se 
introduc într-un vas cu apă fierbinte, amestecându-se cu o bucată de lemn timp de o 
jumătate de oră, până se desfac gogoşile, iar unul din capetele firului se prinde de 
lemn. Odată găsit capătul firului, acesta se trage din vas, după care este răsucit cu 
ajutorul fusului. Pentru extragerea firelor s-a utilizat şi maşina de tras borangicul 
(Fig.6, 7). În acest caz, firele se extrăgeau direct pe mosoare care, ulterior, erau 
puse în lergători. Lergătorile erau de mici dimensiuni, de formă dreptunghiulară, 
crestate pe margini şi cu un ax la mijloc pentru fixarea mosoarelor”3. 

În Muzeul Comunal din Cula Cernăteşti, mai există numeroase obiecte ce 
atrag atenţia asupra lor: cauce din lemn, putinee, piese de olărit (Fig. 8, 9), piua şi 
dărace (Fig 10), un război de ţesut orizontal (Fig. 11, 12) un penar din anii 1830 
(Fig. 13).  

Costumul popular este format din ciupag şi zăvelcă sau fote. „Ciupagul era 
o cămaşă cu răuri, cu boboci, erau şi cusute cu acu pe pânză, culorile erau 
multicolore sau predomina roşu”4 (Fig. 14, 15, 16). 

Naşterea reprezintă o ocazie specială pentru derularea unor obiceiuri 
tradiţionale de demult. În satul Bărboi, „când se aduce copilul de la spital i se face 
prima scaldă, fie de către moaşă, fie de către mamă. Eu, pe vremea mea îi trăgeam 
pe copii cu untură, şi aşa, şi aşa, până ruşea carnea pe el. Şi îl înfăşiam, era faşia de 
sfoară, şi la capăt era un cărbune negru şi îl ţineai aşa până scăldai copilul. Apoi îl 
scoteai pe copil din apă şi îl puneai pe copii în scutec, ca pe batic, în colţ, şi îl 
puneam cu mâinile pe lângă el, nu mişca copilul, trei ore erau ale lui de somn. Pe 
masa ursitoarelor se punea oglindă, piepten, se pune turta cu miere, oglinda se pune 
ca să fie fata fudulă, se pune pix, se pune carte, să iese deşteaptă”5. 

În satul Greceşti, „vine popa acasă să facă molivda femeii născute şi aduce 
şi apă pentru prima scaldă pentru copil. Apoi, apa o aruncă la un pom roditor. 
Bănuţi se puneau în scaldă, şi flori”6. 

Nunta este o etapă importană în viaţa omului, fiind însoţită de o 
multidudine de obiceiuri şi tradiţii. Peţitul reprezintă o etapă esenţială în imaginarul 
nunţii, se întâlnesc părinţii tinerilor, „întâi se pogodeau părinţi cu părinţi (fără 
tineri) şi cu ceva neamuri şi apoi se întâlneau copiii şi schimbau batiste (azi 
vereghete)”7, „cu tatăl sau cu alte rude. Trebuie să se târguie”8, „se tocmeau ce-i da 
fetei. Se punea mare bază pe pământ”9, „de obicei mergeau în zile de sărbătoare, 
numai seara. Nu merg în zile de post că nu e bine”10, „foaie de dotă făceau cei 
                                                 
3 Ştefan Enache, Teodor Pleşa, Zona etnografică Dolj, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1982, p. 47  
4 Inf. Voicu Maria, 63 de ani, sat Greceşti, comuna Greceşti, judeţul Dolj, martie 2016. 
5 Inf. Florea Maria, 66 de ani, sat Bărboi, comuna Greceşti, judeţul Dolj, martie 2016. 
6 Inf. Petruţ Maria, 73 de ani, sat Greceşti, comuna Greceşti, judeţul Dolj, martie 2016. 
7 Ion Ghinoiu (coord.), Corpus de documente etnografice. Sărbători şi obiceiuri. Răspunsuri la 

chestionarele Atlasului Etnografic Român, Vol. 1 Oltenia, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2001, p. 64.  
8 Ibidem. 
9 Ibidem, p. 65. 
10 Ibidem, p. 65. 
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bogaţi”11, „se tocmea zestrea”12. Se discutau zestrea şi nunta, „se făcea uneori şi 
act”13, „indiferent la ce oră ajungeau se dădea bună dimineaţa”14.    

Discuţia despre zestre reprezenta o etapă necesară în economia nunţii, 
„după ce cădeau de acord se făcea foaie de zestre, o scria unul din familie şi pentru 
ginere şi pentru mireasă, se schimbau între ele şi erau păstrate de către socri. Se 
numea înţelegere”15, „adeseori se încheia un act dotal”16, „se făcea foaie de zestre 
în prezenţa a doi martori”17. Se dădea drept zestre pământ, vite, galbeni, loc de 
casă, haine, scoarţe, ladă de zestre, „lada se lua duminica, atunci când pleca nunta 
la biserică. În ladă erau cămăşi. Pe ladă – velinţe, cergă de câlţi şi de lână, perini, 
prosoape. După ce erau duse în casă lucrurile aduse ca zestre, mireasa împărţea 
daruri la rudele ginerelui: prosoape, cămăşi (azi, la fel, lucruri cumpărate din târg). 
După aceea ieşeau, cu ele de gât, din casă şi jucau Aidea – doiu (Hora miresii). 
Dădeau ocol de trei ori cu ginerele şi o dată fără el, în mijloc cu o căldare de vin. 
După aceea, mireasa poftea la masă rudele şi invitaţii ei. Se servea o ciorbă de oaie, 
friptură de oaie. După joc şi veselie se retrăgeau pentru a fi poftiţi la masă invitaţii 
ginerelui. Acum e la fel sau se iau lucrurile în săptămâna nunţii: mobilă, aragaz, 
plăpumi, covoare”18. „Lada de zestre (cu chichiţa lăzii – o cutie mică în ladă unde 
se ţineau salbele). Se ridica o dată cu ridicare miresii. Lada cuprindea 
îmbrăcăminte (ţoalele ei). Era dusă cu căruţa cu boi la casa mirelui”, „o femeie 
numită pochinzel – ea încărca lada, ea o descărca şi o păzea în timpul transportului. 
Pochinzelul – o femeie tânără, măritată, femeie de credinţă a mirelui şi a miresii”19. 

Logodna sau încredinţarea20 este următoarea etapă în economia nunţii: „La 
vreo câteva zile după aşezare sau legătură, adică după ce părinţii tinerilor s-au 
învoit pe deplin în privinţa zestrei, urmează încredinţarea sau logodna”21. Feciorul, 
împreună cu familia şi alţi oaspeţi, cu lăutari, se duce la părinţii fetei, ca să se 
logodească cu aceasta. Părinţii fetei, şi ei înconjuraţi de mai mulţi oaspeţi, neamuri, 
vecini, fie închid porţile pentru a răspunde unui ceremonial special, fie le deschid 
larg pentru a-l primi pe fecior cu întregul său alai. Dacă porţile sunt închise, un 
colăcar spune o oraţie în care se menţionează vânarea simbolică a miresei – zână, 
floare, stea, de către împărat, adică mirele. După rostirea oraţiei, părinţii fetei 
deschid porţile largi şi primesc cu cinste flăcăul cu întregul său alai. În acest timp, 
fata se ascunde, iar în locul său i se prezintă ba o bătrână şi urâtă, ba un tânăr 
îmbrăcat în straie de femeie, zicându-i că aceasta este împărăteasa lui. Aşadar, până 

                                                 
11 Ibidem. 
12 Ibidem.  
13 Ibidem, p. 67. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem, p. 70. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem, p. 72. 
19 Ibidem, p. 74. 
20 Simeon Florea Marian, Nunta la români. Studiu istorico-comparativ etnografic, Bucureşti, Editura 
Saeculum, 2009, p. 119. 
21 Ibidem.  
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când este adusă logodnica, ceilalţi fac o mulţime de glume. Despre aceste momente 
ceremoniale, Van Gennep considera că: „Ritul înlocuirii miresei sau mirelui poate 
avea în unele cazuri ca obiect, aşa cum crede Crawley, îndepărtarea pericolului 
«inoculării»; însă, conform descrierilor detaliate, cred că ritul urmăreşte de cele 
mai multe ori să evite slăbirea grupurilor interesate (clasă de vârstă sexuală, familie 
etc.)  încercând să furnizeze sau să unească indivizii de o mai mică valoare socială 
generală şi, mai ales, economică (fetiţă sau femeie bătrână, băiat etc.), fapt 
evidenţiat de batjocurile adresate înlocuitorilor şi de protestele prietenilor şi rudelor 
mirelui sau miresei”22. Aceste înlocuiri trimit la un rit prelimiar, de separare23. 
După aceste elemente ritualice, flăcăul se duce la fată, o ia de mână şi se aşează în 
capul mesei, alături de naşi. 

Pregătirile pentru nuntă încep, în Oltenia, cam cu o săptămână înainte, iar 
nunta ţine cam trei zile: „trei zile se serbează nunta, sâmbătă, duminică şi luni. De 
vineri încep cu pregătirile. Pe timpuri se tăiau animale, acum nu se mai întâmplă 
aşa. Bradul miresei îl făceau tinerii sâmbătă, când venea muzica. Se punea găleata 
cu apă, se punea un vârf de brad în găleată şi se apuca tineretul şi îl împodobea şi 
pe urmă îl juca”24. Un alt informator de teren ne povesteşte: „ sâmbăta se aşează 
cortul, se fac pregătiri, muzica cântă în curte, fetele şi băieţii fac bradul, după aceea 
se pune masa şi mănâncă şi pleacă prin sat lăutarii şi cumnatul de mână să caute 
oameni pentru nuntă. Sâmbătă se pune masa, joacă până la două la trei noaptea”25. 
Confecţionarea bradului se înscrie în limitele unui ritual preliminar, de separare a 
miresei  de comunitatea tinerilor necăsătoriţi.  

Roman Ioana, o săteancă din Bărboi, comuna Greceşti, Dolj, ne mărturisea 
că „duminică dimineaţa se duc nuntaşii cu mireasa la apă, se adapă mireasa. 
Mireasa se îmbracă în rochie şi împreună cu cumnatul de mână, cu găleata pusă pe 
un ciumag şi merg cu ea, cu găleata nesmălţuită şi cu cârpe, pe vremuri erau cârpe 
ţesute din borangic, acuma nu mai sunt din alea, acuma pun prosoape. Şi merg la o 
fântână cu lăutarii după ei şi cu lume. La fântână, mireasa [în alte variante 
cumnatul de mână] scoate trei găleţi cu apă ca să dea în patru părţi – la Răsărit, la 
Apus, la Miazăzi şi la Miazănoapte. Pe cea de-a cincea o umple plină şi pleacă 
acasă cu ea. După aia merg şi iau naşu, merg la biserică şi se cunună. Se pune 
masa, apoi, după masă se dă darul. Pe vremea  mea, când eram copil, se dădea şi 
mâncare, dar cum nu mai este aşa, se oferă doar bani”26. 

Pe vremuri, ceremonialul nunţii era mult mai amplu, pregătirea mirelui 
implica rasul ritualic, iar în Mehedinţi, mirele era ajutat fie de mireasă, dacă 
aceasta se şi mutase în casa mirelui pe parcursul logodnei, fie de o fata mare 
cunoscută familiei mirelui, care îl ajută să se bărbierească27. Mireasa era 
înconjurată de mamă, de naşă şi de alte tinere care o ajută să se îmbrace şi îi aşează 

                                                 
22 Arnold Van Gennep, Riturile de trecere, Iaşi, Editura Polirom, 1996, p. 119. 
23 Ibidem. 
24 Inf. Florea Maria, 66 de ani, sat Bărboi, comuna Greceşti, judeţul Dolj, martie 2016. 
25 Inf. Maria Victoria, 87 de ani, sat Bărboi, comuna Greceşti, judeţul Dolj, martie 2016. 
26 Inf. Roman Ioana, 55 de ani, sat Bărboi, comuna Greceşti, judeţul Dolj, martie 2016. 
27 Isidor Chicet, Nunta în Mehedinţi, Craiova, Editura Fundaţiei „Scrisul Românescˮ, 2010, p. 61.  
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pe cap voalul de mireasă. Tăierea bărbii şi acoperirea cu văl sunt, de asemenea, 
rituri de separare, aşa cum menţiona Van Gennep28. După ce şi-a pus voalul, 
mireasa îndeplineşte câteva rituri simpatetice şi de fertilitate: se uită pe coş spre a 
face copii frumoşi cu ochii negri sau dă cu vătraiul prin foc să facă copii mulţi ca 
spuza29.  La spartul nunţii, naşa o să scoată voalul miresei, înlocuindu-l cu un batic 
de nevastă, noul ei statut, un ritual de agregare, de integrare în rândul nevestelor 
tinere. 

Atmosfera de sărbătoare este creată şi de alaiul mirelui, care vine să preia 
mireasa, naşii şi alţi nuntaşi. Isidor Chicet consideră că alaiul are şi un rol protector 
pentru tineri, acesta făcând zarvă mare, manifestându-şi veselia şi nelăsând spiritele 
rele să se apropie de miri30.  

Nunta reprezintă un ceremonial bine stabilit în orizontul mentalitar al 
locuitorilor din zona Valea Raznicului, se păstrează unele ritualuri vechi, însă au 
apărut şi influenţe din urban, care au înlocuit sau au făcut să dispară unele elemente 
de ritual. 

 Obiceiurile calendaristice sunt foarte importante pentru comunitate, 
alături de cele familiale. În satele Bărboi şi Busuleţul, se sărbătoresc Rusaliile, 
„Rusalele, de când pământul se pomeneşte aici, Rusalele şi mai sunt şi în satul 
meu, la Busuleţul, care aparţine tot de Greceşti. La Paşti nu taie toată lumea miei şi 
iezi, dar de Rusalii, indiferent, se taie miei şi iezi, se pregătesc samale, drob, 
fripturi la cuptor, ăştia sunt. Se face horă aicea în sat, cu muzică şi vin căluşarii 
prin sat. Căluşarii sunt din satul vecin, de la Ţiu. Acum sunt plecaţi în Germania. 
Se îmbracă exact ca ăia unde este satul lui Enceanu, se îmbracă foarte frumos31. 

De Crăciun, „toată lumea taie porci. Vin cu Steaua în seara de ajunul 
Crăciunului, seara pleacă prin sat copiii. Dimineaţa de An Nou vin copiii cu 
Sorcova. De Crăciun, cu Vicleiul s-a desfiinţat, era mai demult, de când eram eu 
copil, era peste deal de comuna Argetoaia, parcă era un sat acolo, Salcia parcă îi 
spunea. Acolo poate se mai ţine Vicleiul, dar la noi, aici în sat, nu se mai ţine”32 
(Fig. 17). Un alt informator de teren povesteşte: „De Crăciun se împarte, cine e mai 
tânăr merge şi la biserică. Se colindă cu Steaua, la noi sunt mulţi stelari, dar cu 
pluguşorul nu mai vin. Veneau cu Steua împodobită cu lumini, mare, toată seara 
colindau. Li se dădea şi mâncare, se găseau sarmale, maţe, din fiecare le dădeam. 
Primeau şi bani. Şi cu Sorcova de Anul Nou, de Crăciun şi de Bobotează vine 
popa33. 

Se mai sărbătoreşte „strigarea peste sat, în Cernăteşti, unii se urcau pe un 
deal, alţi flăcăi pe alt deal şi strigau, azi se serbează în curtea Culei de la Cernăteşti, 

                                                 
28 Arnold Van Gennep, op. cit., pp. 107-130. 
29 Isidor Chicet, op. cit., p. 63. 
30 Ibidem, p. 77. 
31 Inf. Florea Maria, 66 de ani, sat Bărboi, comuna Greceşti, judeţul Dolj, martie 2016.  
32 Ibidem. 
33 Inf. Voicu Maria, 30 de ani, sat Grădiştea, comuna Greceşti, judeţul Dolj, martie 2016. 
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se făcea la lăsatul secului, la intrarea în postul de Paşti”34. Sau, în Grădiştea, „se fac 
focuri sâmbătă seara la lăsatul secului de brânză”35. 

În satul Greceşti, un informator de teren, Popescu Virginia, de 71 de ani, 
ne spune că Dragobetele nu se serbează în satul lor, şi că „rar mai face cineva 
mucenici din cocă de cozonac, în formă de om. Greceştii au Nedeie de Sfinţii 
Constantin şi Elena, la Busu au de Sfânta Maria Mare, pe 15 de august”36. 

Toate aceste tradiţii îmbogăţesc viaţa culturală a localnicilor, le conferă 
identitate culturală, memoria lor înregistrând pemanent evenimente, obiceiuri, 
formându-se astfel diferite configuraţii ale unei memorii colective active. 

 
 

ELEMENTS OF ETHNOGRAPHY REGARDING THE LOCALITIES 

GRECEŞTI AND CERNĂTEŞTI FROM DOLJ COUNTY 

 

(Abstract) 
 
The article tries to present the main ethnographic elements of popular culture 

specific to Greceşti and Cernăteşti villages from Dolj county. Traditional occupations are 
agriculture, gardening, animal breeding, so there is a specific material culture specific to 
these activities. The popular costumes specific to this area are characterized by red and blue 
colors. There is also presented some ethnographic elements regarding the birth and the 
wedding, and also some traditions regarding the  Romanian popular calander. 

 

Keywords: traditional occupations, popular costumes, birth, wedding, popular 
calander. 

 
 

                                                 
34 Inf. Vasiliu Ana, 60 de ani, sat Bărboi, comuna Greceşti, judeţul Dolj, martie 2016. 
35 Inf. Văduva Elena, 67 de ani, sat Grădiştea, comuna Greceşti, judeţul Dolj, martie 2016. 
36 Inf. Popescu Virginia, 71 de ani, sat Greceşti, comuna Greceşti, judeţul Dolj, martie 2016. 
 



 Elemente de etnografie privind comunele Greceşti şi Cernăteşti din judeţul Dolj 289 

  

 
             

   Fig. 1. Plug de fier în colecţia Muzeului Comunal din Cernăteşti, 
amenajat în Cula Cernăteşti. 

 

 
             

Fig. 2. Plug de lemn: 1 – Cormana, zis şi cormanul; 2 – Fierul mare, 
   fierul lat sau brăzdarul; 3 – Fierul lung sau cuţitul; 4 – Cormana  

             mică sau urechia; 5 – Coarnele plugului; 6 – Brăcinarul; 7 – Bârţa  
             sau Bârsa, ce ţine plazul; 8 – Plazul – partea pe care se târeşte plugul  
             când lucrează;  9 – Grindeiul (Muzeul Comunal din Cula Cernăteşti). 
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Fig. 3. Stup din nuiele împletite (Muzeul Comunal din  
Cula Cernăteşti). 

 
 

 
 

Fig. 4. Meliţă: a. picioare; b. scândură de lemn; c. mâner  
(Muzeul Comunal din Cula Cernăteşti). 
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     Fig. 5. Unelte de prelucrare a cânepii: 1. perie;  
    2. Dărac (Muzeul Comunal din Cula Cernăteşti). 

 

 
 

Fig. 6. Maşină de tras borangicul 
(Muzeul Comunal din Cula Cernăteşti). 
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Fig. 7. Maşină de tras borangicul din 
Muzeul Comunal din Cula  Cernăteşti. 

 

 
 

Fig. 8. Piese din Muzeul Comunal din 
Cula Cernăteşti 
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Fig. 9. Piese din Muzeul Comunal din  
Cula Cernăteşti. 

 

 
 

 Fig. 10. Piua şi dărace din Muzeul  
Comunal din Cula Cernăteşti. 
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    Fig. 11. Război de ţesut orizontal din Muzeul  
                                        Comunal din Cula Cernăteşti. 

 

 
                 
             Fig. 12. Război de ţesut orizontal (Muzeul Comunal  
                                                 din Cula Cernăteşti). 
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        Fig. 13. Penar din anii 1830 (Muzeul  
             Comunal din Cula Cernăteşti). 

 
 

 
        
           Fig. 14. Costum popular specific zonei Valea Rasnicului – ciupage,  
                  zăvelci, ilice (Muzeul Comunal din Cula Cernăteşti). 
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      Fig. 15. Ciupag (ie) (Muzeul Comunal din Cula Cernăteşti). 
 

 
 

  Fig.16. Piesă din costumul popular bărbătesc  
de pe Valea Raznicului (Muzeul Comunal din Cula Cernăteşti). 
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              Fig.17. Vicleiul (Muzeul Comunal din Cula Cernăteşti).
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PROLEGOMENE LA UN BESTIAR MITOLOGIC  

AL BASMULUI FANTASTIC ROMÂNESC. (I) URSUL 

 
 

COSTEL CIOANCĂ 
 
 

 

       Într-o istorie simbolică a raporturilor dintre om şi animal la nivelul 
basmului fantastic românesc, trebuie spus că ursul ar ocupa, fără nici o îndoială, un 
loc central1. Prin prisma descoperirilor arheologice, a taxonomiilor populare cu 
care a operat gândirea arhaică, precum şi a numărului important de construcţii 
mitico-simbolice cu acest animal în prim-planul epicului de basm fantastic, fostul 
rege al animalelor din Europa2 a acaparat gândirea arhaică (în care se operează, de 
obicei, cu simboluri încărcate mitic), generând, îmbogăţind şi/sau amplificând 
viziunea tradiţională asupra relaţiei om-fiară. Din păcate, cu câteva excepţii3, 
mitanalizele care vizează bestiarul mitologiei româneşti fie sunt eminamente axate 
pe un aspect particular4, fie sunt cuprinse în lucrări ceva mai generale, îndeosebi 
dicţionare, despre mitologia românească5.  

                                                 
 Coordonator cultural-ştiinţific, dr., Academia Română, Muzeul de Artă Veche Apuseană, Bucureşti; 
e-mail: kishinn@gmail.com. 
1 Prezentul studiu se doreşte a fi primul dintr-o serie ceva mai lungă de studii dedicate exclusiv 
bestiarului mitologic din basmul fantastic românesc, pe lângă acesta fiind în curs de tipărire sau 
redactare altele dedicate cerbului, lupului, şarpelui, taurului, calului etc.  
2 Michel Pastoureau, Ursul. Istoria unui rege decăzut (traducere de Em. Galaicu-Păun), Chişinău, 
Editura Cartier, 2007. 
3 Aici trebuie amintită, prin profunda, exacta, aproape chirurgicala analiză aplicată asupra unui animal 
în istoria culturală a unei zone, a unui continent chiar, sus-amintita lucrare a lui M. Pastoureau, 
spaţiului românesc lipsindu-i o atare abordare. Totuşi, sunt de amintit, la nivelul mitofolclorului 
românesc, o serie de întreprinderi care, cu limitările fireşti unei asemenea cercetări (un singur 
cercetător → pericolul subiectivării, al forţării apropierii/analogierii etc.), au creionat liniile directoare 
ale unor viitoare abordări pluridisciplinare (Mihai Coman, Mitologie populară românească. I. 

Vieţuitoarele pământului şi ale apei, Bucureşti, Editura Minerva, 1986; Idem, II. Vieţuitoarele 

văzduhului, Bucureşti, Editura Minerva, 1988; Idem, Bestiarul mitologic românesc, Bucureşti, 
Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996). 
4 Vezi, spre exemplu, Vasile Adăscăliţei, Jocul ursului, de anul Nou, în Moldova, în ,,Analele 
Universităţii Iaşi, Seria Literatură”, nr. 16, 1970, pp. 21-32; Anatol Eremia, Ursul în onomastica 

românească, în ,,Akademos”, nr. 3 (30), septembrie 2013, pp. 108-109. 
5 Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Timişoara, Editura Amarcord, 1994; 
Idem, Dicţionar de magie, demonologie şi mitologie românească, Timişoara, Editura Amarcord, 
1998; Ion Ghinoiu, Mitologie română. Dicţionar, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic Gold, 
2013; Marcel Olinescu, Mitologie românească (ediţie critică şi prefaţă de I. Oprişan), Bucureşti, 
Editura Saeculum I.O., [1944] 2001; Ion Taloş, Gândirea magico-religioasă la români. Dicţionar 
(prefaţă de Cl. Lecouteux), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001; Romulus Vulcănescu, Mitologie 

română, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1987 etc. 
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      Or, diversitatea formelor şi manifestărilor etnoculturale în care apare ursul 
reclamă o analiză hermeneutică particulariza(n)tă asupra prezenţei acestui animal 
la nivelul basmului fantastic românesc. Structura narativă şi conceptuală, greutatea 
simbolică şi valoarea culturală pe care le conţine o astfel de prezenţă mitică la 
nivelul basmului fantastic românesc mi-au condiţionat metoda de abordare a 
acestui subiect. Sunt cazuri de basme în care naturalul a trecut pe nesimţitelea în 
cultural, în care imaginaţia, probabil subtil condiţionată sau influenţată de un fond 
mitic în curs de diluare, a suprapus şi aproape a „sacralizat” anumite secvenţe 
etnologice reale cu ursul ca principal actant. De aceea, pornind de la specificitatea 
conţinutului de tip mitic6, ţinând cont şi de schimbarea de paradigmă (coordonatele 
noului imaginar) în care a intrat simbolistica acestui animal7, este foarte important 
modul în care voi alege să devoalez greutatea simbolică pe care o are prezenţa 
ursului în structura operatorie a epicului de basm fantastic românesc. Demersul 
meu cultural-antropologic nu încearcă să mitanalizeze (diacronic) doar simbolistica 
acordată, în corpusul de texte, acestui animal. Nici măcar să izoleze coordonatele 
structurale pe care gândirea tradiţională le-a anexat unui atare subiect mitogenetic 
de studiat. Sigur, aceste aspecte sunt foarte importante şi, ca atare, vor fi abordate 
de-a lungul prezentului studiu, dar, pornind de la prezenţele acestui animal în 
bestiarul basmelor fantastice româneşti, voi avea de analizat, în primul rând, 
specificitatea şi concreteţea acestor prezenţe cu cert înveliş/substrat mitic la nivelul 
basmului românesc. Specificităţi simbolice şi funcţionale, perfect mulate pe o serie 
de concreteţi culturale care, luate deopotrivă separat şi împreună, relevă 
mecanismul imagologic prin care etosul tradiţional a înţeles (ori a ales?) să îşi 
reprezinte şi să îşi integreze asemenea „unităţi culturale” ale ansamblului general al 
culturii populare. În acest sens şi la acest moment al demersului meu scriptic, 
importantă de relevat mi se pare experienţa participantă a acestui animal la toate 
aspectele unei vieţi imaginare şi/sau mitice (= originarea ursului în oameni sau 
viceversa; antropomorfizările ursului; relaţiile sexuale şi/sau maritale dintre om şi 
fiară etc.), dar şi determinările concret-istorice care au putut duce la o asemenea 
„convieţuire” inter-regn8. Tot în acest sens (al corectei abordări ştiinţifice a unui 
subiect care nu poate fi „rezervat” doar unei discipline – zoologie, istorie, istoria 
religiilor, mitologie etc.), nu mă voi hazarda să ancorez prezentul studiu într-un 
domeniu strict-delimitat metodologic, neştiind cărui domeniu îi aparţine, de fapt, 
un atare subiect de abordat. Inexistenţa unui limbaj cultural-exegetic comun9, greu 

                                                 
6 Prezenţa, în arealul românesc, a unei congregaţii religioase, confreria Ursinilor, al cărei Mare Pontif 
a fost chiar Zalmoxis (a se vedea  Romulus Vulcănescu, op. cit., pp. 501-502), adică „cel înfăşurat 

într-o piele de urs”. 
7 De la statutul de rege (heraldic) al unui întreg continent (vezi stemele Bernei, Berlinului etc.), la 
statutul de animal umilit, de circ (Michel Pastoureau, op. cit., pp. 239 şi urm.). 
8 Nu sunt deloc de neglijat numeroasele hidronime, toponime şi antroponime prezente încă în mediul 
românesc (şi despre care voi vorbi ceva mai încolo), prezenţe certe, importante şi preţioase care oferă 
cercetătorului o viziune globală asupra sistemului/mecanismului gândirii şi reprezentării arhaice care, 
in illo tempore, a integrat cotidianului asemenea prezenţe simbolice.   
9 Vezi, spre exemplu, abordarea aproape structuralistă aplicată de M. Coman  materialului etnologic 
avut la dispoziţie întru ordonarea, creionarea şi analizarea unui Bestiar mitologic românesc, versus 
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de realizat, e drept!, nu face decât să sublinieze, o dată în plus, un truism: în zone 
diferite, aceluiaşi subiect de cercetare nu îi pot fi aplicate aceleaşi metode de 
abordare, căci s-ar pierde din vedere contextul în care a luat naştere şi s-a 
manifestat structura, particularităţile (noi) de reprezentare şi funcţionare etc.10. 
Ceea ce ar duce, într-un final, la artificiale sau inoportune extrapolări. Prin urmare, 
prefer o abordare hermeneutică, încercând să descopăr, sincronic şi diacronic, atât 
structura, cât şi nuanţele/conotaţiile/transferurile sociale şi simbolice întâmplate 
cândva în cadrul imaginarului comunităţii generatoare şi/sau consumatoare de 
basm şi care, din varii motive, a ales să le „împrumute” acestor producţii epic-
tradiţionale.  
 
       Dosarul mitologic 

       Animal mitologic prin excelenţă, ursul a atras cercetătorii tocmai prin 
caracterul ambivalent al atributelor pe care le are fiinţa sa. Fără a fi „vedeta 

bestiarului artistic al paleoliticului”11, ursul a ocupat, totuşi, o poziţie privilegiată, 
graţie statutului său simbolic. Văzut (aproape) ca „prim zeu”12 , imaginile pictate şi 
gravate în care apare acest animal, plus aglomerările (intenţionate sau nu?) ale 
craniilor sau osemintelor de urs13, i-au determinat pe unii autori14 să se întrebe dacă 
nu se poate vorbi cumva de „o religie a ursului” la nivelul paleoliticului european. 
Problematica existenţei sau nu a unor practici cultice legate de acest animal 
(„ciudata punere în scenă” a unor practici cvasiliturgice legate de cultul ursului 
cum o numea M. Pastoureau, pornind de la  importanta descoperire arheologică din 
1994 făcută în grota Chauvet, la Vallon-Pont-d`Arc, în Ardèche)15, nu are 
importanţă, în contextul demersului meu, decât coroborând-o cu ceva asemănător 
din spaţiul românesc. Printr-o întâmplare, acum ceva timp am fost invitat la 
premiera unui film documentar dedicat tocmai Cultului ursului16: filmul prezintă, 
în detaliu, o importantă descoperire realizată de speologul Cristian Lascu în 1987, 
în Peştera Rece din Munţii Apuseni – o formaţiune de cranii de urs, aşezate în 
formă de cruce de oamenii preistorici de acum 80.000 de ani! Chiar dacă ancorarea 

                                                                                                                            
abordarea istoristă aplicată de Michel Pastoureau  (op. cit.) doar unui subiect de mitanalizat (ursul), 
cu treceri prin diferite discipline, întru exhaustivarea acestui subiect.   
10 Emblematic mi se pare, pentru cele stipulate supra, modul de împărţire şi mitanalizare ales de 
Michel Pastoureau al bogatului material zoologic, arheologic, istoric, etnologic care viza ursul în 
Europa (Ursul venerat →Ursul combătut →Ursul detronat), capitolele lucrării sale raportându-se, tot 
timpul!, la aceste necesare contextualizări.  
11 Michel Pastoureau, op. cit., p. 29. 
12 Ibidem, p. 27. 
13 Numai în caverna numită La Balme-à-Collomb au fost descoperite, în 1988, resturi de schelete 
provenind, conform specialiştilor, de la 3 sau 4000 de urside, datate între 45.000-24.000 î.Hr. (Marcel 
Phillippe, L`ours des caverns de La Balme-à-Colomb, în ,,Mémoires et Documents de la Société 
savoisienne d`histoire et d`archéologie” (Chambéry), vol. 95, 1993,  pp. 85-94, Apud  Michel 
Pastoureau, op. cit., p. 35). 
14 Michel Pastoureau, op. cit., pp. 37 şi urm., cu trimiterile bibliografice aferente. 
15 Ibidem, pp. 41 şi urm. 
16 Cultul ursului, film realizat de Oana Raluca Ghiocel, SUA-România, 60 de minute; premiera a avut 
loc la 14 decembrie 2014, la Cinema „Elvira Popescu”.   



 Prolegomene la un bestiar mitologic al basmului fantastic românesc. (I) Ursul 301 

într-un (veritabil) cult al ursului în paleolitic, mezolitic sau neolitic poate fi riscantă 
în lipsa unor dovezi concrete (care există!), dar care ar trebui să mulţumescă pe 
specialiştii diferitelor discipline care se apleacă asupra acestui aspect17, sunt şi 
autori care fac observaţii tranşant-interesante legate de unele culte ale antichităţii 
clasice (ale lui Mythra, Atys sua Orfeu), mult mai bine documentate arheologic, 
epigrafic sau istoric, anume că acestea îşi au originile într-un foarte vechi cult al 
ursului!18 
      Avem apoi, tot la nivel mitologic, numeroase exemple în care ursul este 
asociat cu zeităţi, forţe şi/sau energii din cele mai pure. Modul diferenţiat, în care 
este perceput şi reprezentat ursul la nivelul mitologiei clasice, corespunde pe deplin 
situaţiilor de basm fantastic românesc, motiv pentru care voi prezenta, succint, 
ipostazele sub care este prezent: metamorfozare vs (inoportună) uniune carnală. La 
nivelul metamorfozelor ursine, este destul de cunoscut, mai ales graţie 
Metamorfozelor lui Ovidius, cazul nimfei Callisto, fiica regelui Arcadiei19, Lycaon: 
extrem de frumoasă, această însoţitoare a zeiţei Artemis20 alege şi ea castitatea, 
abia zeul suprem, Zeus, reuşind să îi răpească, deghizat în forma zeiţei!, statutul 
virginal. Rămasă gravidă, nimfa îşi atrage mânia zeiţei care, săgetând-o, o 
eliberează de copil (Arcas) şi o transformă totodată într-o ursoaică21. În această 
nouă formă corporală, fosta nimfă rătăceşte prin munţii Arcadiei până când, crescut 
şi ajuns rege al Arcadiei, fiul ei o întâlneşte la o vânătoare şi vrea să o vâneze: doar 
intervenţia tatălui ceresc salvează această crimă, transformându-l şi pe Arcas într-
un urs, urcându-i apoi pe bolta cerească sub forma a două constelaţii, Ursa Mare şi 
Ursa Mică. Tot legat de Artemis şi rolul ursului în cadrul ceremoniilor dedicate 
zeiţei, este şi mitul care vorbeşte de transformarea Iphigeniei, chiar înainte de a fi 
sacrificată!, într-o ursoaică22. La fel de importante pentru dosarul etnologic al 
ursului sunt alte câteva mărturii mitice. Atalanta, singura femeie care ar fi fost 
acceptată de Iason în celebra expediţie argonautică, este abandonată de tatăl ei, 
Iasus, regele Arcadiei, pe muntele Parthenion, acesta dorindu-şi, drept moştenitor, 
un fiu, nu o fiică. Fata va fi descoperită, hrănită şi crescută un timp de către o 
                                                 
17 Vezi această problematică, tratată in extenso, la Michel Pastoureau, op. cit., pp. 27 şi urm. 
Tangenţial sau axate eminamente pe acest subiect, sunt şi alte cercetări: Pierre Lévêque, Sur quelques 

culte d`Arcadie: princesse-ourse, homes-loups et dieux-chevaux, în ,,L`Information historique”, tom 
23, 1961,  pp. 93-108; Idem, Bêtes, Dieux et Hommes. L`imaginaire des premières religions, Paris, 
Editura Messidor, 1985; Michel Pacher, Polémique autour d`un culte de l`ours des caverns, în vol. 
L`Ours et L`Homme (Thierry Tillet, Lewis R. Binford – ed.), Liège, 2002,  p. 235-246; Jean Prieur, 
Les Animaux sacrés dans l`Antiquité. Art et religion du monde méditerranéen, Paris, Editura Quest 
France, 1988 etc. 
18 Claude Gaignebet, Art profane et religion populaire au Moyen Âge, Paris, PUF, 1985, p. 124. 
19 Pornind de la rădăcina indo-europeană a mai multor cuvinte care desemnează acest animal (art-, 

arct-, ars-, ors-), Arcadia fiind tradus ca „ţara urşilor”! 
20 Pentru rolul şi legăturile acestei zeiţe cu ursul şi practicile cultice aferente, vezi Elinor Bevan, The 

Goddess Artemis and the Dedication of Bears in sanctuaries, în ,,Annual of the British School of 
Athens”, t. 82, 1987, pp. 17-21.  
21 Publius Ovidius, Metamorfoze (studiu introductiv, traducere şi note – D. Popescu), Bucureşti, 
Editura Ştiinţifică, 1972, II, pp. 84-87. 
22 Elinor Bevan, loc. cit. La Publius Ovidius, op. cit., XII, pp. 329-330, înduplecată, Artemis o va 
transforma pe fecioara Iphigenia într-o căprioară.  
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ursoaică, evident!, abia apoi fiind preluată de nişte păstori. Devenită o atletă 
desăvârşită, de-o frumuseţe tulburătoare, ea va depune jurământul de castitate, 
trezind invidia şi mânia unor zeităţi (Afrodita, Zeus), ulterior fiind transformaţi (ea 
şi Hippomenes, soţul care o câştigase de soţie graţie unui vicleşug dezvăluit de 
Afrodita), în urşi23. La fel de cunoscut este episodul mitic al naşterii lui Paris, fiul 
cel mic al lui Priam, regele Troiei: în urma unui vis premonitoriu avut de Hecuba, 
mama sa24, acesta va fi abandonat, de către servitorul care trebuia să-l ucidă!, pe 
muntele Ida. Aici va fi găsit, alăptat şi crescut un timp de o ursoaică, ulterior fiind 
descoperit şi crescut de nişte păstori25.       
      Cât despre uniunile carnale inter-regn, avem şi aici câteva menţionări 
foarte aproape de situaţiile dosarului mitofolcloric despre care voi vorbi ceva mai 
încolo. Trebuie neapărat amintit aici cazul frumoasei Polyphontia, o altă tânără 
care depune jurământul de castitate către Artemis. Acest jurământ, considerat un 
adevărat afront de către zeiţa iubirii, Afrodita, face obiectul a numeroase încercări 
de „deturnare”, mereu fără sorţi de izbândă. În cele din urmă, deranjată de 
neclintirea tinerei, zeiţa îi va inspira acesteia o monstruoasă pasiune pentru un urs, 
nepotrivită uniune din care vor rezulta doi copii (Agrios-Sălbaticul, respectiv  
Orios – Omul Muntelui), fiinţe extrem de puternice, fără frică de zei sau oameni, 
care-l vor determina pe Zeus să-l trimită pe Hermes să-i omoare26. În fine, o altă 
uniune carnală inter-regn, îl va avea ca protagonist pe Cephales, un vânător de o 
remarcabilă frumuseţe, căruia, murindu-i soţia şi dorindu-şi copii, merge la Delfi 
pentru a consulta oracolul întru împlinirea dezideratului. Consultând oracolul, acest 
tânăr este sfătuit să se unească fizic cu prima fiinţă de sex feminin întâlnită pe 
drumul de întoarcere. Care, întâmplător?!, se dovedeşte a fi o ursoaică: din unirea 
lor va rezulta un fiu (Arcisios), unul dintre descendenţii celebrului Ulise… 
Panteonul celtic este bine garnisit de zeităţi feminine apropiate de Artemis a 
grecilor, majoritatea având numele construit pe rădăcina indo-europeană a 
cuvintelor care denominează ursul (zeiţa Arduina, cu un cult localizat la nivelul 
regiunii Ardennes; zeiţa Andarta, protectoare deopotrivă a vânătorilor şi a 
animalelor sălbatice), uneori având explicite ipostaze iconografice27.  

                                                 
23 Publius Ovidius, op. cit., X, p. 299, spune că au fost metamorfozaţi  (de Afrodita sau de Zeus) în lei 
pentru că au uitat să-i mulţumească zeiţei dragostei sau pentru că prima lor relaţie carnală s-ar fi 
consumat într-un templu dedicat lui Zeus. Michel Pastoureau (op. cit., p. 53), aminteşte o variantă 
vehiculată de Appolodore (Biblioteca, III, 106), în care vinovaţii sunt metamorfozaţi în urşi de către 
Artemis (iarăşi Artemis!) ca „răsplată” pentru pierderea unei alte protejate.      
24 În loc de copil, ea visează ca va da naştere unei torţe arzânde, evident o trimitere către mitul 
distrugerii Troiei în urma raptului conjugal înfăptuit de Paris şi către războiul declanşat de greci 
pentru recuperarea acesteia. 
25 Otto Rank, Mitul naşterii eroului. O interpretare psihologică a mitologiei (traducere Monica Medeleanu), 
Bucureşti, Editura Herald, 2012, p. 35. 
26 Nu reuşeşte, străbunicul mamei lor, zeul Ares, transformăndu-i pe toţi trei, mamă şi fii, într-o 
bufniţă şi doi vulturi (Antoninus Liberalis, Transformationes, III, 106, Apud  Michel Pastoureau, op. 

cit., p. 55).    
27 Michel Pastoureau, op. cit., p. 56, aminteşte descoperirea făcută, în 1832, la Muri, aproape de 
Berna, a unei statuete votive: o zeiţă care are nişte fructe în braţe, aşezată în faţa unui urs, cu 
inscripţia DEAE ARTIONI – LICINA SABINILLA.    
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       Nu puteam încheia acest periplu mitologico-ursin fără a aminti şi de spaţiul 
românesc, unde avem, la nivel mitic, un „Bärengott” sau un „sleeping bears”. După 
unele păreri, în spaţiul românesc, ursul ar fi animalul totemic al spaţiului carpato-
danubian28, unii autori mergând şi mai departe, opinând că „Ursul este animal-
totem specific religiei tracilor, în perioada sec. VI-IV î. Hr., reprezentându-l pe 
Zalmoxe, iar jocul ursului, păstrat în Maramureş şi Moldova, evidenţiază 
capacitatea regeneratoare a naturii”29. Cum despre Zalmoxe/Zamolxe, zeul geto-
dac care după naştere ar fi fost învelit într-o piele de urs30, s-a tot scris, şi cum 
subiectul studiului meu este altul, mă voi mărgini a face referire la literatura de 
specialitate unde această problemă (şi) a etimologiei numelui lui Zamolxe este 
amplu şi intens dezbătută31. 
 
       Dosarul etnologic                 
      Înainte de trecerea la obiectul acestui studiu (ursul ca reprezentant al 
bestiarului din basmul fantastic românesc), este necesară o scurtă prezentare a 
etosului mitofolcloric în care ursul este actant principal, de corecta receptare a acestei 
dimensiuni mitofolclorice depinzând analiza propriu-zisă aplicată corpusului de texte. 

Socotit în legende ca fiind „câinele lui Dumnezeu”32, ursul este situat, prin 
polarităţile pe care le reuneşte, undeva „între consacrare şi derizoriu”, după fericita 
expresie a lui M. Coman33. Stăpânind o forţă fizică deosebită, depozitar al unor 
puteri apotropaice, reglând şi/sau determinând ritmurile naturii/cosmosului, ursul a 
fost perceput şi reprezentat, în manifestările culturale tradiţionale, într-un mod 
bivalent. Antropologic vorbind, oamenii s-ar origina, conform unor texte populare, 
din urs: „ursul e om, că demult şi oamenii erau ca urşii, aveau aşa păr pe ei şi pe 

urmă Dumnezeu i-a făcut cum sunt astăzi şi le-a lăsat semn pe subsiori, că au fost 

                                                 
28 Romulus Vulcănescu, op. cit., p. 170. 
29 Dan Oltean, Religia dacilor, Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 2002, p. 46. 
30 Cf. Porphyrios, Vitae Pithagorae, 14. Cum problema etimologiei numelui acestui zeu geto-dac a 
fost amplu dezbătută (Vasile Pârvan, Getica. O Protoistorie a Daciei, Bucureşti, Editura Cultura 
Naţională, 1926, pp. 151 şi urm.; Ion Iosif Russu, Limba traco-dacilor, Bucureşti, Editura Academiei 
R.P.R., 1959,  pp. 81 şi urm.),  nu voi insista asupra acestui aspect. 
31 Alexandru Busuioceanu, Zamolxis sau mitul dacic în istoria şi legendele spaniole, Bucureşti, 
Editura Meridiane, 1985; Dan Dana,  Zalmoxis de la Herodot la Mircea Eliade. Istorii despre un zeu 

al pretextului (prefaţă de Zoe Petre), Iaşi, Editura Polirom, 2008; Constantin Daniel, Misteriile lui 

Zalmoxis (notă introductivă de Ov. C. Nedu), Bucureşti, Editura Herald, 2011; Mircea Eliade, Zalmoxis, 
în vol. ,De la Zalmoxis la Genghis-Han. Studii comparative despre religiile şi folclorul Daciei şi 

Europei Orientale (traducere de Maria Ivănescu, C. Ivănescu, Cuvânt înainte – Em. Condurachi), 
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980, pp. 38-86; Mircea Georgescu, Dacia lui 

Zamolxis, zeul celest, Bucureşti, Editura Antet, 2010; Ioan Marius Grec, Zamolxis. Realitate şi mit în 

religia geto-dacilor, Iaşi, Editura Institutul European, 2009; Victor Kernbach, Dicţionar de mitologie 

generală (postfaţă de Gh. Vlăduţescu), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989, pp. 644-
647; Dan Oltean, Religia dacilor, Bucureşti, Editura Miracol, 2015, pp. 20-103; Sorin Paliga, La 

divinité supreme des Thraco-Daces, în ,,Dialogues d`histoire ancienne”, vol. 20, nr. 2, 1994, pp. 137-
150; Vasile Pârvan, op. cit.; Ion Iosif Russu, Religia geto-dacilor, (f.o.), Editura Dacica, 2009 ş.a.  
32 Ion Muşlea, Ovidiu Bârlea, Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele lui B.P. Haşdeu, 
Bucureşti, Editura Minerva, 1970, p. 282.  
33 Mihai Coman, Bestiarul …, p. 142. 
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odată şi ei aşa. Oamenii noştri sunt din urşi făcuţi”34. Sau, dimpotrivă, ursul s-ar 
trage din oameni, după metamorfozarea dictată de o divinitate superioară35. 
Această antropomorfizare a ursului este relevată în unele texte populare şi de alte 
caracteristici humanoide: locomoţie bipedă, abilităţile tehnice, dorinţa sexuală de a 
se împreuna cu fete/femei (tinere). Despre abilităţile tehnice manifestate de urs, 
este de reamintit ceea ce culesese E. Niculiţă-Voronca: „Ursu-i ca şi-un om: el îşi 

face căsuţă ca omu şi-şi aduce de toate; numai cât atât că n-are foc. El e din om, 

din morari, a greşit nu ştiu ce şi Dumnezeu l-a trimis în pădure să fie urs”36. Cât 
despre apetenţa lui pentru uniri carnale inter-regn, voi vorbi ceva mai pe larg în 
partea următoare a studiului, nu înainte de a aminti că astfel de inoportune uniuni 
carnale au făcut obiectul dezbaterii şi la alţi autori37.                                                                                                           
       Dincolo de unele afirmaţii care par hazardate în lipsa unor certe temeiuri 
ştiinţifice (că ursul ar fi dat numele unei congregaţii religioase dacice, confreria 

Ursinilor, cu Zamolxe în rolul de Mare Pontif38), acest animal întruneşte, la nivelul 
menţiunilor etnografice, complexe valori şi atribute39. Temut şi vânat, vânat şi 
respectat, ursul a adunat, metonimic şi metaforic deopotrivă, accepţii, nuanţe, 
specificităţi din cele mai importante. Cum s-a spus că „etnologia conduce spre o 

dublă cunoaştere: a obiectului şi a subiectului, a sistemului cercetat şi a celui care 

cercetează”40, înainte de organizarea metodologică a materialului de faţă, am 
încercat să acopăr cât mai mult din câmpul informaţional (etnologico-antropologic) 
generat de urs. Şi, la o nouă parcurgere a corpusului de texte avut la dispoziţie (de 
basm fantastic versus informaţiile etnologice, ca să zic aşa – legende, credinţe 
populare, descântece etc.), mi s-a părut că undeva-cândva in illo tempore, 
dimensiunile simbolic-cognitive rezervate ursului s-au pierdut/diluat la nivelul 
etnologic, nu şi la nivelul imagologic al basmului. Fie contactul cu alte 
culturi/civilizaţii, fie primenirea limbajului mitic pentru buna funcţionare (în 
continuare) a sistemului cultural moştenit, a dus la o serie de permutări la nivelul 
exprimării relaţiilor avute de omul tradiţional cu acest animal. Sigur, această 
primenire este vizibilă şi la nivelul epicului fantast (vezi, spre exemplu, relaţiile 
                                                 
34 Elena Niculiţă-Voronca, Datinile şi credinţele poporului român, adunate şi aşezate în ordine 

mitologică, vol. I-II (ediţie îngrijită de V. Durnea, studiu introductiv de Lucia Berdan), Iaşi, Editura 
Polirom, 1998, II, p. 314. 
35 Un morar (sau un cioban), sfătuit de diavol, va îmbrăca un cojoc pe dos şi se va băga sub un pod 
pentru a-l speria pe Dumnezeu (uneori şi pe sfăntul Petre); acesta „l-a blagoslovit că aşa să rămâie şi 

pe loc s-a prefăcut urs” (Ibidem). 
36 Ibidem. 
37 Vezi la Michel Pastoureau, op. cit., pp. 105-128, cu menţionarea tuturor cazurilor (antice şi 
medievale) de astfel de uniri carnale. 
38 Romulus Vulcănescu, op. cit., pp. 501-502. 
39 […] Ca divinitate de pădure şi de munte, e legat în practicile tradiţionale atât de aspecte chtonice 

(retragerea în grote în timpul iernii şi revenirea o dată cu învierea naturii), cât şi de aspecte astrale 
(cunoaşterea semnelor cereşti, atribuţii uraniene). În credinţe şi practici, sacralitatea ursului 

întruchipează caractere bivalente – chtonic şi uranian – ca fenomene de sincretism provenind din 

străvechi mitologii (Lucia Apolzan, Aspecte ale culturii spirituale. Obiceiuri, practici şi simboluri 

specifice gospodăriei pastoral-agricole din Platforma Luncanilor, jud. Hunedoara, în  ,,Sargeţia. 
Acta Mvsei Devensis”, XVI-XVII, 1982-1983, p. 711). 
40 Mihai Coman, Punctul şi spirala, Bucureşti, Editura Eminescu, 1992, p. 19. 
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carnale ale unui popă cu o ursoaică, situate undeva între un viol ritualic şi just for 
fun41), dar, această „deontologizare”/„dezideologizare” a relaţiilor avute de omul 
arhaic cu acest animal, încă etnologic-vie la nivelul legendelor, pare mult mai 
evidentă la nivelul altor menţiuni (credinţe)42. De altfel, şi jocul cu ursul pare să fi 
căzut mai mult în prezentare decât în reprezentare, chiar dacă (încă) mai avem de-
a face cu magia de contact43, ori dacă unii autori (R. Vulcănescu) încercau să 
resusciteze caracterul „nu numai augural, ci şi propiţiatoriu” al colindului cu 

ursul…44.  
       Antropomorfizările şi/sau transferurile simbolice de corporalitate, relaţiile 
de rudenie cu care colectivitatea arhaică l-a cadorisit, îl situează pe urs undeva între 
uman şi animal, nefiind pe deplin ancorat nici în uman, nici în animal (cel puţin nu 
la nivelul basmului fantastic românesc, după cum voi arăta ceva mai încolo). 
Prezentat, în unele tradiţii, ca „erou civilizator, strămoş totemic, stăpân al lumii de 

jos, geamăn zoomorf al omului”45, ursul a fascinat mereu mentalul colectiv, 
generând o serie de manifestări culturale dedicate exclusiv ursului: Stretenia, 
numită şi Ziua Ursului sau Martinul cel Mare (2 februarie)46; Macaveii sau 
Împuiatul urşilor (1 august)47; Sâmbăta Ursului (serbată fie toamna, la Sf. Andrei, 
fie primăvara, în Sâmbăta lui Lazăr)48; Martinii de toamnă (12-14 noiembrie)49. 
Acestor sărbători populare trebuie să le adăugăm balastul cultural generat şi 
moştenit de prezenţa acestui animal în peisajul geografic şi cultural tradiţional, 
prezenţă bogat exemplificată la nivel onomastic (Ursu; Ursei; Ursea; Ursanu; 

Ursache; Ursulescu etc.)50, hidronimic51 sau toponimic52.   

                                                 
41 Ovidiu Bârlea, Antologie de proză populară epică, vol. I-III, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 
1966, II, pp. 421-425. 
42 Spre exemplificarea celor afirmate supra, aş aminti aici de jocul tradiţional Ursul doarme din 
folclorul copiilor (Emilia Comişel, Folclorul copiilor. Studiu şi antologie, Bucureşti, Editura 
Muzicală, 1982, p. 228). 
43 Vezi descrierea unui asemenea joc al ursului şi magia de contact dintre urs şi pacient, la Ovidiu 
Bârlea Folclorul românesc, vol.I, Bucureşti, Editura Minerva, 1981,  p. 273. 
44 Romulus Vulcănescu, op. cit., p. 503. 
45 Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri …, p. 195. 
46 Idem,  Dicţionar de magie …, p. 443; Ion Ghinoiu, Vârstele timpului, Bucureşti, Editura Meridiane, 
1988, p. 87; Marcel Lapteş,  Anotimpuri magico-religioase. Schiţe etnografice, Deva, Editura Corvin, 
2011, pp. 62-67, 202-207;  Elena, Niculiţă-Voronca, op. cit., II, p. 314 etc. 
47 Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri …, pp. 240-241; Ion Ghinoiu, Vârstele timpului, p. 87; Ion 
Muşlea, Ovidiu Bârlea,  op. cit., pp. 399, 463; I. Taloş, op. cit., p. 88 etc.  
48 Ion Ghinoiu, Vârstele timpului, p. 87. 
49 Ivan Evseev, Dicţionar de magie …, pp. 476-478; Ion Ghinoiu, Vârstele timpului, p. 87; Marcel 
Lapteş, op. cit., pp. 273-277; Ion Taloş, op. cit., pp. 179-180; Romulus Vulcănescu, op. cit., p. 436 
etc. 
50 Anatol Eremia, op. cit.; Romulus Vulcănescu, op. cit., p. 473. 
51 Din bogatul repertoriu, am ales, spre exemplificare: Râul Ursu, afluent al Ţibăului, jud. Maramureş; 
Râul Ursa, afluent al Dunării, jud. Olt; Valea Ursească sau Râul Ursasca, afluent al Jiului de est, jud. 
Hunedoara; Râul Ursului, afluent al Jieţului, jud. Hunedoara; Râul Ursani, afluent al Oltului, jud. 
Vâlcea; Râul Cotu Ursului, afluent al Jiului de Est, jud. Hunedoara; Râul Culcuşul Ursului, afluent al 
Covasnei, jud. Covasna; Râul Gruiu Ursului, jud. Bihor;  Râul Izvorul Ursului, jud. Buzău; Râul 

Padina Ursului, afluent al Lotrului, jud. Vâlcea; Râul Scocul Ursului, jud. Vâlcea; Pârâul Ursului, 
afluent al Ialomicioarei, jud. Dâmoviţa; Pârâul Ursului, afluent al Pârâului Argintului, jud. Sibiu; 
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       Dosarul etnologic ar fi incomplet dacă nu i-am adăuga şi credinţele 
populare legate de urs. Dintre cele mai răspândite şi importante prin prisma 
simbolisticii cu care au fost investite, se numără: ● rămânerea grâului ca aliment 
sfânt în urma unei întreceri de secerat (desfăşurată între urs şi diavol)53; ● 
protejarea eroului de puterile malefice îndreptate împotriva-i54; ● rolul apotropaic 
cu care a fost investit: „alungă relele (boala, durerile, dracul) din casa unde e dus 

să joace, sau să calce pe bolnavi; apără de friguri, leac pentru <boala mare>; 

untura lui dă putere; aduce sănătate oilor (vitelor) când e pus să joace în târla 

lor”55; ● rolul terapeutic/propiţiatoriu alocat uneori56; ● atributul belşugului pe 
care-l presupune până şi simpla prezenţă a unui urs în preajma unei mori în timpul 
măcinatului!57                                                                
       Sunt de reţinut, înainte de mitanalizarea basmelor fantastice în care ursul 
joacă un rol important, câteva elemente: 1) Atât în dosarul mitologic, cât şi în cel 
etnologic, ursul este perceput ca o (semi)divinitate care oglindeşte în mod 
fericit/congruent dublul uman-animal, cu reprezentări, sărbători, ritualuri dedicate 
de către uman, animalului; 2) Metamorfozările şi relaţiile sexuale, prezente în 
ambele dosare, vădesc atât nevoile primare ale imaginaţiei colective, cât şi valorile 
spirituale cu care aceste secvenţe culturale au fost încărcate in illo tempore; 3) 
Prezenţa şi/sau necesitatea transformării unei fiinţe umane într-o fiinţă ursină, de 
către o fiinţă divină, face viabilă, ulterior transformării şi doar la nivel simbolico-
biologic, nu şi moral, unirea sexuală inter-regn.  
        

Ursul în basmul fantastic românesc 

       Dar, reglementarea funcţiilor simbolice, cu amplă participaţie afectivă, pe 
care le aduce prezenţa ursului în mentalitarul tradiţional-colectiv românesc, pare 
cel mai bine reliefată la nivelul basmului fantastic. Într-o gândire tradiţională 

                                                                                                                            
Pârâul Ursului, afluent al Pârâului Pădureni, jud. Covasna; Pârâul Ursului, afluent al Râului 
Zăganul, jud. Prahova etc. (vezi Atlasul cadastrului apelor din România, vol. I-II, Ministerul 
Mediului, Aquaproiect S.A., Bucureşti, 1992; Constantin Diaconu, Râurile României. Monografie 

Hidrologică, Bucureşti, Institutul de Meteorologie şi Hidrologie, 1971; Constantin Rusu, Atlasul 

cadastrului apelor din Republica Populară Română, Bucureşti, Editura Comitetul de Stat al Apelor 
de pe lângă Consiliul de Miniştri, 1964);  Lacul Ursu din depresiunea Praid-Sovata, rezervaţie 
naturală declarată arie protejată prin Legea 5/6 martie 2000, publicată în M.O. 152/12 aprilie 2000 
etc.  
52 Pentru a nu aglomera în mod inutil textul, am ales, spre exemplificare, doar localităţile cu nume 
foarte sugestive: Ursa, jud. Olt; Urşi, sat în com. Leleasca, jud. Olt; Urşi, sat în com Stoileşti, jud. 
Vâlcea; Urşi, sat în com. Popeşti, jud. Vâlcea; Ursad, jud. Bihor; Urşani, jud. Vâlcea; Ursaţi, jud. 
Gorj; Ursari, jud. Călăraşi; Ursăreşi, jud. Iaşi; Urseni, jud. Timiş; Urseiu, jud. Dâmboviţa etc.   
53 Elena Niculiţă-Voronca, op. cit., I, p. 149. 
54 Ovidiu Bârlea, Mică enciclopedie a poveştilor româneşti, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, 1976, pp. 422-424. 
55 Ion Muşlea, Ovidiu Bârlea, op. cit., pp. 282-283. 
56 […] La Ciulpăz (Ţinutul Pădurenilor), ultimele ierburi de leac erau culese până la Martini, în 14 

noiembrie, că după zilele ursului nu mai au nici o putere (Marcel Lapteş, op. cit., p. 276).  
57 […] Un morar din Merişor (Ţara Zarandului) spunea că e bine dacă ursul dă târcoale când se 

macină la moară, <că făina iese numai bună şi vin mulţi clienţi> (Ibidem). Despre afinitatea ursului 
pentru agrar (ursul-secerător şi ursul-morar), vezi şi la Mihai Coman, Bestiarul …, p. 144. 
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precum cea românească, atrasă (şi abstrasă deopotrivă!) de abstracţie şi 
obiectivitate, unde evaluarea axiologică a oricărui fapt cultural din viaţa 
comunităţii, este constantă şi congruentă valorilor şi concepţiilor vehiculate de 
gândirea arhaică, prezenţa şi participaţia ursului la epicul fantast nu reprezintă 
câtuşi de puţin un izolat eveniment mitologic. Pentru propria-i unitate, 
obiectivizare şi, mai ales, funcţionare, imaginarul tradiţional a ales să îl facă pe urs, 
la nivelul basmului fantastic românesc, aproape egalul omului. Caracteristicile 
anatomice, nevoile fiziologice, reacţiile psihologice puse în legătură directă cu 
ursul (metamorfozări în urs; relaţii sexuale inter-regn; anumite pre-iniţieri în care 
ursul are şi el partea lui de contribuţie etc.), vădesc dorinţa creatorului anonim de 
basm de a face inteligibilă (simbolic) şi viabilă (cultural) această axă om-fiară. 
Care, altfel (recte, decontextualizată, scoasă din sfera imaginativă a epicului fantast 
de basm), nu ar fi avut nici un temei imagologic, nici un ecou metaforic în 
memoria colectivă. Dar, pornind de la episoadele mitologice, trecând prin filtrul 
memoriei colective şi cu procedeele specifice etosului mitofolcloric, acest pericol 
al inadecvării gnoseologice a devenit, la nivel cultural, un alt interesant produs la 
gândirii tradiţional-arhaice, după cum voi încerca să arăt în rândurile următoare.     
       Pornind de la funcţiile pe care le au aceste prezenţe ale ursului la nivelul 
imaginarului de basm fantastic românesc58, am ales să împart aceste prezenţe în 
două mari categorii:  

– prezenţe cu rol/caracter ludic; 
       –   prezenţe cu rol/caracter instituant. 

Avem, la nivelul basmului fantastic românesc, o serie de exemple în care 
ursul intermediază sau instituie ludicul. Spre exemplu, într-un basm plin de miteme 
al colecţiei  I. Oprişan (Cu ursu de aur), fata de împărat a unui ţinut paradisiac 
(„Lege Bună-n Ţară Străină, / Unde Nu e Dor şi Milă”) poate fi scoasă din acest 
tărâm şi luată de nevastă de către băiatul împăratului doar cu „ursu dă aur”59. La 
nivel etnografic şi antropologic, e de semnalat faptul că această răpire, revelată 
celor doi fraţi de un personaj iniţiat, este marcată de o noţiune pur culturală – jocul 

ursului60. Cum, la fel de important de relevat este şi faptul că acest joc al ursului 
întru încântarea şi răpirea fetei de împărat va fi realizat de către fratele vitreg al 
eroului, recte: fiul unei ţigănci de la bucătăria împărătească! Probabil influenţat de 
noile câmpuri de forţă trasate de un alt mentalitar colectiv (de tip creştin-religios), 
se poate observa şi în acest basm degradarea simbolică şi/sau deturnarea culturală; 

                                                 
58 Pentru funcţiile şi valorile (generale ale) imaginarului, vezi Jean-Jacques Wunenburger, Imaginarul 
(traducere de D. Ciontescu-Samfireag, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Buşe), Cluj-Napoca, Editura 
Dacia, 2009, pp. 45-61. 
59 Ionel Oprişan, Basme fantastice româneşti, vol. I-XI, Bucureşti, Editura Vestala, 2005-2006, I, p. 
306. 
60 Potrivit lui Michel Pastoureau (op. cit., pp. 239 şi urm.), cu acest joc al ursului, „s-a zis cu 

majestatea ursului”: este momentul de decădere a unui rege (simbolic/heraldic), rege care mii, sute de 
mii de ani poate, aţâţase imaginaţia şi stârnise controverse (ştiinţifice sau nu), de acum el putând fi 
văzut „în pieţele iarmaroacelor şi prin târguri, pus-n lanţuri şi purtând botniţă, dansând sau 

executând tot felul de acrobaţii, însoţindu-i pe jongleri şi măscărici de care ascultă asemenea unui 

bufon trist şi resemnat” . 
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încă avem de-a face cu un puternic fenotip61, dar, totodată, este evidentă şi 
eliminarea sau nivelarea mitic-ritualică a simbolisticii atribuite altădată acestui 
animal, în favoarea unui ludic imediat, neagresiv şi marcant cultural62. Deloc 
întâmplător, acest episod ludic din perimetrul folcloricului (jocul ursului), este 
prezent şi într-un alt basm al colecţiei lui I. Oprişan. Chiar dacă respectivul basm 
(Bobi Ursaru) mai păstrează anumite valenţe simbolice63, funcţia de vehicul 
imaginar pe care o joacă ursul în alte basme, aici va cădea în subsidiar, eroul 
ascunzându-şi identitatea naturală (fiu de împărat) sub numele şi spectrul unei 
meserii „degrada(n)te” (ursăritul)64. Mai mult, parţiala desacralizare şi schimbare a 
statutului avut până atunci de acest animal în bestiarul mitologic, cu deturnări 
bruşte ale registrului ontologic de referinţă, este perfect vizibilă în alte câteva 
basme – anume în cele unde ursul fie intermediază eroului câştigarea unei mirese 
(în fapt, tot un rapt!)65, fie devine un fel de ajutor sau ghid al eroului înspre tărâmul 
şi castelul zmeilor duşmani66 ori, pur şi simplu înlocuieşte, la jugul unui car, boul 
mâncat67.  
      Totuşi, cele mai multe basme fantastice în care prezenţa ursului încă se 
desfăşoară la nivel ontologico-cosmic, sunt cele în care participarea acestuia la 
actul narativ are sau joacă un rol/caracter instituant. Basmele clasate de mine în 

                                                 
61 Construcţia unui urs din aur în care să se ascundă fiul de împărat pentru a o putea răpi pe fata de 
împărat versus construcţia calului troian, ascunderea soldaţilor greci în interiorul său întru cucerirea 
cetăţii Troia. 
62 […] Aşa! Bate-n uş-acolo, sara. –Da! –Dom`le, nu vă supăraţ`, aş avea nevoie să-mi turnaţ` un urs 

dă aur, cu-ncăperi dă doi oameni în el. Să mi-l faceţi să meargă-n toate maşinile, să mi-l faceţi să 

joace…ş-o tobă de aur. Cât mă costă, atâta plătesc! –Da, băiatule, imediat. Scol băieţâi şi dimineaţă, 

la oara patru, la cinci, vii şi-l iei. –Cât mă coastă? –O baniţă de aur. –O baniţă dă aur vă dau, 

dom`le! I-a pus în mişcare pe toţ lucrătorii ş-a-nceput să-l construiască pă urs. I-a făcut…, lanţ dă 

aur la urs, toba, ciocănelele, tot. Când s-a dus băiatu de i-a dus baniţa de aur, când i-a dus baniţa de 

aur acolo: -Poftiţ` baniţa de aur, dom`le! A luat-o, a luat ursu, l-a luat pă băiat şi l-a băgat în urs. –

Mă frate-meu, tu-l conduci d-aicea! Vez`, când oi zâce eu: “Joacă bine, măi Martine”, dai dă şurubu 

ăsta, ş-atunci îl joci tu! Când bat eu toba asta, tu-l joci pă ursu ăsta. –Bine, mă. Să-mbracă ţiganu c-

o căciulă aşa răsfrântă pă cap, cu-n cojoc pă el mai zdrenţuros – şi-ncepe: Joacă bine, măi Martine, 

/ Că-ţ` dau pâine cu masline! A-nceput să joace ursu. Tocma-n duminica aia venea–mpăratu cu fata-

mpăratului să să ducă la biserică. N-a mai intrat nici unu-n biserică! Când a văzut ursu ăla că joacă: 

mamă! La toată lumea era dragostea lor.  (Ionel Oprişan, op. cit., I,  pp. 307-308). 
63 Eroul are semne cosmice din născare pe piept, spate şi umeri (Luna, Soarele, luceferii); mama sa şi 
tatăl vitreg visează concomitent că, ajuns la vârsta de 20 de ani, eroul îi va omorî pe amândoi pentru 
uciderea tatăului său  natural etc. 
64 Ionel Oprişan, op. cit., II, pp. 331-332, 335. 
65 Un urs şi un lup sunt puşi la jug de către erou pentru efectuarea unei demonstraţii de 
(pseudo)arătură, acest spectacol fiind prilejul căutat de erou pentru a fura o fată de împărat… (Ovidiu 
Bârlea, Antologie …, II, p. 222). 
66 Simion Florea Marian, Basme populare româneşti (ediţie îngrijită şi prefaţă P. Leu), Bucureşti, 
Editura Minerva, 1986, p. 22;  Sevastos Elena, Didia Odorica, Literatură populară, vol. I-II (ediţie 
îngrijită şi prefaţă de I. Ilişiu), Bucureşti, Editura Minerva, 1990, II, p. 83. 
67 Ovidiu Bârlea, Antologie ..., II, p. 424. Totuşi, în acest basm, nu poate fi vorba doar de simpla 
înlocuire a unui animal cu un alt animal la o căruţă, având încă de-a face cu anumite reminiscenţe 
mitemice - eroul care va reuşi să pună la ham un urs pentru a tracta căruţa cu lemne, nu este altcineva 
decât produsul unei uniri carnale inter-regn (fiul unei ursoaice violate în aceeaşi pădure de un „popă 
bărdaş”!). 
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această categorie vădesc o interesantă sinteză între raţional şi iraţional, între 
cunoaştere şi imaginaţie, între mitic şi folcloric, toate figurând şi funcţionând doar 
împreună, nu defalcat. Ceva mai numeroase decât cele care intermediau sau 
instituiau ludicul, aceste basme în care ursul joacă un rol/caracter instituant, le-am 
împărţit în câteva subcategorii, pornind tocmai de la caracterisicile discursului 
mitofolcloric al acestora basme. Am ţinut cont, astfel, de mecanismele narativ-

constitutive, de rezonanţa simbolică, nu în ultimul rând de valoarea culturală în 
cadrul comunităţii generatoare şi/sau consumatoare de basm fantastic. Aceste 
subcategorii sunt: 
      ● Necesitatea iniţierii 

      Pentru a acorda, narativ, realul de la care se pleacă cu fantasticul ce 
urmează să se  întâmple, creatorul anonim de basm a ţinut să gradeze această 
trecere, recurgând la tot felul de elemente (fantaste). Vorbisem într-un alt studiu68 
despre motivul fecioarei războinice în basmul fantastic românesc: acolo, printre 
alte elemente definitorii, remaracasem preiniţierea pe care le-o face tatăl acestor 
fiice de împărat. Puternic determinant psihologic pentru viitorul profil eroic al 
eroinei şi aducând în prim-plan simbolismul drumului (iniţiatic) de parcurs întru 
reuşita finală, era momentul în care tatăl acestor fete se deghizează sau 
metamorfozează într-un animal fioros pentru a testa curajul fiicei plecate spre 
împlinirea unui deziderat oarecare. Aici interesează doar metamorfozele care au 
legătură cu ursul. Unele sunt, de fapt, nişte pseudometamorfoze, tatăl doar 

îmbrăcând o blană/piele de urs pentru a testa curajul uneia dintre fiicele sale69, 
alteori având menţionate transformări efective în urs70. Important de menţionat: 
toate (pseudo)metamorfozările tatălui întru verificarea/testarea curajului fiicelor 
sale care doreau să plece în acea călătorie, sunt în urs. Formal-imagistic este de 
relevat aspectul acesta masculin (al ursului) care tinde să (pre)iniţieze femininul, 
căci, invers, singura menţionare la nivelul unui basm a unei metamorfoze în 
ursoaică pentru testarea vitejiei, îl vizează pe fiul cel mare al unui împărat!71 
Prezenţa acestui dublu corporal (urs versus fiice de împărat; ursoaică versus fiu de 
împărat), amintită şi dezbătută in extenso de alţi autori72, nu este lipsită câtuşi puţin 
de semnificaţie nici la nivelul basmului fantastic românesc. Căci, pe de-o parte, 
face legătura cu următoarea subcategorie în care ursul joacă un rol important (acele 
uniri carnale inter-regn de care voi vorbi imediat). Pe de altă parte, după cum 
                                                 
68 Costel Cioancă, Motivul fecioarei războinice din basmul fantastic românesc, în ,,Memoria Ethnologica”, 
nr. 54-55, ianuarie-iunie 2015 (An XV), Baia Mare, 2015, pp. 46-61. 
69 Ovidiu Bârlea, Antologia ..., I, pp. 158-159, 161 (piele de urs îmbrăcată pentru testarea celor trei 
fiice); Nicolae D. Popescu, Carte de basme. Culegere de basme şi legende populare, în vol. Basmele 

românilor, V, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2010, p. 40 (piele de urs îmbrăcată pentru testarea 
fiicei mici); George Dem. Teodorescu, Basme române (ediţie îngrijită, prefaţă şi rezumate în lb. 
franceză de Stanca Fotino), Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968,  p. 134 (blană de urs 
îmbrăcată pentru testarea fiicei mari).  
70 Ovidiu Bârlea, Antologia ..., I, p. 150 (autometamorfozarea tatălui într-un „urs mare” pentru a încerca 
curajul fiicei mijlocii). 
71 Ibidem, p. 289 (menţionându-se explicit că tatăl îmbracă o „piele de ursoaică”!). 
72 Vezi capitolul Părintele omului din Michel Pastoureau (op. cit., p. 95 şi urm.), unde sunt prezentate, 
istoriografic, toate taxinomiile, apropierile şi deosebirile biologice şi comportamentale dintre urs şi om. 
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aminteam în studiul citat (vezi nota 67), finalul acelor basme aduce în prim-plan re-
corporalizarea: se tabilesc, apoi se afirmă şi exprimă stări corporale diferite în 
raporturile eroinei cu sinele ei (la început doar deghizate în băiat), apoi în relaţie 
cu ceilalţi participanţi la epic (metamorfozarea efectivă şi pe cale magică a fetei 
deghizate în băiat, de către o fiinţă superioară, într-un băiat!)73. Tot în această 
subcategorie a necesităţii iniţierii care are ca pandant ursul, este de amintit şi 
laptele de ursoaică pe care un erou de basm trebuie să-l aducă, dintr-un tărâm (în 
sens eliadian) necentrat, sorei sale spre a se vindeca74. Trecerea spre următoarea 
subcategorie este inspirat reliefată de un basm al colecţiei Gr. Creţu (Poveste cu un 

urs), basm în care binomul potenţialitatea animalică a ursului versus instituţia 

tinereţii75 este folosit din plin. O fată de împărat, bună de măritat, era păzită de un 
urs fioros, tatăl fetei consimţând să o dea de soţie doar celui care va reuşi să 
doarmă o noapte cu ursul: „dar n-a putut nimeni să doarmă cu ursul, fiindcă îi 

mânca”76. Sugestiv şi ca un fel de preambul al degradării simbolisticii acestui fost 
rege al animalelor, proba iniţiatică propusă de tatăl fetei va fi trecută de fiul unui 
om sărac. Mai mult: nu doar că subjugarea fostului rege al animalelor urma să fie 
înfăptuită de un om sărac, nenobil, dar, şi mai important pentru eposul ursului ca 
animal de rang major al bestiarului mitologic, această înfrângere preconizată de 
eroul sărac urma să survină ne-eroic, în urma unor tertipuri, nicidecum a unei 
lupte!77       

        ● Între animal şi uman: uniri carnale inter-regn 
Sublimarea rolului şi funcţiilor pe care le are prezenţa ursului în epicul 

fantast al basmului românesc, este nuanţată şi mai pregnant de (re)iterarea unor 
inoportune, dar, posibile (şi, foarte interesant, tacit acceptate!) uniri carnale inter-
regn. Cuprinzând o serie de exemple istorice cu astfel relaţii carnale inter-regn, 
paginile consacrate de Michel Pastoureau acestui subiect sunt revelatorii78. Ne sunt 
oferite exemple de uniri carnale dintre om şi fiară care fundamentează statutul 

                                                 
73 Costel Cioancă, loc. cit., pp. 52-55. 
74 Sevastos Elena, Didia Odorica, op. cit., II, p. 19. 
75 Pentru simbolistica acestei instituţii a tinereţii din basmul fantastic românesc, a se vedea studiul 
meu dedicat exclusiv acestui subiect (Costel Cioancă, Instituţia tinereţii în basmul fantastic 

românesc, în ,,Arhivele Olteniei. Serie Nouă”, nr. 29/2015, pp. 382-412, Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 2015).  
76 Grigore Creţu, Basme populare româneşti, vol. I-II (ed. îngrijită de I. Datcu şi I. Stănculescu, 
prefaţă de I. Datcu), Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 2010, II, p. 318. 
77 […] Era un om sărman care avea trei feciori, care erau socotiţi de toată lumea că sunt proştii 

proştilor. Aşa proşti cum erau au auzit şi ei de zvonul cu ursul de la împărăţie şi atunci a zis cel mic 

că se duce şi el să vadă nu l-o putea amăgi pe urs să doarmă cu el, dar bătrânul când l-a auzit i-a zis: 

-Tocmai tu, prostule, te-ai găsit să amăgeşti pe urs, când au încercat atâţia boieri şi n-au izbutit? 

Însă el tot nu s-a lăsat şi s-a dus. (Ibidem). La polul opus, avem menţiunea lui M. Pastoureau despre 
ritualul intrării tinerilor germani în rândul luptătorilor adulţi: „În cazul tinerilor, de exemplu, a te 

înfrunta cu ursul şi a-l ucide constituie ritualul de trecere obligatoriu pentru a accede în lumea 

războinicilor adulţi. Mai mult decât o ceremonie legată de vânătoare, este vorba de un ritual iniţiatic 

care se sfârşeşte printr-o luptă corp la corp între om şi fiară” , autorul oferind şi o serie de exemple 
istorice ale unor astfel de înfruntări  (Michel Pastoureau, op. cit., pp. 65 şi urm.). 
78 Ibidem, pp. 110-128. 
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mitic-nobil al unor familii79, sunt dezbătute frontierele animalităţii, posibilitatea 
biologică de concepere a unui produs după o astfel de relaţie. Dar, lucru 
semnificativ pentru o fenomenologie a corpului din basmul fantastic românesc80, 
exemplele (istorice) oferite de savantul francez nu vorbesc doar de condiţionările 
anatomice şi biologice care ar face viabilă o astfel de unire carnală inter-regn, ci 
sunt atinse mai ales problemele morale ridicate de astfel de relaţii inoportune.                                                                                                      
       Deloc surprinzător81, şi basmul fantastic românesc ne oferă astfel de 
exemple, unele de-o excepţională suculenţă narativă. Motivul acesta, grupat la ATh 
650, este prezent şi în tipologia întocmită de A. Schullerus82. Foarte interesant mi 
se pare faptul că, la nivelul basmului fantastic românesc, avem situaţii în care 
raporturile sexuale inter-regn sunt iniţiate atât de către om83, cât şi de către fiară84. 
Cât priveşte vârstele asociate acestor relaţii carnale inter-regn, trebuie spus că sunt 
acoperite toate vârstele biologice: un urs preferă o fată85, o ursoaică „s-a atârnat de 
un moş” trimis de stăpânul lui, împăratul, la pădure, după lemne86, un popă, 
„bărdaş de meserie” şi de vârstă medie, profită de o ursoaică înţepenită între nişte 
lemne dintr-o pădure87. Furnizându-ne o mulţime de informaţii despre simbolistica 
(încă cu înveliş mitic!) din spatele acestor acţiuni vizând, în primul rând, carnalul, 
este de subliniat şi motivul pentru care sunt iniţiate, fie de către om, fie de către 
fiară, aceste relaţii sexuale. În basmul din colecţia C. Sandu Timoc (Mustăciosul), 
se reiterează instituţia tinereţii de care am vorbit în alt studiu88, alegerea ursului 
părând firească: „Au fost trei fete la adunat fân pe livezi primăvara. Cum adunau 

ele fân de pe livezi, le-a văzut ursul din peşteră. S–a repezit la cea mai frumoasă, a 

luat-o în braţă şi a fugit cu ea în peşteră. S-a culcat cu ea şi a luat-o de muiere! 

Muierea a plecat greoaie şi a făcut copilul. Ursul n-a lăsat-o nici să vadă 

soarele”89. La polul opus, în basmul colecţiei I. Oprişan, cuprinsă de un erotism 
brusc, care ar fi caracteristic îndeosebi ursoaicelor, după cum menţionează unii 

                                                 
79 Ibidem (subcapitolul Fiii ursului, pp. 120-124). 
80 Costel Cioancă, Contribuţii la o fenomenologie a corpului în basmul fantastic românesc (în curs de 
apariţie).  
81 Spun deloc surprinzător prin prisma conceptelor fundamentale cu care operează (şi) gândirea 
mitofolclorică a basmelor fantastice – ritul, mitul, simbolul (vezi la Vasile Tudor Creţu, Ethosul 

folcloric – sistem deschis, Timişoara, Editura Facla, 1980, pp. 34 şi urm. ), a modului în care 
imaginaţia cuiva dintr-o colectivitate arhaică/tradiţională a ales să disjungă anumite fapte de memorie 
colectivă şi să le transpună în efective/particularizate produse culturale, a manierei de a imprima unor 
fapte care ţin de fantastic/fabulos amprenta verosimilităţii  etc.    
82 Schullerus 425-Fata ca soţie a ursului: Adolf Schullerus, Tipologia basmelor româneşti şi a 

varinatelor lor. Conform sistemului tipologiei basmului întocmit de Antti Aarne (traducere de Magda 
Petculescu, ed. îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan), Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 2006, p.  45).  
83 „Un popă bărdaş”: Ovidiu Bârlea, Antologia ..., II, pp. 421-425. 
84 Urs la Cristea Sandu Timoc, Poveşti populare româneşti, Bucureşti, Editura Minerva, 1988, p. 172;  
ursoaică la Ionel Oprişan, op. cit., VI, p. 64. 
85 Cristea Sandu Timoc, op. cit., p. 172. 
86 Ionel Oprişan, op. cit., VI, p. 64. 
87 Ovidiu Bârlea, Antologia ..., II, p. 421. 
88 Costel Cioancă, Instituţia tinereţii ..., în loc. cit. 
89 Cristea Sandu Timoc, op. cit., p. 172. 
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autori90, ursoaica nu are de ales, ca în basmul sus-amintit al colecţiei C. Sandu 
Timoc, trebuind ca, în elanu-i erotic, pur şi simplu să se mulţumească cu ceea ce 
găseşte/are la îndemână91. În fine, basmul cules de Ov. Bârlea oferă o explicaţie 
logică pentru care un om iniţiază o relaţie sexuală cu o ursoaică: „E, ce să facă 

popa? Popa o fos şî curvar`. Hai să-ş facă lucru cu urson`ea. Bin`i, urson`ea 

înţăpen`ită acolo, ş-o făcut treabă cu urson`ea. Bin`e. Urson`ea o porn`it şî ia-m 

poziţie ca fiecare animal. Cân o foz la naşt`ere, on născut on fişior, o făcun on 

uom”92.                                                                                                             
Dubla realitate carnală care stă la baza fiecărui exemplu amintit (uman 

versus animal), chiar întrupată după un timp într-un corp comun (fiecare relaţie 
carnală citată supra terminându-se cu conceperea unui foetus semi-uman)93, are ca 
vehicul prim limbajul plăcerii imediate. Fie că este râvnită fata „cea mai 
frumoasă”, fie că ursoaica „se atârnă de moş” împinsă de un erotism nestăvilit, ori 
că „popa o fos şî curvar”, pulsiunile carnale sunt cele care fac posibil şi viabil, 
biologic-imaginistic, o astfel de relaţie inter-regn. Căci, cum fiecare basm citat se 
termină cu procreerea unui copil (mereu doar băiat!), nu poate fi nicidecum vorba 
de simple/accidentale acuplări, ulterior discursul epic făcând mereu trimitere la 
acest background semi-uman, justificând astfel traiectul eroic al acestui produs: cu 
o dezvoltare şi o putere fizică peste media umană, toţi aceşti copii născuţi din 
unirea unei fiinţe umane cu un urs vor avea un destin eroic. Mai mult, sublimând 
această ascendenţă aparte, unul dintre copiii născuţi dintr-o astfel de relaţie, va fi 
botezat chiar de tandemul divin Sfântu Petre – Dumnezău în râul Iordan!94 
      ●Transcarnalitatea ca (post)existenţă 

      În fine, completară celor două subcategorii amintite supra, este 
„transcarnalizarea” unei fiinţe umane într-o fiinţă eminamente sau cu trăsături ursine. 
Temporară sau definitivă, această „transcarnalizarea” alternează, la nivel imagologic şi 
simbolic, apolinicul cu dionisiacul, alegerea ursului ca „nou sediu carnal” pentru 
un om nefiind, cred eu, întâmplătoare. Demne de remarcat, atât la transcarnalizările 
temporare, cât şi la cele definitive, sunt modul în care se întâmplă aceste re-
corporalizări, cât mai ales cu ajutorul sau sub patronajul cui se realizează acestea. 
Dacă în unele situaţii această transcarnalizare (temporară) din uman în animal 
survine în urma unui blestem rostit fie de fiinţe divine (zâne)95, fie de oamenii unei 
                                                 
90 Ovidiu Bârlea, Mică enciclopedie ... ,  p. 424;  Michel Pastoureau, op. cit., p. 110. 
91 [...] Să duce moşu, să bagă sub caru cu lemne. Dă frică. Iar ursoaica fuge după el şi-l ia de sub 

caru cu lemne şi-l duce la vezuina ei. Ş-acolo-ipune o piatră mare, de moară, la gură – să nu mai 

poată să mai iasă moşu. Cum, necum, să duce şi-i aduce dă toate moşului acolo. Az` aşa, mâni aşa a-

nceput ş-a tras ursoaica de moş. Uite cum s-o atârnat ursoaica de moş! Moşu dac-a văzut că n-are 

încotro, s-a atârnat şi moşu de ea. Şî a rămas gravidă ursoaica.” (Ionel Oprişan, op. cit., VI, p. 64). 
92 Ovidiu Bârlea, Antologia ..., II, p. 421. 
93 În basmele culese de Ovidiu Bârlea şi Cristea Sandu Timoc, produsul unei astfel de uniri carnale 
este eminamente uman, doar în basmul cules de Ionel Oprişan menţionându-se că „După ce-a rămas 

gravidă ursoaica, a născut un băiat – jumate om, jumate urs” (Ionel Oprişan, op. cit., VI, p. 64). 
94 Ibidem, p.  65. 
95 Cărora eroul le furase atributele divine, făcându-le accesibile naturii lui umane, fecundabile (vezi 
Costel Cioancă, Înfrângerea şi/sau cucerirea corpului de neatins din basmul fantastic românesc, în 
,,Studia Universitatis «Petru Maior»”, Tg. Mureş, nr. 17, 2014, pp. 140-155), prin returnarea acestora 
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comunităţi, care se săturaseră de felul de a fi al împăratului lor96, în alte cazuri 
transcarnalizarea definitivă este consecinţa unor fărădelegi înfăptuite de cineva 
împotriva altcuiva97. Semnificativ este şi faptul că în 3 dintre cele 4 situaţii de 
transcarnalizare din om în urs, acest lucru este posibil prin invocarea divinităţii 
supreme în mod explicit98, ● intervenţia ei (in)directă99 ori prin ● acceptarea tacită 
a verdictului dat de cineva şi împlinirea lui100.   
      Iată, convertirea funcţiilor organice din celelalte menţionări (ale dosarului 
mitologic îndeosei, dar şi a unor menţionări din cel etnologic), sunt convertite aici, 
la nivelul transcarnalizărilor, în valorile spiritual-morale. Capriciul sau răzbunarea 
unei zeiţe, ba chiar devalorizarea şi/sau impietarea atribuţiilor sau naturii divine 
(spre exemplu, morarul transformat în urs pentru că, îmbrăcat cu un cojoc şi sfătuit 
de diavol, vrea să îl sperie pe Dumnezeu, etc.), nu mai par, în simbolistica pe care a 
căpătat-o ursul la nivelul basmului fantastic în general, al acestei subcategorii în 
particular, suficiente. Valorile spiritual-morale, atât de prezente şi importante la 
nivelul basmului fantastic românesc, sub impulsul normelor morale aduse sau 
reliefate de creştinism, trebuiau să precumpănească. În cazul transcarnalizărilor 
temporare din om în urs, fiul de împărat, devenit urs cu faţă umană datorită 
acţiunilor tatălui său, nu a unor acţiuni personale, va reveni la starea umană graţie 
iubirii pe care i-o va dedica fiica cea mică a unui negustor101; eroul blestemat de 
zâne să se facă urs va redeveni om cu ajutorul unui paloş magic, dăruit fratelui de 
cruce al eroului, de către Dumnezeu, deghizat într-un moş102. Chiar şi 
transcarnalizările definitive se termină în acest registru moral: fie sunt expediate de 
creatorul anonim de basm în acea recorporalizare din om în urs, dar care  cuprinde 
şi o morală majoră (pedepsirea celor vinovaţi prin transformarea în animale), 
dublată repede şi în stil tradiţional de o morală aproape de tip fabulistic103, fie sunt 
un pic nuanţate, tocmai pentru a reitera caracterul (moral) al eroului104.  
 

                                                                                                                            
restabilându-se raportul de inegalitate şi făcând posibilă recorporalizarea eroului în urs (Octav Păun, 
Silviu Angelescu, Basme, cântece bătrâneşti şi doine, Bucureşti, Editura Minerva, 1989, p. 130). 
96 […] Şi începu a spune că cine e el, adică că e un fecior de împărat şi, pentru că tatăl  său a fost 

prea jefuitor şi aspru, l-au blăstămat oamenii ca să moară şi el şi împărăteasa, feciorul să se facă 

urs, însă cu faţă de om. Şi dacă în zece ani de zile nu se va afla nici o fată să-l iubească, să moară 
(Ioan Micu Moldovan, Poveşti populare din Transilvania, culese prin elevii şcolilor din Blaj, ed. 
îngrijită de I. Cuceu şi Maria Cucea, prefaţă de Ov. Bârlea, Bucureşti, Editura Minerva, 1987, p. 102). 
97 De către un hoţ faţă de tatăl şi mama eroului (Petre Ispirescu, Legende sau Basmele românilor, vol. 
I-II (ed. îngrijită de Aristiţa Avramescu), Bucureşti, Editura Cartea Românească, [1882] 1988, I, pp. 
132-134); de către tatăl eroului faţă de acesta  (Ibidem, p. 470). 
98 Octav Păun, Silviu Angelescu, op. cit., p. 130. 
99 Petre Ispirescu, op. cit., I, pp. 132-133. 
100 Ibidem, p.  470.  
101 Ioan Micu Moldovan, op. cit., pp. 102-103. 
102 Octav Păun, Silviu Angelescu, op. cit. pp. 130-131. 
103 Prin pedepsirea (cu transformarea în ogar) a sfetnicului credincios împăratului (transformat în urs), 
este făcută posibilă şi morala acestui basm: […] Şi îndată, cât ai clip din ochi, ogar se făcu şi începu 

a lătra. Şi d-atunci, măre, a rămas de ogarul latră pe urs, dar la el nu se dă. (Petre Ispirescu, op. cit., 
I, p. 470). 
104 Ibidem, pp. 133-134. 
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      Concluzii  

       Într-o semiotică imagologică precum cea de faţă, în care am pornit de la 
fundamentul mitologic, am trecut prin cel mitofolcloric, ajungând, în final, şi la 
epicul fantast de basm, psihobiografia acestui animal al bestiarului mitologic mi se 
pare de-a dreptul fascinantă. Prin decupajele mitice, prin prezenţele imagologice, 
nu în ultimul rând prin manifestările psihoemoţionale cu care a fost investit de 
mentalitarul colectiv, se poate creiona o „ontologie personalistă” a ursului ca 
participant la epicul fantast de basm românesc. Sigur, este una subiectiv-obiectivă 
prin restrângerea câmpului de analiză doar la nivelul basmului fantastic românesc, 
dar, în lipsa unor substanţiale cercetări multidisciplinare şi a unei analize specifice 
pe subiect (genul iniţiat de M. Pastoureau), pentru spaţiul românesc şi această 
analiză subiectiv-obiectivă poate constitui un (viabil) punct de plecare.                                                                               
      Ieşit (sau scos?!) din sălbăticie şi relevând profunzimi imaginare (este 
drept, hazardate sau ambigue uneori)105, prezenţele ursului la nivelul basmului 
fantastic românesc sunt, pentru cercetătorul aplecat asupra acestui subiect, un 
adevărat „rezervor” de hermeneutice promisiuni. Prin caracterul natural al 
prezenţei sale, prin depăşirea/trancenderea violenţei pur animalice pe care o 
presupune un asemenea animal, fost rege pentru o anumită perioadă (din paleolitic 
până în Evul Mediu) şi într-un areal dat (Europa), este uimitoare, chiar şocantă 
„umanizarea” lui de la nivelul basmului fantastic românesc. Imaginea 
ancestrală/mitică a fiarei de evitat/vânat/adorat, va degenera treptat şi va trece 
înspre modelul tipologic uman. Atributele fizice ale fiarei vor fi păstrate106, dar, 
pentru a păstra echilibrul inter-regn, stabilit cândva, in illo tempore, acestea vor fi 
subminate şi/sau adnotate în mod ineluctabil cu atribute eminamente umane 
(tehnice şi morale)107, întru triumful umanităţii… Totodată, este de relevat un alt 
important aspect: Tendinţa spre violenţa unilaterală pe care eroul uman o manifestă 
în relaţiile cu alte animale prezente în basm (balaur/zmeu; şarpe; lup etc.), este 
mult atenuată, ba chiar convertită, în relaţia cu acest animal. Chiar atunci când 
eroul trebuie să lupte cu ursul stăpânitor al unei moşii/ţări pentru a-şi împlini 
destinul, nu o face cu un urs-animal (oarecare), ci cu un substitut umanizat al unui 
urs-animal108. De unde şi mai ales de ce o astfel de viziune deschisă (dinspre uman 
înspre animal) pentru unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai bestiarului 
mitologic european?                                                                                                                      

                                                 
105 Vezi analiza lui Romulus Vulcănescu despre Zamolxe în rolul de Mare Pontif al unei carpatice 
congregaţii religioase, confreria Ursinilor etc. (op. cit., pp. 501-502).  
106 În basmul colecţiei  Ionel Oprişan (Darvin, finu lui Dumnezău), copilul născut din unirea unei 
ursoaice cu un moş reuşeşte să  omoare „o namilă mare dă şarpe, o matahală mare dă şarpe”   
lovind-o cu un singur pumn în cap (Ionel Oprişan, op. cit., VI, p. 70); în basmul Mustăciosul al 
colecţiei Cristea Sandu Timoc, copilul născut din unirea unei fate cu un urs scoate un fag gros şi-l 
pune cu crengile în pământ, mănâncă cât 400 de oameni, poate duce în spinare 400 de pluguri etc. 
(Cristea Sandu Timoc, op. cit., pp. 172-173).  
107 A se vedea credinţele populare legate de capacitatea de adaptare şi învăţare a ursului la Elena Niculiţă-
Voronca, op. cit., II, p. 314 (îndeosebi cea legată de imposibilitatea de a face focul!).  
108 Ovidiu Bârlea, Antologia ..., II, p. 190.  
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       Dimensiunea ludică în care este prezentat ursul în mitofolclorul european, 
văzută de M. Pastoureau ca o încununare a eforturilor Bisericii de a degrada 
simbolic importanţa jucată de urs altădată109, în basmul fantastic românesc încă 
păstrează ceva din greutatea simbolică cu care a fost investit110, situaţiile de basm 
prezentate supra fiind relevante (construirea unui urs de aur într-un scop erotico-
marital; ascunderea identităţii reale sub un nume şi o practică social-degradantă, 
dar, încă încărcată şi conotată magic). Apoi, nu pot să nu remarc fenomenologia 

corpului cu ursul ca pandant. Iniţierea cuiva prin obligativitatea surmontării 
ursului-fiară (tatăl care îmbracă o blană/piele de urs); unirile carnale inter-regn (în 
care ursul nu mai este doar o fiară, nefiind nici om pe deplin!); în sfârşit, 
transcorporalizările unei fiinţe umane în ursul ca fiară întru ispăşirea unor pedepse 
cu substrat moral, subliniază importanţa simbolică  jucată de acest animal la nivelul 
basmului fantastic românesc. Inaugurând sau suportând relaţii carnale inter-regn; 
constituind o autoritate întemeietoare pentru „noua ordine corporală” prin 
metamorfozările în urs ale celor „greşiţi” la nivel uman; determinânând schimbări 
ontologice la nivelul mentalului colectiv prin simbolistica acordată atributelor sale, 
ursul basmului fantastic românesc îmi pare că este, dintre toate animalele prezente 
în basm, singurul care a reuşit, la nivelul imaginarului, să reactualizeze şi să 
refundamenteze cel mai bine relaţia dintre om şi fiară. Din exemplele avute la 
dispoziţie, este evident că raporturile eroului cu acest animal nu sunt (eminamente) 
beligerante, ci cumva identitare, pragmatice, manifestând pe alocuri o adevărată 
empatie trans-ontologică. Socotit în legende „câinele lui Dumnezeu”111, ursul a fost 
plasat de  „antropologii”  imaginarului colectiv tradiţional în sfera unei non-
separaţii filosofico-morale, uneori aproape anecdotice112. Spre exemplu, unirea 
sexuală dintre om şi fiară, fie iniţiată de animal, fie de către om (ba chiar un 
preot!)113, nu este nicidecum văzută la nivelul basmului fantastic românesc ca o 
degradare morală prin căderea cărnii în păcat. Chiar dacă se păstrează un anumit 
simţ al realităţii (acel „i-or fi dus pe la muzeuri, pe la…” din nota 115), 
devalorizarea conştiinţei şi conştienţei celui care participă la o asemenea unire 
inter-regn, nu pare să violeze şi să violenteze principiile moralei sau ale bunului 
simţ ale performerului de basm, lucru dovedit şi de un dialog post-narativ purtat de 
un culegător de basme cu informatorul său exact pe marginea acestui subiect114.  
                                                 
109 Michel Pastoureau, op. cit., pp. 223 şi urm. 
110 Cf. unor autori (Romulus Vulcănescu, op. cit., p. 170), ursul ar fi fost animalul totemic al spaţiului 
carpato-danubian. 
111 Ion Muşlea, Ovidiu Bârlea, op. cit., pp. 282, 547. 
112 Elena Niculiţă-Voronca (op. cit., II, p. 316) aminteşte un basm în care o împărăteasă năştea şi de 
fiecare dată copiii îi eru furaţi de „nu ştiu cine. A treia oară, a poroncit s-o păzască şi ea a făcut un 

urs. Împăratul s-a supărat. Ea i-a dat de supt trei ani. Când era flăcău, s-a însurat c-o fată de 

împărat”.  
113 Ovidiu Bârlea, Antologia ..., II,  pp. 421 şi urm. 
114 […] –Foarte bine. S-a mai întâmplat asemenea lucruri, ca vreo ursoaică să trăiască cu un om în 

realitate? Sau numai în poveşti? –S-au mai întâmplat. S-au mai întâmplat. Nu numa-n poveşti. S-a-

ntâmplat. Multe şî multe ursoaice să trăiască cu mulţ` oameni. –S-a auzit prin părţile ăstea? –Da, da. 

Chiar la Transfăgărăşan, două ursoaice s-au iubit  cu doi căpitani de armată. –Când asta? –În 

şapteză` şî opt. –S-a născut vreun copil ceva? –Pă data de şaptesprezece ianuarie. S-a născut, da! A 



316   Costel Cioancă 

      Cu siguranţă, ursul basmului fantastic românesc nu (mai) este nici fiara 
cavernelor preistorice. Alternând, suprapunând sau izolând subiectivităţi 
individuale cu/pe reprezentări colective, toate prezenţele ursului la nivelul epicului 
fantast nu vin decât să sublinieze traiectul descendent al „carierei” pe care a jucat-o 
ursul în mentalitarul colectiv, european şi nu doar. Şi, foarte important de spus (din 
perspectiva antropologiei culturale cel puţin…), nu este vorba atât de o demitizare 
a acestui reprezentant al bestiarului mitologic, cât de-o adaptare imaginativă a 
gândirii simbolice de altădată la noile contexte sociale, culturale, tehnice. Cu alte 
filtre de receptare şi gândire, cu concepte, reprezentări, nevoi noi, traductibile sau 
reductibile la nivelul experienţelor pur personale115. Întru totala „dezvrăjire” a 
lumii vechi, care nu era, nu-i aşa?!, în format 3D… 
 
 

 PROLEGOMENA IN THE FANTASTIC  

ROMANIAN MYTHOLOGICAL BESTIARY. (I) THE BEAR 

 
(Abstract) 

 
This study was inspired by the mythical dimension of the bear established in the 

cultural history of Europe, with some traces and echoes in the Romanian cultural-traditional 
areal. The mythcal Romanian ethos presents numerous fictional situations in which this 
animal plays an important role (conciliatory, magical, terapeutical, initiatory). Because the 
analysis in the Romanian literature shows an unequivocal approach and I try to present 
which are, at the level of Romanian fantasytic tale, the mitem`s in which the bear is the  
main actor. I found the most interesting situations with a narrative discourse often applied 
on old myths. Even diluted, unnecessary or modified by the new plan of  representation and 
interpretation, all the situations presented in this study  express only the symbolic thinking of the  
former times. This symbolic thinking has creates or assimilated an eidetic perspective on 
everyday situations  in order to anchor or to connect to a (different) symbolizing the universe... 

 
Keywords: Romanian fairytale; mythological bestiary; imaginary; hermeneutics; the bear. 
 

                                                                                                                            
născut doi copii, doi pui. –Mai trăiesc acuma?  -Mai trăiesc , da. Mai trăiesc ş-acuma. –Unde sunt? – 

Acuma nu ştiu pe unde-or fi şi ei. Asta nu ştiu. I-or fi dus pe la muzeuri, pe la… nu ştiu. (Ionel 
Oprişan, op. cit., VI, p. 74).  
115 Amintesc aici de statutul de entertainment avut de ursul din Cărţile junglei ale lui R. Kipling. 
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„Cartea dezamăgirii spaniole,”1 Don Quijote nu este o carte a evidenţei 
care să se epuizeze în relatarea unor nerozii amuzante spuse plăcut. O astfel de 
carte nu poate fi lăsată pe seama afişajului elementar al celei dintâi lecturi. 
Evidenţa nu are relevanţă într-un astfel de caz. Mori de vânt văzute ca uriaşi, turme 
de oi transformate în armate duşmane, hanuri devenite castele, - este prea simplu 
pentru a intra într-un denunţ de felul: toate ca o adunătură de fantezii puerile, pe 
care nici măcar rigorile unui infantilism al basmului nu şi le adoptă.  

Dacă aşa stau lucrurile şi dacă, într-adevăr, o astfel de lectură nu ajunge 
acolo unde se află adevărul cărţii - unde se află acesta? Ce modalitate de lectură 
trebuie adoptată pentru ca oferta de primă instanţă să fie depăşită, iar în locul ei să 
apară alta? Dacă marea carte nu poate fi coborâtă sub nivelul pragului infantil al 
fanteziei, unde trebuie ea urcată? Şi, mai ales, cum? Din moment ce ea nu se mai 
constituie din ceea ce efectiv o constituie, nu construim o altă carte, paralelă, care 
să nu mai aparţină lui Cervantes trecând-o, arbitrar, în lotul inventivităţii şi 
participării noastre co-auctoriale? Nu există riscul falsificării în depăşirea a ceea ce 
autorul spune direct, construind alte spuse, altă carte, indirect? 

 
* 

Povestea este cât se poate de simplă şi, totodată – paradoxal! - cât se poate 
de complicată. Pentru simplitatea poveştii pledează punctul de pornire, referinţa şi 
stilistica adoptată. Ca într-o poveste obişnuită, se arată că trăia cândva, într-un timp 

neprecizat, într-un sat de care autorul nu ţine să-şi aducă aminte, un hidalg 
scăpătat. Modul de viaţă al acestuia era la fel de simplu. Se hrănea modest, era 
îmbrăcat oarecum întârziat faţă de moda vremii, şi avea, pentru rangul său, o 
chelăreasă şi un argat bun la toate. „Ani să tot fi avut hidalgul nostru ca la vreo 
50”.  

                                                 
* Cercetător ştiinţific I, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolaescu Plopşor” din 
Craiova, al Academiei Române; e-mail: militaruion_l@yahoo.com. 
1 Ramiro de Maeztu, Don Quijote, Don Juan şi Celestina, Biblioteca Apostrof, Cluj, 1999, p. 99. 
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La toate astea se mai adaugă ezitările în privinţa numelui: Quijada sau 
Quejada. Asta, însă, nu are prea mare importanţă,  se arată. Ceea ce trebuie  ştiut, 

însă…, precizează autorul, este altceva: în ceasurile de linişte, hidalgul se 
îndeletnicea cu un lucru cam nepotrivit: citirea intensă a cărţilor cavalereşti. 
Îndeletnicirea ca atare este nepotrivită nu neapărat prin frecventarea redusă a 
acestor cărţi de către contemporani ai hidalgului. La acea vreme, o astfel de 
îndeletnicire era cât se poate de obişnuită. Pur şi simplu, el punea prea multă 
pasiune în astfel de lectură. Era, atâta foc şi atâta pasiune încât nu-i mai rămânea 
nimic pentru rest: „îşi uită aproape cu totul de vânătoare şi  chiar de gospodărirea 
avutului său”. 

Şi pentru că orice pasiune este un exces care trebuie sancţionat, don 
Quijote îşi pierde minţile. Este ceva complicat în privinţa felului în care personajul 
îşi pierde minţile în urma citirii cărţilor. Cervantes spune: i se uscară creierii, în 
ştiinţa medicală a vremii o astfel de cauză nu aparţine însă nici-unei taxinomii. Este 
mai degrabă rodul unei infuzii a spiritului popular de zeflemea decât numirea 
cauzală riguroasă. 

În acest moment precis intră în joc o alchimie cu totul aparte, lipsită de 
corespondenţă cu oricare alta din acea vreme. Personajul nu este interesat de aur şi 
nici de obţinerea frauduloasă a acestuia, nu are în vedere, potrivit dorinţei, nimic 
din cele râvnite de poftele vremii. Alchimia lui pune în joc ceva deasupra oricărei 
exercitări limitate a acesteia. În retortele care aveau darul să transforme pietrele în 
aur, să obţină piatra filosofală sau  elixirul vieţii veşnice don Quijote pune pur şi 
simplu totalitatea, lumea vârstei de fier: „Eu din voia cerului m-am născut în 
această vârstă de fier în care trăim, ca să pot reînvia în vremurile ei vârsta aurită 
sau vârsta de aur”. 

Alchimia lui don Quijote este cât se poate de paradoxală. O lume în care se 
exprimă însă rezultatul unei dorinţe exercitate asupra întregului se răsfrânge ceva 
de natura imposibilului. Don Quijote vrea  lumea romanelor cavalereşti, vârsta de 

aur.   
În vederea unei astfel de lumi începe don Quijote pregătirea. Din bogata 

faună a romanelor cavalereşti, el se decide în favoarea cavalerului rătăcitor. Nu 
prinţ, împărat sau cine ştie ce altă creatură din această lume, ci ferm cavaler 
rătăcitor. 

 Pentru o astfel de opţiune se dotează corespunzător: armură, coif şi cal. Se 

dotează este un mod de a spune. Armura era o grămadă de fiare de-ale strămoşilor, 
mâncate de rugină şi mucegai; coiful încropit din cartoane iar în loc de cal, o 
mârţoagă numai piele şi os. 

Patru zile a stat proaspătul cavaler meditând ce nume să-i pună calului, 
căci un cal atât de minunat  nu se cădea să rămână fără de nume celebru. Încă opt 
zile îi sunt necesare pentru a-şi găsi un nume la fel de glorios pentru sine.  Calul se 
va numi Rosinante, iar el Don Quijote de La Mancha. Însă „un cavaler rătăcitor 
fără iubită este ca un arbore fără frunze şi fructe şi ca un trup fără suflet”, de aceea 
decide să-şi caute o iubită. Să-şi caute, este un fel de a spune pentru că nu caută, ci 
inventează. Decide că iubită este Dulcineea de Toboso, gândită şi imaginată după 
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modelul unei tinere ţărănci pe care  întâmplarea i-o scosese cândva  lui don Quijote 
în cale.  

Tot astfel îşi pune la cale limbajul. Într-o astfel de lume a cavalerilor şi 
prinţeselor nu se poate vorbi oricum, fiecare lume îşi are propria limbă, cu atât mai 
mult una în care nobleţea era la ordinea zilei. El vorbeşte într-o astfel de lume, îşi 
exersează stilul vorbind de unul singur sau celor de alături. Tuturor le pare ceea ce 
este: un nebun.  

Pregătirea identităţii nu este încheiată odată cu asumarea numelui, cu 
înzestrarea corespunzătoare şi nici cu punerea la punct a limbajului. Cavalerul 
rătăcitor trebuie să pornească în lume, să înfrunte pericolele şi să îndrepte 
strâmbătăţile lumii. Şi el porneşte în lume.  

 
* 

Înainte de a-l urma în marea odisee a înfruntării lumii, să întârziem asupra 
acestui prim moment al situării originare. De acest moment şi de criza lui, de ceea 
ce se întâmplă în acest spaţiu redus al introducerii se petrece totul. Nimic din ceea 
ce urmează nu este inteligibil fără descrierea corectă a începutului.  

Opţiunea noastră interpretativă este una simplă: pentru început, don 
Quijote se află într-o lume  ca oricare alta: o lume a elementului - dată, comună în 
felul ei de a fi, în istoria şi modul ei de producţie, o lume simplă şi naturală.  
Tocmai de aceea, reacţia în faţa ei nu poate fi decât de acceptare şi conformare. 
Don Quijote este de presupus că se simte cum nu se poate mai bine în mijlocul ei 
din moment ce, destul de delăsător în privinţa gospodăriei şi a moşiei,  are timp 
destul pentru frecventarea cărţilor de cavalerie.  

Relaţiile cu cei din preajmă sunt cum nu se poate mai cordiale. Aprecierea 
de care se bucură şi care, în final, va fi pusă în evidenţă, este caldă şi plină de 
respect. Nu există complicaţii în astfel de lume, iar orizontul este senin. Totul se 
complică în momentul în care cărţile de cavalerie îi ocupă orizontul. Acestea sunt 
responsabile de ruptura care intervine. Numai că ele nu aparţin acestei lumi. 
Provenienţa lor este stranie, într-o lume a elementului cărţile nu sunt posibile, aşa 
cum nu era posibilă povestea în lumea vechilor eroi. Ele nu au despre ce să 
povestească într-o astfel de lume pentru că elementul este, în sine, non-divizibil. 
Cărţile apar în momentul în care lumea se divide astfel încât o parte poate să 
povestească despre alta, una să se reflecte în alta.  

Este ceva enigmatic în felul în care cărţile reuşesc să se impună într-o 
astfel de lume suficientă. Ce anume determină ruperea personajului din lumea 
elementului şi înlocuirea ei cu una lipsită de simplitate, încărcată de complicaţii a 
căror finalitate nu este alta decât instaurarea unei lumi simple? 

„Poţi câştiga mâine ceea ce poţi să pierzi pe ziua de azi”2. Aici poate fi 
plasată criza lui don Quijote: în dezinteresul pentru cele aparţinătoare zilei de azi – 

                                                 
2 Ibidem, p. 91.  



320   Ion Militaru 

pentru element3. Cum se produce aceasta este destul de straniu. Cervantes spune: 
frecventarea cărţilor de cavalerie. Nu este însă suficient. Cum – necum criza se 
produce. Încet, lumea aceasta a zilei de azi se estompează, iar locul ei este luat de 
cealaltă lume, de mâine,  a cărţilor de cavalerie. În timp ce lumea de faţă este 
ştearsă prin neglijenţă şi lipsă de interes, cealaltă creşte, se dezvoltă şi ia chipul 
perfect al celei din cărţi.  

 Elementul, în structura lui dată, primită şi moştenită este înfrânt de carte. 
Ce anume din conţinutul unei cărţi vine să conteste  elementul? Ce anume din carte 
se constituie în structură antinomică la adresa elementului?   
 Răspunsul nu poate fi complicat: exact ceea ce constituie conţinutul 
acesteia, ce urmează contestării vieţii tihnite şi conforme din poziţia de început a 
situării. Tot ceea ce este povestit mai departe este contrar elementului.  
 

* 
Elementul dispare din clipa în care „începu să i se pară cu cale, şi chiar 

neapărat trebuincios, atât pentru faima bunului său nume, cât şi pentru folosul ţării 
sale, să se facă nici mai mult nici mai puţin decât cavaler rătăcitor şi s-o pornească 
prin lumea întreagă, călare şi cu armele-n mâini, în căutare de aventuri, făcând 
toate isprăvile pe care citise el că le făceau cavalerii rătăcitori, lecuind tot soiul de 
rele şi dând piept cu primejdiile în fel şi chip de prilejuri, de unde, ieşind cu bine la 
capăt, să-şi câştige renume şi glorie eternă”4. 

Este evident cum, în închipuirea tuturor  acestor lucruri, don Quijote nu 
mai păstrează nici urmă de percepţie ca facultate de raportare la ziua de azi. Pur şi 
simplu el nu mai percepe, aceasta este o facultate moartă, extirpată benevol şi 
înlocuită cu închipuirea. Acum, lumea se constituie pe bază de închipuire şi ordine 
a acesteia, iar ziua de mâine este lotul ei de lucru.  

Atunci când toate cele năzărite sunt suficient de vizibile „cel dintâi lucru 
pe care-l făcu fu să-şi cureţe o armură ce slujise strămoşilor săi, şi care,  mâncată 
de rugină şi mucegăită,  de veacuri în şir zăcea uitată într-un ungher”5. 

Îşi procură apoi o spadă, un coif - ambele la fel de rablagite ca şi armura! – 
şi un armăsar costeliv din grajd. Botezul calului, propriul său nume şi inventarea 
domniţei sunt ultimele ingrediente care-i completează garderoba şi îi încheie 
identitatea. 

„Când îşi văzu isprăvite toate pregătirile acestea, nu vru să mai piardă 
vremea, ci căută să-şi ducă gândul la înfăptuire, căci îi dădea ghes starea   
nevoiaşă-n care-şi zicea el că zace lumea din  pricina întârzierii lui, într-atât de 
multe erau nedreptăţile pe care-şi pusese în gând să le îndrepte, jignirile pe care 

                                                 
3 Într-o definiţie puţin riguroasă, dar determinată de criteriul prim, elementul este, simultan, două 
lucruri: ceea ce este aproape şi ceea ce nu este departe ( pentru că nu există un antonim perfect al lui 
departe, acesta va fi definit negativ, prin referinţă la aproape). 
4 Ibidem, pp. 33-34. 
5 Ibidem, 34. 
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trebuie să le răzbune, relele pe care să le vindece, silniciile pe care să le înlăture şi 
datoriile pe care să le stingă.”6 Şi don Quijote porneşte în lume.  

 
* 

Ce se întâmplă mai departe ţine de isteria delirului. De la un capăt la altul, 
noua lume îşi construieşte fizionomia din succesiunea întâmplărilor provocate de 
noua identitate a personajului şi a lumii.  

„Ieşiră într-o noapte din sat fără să-i vadă nimeni”7. Este de prisos 
întrebarea care vizează momentul nocturn al ieşirii. La fel de prisos este precizarea 
fără să-i vadă nimeni. Nu este firească părăsirea elementului, ea nu poate avea loc 
la lumina zilei, când privirile sunt în măsură să înregistreze ceea ce este straniu.  

Odată îndepărtaţi de sat, zăriră vreo treizeci - patruzeci de mori de vânt. 

Don Quijote este convins că are în faţă  treizeci şi mai bine de uriaşi, hotărât să-i 
înfrunte şi să le facă de petrecanie la toţi.  

Ce uriaşi? întreabă Sancho nedumerit. Aceştia pe care-i vezi, se explică 
don Quijote. Ia seama, luminăţia-ta, avertizează Sancho, că ăştia care se văd aicea 
nu-s uriaşi, ci mori de vânt, la care don Quijote nu are alt argument decât aceeaşi 
trimitere la cărţi: „se vede cât de colo că nu prea eşti citit”.  

Un ultim avertisment al lui Sancho, rostit puţin mai departe, se încheie cu 
acelaşi rezultat: să nu te orbească cumva necuratul! Este însă prea târziu, necuratul 
îşi intrase în drepturi. Tot ceea ce urmează îi arată lucrarea. Toate intervenţiile 
acestuia sunt pe bază de orbire.  

 
* 

La fel nu vede don Quijote, la capătul zilei când, hotărâţi să înnopteze 
undeva, în apropierea unui han vede un castel, iar hangiul castelan înconjurat de 
slugi: „îndată ce văzu hanul, îşi făcu singur nălucă, închipuindu-şi-l  castel cu patru 
turnuri şi cu acoperişurile de argint strălucitor, căruia nu-i lipsea nici puntea ce se 
lasă şi se ridică, nici hrubele cu tainiţe, nici toate cuvenitele acareturi cu care 
asemenea castele sunt zugrăvite de obicei”8. Nu vede nici cum doi călugări care 
însoţeau o cucoană în drum spre Sevilla nu sunt decât doi călugări. „Matahalele  
acelea negre ce se arată acolo trebuie să fie şi nu-i nicio îndoială că sunt niscai 
vrăjitori”.  

Nu vede nici cum lighenaşul unui bărbier care mergea dintr-un sat în altul 
în căutare de muşterii este doar lighenaşul unui bărbier, nu coif strălucitor din aur.  

Nimic din ceea ce întâlnesc cei doi în căutare de aventuri nu este ceea ce 
pare: nici oameni şi nici lucruri. Pentru ca aventurile să fie posibile, identităţile de 
primă instanţă sunt abandonate. În locul lor, apar identităţi care fac aventura 
posibilă, iar lumea năzărită – reală.  

                                                 
6 Ibidem, p. 38. 
7 Ibidem, p. 95.  
8 Ibidem, p. 42. 
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„Eu din voia cerului m-am născut în această vârstă de fier în care trăim, ca 
să pot reînvia în vremurile ei vârsta aurită sau vârsta de aur”.9  Coordonatele acestei 
vârste sunt pe bază de orbire şi complicaţie.  

Departe de element, nimic nu păstrează natura tautologică a acestuia. Totul 
este, de acum, pe bază de contradicţie şi fantasmă.    

 

Analitica elementului 
O carte se constituie din simboluri şi semnificaţii, nu realismul este 

totdeauna materia primă a artei, nu egalitatea de tip a=a epuizează materia acesteia. 
Don Quijote nu este o carte a realismului, iar cultura modernă nu s-a născut sub 
zodia acestuia. Dimpotrivă, în prima consecinţă a interpretării naşterii acestei 
culturi din scolastica Evului Mediu şi din cultura largă a acestuia, nu realismul este 
materia privilegiată. Dimpotrivă, divinitatea lui Dumnezeu, transcendenţa acestuia 
instituie îndrumarul evident al noului drum pe care trebuie să se orienteze arta10. În 
ciuda întregii libertăţi pe care aceasta şi-a asumat-o, arta modernă, cu romanul ca 
specie privilegiată şi definitorie, nu putea fi simplu realistă, plată şi exactă în 
redarea unei lumi lipsite de semnificaţie. 

 

* 

Pentru a scăpa de evidenţa celei dintâi lecturi care face din Don Quijote o 
colecţie de prostii, şi de posibilitatea celei de-a doua, care face din el o critică a 
romanelor cavalereşti intrate în demodare,  cartea în sine este un ghid mai credibil 
decât posibilităţile de interpretare. Autorul însuşi nu controla în totalitate ce putea 
fi în înţelesurile ei cartea: una pentru copii - simplă, naivă, amuzantă -, sau una 
pentru oameni mari - complicată, gravă, profundă în semnificaţii.  

„Într-un sătuc din La Mancha, de-al cărui nume nu ţin să-mi aduc aminte, 
nu-i mult de când trăia un hidalgo…”11. În introducerea făcută aici există trei 
variabile: satul, anonimatul şi hidalgul. Toate acestea reprezintă variabile pentru că, 
cel puţin într-o primă instanţă, pot fi înlocuite. Nicio necesitate nu este atât de 
evidentă încât să fie limpede pentru ce lucrurile care urmează să se întâmple sunt 
legate de un sat, de un nume şi de un hidalg. La fel de bine putea fi un oraş, un 
nume şi altceva decât un hidalg. 

De ce a preferat Cervantes variantele numite aici, alternativei lor? De ce 
aparţine personajul unui sat oarecare şi nu unui oraş? De ce nu este numit satul şi 
de ce statutul personajului este de hidalg scăpătat şi nu de nobil? 

 Evident, pentru că povestea este servită doar de aceste ipostaze şi nu de 
altele. Acesta este însă un răspuns superficial. Ce fel de poveste este aceea în care 
posibilităţile de rafinare a personajului sunt date deoparte şi în locul lor se preferă 
unele care coboară personajul în tot ce este mai elementar, elementarul însuşi? 
Satul este mai elementar decât oraşul, hidalgul este mai elementar decât 

cavalerul iar absenţa numelui  este mai elementară decât numele.  

                                                 
9 Ibidem, p. 255. 
10 Vezi Etienne Gilson, Index scolastico- cartezian. 
11 Cervantes, Don Quijote, Editura pentru literatură, 1969, vol. I, p. 27.  



 Viaţa elementelor: Elementul de la începuturile modernităţii (Don Quijote) 323 

Prin toate, Cervantes îşi anunţă preferinţa: povestea sa va fi una despre 
elementar. Şi pentru că o poveste despre elementar nu poate fi spusă, elementarul 
fiind non-narabil, o astfel de poveste care insistă acolo unde nimic nu este de 
povestit nu poate fi decât forţată. Ea va fi o poveste despre trădarea elementului, 
despre falsificarea acestuia şi despre adevăr, despre căinţă şi revenire, rătăcire şi 
moarte. 

Pentru a se ajunge însă la un astfel de final, trebuiau parcurse toate treptele 
prin care elementarul este abandonat, trădat şi sfârtecat; povestea despre moartea şi 
incendierea lui, despre renaşterea şi repunerea în drepturi; despre ceea ce este 
nemuritor şi indestructibil versus ceea ce este muritor şi destructibil.  

 
* 

 Don Quijote este povestea elementului spusă pentru modernitate. Ea este 
adaptarea vechii morale a epopeii eline care avertizase asupra comicului şi 
limitelor sale. Antichitatea făcuse câteva experimente asupra elementarului 
semnalând imposibilităţile acestuia. În rândul acestora, cel dintâi experiment eşuat 
fusese comicul. Întreaga ei cultură era structurată pe incompatibilitatea dintre 
elementar şi comic.  

 
* 

 Don Quijote este cel dintâi experiment de anvergură al modernităţii asupra 
elementului. Este răzbunarea acestuia asupra antichităţii şi incapacităţii acesteia de 
a valorifica comicul. Demonstraţia este simplă: despre element se poate vorbi şi în 
limbaj comic!  

 
* 

Într-un sătuc din La Mancha, de-al cărui nume nu ţin să-mi aduc aminte, 

nu-i mult de când trăia un hidalgo…Această propoziţie canonică în care 
elementarul este prezent în toată structura sa accesibilă istoric este precedată de 
altceva. Anterior acestei propoziţii, în chip de prolog,  circa douăzeci de pagini 
explicite îl arată pe Cervantes  obligat să-şi asume condiţia elementului în calitate 
de autor. 

Înainte de a prezenta noua istorie  a elementului pe înţelesul modernităţii, 
înainte de a închipui această istorie aşa cum o va descrie istoria lui don Quijote, 
acesta se vede nevoit să treacă în chip real el însuşi în condiţia elementului. 

Cum poate fi însă un autor trecut în condiţia elementului? Şi, mai ales, cum 
poate Parcurgerea dedicaţiei oferă răspunsul. 
  Aceasta este făcută ducelui de Bejar şi sună astfel: „Ducelui de Bejar, 
Marchiz de Gibraleon, conte de Benalcazar y banares de La Puebla  de Alcocer, 
Domn al oraşelor Capilla, Curiel şi Burguillos. 
 Cu deplină încredere în primirea bună şi cinstea pe care o face Excelenţa- 
Voastră, atâtor soiuri de cărţi, ca un principe înclinat a fi protectorul artelor 
frumoase, mai cu seamă al acelora din ele a căror nobleţe nu se înjoseşte să 
slujească vulgului ori să-i fie spre câştig, m-am hotărât să-l dau la lumină pe 
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Iscusitul hidalg Don Quijote de La Mancha, la adăpostul numelui ilustru al 
Excelenţei - Voastre, pe care o implor, cu toată smerenia cuvenită unei atât de 
mărite feţe, să primească bucuros a-l lua sub aripa sa ocrotitoare, pentru ca, la 
umbra acestui  nume, opera, chiar lipsită de  preţioasele podoabe ale eleganţei şi 
erudiţiei ce înveşmântă de obicei operele ticluite în cuhnia oamenilor cu mare 
ştiinţă de carte, să îndrăznească a înfrunta, sigură de sine, judecata acelora care, 
nepăzind limitele impuse de ignoranţa lor, au obiceiul să condamne, cu mai multă 
asprime decât dreptate, munca altora: căci de-o fi să-şi plece înţelepciunea 
Excelenţei – Voastre urechea spre cinstita rugă ce-i fac, am credinţa că n-ar 
dispreţui puţina însemnătate a acestei atât de umile slujbe. 
 

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA ”12 
 
 Ce poate să difere între personajul literar lipsit de cauză şi autorul lipsit de 
protecţie? Între un personaj scăpătat, dornic de a servi lumea eroilor, şi un autor dornic 
de a-şi proteja cartea? Între cauză şi protecţie? Nimic, într-adevăr! Nu diferenţa este de 
cercetat aici, cât asemănarea! Iar asemănarea, în măsura în care ar fi făcută, este între 
protagonistul romanului şi părintele său, între  don Quijote şi Cervantes.  

Don Quijote – Cervantes! Ce-i apropie este elementul! Don Quijote îi aparţine 
acestuia prin situarea originară. Pe aceasta o contestă în momentul în care vrea să intre 
în lumea eroilor, să fie unul dintre aceştia. Aceeaşi apartenenţă pentru Cervantes, 
potrivit dedicaţiei: recunoaşterea în poziţia de început a elementului, inferioară, - pe ea 
o scoate în faţă şi o contestă atunci când cere protecţie şi bunăvoinţă. 

 În privinţa diferenţei, aceasta este evidentă: între don Quijote- simplu 
hidalg scăpătat, pierdut ca simplu cetăţean în comunitatea rurală de care ţinea - şi 
cauză, între el şi eroii urmăriţi, citaţi şi imitaţi; între Cervantes însuşi şi ducele 
căruia i se închină cartea. 
   

* 
Cum poate fi construită mai eficient o antiteză între personaje decât 

coborându-l pe unul şi înălţându-l pe altul? Între ce este simplu, de început – 
elementul – şi ce este complex, final – rangul, poziţia? Ce poate fi spus mai mult în 
interiorul acestei dedicaţii astfel încât Cervantes să fie mai coborât iar respectivul 
conte mai înălţat? Câtă umilinţă şi cât servilism mai putea pune el aici pentru a 
obţine ceea ce dorea? Se pare că nimic nu mai putea fi adăugat, umilinţa şi 
servilismul erau depline. Perceperea elementului ca insuficienţă este cauza 
nebuniei. 
 Verticala fiinţei este înlocuită cu orizontala ei. Don Quijote este un 
abandon forţat al elementului,  o părăsire nechibzuită a acestuia în numele unui 
substitut al raţiunii.   
 

* 

                                                 
12 Ibidem, p. 3. 
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 Lui Cervantes nu-i este suficientă dedicaţia făcută în conformitate cu uzul 
vremii, cu obişnuinţa timpului şi, probabil, cu propria sa dorinţă. Acesteia îi 
urmează un prolog în care respectivul duce este înlocuit cu cititorul, căruia nu i se 
mai cere generozitate sau protecţie, ci de-a dreptul iniţiere în metodele de 
procedură ale unui astfel de roman. Relaţia colocvială dintre autor şi cititor este una 
între egali, ambii - expresii ale unuia şi aceluiaşi mod de situare în element. Vechea 
diferenţă dispare, antiteza între ranguri nu mai este amintită, autorul şi cititorul 
aparţin aceleiaşi lumi parmenidiene. Egala plafonare a ambilor face vizibilă 
fizionomia elementului: cititorul este lipsit de alte treburi, iar cartea este goală-

goluţă. 

 

 „PROLOG 
 Cititorule lipsit de alte treburi, şi fără să mă jur m-ai putea crede că tare-
aş vrea să fie cartea asta, ca una ce-i odrasla minţii mele, cea mai desfătătoare şi 
mai înţeleaptă din câte s-ar putea închipui. Dar n-am avut cum face eu de-a-
ndoaselea decât cer legile naturii, că-n sânul ei făptura toată naşte doar ce-i 

seamănă. Aşa că la ce să fi putut ea da născare, aşa stearpă şi şi de lipsită de 

orice şlefuială a culturii cum îmi e biata minte, dacă nu istoriei unui plod uscat 
ca acesta, aţos şi plin de toane şi de hachiţe, avan bătut de gânduri felurite, ce n-au 
trecut nicicând altcuiva prin cap…/…/Răgazul tihnei, pacea deplină a locului, 

întinderea  îmbietoare a câmpiei, seninul cerului, ori susurul izvoarelor şi 

duhul împăcat, au deopotrivă merit dacă muze chiar mai sterpe se-arată rodnice şi 
dau luminii lumii feţi care s-o umple de uimire şi de har.” – (s.m. I.M.). 
 Descalificarea ambilor termeni: cititor – carte, ba chiar a tuturor: cititor – 
autor – carte este suficientă: ne aflăm pe terenul celei mai simple hărţi a 
elementului. Cititorul este lipsit de treburi, iar legile naturii nu au de ce să 
neliniştească: în sânul ei făptura naşte doar ce-i seamănă, iar el, autorul, are de 
partea sa răgazul tihnei, pacea deplină a locului, întinderea îmbietoare a câmpiei, 

seninul cerului, susurul izvoarelor şi duhul împăcat. Cât despre muze, acestea ar 
putea să lipsească deşi serviciile fie şi ale uneia mai sterpe, nu ar fi de aruncat.  

 
* 

Undeva, la începutul inversiunilor şi transformărilor la care don Quijote 
recurge pentru a-şi construi lumea sa, adresându-se unui amărât plugar devenit 
pentru el  senor don Rodrigo  de  Narvaez,  primeşte următorul răspuns-replică din 
partea acestuia: „Ia seama luminăţia-ta, că eu nu sunt, păcatele mele, nici don 
Rodrigo de Narvaez, nici marchizul de mantua, ci Pedro Alonzo, vecinul 
luminăţiei-tale, iar luminăţia-ta nu eşti câtuşi de puţin Baldovinos ori Abindarraez, 
ci preacinstitul hidalgo, senor Quijada, aşa cum mă vezi şi cum te văd”13. 

Se poate trece peste fantezistele şi abuzivele interpretări preţioase ale 
exegeţilor în marginea răspunsului lui don Quijote. Nu este nici cazul trecerii 
acestei aserţiuni în hermeneutică biblică şi nici în ontologie. Simpla aserţiune în 

                                                 
13 Ibidem, pp. 70-71. 
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termeni de identitate ontologică nu permite trecerea în teritoriul acesteia şi 
abandonarea narativului strict. Le lăsăm la o parte: „Ştiu eu prea bine cine sunt, şi 
ştiu că pot fi nu numai ceea ce am spus, ci pot să fiu toţi cei doisprezece  pairs ai 
Franţei  laolaltă, şi toţi cei nouă cavaleri ai faimei…”14 răspunde don Quijote. 
Cheile de interpretare ale amplificării identităţii pretinse de don Quijote au furnizat 
o bază ambiguă pentru partizanii personajului, chiar şi pentru cei mai lucizi15. 

Cine este însă don Quijote dincolo de ce ştie el despre sine şi dincolo de 
ştiinţa sa? Este cel descris pe pagina de început: un hidalgo, şi încă nu unul dintre 
cei scuturaţi, ci „din cei cu lancea în panoplie, scut vechi, cal ogârjit şi ogar de 
hăituit vânatul…”16. Iar numele, ei bine, era dintre cele comune, ţinând cont de cel 
care avea să devină: „Unora le place să spună să era poreclit Quijada sau 
Quesada….”17. 

Ştiinţa despre sine a lui don Quijote vine în acest moment precis în care 
despărţirea sa de elementar abia începuse. 
 

* 
 Ce produce răsturnarea? Ce-l face pe bietul hidalg, somnolent în uzul 
beneficiilor moşiei sale, cinstit şi respectat pentru viaţa şi exemplul său, să-şi 
piardă minţile şi să renunţe la identitatea recunoscută, adoptând una fantezistă şi 
anapoda? Poate că se spune prea repede ce anume, iar Cervantes se precipită când 
spune atât de uşor: cărţile. Ele sunt de vină pentru sucirea minţilor bietului hidalg. 
„Ceea ce trebuie ştiut, aşadar este că sus-zisul hidalg, în răstimpurile lui de răgaz ( 
care ţineau mai tot anul), se dedase la cititul romanelor cavalereşti cu atâta foc şi cu 
atâta plăcere, că-şi uită aproape cu totul de vânătoare şi chiar de gospodărirea 
avutului său; şi până într-atâta îşi înteţi sminteala  asta  şi atât de departe ajunse  cu 
patima lui, că-şi vându sfoară de moşie după sfoară de moşie, bune toate de arătură, 
ca să-şi cumpere cărţi de cavalerie pentru citit, şi ajunse să şi le îngrămădească în 
casă pe toate câte le putu găsi”18. 
 Nicio altă cauză nu pare mai potrivită, în registrul adoptat, pentru a explica 
nebunia. Cărţile deţin monopolul exclusivismului: „Ce mai vorbă lungă; se cufundă 
hidalgul nostru în aşa hal în citanie, că-şi trecea nopţile toate citind, din murgul 
serii şi până-n revărsatul zorilor, şi toate zilele, din prea mult citit şi din prea puţin 
dormit, i se uscară creierii, încât îşi pierdu minţile. Închipuirea  i se împuie cu tot 
ce citea în cărţi, cu farmece şi cu lupte drepte, cu bătălii şi cu provocări la duel, cu 
declaraţii de dragoste şi cu iubiri, cu chinuri şi cu sminteli nemaiauzite. Şi-i intră în 
cap aşa de straşnic  că toată grămada aceea de scorneli pe care le citea, petrecute 

                                                 
14 Ibidem, p. 71. 
15 Nici Ortega şi nici Unamuno nu au scăpat de presiunea dogmatică a filosofiei. Acolo unde cel mai 
inocent cuvânt vine în atingere cu un lexic de prestigiu, iureşul interpretării nu poate fi stăvilit. Cine 

sunt, devine o bază formidabilă pentru ontologia dezlănţuită a donquijotismului inadecvat.  
16 Ibidem, p. 27. 
17 Ibidem.  
18 Ibidem, p. 29.  
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doar în vis, erau adevărul-adevărat, încât pentru el nu se afla pe lume istorie mai 
vrednică de crezare”19. 
 Explicaţia este însă prea simplă pentru a fi crezută. Ce puteau furniza 
cărţile într-atât încât să determine renunţarea la element şi reinventarea identităţii?  

Mai întâi ele vorbeau despre altceva, despre o altă lume, alte personaje şi 
alte întâmplări. Ele introduc posibilitatea unei alternative: vorbesc despre o altă 
lume, a doua, a treia sau a „n”-a; multiplică lumile descriindu-le tocmai pe cele 
mai fericite, mai frumoase, mai atractive. Ele spun celei de faţă: nu eşti singura, 
nici cea mai bună, nici cea mai frumoasă. Chiar de reală, alături de finitul tău, o 
alta poate fi preferată ţie.  
 Cărţile aveau despre ce să spună: lumea devenise, se multiplicase, exista; 
era admisă în codul privirii şi se putea povesti. Eroii de la Troia nu aveau unde 
privi pentru că nu exista o altă lume care s-o facă posibilă pe prima, să o ajute să se 
reflecte: ei erau lumea. Ori, nu puteau privi lumea fără să se privească pe sine. De 
aici imposibilitatea de a vorbi despre un astfel de subiect în cazul lor! 
 Cărţile nu vorbeau despre ele însele, ci despre lume, şi anume: despre ce 
devenise ea. Deci, în cauză nu sunt cărţile, ci fiinţa lumii devenită alta prin 
multiplicare.  
 Povestea lui don Quijote este posibilă din cauza unei situaţii diferite. Acum 
există cartea, iar fundamentul ei este lumea şi variantele ei virtuale. Cititorul intră 
în virtualitatea acesteia, depunându-şi jurământul pe oricare. El poate jura pe alte 
lumi, reale, virtuale, nu mai contează.  
 

* 
   Prima transformare: nimic din ceea ce era nu rămâne acelaşi, ziua de mâine 

substituită zilei de azi . Se începe cu sine: din don Alonso Quejada, devine don 
Quijote. În contul acestuia se creează un rol: este chemat să îndrepte nedreptăţile 

lumii, să lupte cu uriaşi şi să salveze domniţe. 
 Apoi, apropiaţii săi devin cu toţii altcineva. În fine, porneşte în lume. În 
cursul acesteia, de-al lungul şi de-a latul ei, întâlneşte drumeţi, păstori, bărbaţi şi 
femei. Cu toţii suferă aceeaşi transmutaţie identitară: devin nobili, prinţi, cavaleri şi 
prinţese; hanurile devin castele iar turmele de porci armate duşmane. 

Cheia este una şi aceeaşi: din identitatea primară, localizabilă strict în 
topometria vremii, se trece la una de împrumut, livrescă şi fantezistă. 

Pe scurt, elementul este nevoit să facă un pas înapoi iar în locul său să 
apară închipuiri: mituri, legende, eroi. 
 

* 
 Consecinţa: ceea ce este dezirabil, forma de ideal în care don Quijote 
reinvesteşte lumea, diferă de element. Practic, idealul distruge elementul. 
Vitalitatea este înfrântă de idealitate. Între cele două, încă de la început, se 

                                                 
19 Ibidem, p. 32. 
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dezlănţuie un război definitiv. Niciunul dintre cele două nu poate vieţui în prezenţa 
celuilalt. Idealul nu poate subzista în prezenţa realului şi nici invers.  

 
* 

 Pentru început, noua lume i se prezintă în culori trandafirii: „aşa, cu 
asemenea gânduri desfătătoare, lăsându-se furat de vraja lor stranie…”20. După 
care începe pregătirea. „Cel dintâi lucru pe care-l făcu fu să-şi cureţe  o armură ce 
slujise strămoşilor săi, şi care,  mâncată de rugină  şi mucegăită, de veacuri în şir 
zăcea uitată într-un ungher. O curăţă şi o drese  cât putu mai bine….”21.  În grajd, 
hidalg scăpătat, nu avea decât o biată mârţoagă. „Se duse apoi să-şi vadă calul şi, 
cu toate că-i putea număra cusururi mai multe decât gologanii daţi cusur de la un  
galben şi-avea mai multe metehne decât calul lui Gonela, care tantum pellis et 

ossa fuit, lui i se păru că nici cu Ducipalul lui Alexandru, nici cu Babieca, bidiviul 
marelui Cid, nu l-ar fi putut asemui”22.  
  Numele îi dă, însă, cea mai mare bătaie de cap, trebuindu-i lui don  
Quijote nici mai mult nici mai puţin decât patru zile să reflecteze la el:  „căci ( 
după cum îşi tot spunea  vorbind singur) calul unui cavaler atât de vestit şi, pe 
lângă asta, un cal atât de minunat, nu se cădea să rămână fără de nume celebru. Aşa 
că-şi bătu capul să i-l găsească, şi să i-l găsească /…/ Aşadar , după ce scorni în 
închipuirea lui o mulţime de  nume, pe care le compuse, le şterse şi le părăsi, le 
lungi şi le scurtă, le făcu şi le desfăcu în minte, ajunse să-l numească Rocinante, - 
nume – după părerea sa – şi nobil şi sonor”23. 
 Este dificil de văzut dacă transformarea începe de la nume sau de le ceva 
care precede numele. În tot cazul, cu numele se începe cartea fiinţelor imaginare. 

Calul este prima; urmează omul, adică don Quijote. Cine era înainte şi cine este 
acum? „Unora le place să spună că era poreclit Quijada ori Quesada – asupra 
acestui punct există oarecare divergenţe de păreri între autorii care s-au ocupat de 
cazul lui – cu toate că, după conjecturile cele mai vrednice de crezare, se poate 
deduce că i se zicea Quesana. Dar asta n-are cine ştie ce însemnătate pentru 
povestirea noastră”24. 
 Cervantes, cel puţin asupra acestui punct, se înşală. Numele are importanţă 
atât vreme cât tocmai un nume şi nu altul este refuzat de don Quijote, un nume şi 
nu altul este înlocuit, aşa cum i se cere unui cavaler rătăcitor în a cărui tagmă don 
Quijote se pregăteşte să intre. Cele patru zile câte i-au trebuit pentru a găsi un nume 
bidiviului său, nu-i sunt suficiente în cazul său. De aceea, „cum îşi văzu calul 
botezat atât de pe gustul său, îi veni chef să-şi pună şi lui un nume, şi-şi mai bătu 
capul cu asta încă opt zile, iar la capătul lor hotărî să se numească don Quijote.”25 

                                                 
20 Ibidem, p. 34. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem, p. 35. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem, pp. 28-29. 
25 Ibidem, p. 36. 
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 Este momentul în care don Quijote recapitulează: cine este cavalerul 
rătăcitor şi ce anume intră în portofoliul acestuia. Găseşte, conform statutului pe 
care toate cărţile despre cavalerie îl mărturisesc, armele, calul – al cărui nume 
generic: caballae, are, evidentă prioritate faţă de alte aspecte, fie şi faţă de cele care 
numesc idealul acestuia! -  numele acestuia Rosinante! – propriul său nume, fără de 
a cărui investire nu poate fi ceea ce vrea, şi…ceva ce lipseşte: „nu-i mai lipsea 
nimic altceva decât să-şi caute o domniţă de care să se îndrăgostească; fiindcă un 
cavaler rătăcitor fără iubită e ca un arbore fără frunze şi fructe şi ca un trup fără 
suflet”26. 
 Pentru că toate suferă transfigurarea generică în urma căreia se 
abandonează vechea lume, simplă, elementară, reală, păşindu-se într-una 
confecţionată, iluzorie, domniţa de care are anevoie don Quijote, are aceeaşi 
apartenenţă la lumea simplă, elementară. „Se întâmplă, pe cât se presupune, ca într-
un cătun alăturat de-al său să se afle o ţărancă tânără, foarte chipeşă, de care el 
fusese o vreme îndrăgostit, deşi fata, se-nţelege de la sine, habar n-avusese 
vreodată şi nici nu-l băgase în seamă. O chema Aldonza Lorenzo, şi ei i se păru cu 
cale cavalerului nostru să-i dea titlul de stăpână a gândurilor lui; căutându-i deci un 
nume care să nu se  depărteze prea din cale-afară de-al ei şi care să aducă a nume 
de prinţesă, amintind vreo doamnă de neam mare, se hotărî să-i spună Dulcinea del 
Toboso ( pentru că era de fel din Toboso), nume, cum i se părea lui, mângâios la 
auz, ieşit din comun şi plin de tâlcuri adânci…”27. 
 Schimbarea numelui, găsirea domniţei, nu sunt ultimele piese în marele 
puzzle al transfigurării.  
 Pentru pornirea în lume şi înscrierea în ordinea cavaleriei rătăcitoare este 
nevoie de o raţiune, de o justificare şi de o ideologie. Acum apar primele 
discursuri, forma lor de început28.  

 
* 

 Discursul; ordinea legată de neputinţă 

Spre deosebire de vechea carte a eroilor, cu personaje mai degrabă 
taciturne decât guralive, introvertite decât extrovertite, noua carte  aproape că se 
pierde în dedicaţii, prologuri şi închinăciuni de toate felurile. Multe pagini abia de 
par suficiente pentru o introducere care parcă nu-şi găseşte suflul. 

Cu siguranţă, noul canon al eroului are nevoie de multe cuvinte, de 
introduceri şi deschideri greoaie. Peste douăzeci de pagini îl pregătesc pe cititor să 
ajungă la capitolul 1 al lui Don Quijote.  

Este uşor de văzut diferenţa. Eroii lui Homer nu se pierd în tirade 
nesfârşite, nu-şi laudă rangul şi nu vorbesc de unii singuri închipuindu-şi viitorul. 
Este greu de închipuit în contul lui Ahile un astfel de narcisism de care se lasă prins 
don Quijote: „Fericită epocă şi fericit veac  cel în care vor vedea lumina faimoasele 
mele isprăvi, vrednice de gravat în bronz, de sculptat în marmură şi de zugrăvit în 
                                                 
26 Ibidem, p. 36-37. 
27 Ibidem, pp. 37-38. 
28 Ibidem, pp. 37, 39. 
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tablouri, ca să le rămână amintirea în viitor!”29. Nici Agamemnon, şi nici Priam, 
nici Menelau şi nici Ajax nu ar fi putut subscrie la o asemenea viziune, constructori 
ai propriului viitor, ai propriei posterităţi!  

 
* 

Dacă vechii eroi sunt taciturni, făcând să prevaleze mai mult acţiunea, noul 
erou este palavragiu, aproape în totalitate vorbire şi discurs. În toate acţiunile sale, 
don Quijote lasă vorbirea să prevaleze anticipând acţiunea. Se călătoreşte mult în 

cărţile lui Sade – notează Roland Barthes, cu referire la cărţile marchizului de 
Sade. Se vorbeşte mult în cărţile lui Cervantes - în Don Quijote  cel mai mult! 

Fără excepţie, don Quijote mai întâi vorbeşte: îi explică lui Sancho Panza, 
explică altora, îşi explică sieşi. O face cu privire la lume şi la felul cum trebuie 
vorbit în ea. Nimeni nu-l înţelege, pentru că nimeni nu înţelege acest preludiu al ei, 
acest fel de a vorbi. Primul semn al nebuniei lui don Quijote este limba. „Vorbirea 
aceasta de neînţeles pentru cele două femei, ca şi boiul ciudat al cavalerului nostru, 
nu făcea decât să le sporească lor râsetele…”30. Celor două femei – de stradă, cum 
le numeşte Cervantes! li se adresează don Quijote în limba cavalerilor: „Nu fugiţi, 
mărite domniţe, şi nu vă fie teamă de vreun neajuns, căci cavalerilor din tagma de 
care eu ţin nu le este îngăduit şi nici nu le stă bine să se atingă măcar de-un fir de 
păr al cuiva, şi mai cu seamă de nişte domniţe de neam, aşa cum vă arată chipul a 
fi”31. Un astfel de mod de adresare le este  străin celor două prostituate. „Auzindu-
se numite domniţe, lucru atât de străin  meseriei lor, nu-şi mai putură ţine râsul şi 
hohotiră până într-atâta, încât lui don Quijote îi sări ţandăra …”32. 

Din cărţi, se împrumută nu doar lumea, ci şi vorbirea ei. Ambelor, don 
Quijote li se adaptează perfect. Poate că mai ciudată nu este lumea de care el vrea 
să aparţină, cât vorbirea acesteia. O vorbire pe don Quijote o stăpâneşte la 
perfecţiune. Ea este cea care intrigă mult, indispune şi enervează. Refuzul lui don 
Quijote nu este refuz al faptelor de care vorbeşte, cât refuz al acestei limbi, al 
felului de  a vorbi.  

De aceea, nu atât lumea ca atare, fantezistă, anapoda, cât forma ei verbală 
este simptomul nebuniei. Ea este poarta de intrare în patologia personajului.  

 
* 

Felul de a vorbi al lui don Quijote, cantitatea vorbirii sufocă respectiva 

lume. De aici slăbiciunea şi nebunia: eroii sunt eminamente acţiune, mai puţin 

sau deloc vorbire. Vorbirea lui don Quijote este întinsă, nesfârşită, despre câte-n 
lună şi-n stele. Don Quijote este un palavragiu sadea, indiferent că o face în limba 
elevată a tagmei cavalerilor, sau în cea neîngrijită, grosolană, a lui Sancho.  

De ce nu vorbesc la nesfârşit eroii? De ce, în ceasurile de răgaz, petrecute 
în tabăra din jurul focului, nu se întind la taclale şi bârfe reciproce? Pentru că ei 

                                                 
29 Ibidem, p. 40. 
30 Ibidem, p.43. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 



 Viaţa elementelor: Elementul de la începuturile modernităţii (Don Quijote) 331 

sunt elementul pe care nicio vorbire nu-l sporeşte şi, la limită, nici nu-l 

exprimă. 

De ce vorbeşte atâta don Quijote? Pentru că, abandonându-şi lumea simplă 
în care se afla, egal tuturor celorlalţi, respectat de către vecini şi cunoscuţi, se 
pierde în multiplicitatea cuvântului. Aici, cuvântul nu zideşte, nu edifică, nu 

afirmă. Cuvântul lui don Quijote, îndepărtează, instituie distanţa şi alienează. 

Cu cât vorbeşte mai mult, cu atât le pare celorlalţi mai nebun, mai străin. Prin 

toate cuvintele pe care le rosteşte, el se închide. Cu cât lumea lui este mai bine 

ticluită, mai explicată şi vorbită, cu atât este mai departe, mai străină, mai 

izolată.  Cuvântul ucide elementul! 

 
* 

Existenţa unui raport fin între elocinţă, discurs şi retorică, pe de o parte, şi 
acţiune, eveniment, istorie, pe de altă parte… În măsura în care cele două extreme 
explică istoria, mecanismul are la bază diacronia. Istoria nu poate funcţiona pe bază 
de sincronie a acestora. O astfel de dualitate produce blocaj. Istoria este distribuire 
diferenţiată.  

Aşadar, prezenţa acţiunii înseamnă dispensă pentru limbaj şi invers, 
absenţa acesteia creează disponibilitate. În prezenţa cuvântului, elementul nu se 

simte bine! 
 

* 
Acolo unde există elocinţă, unde vorbirea se rafinează devenind artă, 

acţiunea nu e prezentă. Arta războiului, o astfel de artă nu poate fi decât urma 
răspicată a neînţelegerii. Nu există artă a războiului, există artă şi război, artă după 
război, război după artă…Diacronie, diferenţă, nicidecum altceva! 

 
* 

Eroii originari nu sunt discursivi, vorbirea aleasă nu le aparţine. Vorbirea 
aleasă şi vorbirea multă, nici una nu le este aproape. Stilul este tot ce poate fi mai 
departe de ei. Fără a fi maeştri ai cuvântului, tocmai absenţa lor a eliberat discursul, 
i-a făcut posibilă apariţia şi i-a schiţat modalităţile de rafinare. Dimensiunea 
discursului: de a aparţine unei lumi non-eroice, condiţionat de o altfel de lume… 

Pentru că nu aparţine unei astfel de lumi a non-discursului, don Quijote 
vorbeşte, vorbeşte mult, naşterea şi moartea lui fiind legate de cuvânt, ambele: 
naştere şi moarte – atârnând de adoptarea, respectiv, abandonarea cuvântului.  

Prea târziu pentru zei, prea devreme pentru fiinţă! – se îngrijorează 
Heidegger. Prea târziu, prea devreme, poate că nu sunt motive de îngrijorare. 
Plasat între acestea, don Quijote nu rosteşte nici un lamento. Nu se entuziasmează 
şi nu devine elegiac. Trăieşte fără patimă în convingere şi certitudine. Doar 
afirmase: ştie cine este şi cine poate fi!  

 
* 
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O teză psihanalitică contingentă: energia neirosită în luptă trece în logos, 

devine artă, vorbire, discurs. La limită, o astfel de energie devine morală. 

Posibil  teren de exerciţiu pentru psihanaliză: nu eroii originari, eroii 
războinici, ci eroii casnici, supuşi straniei liste a tabuu-urilor fac posibil cuvântul, 
discursul… Nu Agamemnon- războinic, rege al aheilor la Troia, ci Agamemnon 
care nu ezită să-şi sacrifice propria fiică, pe Iphigenia; Agamemnon care, odată 
întors acasă, este ucis de propriul frate Egist şi de Clitemnestra. Un Agamemnon 
asupra căruia se îngrămădesc judecăţi morale. 

 
* 

După ce pregătirile sunt încheiate, don Quijote este gata de drum, nu 
înainte de a-şi vorbi singur în limba cărţilor citite: „Cine se mai poate îndoi că 
odată, cândva, într-o epocă viitoare, când va fi să vadă lumina tiparului istoria 
adevărată a faimoaselor  mele isprăvi, cărturarul care le va scrie nu va pune, 
ajungând cu povestirea la această  dintâi plecare a mea în revărsatul zorilor, o frază 
cam în felul acesta: De-abia îşi întinsese rumenul Apolo pe suprafaţa vastă a 
spaţiului terestru şuviţele aurii ale frumoaselor lui plete, de-abia apucaseră 
păsărelele pictate în mii de culori să salute cu limbile lor, sonore ca nişte harfe, 
într-o dulce şi curgătoare ca mierea armonie, venirea aurorei cu degetele-i 
trandafirii, care, părăsind patul moale al soţului ei gelos, se arăta muritorilor la 
uşile şi balcoanele orizontului provinciei La Mancha, că ilustrul cavaler don 
Quijote de La Mancha, smulgându-se odihnei dintre pernele de puf, îşi încălecă 
faimosul bidiviu, pe Rocinante, şi purcese la drum…”33. 

Şi pentru că în ordinea lumii pe care urmează să o inaugureze, există 
dragoste, domniţe şi iubite, cavalerul fără domniţă fiind ca un arbore fără frunze şi 

fructe şi ca un trup fără suflet don Quijote îşi construieşte discursul despre 
domniţe: „Dacă cumva păcatele mele multe şi grele, ori, mai curând, steaua mea 
cea bună mă pun faţă în faţă cu vreun uriaş, aşa cum li se întâmplă de obicei 
cavalerilor rătăcitori, şi-l dobor la pământ dintr-o lovitură, ori îl spintec în două, 
ori, în sfârşit, îl birui şi-l fac să-mi ceară să-i cruţ viaţa, strică oare, la o adică, să 
am cui îl trimite să se înfăţişeze drept ofrandă, intrând şi aruncându-se  în genunchi 
dinaintea dulcii mele stăpâne, căreia să-i spună cu voce smerită şi plină de 
supunere: Eu stăpână, sunt uriaşul Caraculiambro, domn al insulei Malindrania, 
învins în luptă dreaptă de cavalerul care nu va fi nicicând îndeajuns de  lăudat 
precât merită, don Quijote de La Mancha, care mi-a poruncit să mă înfăţişez 
dinaintea înălţimii tale, pentru ca măria ta să hotărască de soarta mea după cum i-o 
fi placul”34. Este, probabil, ultimul discurs în ordinea generală a transmutării lumii. 
De aceea şi satisfacţia lui: O, cât se bucură bunul nostru cavaler după ce-şi ticlui 

logosul acesta, şi mai cu seamă după ce găsi cui să dea numele de aleasă a inimii 

sale! 

  
 

                                                 
33 Ibidem, pp. 39-40. 
34 Ibidem, p. 37. 
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Lumea după element; cele dintâi transfigurări  

Nu se întârzie mult şi nici Cervantes nu complică explicaţia cu privire la 
trecerea de la starea elementară – normală şi naturală – în care se află pentru 
început personajul. Se pare că este suficientă implicarea cărţilor. „Închipuirea i se 
împuie cu tot ce citea în cărţi, cu farmece şi cu lupte drepte, cu bătălii şi cu 
provocări la duel, ci declaraţii de dragoste şi cu iubiri, cu chinuri şi cu sminteli 
nemaiauzite”35.  

Închipuirea nu rămâne circumscrisă pe conţinutul furnizat de cărţi. Ea 
transfigurează totul: „…aventurierului nostru tot ce-i trecea prin cap, tot ce vedea 
sau îşi închipuia i se părea  alcătuit sau săvârşit în felul celor citite”36. 

Nu este de mirare: odată părăsit elementul, orice este posibil. Orice 
închipuire este posibilă. Preţul achitat pentru abandonul acestuia este completul 
arbitrariu al închipuirii. Nu este nici-o logică în derularea acestuia. Succesiunea 
fanteziilor nu are nici-o ordine. Nu există limite şi nici capăt al acestora. 

Şi astfel porneşte cavalerul în lume. „Merse aproape toată ziua fără să 
întâmpine ceva ce-ar fi vrednic de povestit, lucru care-l scotea din sărite …”37. 

Este semnificativ cum primul contact cu lumea non-elementară nu are 
nimic neobişnuit. Poate că don Quijote părăsise lumea elementului din cauza 
obişnuinţei. Se obişnuise cu această lume, monotonă, egală cu sine, parmenidiană. 
Dincolo de ea începea, aşa cum arătau cărţile, o altă lume: dinamică, inegală, 
heraclitiană: un râu aflat în continuă curgere, în care nu te poţi scălda de două ori. 
O astfel de lumea dorea don Quijote în care unicitatea să curgă aidoma râului. Din 
repulsie pentru un filosof şi din adorarea altuia se naşte nebunia acestuia.  

 Don Quijote nu întâlneşte nimic pentru că o astfel de lume nu are adevăr. 
Aparenţele ei se dizolvă la cea dintâi privire atentă. Ceea ce se întâmplă de-a 
lungul acestei zile, faptul că nu se întâmplă nimic, riscă să-l trimită pe don Quijote 
înapoi acasă. Visele pe care el şi le făcuse în privinţa ei sunt doar vise. El o poate 
abandona, se poate întoarce înapoi, la lumea elementului fără să piardă nimic.  

Tocmai pentru că adevărul acestei lumi este expus de-a lungul unei zile     
– un adevăr gol-goluţ – intră în joc nălucirea. La capătul zilei, când o astfel de lume 
arată că nu are nimic vrednic de a fi povestit, don Quijote inventează în contul ei: 
„la lăsarea serii, atât mârţoaga lui cât şi el se aflau istoviţi şi morţi de foame, şi, 
uitându-se el în toate părţile ca să vadă dacă nu cumva descoperă vreun castel, sau 
vreo colibă de păstori măcar, unde să-şi întindă mădularele ostenite şi unde să-şi şi 
poată afla leac foamei şi nevoinţei, văzu, nu departe de drumul pe care-l străbătea, 
un han, şi i se păru că vede steaua care-l călăuzea spre porţile - ba chiar înspre 
palatele – mântuirii sufletului său”38.  

Unamuno nu acordă nici-o atenţie acestui debut al nălucirii. Interesat cum 
este de oamenii întâlniţi şi de prototipurile lor ancestrale,  hanul care devine castel 
nu-i spune nimic din cele ce-i spune lui don Quijote: „îndată ce văzu hanul, îşi făcu 

                                                 
35 Ibidem, p. 32. 
36 Ibidem, p. 42. 
37 Ibidem, p. 41. 
38 Ibidem, p. 41. 
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singur nălucă, închipuindu-şi-l castel cu patru turnuri şi coperişurile de argint 
strălucitor, căruia nu-i lipsea nici puntea ce se lasă şi se ridică, nici hrubele cu 
tainiţe, nici toate cuvenitele acareturi cu care asemenea castele sunt zugrăvite de 
obicei”39. Unamuno poate să consemneze în contul acestei importante zile doar 
atât: „amurgul acestei prime zile a vieţii lui de glorie”40. 

Nici că se putea mai bine: primele feţe întâlnite, sunt două prostituate. Ele 
sunt cele dintâi beneficiare ale transfigurării. Ajungând la han, „la poartă stăteau 
două tinere, din cele cunoscute sub numele de femei de stradă….”41. Acestea îi par 
lui don Quijote două domniţe. Adresarea lui are în vedere statutul înalt: „Nu fugiţi 
mărite domniţe, şi nu vă fie teamă de vreun neajuns, căci cavalerilor din tagma de 
care ţin eu nu le este îngăduit şi nici nu le stă bine să se atingă măcar de-un fir de 
păr al cuiva, şi mai cu seamă de nişte domniţe  de neam, aşa cum vă arată chipul a 
fi”42.  

Aceeaşi procedură antitetică: la un capăt – tot ce este situat la limită: 
prostituatele – la celălalt – tot ce este mai înalt: rangul, domniţele. Diferenţa dintre 
element şi contrariul său! 

De aici încolo, isteria aiurelilor este fără oprire: „îşi închipuie ceea ce 
dorea. Că morunul sărat era păstrăv pescuit atunci, pâinea – cozonac, târfele – 
doamne de viţă, hangiul – castelan al fortăreţei …”43. Proverbiale au rămas însă 
două: morile de vânt luate drept uriaşi şi turmele de oi – armată de duşmani. Un 
inventar scrupulos al tuturor acestor năluciri în perspectiva semnificaţiei: ordinea şi 
logica elementului nu există. 

De ce din întreaga listă a aiurelilor, morile de vânt şi turma de oi  au furnizat 
paradigme al neroziei proverbiale?   

 
* 

La finele celei de-a doua părţi a romanului, exasperat de posibilitatea cine 
ştie a cărei continuări supărătoare venite de aiurea, Cervantes decide soarta 
personajului: nu se poate la nesfârşit urmări nebunia. Don Quijote moare şi acest 
lucru este deplâns de toţi comentatorii, inclusiv de către cititori.  

De regulă, moartea personajului - a oricărui personaj! - este regretată. Don 
Quijote nu este însă un personaj ca oricare altul. Din contră, el nu seamănă nici 
unuia (raportarea are în vedere trecutul!) şi nici unul nu-i va semăna ( raportarea 
are în vedere viitorul!). 

 

* 

Apostazia lui don Quijote 
Înainte de a muri, don Quijote revine la vechea identitate: elementul. Nu i 

se datorează în totalitate, dar nici nu-i este străin. Formulat mai prudent, s-ar putea 

                                                 
39 Ibidem, p. 42. 
40 Miguel de Unamuno, Viaţa lui don Quijote şi Sancho, Editura Univers, 1983, p. 83. 
41 Ibidem, p. 42. 
42 Ibidem, p. 43.  
43 Ibidem, p. 47. 
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spune că participă la ea propria voinţă, voinţa altora şi circumstanţele. La capătul 
tuturor este cel ce fusese înainte: Alonso Quijano.  

Moartea îl readuce la element, nu elementul este însă cel ce-i aduce 
moartea.  

 
* 

Nimic din ceea ce este aproape, subsumat zilei de azi, nu-l interesează pe 
don Quijote. Nu-l interesează lumea în chipul ei imediat, în varianta apropierii sale. 
Pentru el lumea este după chipul îndepărtării, al zilei de mâine, al celei care fusese 
cândva, purtând în sine posibilitatea renovării: un mâine care a fost ieri! Lumea de 
departe este adevărul lumii, chipul ei real: apostazia!  

 
* 

Avea don Quijote apetenţa pentru conţinutul zilei de azi, convenţional 
numit în lexicul  tradiţional drept real? Atâta vreme cât atitudinea sa faţă de sine, 
de imediatul contextului vieţii şi al lumii era una de refuz, evident, un astfel refuz 
este de natură să confere un răspuns negativ. Un astfel de real nu era unul dat, găsit 
acolo din ziua de ieri, de alaltăieri şi de la facerea lumii. Nu era unul despre a cărui 
fiinţă şi ale cărui temeiuri el să nu poată spună nimic. Nu era expresia învăluită în 
mister a acestuia pentru care raţiunea umană să zdrobească întunericul şi bezna 
care îl învăluiau. Era un real imediat, blând, maleabil, la purtător, cu posibilitatea 
de a fi construit hic et nunc. Realul nu-şi avea transcendenţa care să-l opună 
subiectului. 

Dezirabilitatea lui era refuzul elementului şi înlocuirea acestuia cu mitul. 
Nu se raportează la real drept ceea ce îl precedă, îl anticipează pe sine şi acţiunile 
sale. Nu se raportează la el ca la realul absolut, care întemeiază acţiunile şi fiinţa, 
istoria sa şi a lumii, ca la realul transcendental, ci ca la real imanent din interiorul 
fiinţei sale, de aceea cu un control deplin asupra sa şi asupra posibilităţilor sale de 
transformare.  
 

* 
Pe scurt, don Quijote refuză elementul în expresia cotidiană a zilei de azi. 

Construcţiile sale, fantezia care-i produce transfigurarea lumii este, de fapt, fuga de 
element. Şi pentru că, finalmente, aşa ceva este imposibil, la capătul aventurilor 
sale există întoarcere. În final, don Quijote se întoarce acasă, conform jargonului 
hegelian, se întoarce la sine. „Deoarece lucrurile omeneşti nu dăinuiesc veşnic, ci 
coboară necurmat de la obârşii până ce ajung la capătul  cel din urmă – şi asta se 
întâmplă îndeosebi cu vieţile oamenilor – şi deoarece viaţa lui don Quijote n-avea 
nici un înscris din partea cerului ca să-şi oprească curgerea,  îi sosi şi lui sorocul şi 
veleatul tocmai când  nici cu gândul nu gândea…”44. Acum, el recunoaşte chipul 
lumii sub chipul cunoscuţilor şi al vecinilor, al prietenilor şi al tuturor celor pe 
care-i întâlnise. Cu adevărat, acum el ştie mai mult de cine este: „nu ştiu dacă sunt 

                                                 
44 Ibidem, vol. 4, p. 388. 
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sau nu bun; atâta ştiu numai, că nu sunt eu cel rău”45. Revine la identităţi pe care le 
refuzase. Le spune tuturor pe nume şi îi cheamă pe numele lor adevărate. Le cere 
expres să renunţe la glume. „Eu,  domnilor, simt că mă apropii cu paşi repezi de 
moarte; lăsaţi gluma la o parte şi aduceţi-mi un duhovnic care să mă 
spovedească…”46. 

În apropierea morţii, elementul nu mai poate fi refuzat. Acţiunea ultimă 
este una de recunoaştere: de element nu se poate fugi. Fantezia nu poate înlocui 

elementul, şi nici idealul-realul: „fost-am cât am fost don Quijote de La Mancha, 
acum sunt Alonso cel Bun. Fie ca pocăinţa şi cugetul meu deschis să mă facă iarăşi 
vrednic în ochii domniilor-voastre, aşa cum eram mai înainte”47.  

Identitatea recâştigată nu este simplă enunţ de asumare. Ea beneficiază de 
participarea conştiinţei la un complet exerciţiu de catharsis: „Mintea mi-e acum 
deschisă şi limpede, fără umbrele întunecate ale eresurilor pe care le aşternuse 
deasupra-i vătămătoarea şi îndelunga citire a blestematelor cărţi de poveşti cavalereşti. 
Acum îmi dau seama de bazaconiile şi de minciunile lor şi nu-mi pare rău de altceva 
decât că mi-au căzut atât de târziu solzii de pe ochi şi nu mai am timp să-mi răscumpăr 
fapta, citind alte cărţi, care să-mi fie adevărată lumină pentru suflet”48. 

La fel de precipitată şi vinovată este invocarea cărţilor în calitate de cauză  
a orbirii, a creşterii solzilor de pe ochi. Nici paleativul invocat pentru 
răscumpărare: cititul altor cărţi, nu este credibil. Alte cărţi, altele decât cele vechi, 
împreună – cărţi vechi şi cărţi noi - nu fac decât să manipuleze cauzal. Incriminate, 
ele ocultează, de fapt, adevărata cauză: prezenţa eului decident. Căci tocmai acesta 
este cel care decide în privinţa cărţilor, a celor bune şi a celor  rele. 
Intenţionalitatea deviantă a acestuia şi fantasmagoria desluşirii cauzei în altă parte 
decât în lotul opţiunii şi libertăţii sale poate fi convingătoare mai mult sau mai 
puţin. Probabil, mai puţin din moment ce actul deciziei îi aparţine, astfel încât 
voluntarismul cărţilor nu poate fi susţinut. Cărţile sunt aduse în faţă de un eu, de o 
subiectivitate care le doreşte şi le repudiază. Ambele, dorinţa şi repudierea cărţilor, 
aparţine unei singure instanţe responsabile. Ea, nu cărţile aduse în culpă şi, imediat, 
exonerate, poartă răspunderea rătăcirii şi a întoarcerii. 

Mintea mi-e acum deschisă şi limpede pare să fie mai degrabă laudă atâta 
vreme cât, în continuare, cărţile sunt incriminate cauzal, iar mintea nu ia asupră-şi 
răspunderea. De aceea nu este credibilă denunţarea vechii identităţi şi asumarea 
celei dintâi. „Fericiţi-mă, dragii mei, că eu nu mai sunt acum don Quijote de La 
Mancha, ci Alonso Quijano, ale cărui apucături blajine îmi făcuseră renumele de 
cel Bun”49. Mintea deschisă şi limpede, mintea lui Alonso Quijano nu era mintea 
care să includă cărţile excluzând calificarea sa decidentă.  

 
* 

                                                 
45 Ibidem, vol. 4, p. 377. 
46 Ibidem, p. 392. 
47 Ibidem, pp. 394 - 395. 
48 Ibidem, p. 390. 
49 Ibidem, p. 391. 
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Ultimul cuvânt al lui don Quijote priveşte întoarcerea la element. 
Enunţurile despre sine, despre minte şi despre cărţi îi construiesc noul stabiliment 
în preajma elementului. Nu intră prea mult în discuţie reclădirea acestuia în forma 
originară. O astfel de formă nici nu a existat. Începuturile romanului nu prezintă 
mai mult de o sugestie, o schiţă aproximativă, nicidecum o hartă. Este, poate, 
ambiguitatea modernităţii de a se defini în preajma elementului în această formulă  
şi nu alta. De aceea, exigenţa unei coerenţe depline nu este în spiritul noului timp.  
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The maintaining of internal security is currently the most crucial issue for 

the contemporary states and their authorities; therefore, the governments have 
adopted various solutions, namely legal, political as well as operational. The final 
shape of those solutions is determined not only by the uniqueness of the state, but 
also its legal, political system and participation (or lack of it) in the international 
organizations such as the European Union, the United Nations and others. In 
particular, the legal solutions i.e. internal security acts are interesting due to the fact 
that they contain definitions of internal security which are necessary if a state 
would like to build an internal security system. 

This article concerns theinternal security acts of France and Portugal as 
well as – in contrast – India1. These states have adopted such kind of laws due to 
various reasons and motives. In the paper a set of factors is identified which have 
influenced internal security rules in the above-mentioned states. The key 
assumption is that the crucial issue is the definition of internal security which is 
necessary if a state would like to establish an internal security system. The 
definition might be included in an Internal Security Act. The basic question is how 
internal security is understood in India, Portugal and France. This article concludes 
with final conclusions. 
 

Dynamic of internal securitylegislation in France and Portugal 

In the case of legal solutions applied in France, it is necessary to underline 
that authorities of France have decided to react to internal security threatssuch as 
terrorism using mainly legal means. France has been affected by threat of terrorism 
for a long time, although initially it was called as an internal terrorism (for instance 
activities of the Action Direct) i.e. terrorism associated with aspirations to secede 
from the France part of the Basque Country and Brittany and Corsica; today, it is 

                                                 
* Dr. hab., Assistant Professor, PhD, D. Litt. in Political Science, Institute of International Relations, 
Faculty of Journalism and Political Science, Warsaw University, Poland; e-mail: k.marczuk@uw.edu.pl. 
1 The author used her previously published papers to write this article. 



 The Legal Frameworker for Internal Security of Contemporary States 339 

about an international terrorism2. In this context, noteworthy are the laws on 
internal security, adopted in France, often supplemented by other legal acts in the 
field of internal security3. 

First, in the mid-90s the authorities of France adopted key legislation that 
led to the further regulations in the area of internal security, that is act on directions 
and programming in the field of safety of 21 January 1995, called PasquaAct 
(loiPasqua), under the presidency of François Mitterrand and the premiership of 
Edouard Balladur. Charles Pasqua was head of the Ministry of Internal Affairs in 
the years 1986–1988 and 1993–1995. The significance of PasquaActis determined 
by the inclusion init about the definition of safety (presumably internal), which 
clarifies it as follows: “Safety is a fundamental right and one of the conditions for 
the exercise of freedom of the individual and the community. The state has a duty 
to ensure safety keepingwatch over the territory of the Republic, to defend its 
institutions and national interests, in compliance with the law, keepingpeace [la 

paix] and public order [l’ordre public], protecting persons and property”4. It has 
been emphasized that the narrow dimensions of internal security (mentioning peace 
and public order); as well as the applied term “peace” therefore refers to the 
conceptual scope of public safety and public order. This way of understanding 
security (internal) was confirmed by a subsequent legislation, namely the Act on 
Safety of Everyday Life (Loi relative à la sécuritéquotidienne – LSQ) of 
November 2001. The Act was focused on tightening sanctions in the areas of 
public life, which are exposed to threats to public security,eg. trafficking in 
weapons and ammunition, the law on the road, air and maritime transport5. 

Pasqua Act had determined the direction of thinking about issues of 
internal security for the coming years. The breakthrough of security thinking in 
France was the coming to power of Nicolas Sarkozy, who attached great 
importance to ensuring internal security in France. In particularthe two next Acts 
on the Directions and Programming in the Field of Internal Security of the years 
2002 and 2011, i.e. LOPPSI I and LOPPSI II (an abbreviation of the words set in 
French, Loid’orientationet de programmation pour la sécuritéintérieure). 

LOPPSI I (2002) defined the policies of France in the field of internal 
security for the years 2003–2007. The title of this act shows that it concerns 
internal security. The first annex to this law in detail outlined policy guidelines in 
matters of the internal security of France, supporting the definition of safety of 
Pasqua Act of 19956. Adoption LOPPSI I was caused by a significant increase in 

                                                 
2 J. Shapiro, B. Suzan, The French experience of counter-terrorism, in „Survival”, vol. 45, no 1, 2003, 
p. 69. 
3 As France has established numerous acts related to internal security in the article the main of them 
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Française”, 24.01.1995, Article 1. 
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crime (the number of crimes committed has increased six times between 1950 to 
2000) mainly in 1991–2002. LOPPSI I stressed in particular the need to combat 
crime and the need to ensure public order and public safety (l’ordre public et la 

sécuritépublique) in the country7. 
Legal action in strengthening internal security continued in France with the 

adoption of the 2003 Internal Security Act (Loi pour la sécuritéintérieure – LSI), 
also known as the Act Sarkozy II. This act was a legislative response to increasing 
risks and threats of an internal nature. It penalized new types of crimes 
(prostitution, begging, illegal dwelling of buildings, hooliganism, homophobia, 
trafficking in weapons, etc.), expanding law enforcement powers in this area8. The 
act aroused a great deal ofcontroversy, in subsequent years it was amended. 

The second Act on the directions and programming in the field of internal 
security, LOPPSI II was adopted in 2011. This law was taken into account for 
contemporary threats, for instance cybercrime.It penalized identity theft on the 
Internet and distributing pornography of minors (later it has been criticized as a 
form of censorship). Other issues which regulate LOPPSI II are: identification of 
persons on the basis of DNA testing, monitoring and control of police databases, 
the introduction of the term video-protection (vidéoprotection), which were 
introduced by the Act of 1995 term video-surveillance (videosurveillance), 
strengthening of the legal protection of the special agents and sources of 
information, and co-workers, strengthening measures in the fight against crime as 
well as measures of prevention9. 

On the other hand, another state whichalso applied the legal regulations in 
the area of internal security is Portugal, a member state of both the European Union 
and the North Atlantic Treaty Organization. In the Portugal case, the turning point 
has been the 1970’s when the previous regime collapsed (1974) and when its 
constitution was introduced provisions relating to the issue of ensuring internal 
security. Namely, in the Article 272 are indicatedas services responsible for 
maintaining internal security in the country, i.e. police forces and the National 
Republican Guard10; Furthermore, the crucial moment was the adoption of the Act 
on Internal Security of Portugalin 1987, which is in the current version in force 
since 2008. 

During preparation for the adoption of the new law on internal security, the 
government of the former Prime Minister of Portugal, José Sócrates, has conducted 
a number of significant and wide-ranging reforms in the field of internal security in 
2007 that are aimed at creating a national, modern integrated internal security 
system (SistemaIntegrado de SegurançaInterna – SISI). António Costa, the 
Minister of Internal Administration in the government of Sócrates, then the mayor 
of Lisbon, summed up the need for reform in six points: 1. the conception of 
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internal security of Portugal, as defined in the Act of 1987, is no longer valid in 
modern times when the nature of threats for security have been changed and we 
have to deal with such phenomena as terrorism; then Minister announced the 
adoption of the new law; 2. undisputed lack of coordination, binding with the fact 
that Portugal has different services designed for a variety of tasks in the field of 
internal security; in order to raise the effectiveness of the servicesit is necessary 
tocreate a system to coordinatetheir activities, thus establishing an integrated 
system of internal security. This is a key point of the reform; 3. the need to 
strengthen relations and cooperation between the National Republican Guard and 
police in order to eliminate situations in which the tasks of these services overlap 
each other; 4. the need to rationalize resources (material and human) and the 
structure the procedures of the police and guards; 5. the introduction of solutions 
and measures to increase the efficiency of service of police officers and guards; 6. 
ensuring the growth of investment in the security forces, but without increasing the 
budget deficit11. 

The Act on Internal Security of Portugal of 2008 mainly defines the scope 
of understanding of internal security in the state. Governmental reforms were 
ended with adoption of the Act on the Organization of Criminal Investigations in 
200812. 

The key article of theAct on Internal Security of Portugal – in contrast to 
the provisions of the law adopted in India – is the definition of internal security. 
Internal security is understood as an „[...] activity undertaken by the State to 
provide order, security and peace, the protection of people and property, 
containment and suppression of crime, as well as contributing to support the 
normal functioning of democratic institutions, continued compliance with the laws, 
freedoms and citizens’ fundamental rights and respect for democratic legality. [...] 
The measures provided by this Act are intended in particular to protect human life 
and safety, public peace and democratic order, [these measures are taken] 
especially against terrorism, violent crime, or highly organized sabotage, 
espionage, in order to prevent and to respond to major failures or disasters, to 
protect environment and public health”13. Such a definition of the concept of 
internal security means that the authorities of Portugal have decided to adopt a 
broad approach to internal security, including with it an emphasis on preventing 
and responding to natural hazards and those provoked by human activities, 
threatening not only the lives and health of people, but also the security of the state. 
The Act also explains the conception of the internal security policy, taking it as a 
set of principles, objectives, priorities and guidelines and the measures to be taken 
in order to achieve internal security14. In addition, on citizens (society) was 
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imposed a duty to cooperate in achieving internal security, and the special task was 
assignedto those who work, and militaries15. 

Analysing the Act on the Internal Security of Portugal, one should point 
out that the legislator took into account the activity of the state in the international 
forum, namely the membership of Portugal in the European Union and its 
cooperation in internal security affairs with the EU, as well as with other 
international organizations. Security forces of Portugal can perform their tasks 
beyond the borders of the state. Theseprovisions were taken into account for the 
current trend towards the internationalization of internal security, i.e. the process of 
penetration of borders by the threat of an internal nature16. 

The aforementioned announcement of Minister António Costa of the 
construction of an integrated system of internal security was followed by the 
adoptionof legal measures. The Act on Internal Security contains provisions of 
detailed competences in internal security matters of the main bodies – namely the 
Assembly of the Republic, the government and the Prime Minister, who bears the 
political responsibility for the conducting of internal security policy17. Special 
attention was paid to the organization of the system of internal security – the 
authorities at the central level are: an organ of an advisory and consultative nature, 
the High Council of Internal Security, Secretary General of the System of Internal 
Securityup to the Prime Minister, coordinating, supervising and managing the 
system, as well as – up to the Prime Minister – Coordination SecurityOffice, a 
consultative organ of a technical nature. Thus, the law has provideda precise shape 
for institutional solutions in the field of internal security of Portugal. 
 

Internal security rules in India 
Adopted in 1971 during the premiership of Indira Gandhi in India the 

Maintenance of Internal Security Act (MISA) was undoubtedly controversial 
because of the violation of basic human rights and freedoms by limiting personal 
freedom. That is why the act was repealed a few years later. MISA was replaced, 
adopted by the President of India a few months earlier,an ordinance on maintaining 
internal security. What’s important; however, in the title of the Act the conception 
of internal security was introduced. 

The controversial regulation envisaged in the above-mentioned legal acts, 
namely the possibility of preventive detentionwhich means detention without trial 
of those who aresupposed to be exposed or compromised to India, was indeed 
present in the legal system of India earlier, before the adoption of the 1950 
Constitution18. The above-mentioned provision may be applied in matters relating 
to:defence, foreign relations, security of India, maintenance of public order or 
disrupting the supply of basic goods and services necessary for the existence of the 
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residents. Factors which unquestionably influenced the development of legislation 
in such a direction are associated with the turbulent history of India, Pakistan and 
the relating mattersconnecting with political, social, economicperturbations etc.19 It 
should be noted; nevertheless, that in modern times the amended Constitution of 
India in Article 22 the legislator has decided to keep a provision of preventive 
arrest under certain conditions20. 

The 1971 Maintenance of Internal Security Act is interesting in the context 
of examining ways of understanding internal security by contemporary states. The 
act allowsfor the restriction of freedom (i.e. imprisonment) in connection with the 
authorities’desire to ensure the internal security of the state; therefore, the title of 
the act had been controversial. Taking into account the problem addressed in the 
article, it is necessary to underline the conceptual „grid” introduced by the 
legislator. First of all, in the act such terms such as the defence of India, the 
security of India, national security,maintaining public order, maintaining the supply 
[of goods] and services vital to society are enumerated21. At this point it should be 
stressed that in the act these terms have not been explained; in the further 
provisions of the act the legislator focused on issues related to limiting personal 
freedom, including freedom of foreigners residing in India. The emphasis on the 
regulations of this kind implies a narrow interpretation of internal security, so 
identifying it with the conceptions of public order and public safety. 

Finally, theMaintenance of Internal Security Act, after several revisions 
made in subsequent years ceased to exist in 1978 when Indira Gandhi 
stoppedbeingthe Prime Minister. This did not mean; however, that the issue of 
internal security has lost its significance – still other legal acts (subsequently 
amended) and documents in this field continued to be in power. In the spirit of the 
MISA itfocused both on special powers of the army in tasks of internal security and 
other services. First of all,The Armed Forces (Special Powers) Act of 1958it should 
be noticed where the legislator provided for the authorities a following opportunity: 
„[when the authority] is in such a disturbed or dangerous condition that the use of 
armed forces in aid of the civil powers in necessary [...]”22 is acceptable. The 
provisions of this act were criticized and some voices called forits repealing23. 
Another essentiallaw was 1968 Essential Services Maintenance Act aimed at 
providing vital services to the functioning of society, thatis – as stated by the 
legislator – mainly communications services24. Prior to the Maintenance of Internal 
Security Act was The 1974 Conservation of Foreign Exchange and Prevention of 
Smuggling Activities Act aimed at the protection of foreign trade and preventing 
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smuggling25, which provided the possibility of preventive imprisonment of those 
who by their activities compromise „[...] the national economy and [...] the security 
of the State”26. On the other hand, the later laws attention drawsThe National 
Security Act of 1980 which – despite its title – does not address matters related 
strictly to national security, i.e. security both in its internal and external 
dimensions, but especially those issues initially regulated by MISA, that is, among 
others, the issue of preventive imprisonment27. What is more, one should add to all 
above-mentioned laws The 1987 Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) 
Act and The 2002 Prevention of Terrorism Act. 

One should point out that in all the above-mentioned legal acts the 
legislator has not explicitly defined the concept of internal security, although all of 
them have been concerned by this issue.However, it is possible to find out that the 
conception of internal security in the case of India is understood in a narrow way.It 
relates to the maintenance of public safety and public order, which is determined 
by history and political situation of the state. 
 

Conclusions 

The problem of the Internal Security Acts, adopted by such states as 
France, Portugal and – in contrast –India is currently one of the most recent issues 
due to the high risk of terrorism attacks in Europe and in other parts of the world. 
Increasingnumber of terrorist attacks provokes modern states to tighten regulatory 
measures aimed at improving the safety of their citizens. Taking this into account, 
one can draw the following conclusions, as a result of research conducted in the 
article: 

Firstly, Internal Security Acts and their provisions, adopted by the various 
states, are followed by a number of factors arising in these countries, for instance: 
their policies and charisma of their leaders (government of Indira Gandhi in India 
and the issue of Pakistan, a breakthrough in Portugal or the coming to power of 
Nicolas Sarkozy in France), the power of the legal system and confidence in it (for 
instance in the case of France), the membership (or lack of it) in the international 
organizations, such as the European Union (in the case of Portugal and France). 

Secondly, Internal Security Acts may contain the internal security 
definition. Such kind of definition is provided by laws adopted by Portugal and 
France. The statutory definition outlines current understanding of internal security 
in the country. 

Thirdly, in the case of analysedstates internal security is understood rather 
narrowly, i.e. it covers the conceptual scope of public safety and public order, as is 
the case in India and France. This narrow approach may provoke criticism of the 
adopted solutions or be controversial (eg. the question of preventive imprisonment 
in India). A broad approach to internal security was adopted by Portugal, including 
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the statutory definition (the protection of people during disasters and natural 
disasters). 

The above-mentioned conclusionshave proved that the research hypothesis 
was confirmed. Building an effective system of internal security by a state should 
be based on a prior definition of internal security, and such a definition can be 
found in an Internal Security Act. 
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DREPTUL ÎN SLUJBA LIBERTĂŢII 

 
      

GHEORGHE DĂNIŞOR 
 
 
 
Când punem în discuţie problema libertăţii, avem în vedere, pe de o parte, 

relaţia dintre individ şi putere şi, pe de alta parte, relaţia dintre o anumită 
colectivitate şi factorul ce întruchipează puterea. Întrebarea care ne vine în minte se 
referă la rolul dreptului în cadrul unor relaţii de acest fel constituite. Este dreptul de 
partea individului şi a colectivităţilor asigurându-le libertatea sau el este un 
instrument la îndemâna puterii pentru a impune o anumită ordine care de multe ori 
corespunde cu interesele individuale şi chiar cu cele colective? Dacă dreptul ar fi 
excesiv dominat numai de apărarea intereselor individuale s-ar cădea în libertinism, 
iar societatea s-ar atomiza cu consecinţe incalculabile. Atunci, se confundă dreptul 
cu forţa, cu puterea? Nici acest lucru nu este de dorit pentru că în felul acesta, 
individul ar fi pur şi simplu suprimat. Răspunsul nu este decât acela că dreptul are 
rol de mediator, având ca menire să tempereze excesele fie de o parte, fie de 
cealaltă. El trebuie să fie absolut independent atât în raport cu puterea, cât şi cu 
indivizii sau colectivităţile. Numai în aceste condiţii se poate vorbi de supremaţia 
legii şi numai în felul acesta o societate poate fi considerată democratică sau nu 
poate fi considerată astfel. Numai aşa se poate afirma că dreptul este pus în slujba 
libertăţii. 

Întreaga istorie cunoscută a umanităţii este brăzdată de luptele dintre 
individ şi putere în numele libertăţii. Dreptul, pe de o parte, este cel care 
estompează puterea excesivă a statului, iar, pe de altă parte, este cel care tinde să 
menţină o anumită ordine, ceea ce înseamnă că, în această postură, el favorizează 
puterea. Trebuie totuşi menţionat că dreptul nu se confundă cu forţa. Atunci când  
s-a întâmplat astfel dreptul a fost suprimat, iar conceptul de libertate eludat. 

Dreptul a fost folosit ca instrument pentru estomparea puterii excesive a 
statului încă din Grecia Antică, atunci cand Lycurg şi Solon, consideraţi ca mari 
legislatori, au limitat puterea regilor din acea perioadă, punând în discuţie, astfel, 
pentru prima oară relaţia dintre drept şi putere. Folosind ca instrument legea, cei 
doi au redus puterea regală la o simplă funcţie de protocol. Cu acea ocazie, s-a 
înfiripat gândul că regele, cel ce întruchipa forţa, nu era reprezentantul divinităţii 
pe pământ, ci un om a cărui putere provenea din modul de organizare socială din 
acea perioadă. Dreptul, o creaţie pur umană, era în măsură să instituie reguli care să 
se impună dincolo de excese, de orice natură ar fi acestea. „Existenţa legislatorilor 
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inspirată de divinitate nu este un fapt propriu lumii greceşti. Civilizaţiile Orientului 
Antic constituie o probă. Dar în Grecia, se pare că legislatorul apare de fiecare dată 
pentru a regla o situaţie de criză, de stasis, ameninţând unitatea cetăţii şi că soluţia 
pe care o aduce la această criză consta în a fixa regulile care fac justiţia (dike) 

accesibilă tuturor şi de a-i sustrage arbitrariului forţei, legea (nomos) devenind 
astfel binele tuturor”1. 

Atunci când forţa devine inumană, când viaţa personală şi familială sunt 
complet sacrificate şi subordonate unui stat brutal, libertatea individuală este 
suprimată, iar omul este alterat şi chiar esenţa sa. Într-o astfel de situaţie, dreptul 
devine singurul instrument salvator, iar omul revine într-o bună aşezare cu sine şi 
cu societatea în care trăieşte. 

Lycurg şi Solon au rămas în istorie ca mari legislatori pentru că au gândit 
pentru prima oară că legea este pusă în slujba unei bune aşezări umane. 

Acest inaugural al supremaţiei legii s-a petrecut în planul practicii sociale 
şi a răspuns unor necesităţi practice imediate. Avea însă să vină un timp când 
practicul este preluat în plan teoretic. Asa se întâmplă odată cu secolul al V-lea 
î.Ch., când în viaţa intelectuală a Greciei Antice îşi face apariţia curentul sofist. 
Apariţia acestui curent este revoluţionară pentru că toţi gânditorii din acest curent 
pun accentul pe individualitatea umană, în felul acesta relativizând tot ceea ce ţine 
de social şi deci de putere şi drept. Maxima lui Protagoras conform căreia „omul 
este măsura tuturor lucrurilor” avea să sape adânc chiar la fundamentele statului 
din acea perioadă. Din această maximă se deduce că „omul este măsura tuturor 
lucrurilor”, iar atunci atât statul, cât şi legea (nomos) sunt creaţii pur umane şi ele 
depind de om pentru a fi. Or, acest lucru venea în contradicţie cu concepţia 
conform căreia, statul, care se confundă cu forţa, era creaţia divinităţii, iar 
individului nu-i revenea decât sarcina de a se supune necondiţionat. 

Sofiştii schimbă această viziune, considerând că legea şi statul au apărut ca 
urmare a unei convenţii umane. Ca o consecinţă, ele pot fi schimbate dacă nu mai 
corespund unui anumit ideal uman. Dacă legea este urmare a unei convenţii, 
înseamnă că ea poate fi folosită în numele oamenilor şi pentru oameni. Cei care 
credeau în convenţionalismul legii gândeau în termenii contractului social, astfel că 
„a câştigat teren concepţia potrivit căreia legea nu este decât o instituţie omenească 
destinată să întâmpine necesităţile specifice şi nu are nimic permanent sau sacru. 
Această concepţie despre lege putea fi ori ca ordine divină, fie ca ordine naturală, 
fie ca ambele. Pentru a provoca această opoziţie, se spune de obicei că actul de 
legiferare este rezultatul unei înţelegeri sau a unui pact între membrii unei 
comunităţi care au pus cap la cap, au compus ori au căzut de acord asupra anumitor 
articole2. Acest mod de a gândi a subminat puterea absolută a statului cetate şi a 
făcut loc libertăţilor individuale, atât cât se permitea în acea perioadă istorică. 
Odată început acest drum, el va continua să existe şi să se manifeste sub diferite 
forme până în zilele noastre. 
                                                 
1 C. Mossé et Annie Schnapp-Gourbeillan, Precis d’ histoire greque,  în Armand Colin, Du début du 

deuxième millenaire à la bataille d’ Actium, Paris, Editura  Histoire, 1990, p.153. 
2 W. K. Guthsic, Sofiştii, Bucureşti, Editura Humanitas, 1999, p. 21. 
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Teoriile vor marca istoria gândirii, vor avea ca impact apariţia lui 
Alexandru Macedon, care va da o lovitură decisivă statului-cetate prin crearea 
marelui său imperiu. Cetăţeanul statului-cetate va deveni cetăţean al unui imperiu. 

Din moment ce Solon şi Lycurg au limitat prin lege forţa brutală a regilor, 
sofiştii au relativizat tot ceea ce ţine de social şi au scos în evidenţă supremaţia 
individului, iar Alexandru Macedon a desfiinţat practic statul-cetate, sămânţa 
libertăţii a fost aruncată pe un sol fertil şi ea va da roade permanent în istorie. 
Contractul social ca instrument juridic va fi folosit ori de câte ori absolutismul se 
profilează la orizont. 

Acest lucru se întâmplă odată cu începutul Epocii moderne când, începând 
cu şcoala dreptului natural, se revine la ideea că forţa statului, concentrată în 
mâinile monarhilor din acea perioadă, poate fi limitată printr-un act juridic numit 
contract social. În felul acesta, legea intră definitiv pe făgaşul apărării intereselor 
individuale şi este pusă în slujba constituirii societăţii de tip liberal. Întemeierea 
individului de tip metafizic, care promovează libertatea fără limite a individului, 
este dublată de o întemeiere legală cea care este în măsură să asigure relaţiile de 
intersubiectivitate. Cu alte cuvinte, se pune problema „cum am putea să gândim, în 
interiorul subiectului (adică în cadrul autonomiei), o limitare a individualităţii, 
capabilă de a fonda comunicarea şi intersubiectivitatea”3. 

Contractul social, adică dreptul, se interpune între o metafizică a 
individualităţii şi o excesivă înregimentare politică a acesteia. Epoca modernă îşi face 
loc în istorie, marcată fie de o concepţie individualistă de tip monadologic, fie de o 
concepţie holistă, aşa cum au fost societăţile socialiste. Adevărata sa justificare 
vine însă prin instituirea unei ordini de drept, în care să se afirme libertatea 
individuală, iar întemeierea se regăseşte în contractul social, care culminează cu 
conceptul de supremaţie a legii. Epoca modernă oscilează între autonomia şi 

independenţa individualităţii. 
Semnificativă pentru conceptul de individualitate independentă este 

Monadologia leibniziană. În Noul sistem al naturii şi al comunicării substanţelor, 
Leibniz afirma că: „în loc să spunem decât aparent liberi şi într-un mod suficient 
practic, cum mulţi oameni de spirit au crezut, ar trebui mai degrabă să afirmăm că 
nu suntem antrenaţi decât în aparenţă şi că, respectând rigoarea expresiilor 
metafizice, noi ne aflăm într-o perfectă independenţă faţă de influenţa oricăror altor 
creaturi. Ceea ce pune din nou într-o lumină minunată nemurirea sufletului nostru 
şi conservarea mereu uniformă a individului nostru, perfect reglat de către propria 
sa natură, la adăpost de toate accidentele din exterior, în ciuda oricăror aparenţe 
care ar dovedi contrariul. Niciun sistem de până acum nu a scos într-o mai perfectă 
evidenţă propria noastră măreţie. Orice spirit existând ca o lume aparte, suficient 
sieşi, independent de orice altă creatură cuprinzând infinitul, exprimând universul, 
este tot atât de durabil şi de absolut ca însăşi universul creaturilor. Astfel, trebuie să 
considerăm că acesta contribuie aici la perfecţiunea societăţii tuturor spiritelor, 
realizând unitatea morală a acestora în cetatea Domnului. Astfel, descoperim aici o 

                                                 
3 Alain Renaut, Era individului, Bucureşti, Editura Institutul European, 1998, p. 55. 
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nouă dovadă a existenţei lui Dumnezeu, care este de o surprinzătoare claritate. Căci 
acest perfect acord al atâtor substanţe între care nu există nicio comunicare, nu ar 
putea să parvină decât din cauză comună”4. 

Şcoala dreptului natural reprezentată de Grotius şi Puffendorf şi de 
contractualiştii Hobbes, Locke şi Rousseau nu împărtăşeşte o asemenea concepţie, ci 
acceptă noţiunea de autonomie „concepută ca autoinstituită de către nişte subiecte 
înţelese ca fundamente a ceea ce îşi impun unele altora”5. O astfel de viziune 
presupune o autolimitare a fiecăruia, prin introducerea unor reguli umane, care să 
diminueze spontaneitatea individuală. Libertatea individuală se manifestă numai pe 
fundalul unei ordini umane rezultată dintr-o înţelegere intersubiectivă. Din acest 
punct de vedere, dreptul este anti-metafizic. 

Teoriile acestea, de natură juridică, nu spun altceva, ca şi la sofişti, decât că 
ordinea instituită este pur umană, urmare a unei înţelegeri, şi ea poate fi schimbată 
dacă nu mai corespunde idealurilor umane. Aceste teorii, în marea lor majoritate, 
sunt antimonarhice şi ele vor conduce la modificări substanţiale în cadrul 
raporturilor dintre putere şi drept. Ca urmare, monarhiile au căzut una după alta în 
toată Europa sau, acolo unde au rămas, şi-au pierdut din putere, rămânând să 
îndeplinească funcţii protocolare, în numele libertăţii individuale, înţeleasă ca 
autonomie, iar dreptul devine un instrument eficace în mâna societăţii civile pentru 
a limita excesele de putere. În acest sens, Grotius spunea că statul a luat naştere ca 
o instituţie pur omenească, el fiind o societate perfectă, alcătuită din oameni liberi 
„întruniţi spre a se bucura de ocrotirea dreptului şi spre folosul lor obştesc”5. 
Locke merge mai departe şi susţine că statul s-a constituit în scopul apărării 
drepturilor individuale ca drepturi naturale, iar Rousseau va încerca să determine în 
mod ideal bazele unei societăţi politice, care va putea în mod practic să protejeze 
indivizii contra agresiunii şi să le garanteze drepturile naturale. 

La Rousseau, „ceea ce el cercetează nu este, ca la Locke, o conciliere între 
drepturile individului şi necesitatea puterii, ci o conciliere între individ şi 
guvernământ în numele solidarităţii umane. Contractul nu are deci, ca la Locke, 
caracterul unui dublu contract, ci este un contract unic între asociaţi în profitul 
comunităţii în ansamblul ei”6. 

Contractul social nu este un eveniment istoric, ci mai degrabă un instrument 
juridic care serveşte drept canon al organizării sociale în care puterea este relativizată 
şi redusă la dimensiunea ei pur umană. Izvorul divin al puterii este, în orice caz, 
abolit. Odată cu triumful dreptului, schimbarea devine posibilă, fapt ce va permite 
societăţii să evolueze. Spre deosebire de Platon, care considera că cel mai mare rău 
este schimbarea, societăţile moderne acceptă schimbarea ca pe un principiu 
fundamental, iar puterea este pusă în slujba individului în tendinţa sa de a se 
elibera. 

                                                 
4 G. W. Leibniz, Système nouveau de la nature et de la communication des substances, Paris, Editura 
Flammarion, 1994, p.128. 
5 H. Grotius, Despre dreptul războiului sau al păcii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968, p.113. 
6 S. Bărnuţiu, Dreptul natural public, Iaşi, Editura Tribuna Română, 1870, pp. 11-12. 
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Odată cu Epoca modernă începe „era individului” cu toate oscilaţiile ce    
s-au produs şi cu tendinţa puterii de a reveni în prim plan. S-au găsit de fiecare dată 
instrumentele juridice pentru a o limita. Relaţionismul juridic, acel nomos al 
sofiştilor, a atras după sine relativismul politic şi crearea conştiinţei schimbării, un 
element psihologic care are la bază o anumită concepţie filosofico-juridică, ce a 
produs societăţile moderne şi contemporane. 

Schimbarea, însă, nu trebuie percepută ca pe o tendinţă de atomizare a 
individului, care ar conduce în mod cert către pierderea libertăţii individuale, ci 
spre o ponderată armonizare a libertăţilor. Nu trebuie uitat că în cazul contractului 
social, se estompează puterea excesivă, dar se creează societatea civilă în care se 
armonizează libertăţile individuale. De aceea, dreptul, ca sistem, aşa cum rezultă şi 
din concepţia kantiană, asigură coexistenţa libertăţilor într-o societate organizată. 
Libertatea trebuie şi ea relativizată, mod în care rezultă armonia socială. 

Vorbind despre individualismul modern, Alain Renaut este de părere că 
„nu am putea să înţelegem contribuţia lui Mondeville la geneza individualismului 
modern dacă nu sesizăm cât de relativă este libertatea individului mondevillian: 
liberă să-şi satisfacă dorinţele sale cele mai egoiste, albina din stup este oare liberă 
şi faţă de această «vicleană manipulare» graţie căreia, deşi este preocupat numai de 
el însuşi, «fiecare membru este pus în slujba ansamblului»”7. 

În plan metafizic, individul tinde spre libertatea absolută, dar în plan 
juridic, el este socializat, iar libertatea devine libertate-relaţie... În plan metafizic, 
individul este independent, este o monadă, în plan juridic, implicit social, individul 
este autonom, adică este liber în măsura în care libertatea este raportată la social. 
Cele două planuri trebuie să interfereze. Planul vertical se intersectează cu cel 
orizontal. 

Indiferent cum ne-am situa, individul se situează în prim-planul preocupărilor 
teoretice şi practice. Preocupările actuale cu privire la drepturile omului nu sunt 
altceva decât modalităţi de a pune puterea în slujba libertăţii individuale. Dreptul 
este pus în slujba libertăţii individuale, care este însă atent dozată. Menirea 
dreptului creat de om este aceea de a limita puterea în raport cu individul şi a limita 
excesele individualiste, pentru a face posibilă armonia socială. Dreptul socializează 
şi uniformizează comportamentele. 

Ecoul teoriilor sofiste, care puneau individul în centrul universului social, 
se propagă până în zilele noastre când, ca şi atunci, analiza limbajului este prilej de 
a scoate în evidenţă că tot ceea ce ţine de social este creaţie umană şi trebuie să-i 
servească acestuia. Ideea a fost rodnică şi ea se transpune în zilele noastre în 
mişcarea planetară cu privire la drepturile omului. Scopul este omul, iar dreptul 

este instrumentul care ajută la atingerea acestui scop. Aşa cum spunea Kant: 
„omul trebuie să fie scop şi niciodată un simplu mijloc”. 

 
 

                                                 
7 Alain Renaut, op. cit., p.140. 
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LAW IN THE SERVICE OF FREEDOM 

 
(Abstract) 

 

Human freedom is determined, on the one hand, by  the relationship between the 
individual and the state and, on the other hand, by the relationship between the community 
of which the individual is part and the factor who is exercising state power. This article 
raises the question of society’s interference in the sphere of individual freedom, making a 
major foray into the philosophical conceptions, starting with ancient Greece and Rome, 
through the School of natural law and ending with modern theories. 
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ÎNTRE RĂZBOI ŞI PACE: COORDONATE ALE PROTECŢIEI 

JURIDICE A DEMNITĂŢII NAŢIONALE ŞI UMANITĂŢII 
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Consideraţii introductive 

Nu numai fiinţele umane, ci şi popoarele au dreptul la demnitate, motiv 
pentru care a luat naştere conceptul de „demnitate naţională”. În raporturile dintre 
naţiuni, demnitatea reprezintă încrederea în capacitatea fiecărui popor de a-şi 
construi soarta aşa cum doreşte, după propriile vocaţii, fără constrângere şi amestec 
din afară, din partea altor state. Mari sau mici, naţiunile au toate dreptul la existenţă 
şi autonomie în lumea contemporană, întrucât de dezvoltarea lor liberă şi autonomă 
depinde însăşi existenţa lor.  

Tradiţiile locale diverse, diferenţele etnice reflectate în dialecte şi religii 
diferite, au avut ca rezultat crearea ţărilor multilingve ca formă de protecţie a 
grupurilor minoritare, precum şi o autonomie administrativă a unor regiuni atât în 
statele cu regim totalitar, cât şi în cele care aveau regim democratic. Acest fapt a 
generat o dorinţă de autonomie reală, care a „degenerat” în independenţă impusă ca 
formă de drept internaţional. Flexibilitatea necesară în regionalismul politico-
administrativ a dus, sub forţa şi ameninţarea armelor, la o devoluţie a puterii 
legislative. Sub masca libertăţii cetăţenilor de a hotărî şi controla direct procesul 
politic, sub pretextul apărării drepturilor omului, s-a ajuns în mod aberant şi 
pleonastic la distrugeri materiale şi ucideri colective ca pe timpul pogromurilor 
naziste şi epurărilor otomane. Erodat de elementul etnic, factorul economic 
exprimat prin federalismul fiscal şi eficienţa administrativă locală nu a putut opri 
izbucnirea unor războaie între foşti parteneri.  

Lungul şir de convenţii internaţionale (tratate, declaraţii) care s-au succedat 
după a doua conflagraţie mondială a fost menit să limiteze dreptul statelor de a 
recurge în mod discreţionar la mijloace şi metode de război1, crimele de război 
fiind incriminate şi sancţionate ca fapte penale grave, săvârşite pe timpul unui 
conflict armat prin încălcarea regulilor şi principiilor privitoare la purtarea războaielor 
prevăzute de dreptul internaţional umanitar. 

                                                 
 Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din 
Craiova, al Academiei Române; e-mail: savaantoaneta@yahoo.com. 
1 Expresia „mijloace de război” defineşte armele şi sistemele de arme prin care se exercită 
materialmente violenţa împotriva inamicului. Expresia „metode de război” exprimă procedeele tactice 
şi strategice utilizate în caz de conflict armat pentru a obţine victoria asupra adversarului (rezultă că 
aceste procedee constau în folosirea efectelor armelor combinate cu mişcarea şi surpriza). A se vedea  
în acest sens I. Cloşcă, I. Suceavă, Dreptul internaţional umanitar, Bucureşti, Casa de Editură şi 
Presă „Şansa” SRL, 1992, p. 105. 
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Principiul necesităţii2 (care mai potrivit ar fi fost să se numească principiul 

proporţionalităţii) constă în faptul că statele beligerante nu au dreptul de a folosi 
forţa dincolo de limitele necesare atingerii scopului urmărit (anume victoria asupra 
inamicului, şi nu nimicirea lui). Acest principiu a fost şi, din păcate, este deseori 
înfrânt, mai ales când „dreptul forţei întrece forţa dreptului”, căci nimeni nu ar 
putea spune cu certitudine care sunt limitele dincolo de care inamicul e nimicit. 
Conform principiului umanităţii, beligeranţilor nu trebuie să le fie permisă 
folosirea acelor forme de violenţă care nu sunt necesare pentru obţinerea victoriei 
deoarece războiul reprezintă un raport între state, şi nu între indivizi3. Acest 
principiu apare ca fiind o dezvoltare, o precizare a principiului necesităţii, părţile la 
un conflict armat având un drept limitat în alegerea mijloacelor şi metodelor de 
război4. Utilizarea mijloacelor şi metodelor de război trebuie să fie diferenţiată în 
funcţie de obiectivele militare sau nemilitare5 ale adversarului, atacurile urmând a 
fi îndreptate doar împotriva primelor (nu şi împotriva populaţiei, persoanelor sau 
bunurilor civile). Acest principiu rezultă din consacrarea ideii că singura raţiune şi 
scop legitim al războiului este slăbirea forţelor armate adverse6. 

  
Demnitatea naţională şi pacea 

Demnitatea statului şi a naţiunii a constituit motiv de reflecţie pentru 
numeroşi gânditori. Spre exemplu, Kant, în opera sa „Spre pacea eternă”, sublinia 
necesitatea respectării autonomiei şi independenţei oricărui stat astfel încât ,,nici un 

                                                 
2  În Evul Mediu a apărut principiul cavalerismului (un soi de fair-play medieval care consta în 
respect reciproc şi corectitudine în atac şi apărare în scopul de a împiedica manifestări de cruzime faţă 
de răniţi, prizonieri şi populaţia civilă). Principiul era suspendat în privinţa reprimării răscoalelor 
ţărăneşti, el găsindu-şi aplicarea doar între feudali (Gr. Geamănu, Drept internaţional public, vol. II, 
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, pp. 443-444). 
3  M. A. Marin, The Evolution and Present Status of the Laws of War, în „Recueil des cours”, II, vol. 
92, 1957, p. 639, citat de A. I. Duşcă, D. Dănişor, T. E. Danciu, Discuţii privind conflictele armate şi 

protecţia mediului înconjurător, în „Revista de Ştiinţe Juridice” nr. 4/2006, pp. 118-119. 
4 Principiul limitării dreptului de recurgere la forţă este exprimat astfel în documentele internaţionale: 
„beligeranţii n-au un drept nelimitat în alegerea mijloacelor folosite spre a provoca pierderi 
inamicului” (art. 22 din Regulamentul legilor şi obiceiurilor războiului terestru anexat la Convenţia a 

IV-a de la Haga din 1907: art. 35 din Protocolul I de la Geneva din 8 iunie 1977). A se vedea I. 
Cloşcă, I. Suceavă, op. cit., p. 107. 
5 Pentru a stabili distincţia între obiectivele militare şi obiectivele nemilitare (sau civile) au fost 
utilizate mai multe criterii: fie „interesul militar pe care (direct sau indirect) un obiectiv îl prezintă”, 
fie „interesul militar general acceptat”, fie „avantajul militar deosebit pe care un obiectiv îl conferă”. 
Conform Dicţionarului de drept internaţional public: obiectivul militar este alcătuit din bunuri care, 
prin natura, amplasamentul, destinaţia sau utilizarea lor, aduc o contribuţie efectivă acţiunii militare şi 
a căror distrugere totală sau parţială, capturare sau neutralizare oferă un avantaj militar precis. Din 
punct de vedere juridic, obiectivul militar se caracterizează prin trei elemente esenţiale: a) natura 
bunurilor, amplasarea lor şi destinaţia eminamente militară; b) contribuţia efectivă, directă şi indirectă 
pe care acestea o aduc la acţiunea militară şi c) avantajul militar precis. Potrivit legilor aplicabile în 
caz de conflict armat, doar obiectivele militare pot fi atacate de beligeranţi, iar în caz de dubiu asupra 
caracterului unui bun, care este în mod normal afectat uzului civil, este prezumat a nu fi utilizat 
pentru a aduce o contribuţie efectivă acţiunii militare. A se vedea I. Cloşcă, I. Suceavă, op. cit., p. 
201; Gr. Geamănu, op. cit., p. 456. 
6 După cum rezultă din Declaraţia de la Sankt Petersburg din 11 decembrie 1869. 



354   Sava (Mirea) Antoaneta Laura 

stat de sine stătător ... să nu poată fi dobândit de alt stat prin moştenire, cumpărare 
sau donaţie”.  

În cultura românească, personalităţi marcante precum Nicolae Iorga, 
Nicolae Titulescu, Dimitrie Gusti ş.a. şi-au adus contribuţa, în perioada interbelică, 
la conştientizarea importanţei menţinerii raporturilor de bună vecinătate între 
naţiuni pentru garantarea păcii şi a demnităţii naţionale şi, implicit, a persoanei: 
„Fiecare naţiune se afirmă în lume, în acţiune istorică, cu un sens de viaţă al ei ... 

Prin aceasta, ea îşi va afirma dreptul ei la existenţă şi dreptul de a dispune de sine 

în mod demn fără amestecuri sau limitări ilicite din partea altora”7.  
În prezent, recunoaşterea şi respectul demnităţii naţionale a devenit 

fundamentul relaţiilor dintre naţiuni pentru că între demnitatea naţională şi pace 
există o strânsă legătură. Pacea, aşa cum am subliniat într-o secţiune anterioară, nu 
este o simplă stare de fapt, ea trebuie respectată şi ocrotită. Pacea este un drept 
fundamental al oamenilor şi popoarelor de care trebuie să beneficieze în mod egal 
toate fiinţele umane interesate în cel mai înalt grad în asigurarea viitorului lor, al 
generaţiilor viitoare. Pacea se înfăţişează ca o condiţie a stabilităţii sistemului 
internaţional, a făuririi raporturilor de încredere între ţări şi popoare, pentru a le 
imprima un conţinut efectiv, un fundament trainic şi o perspectivă într-adevăr 
planetară.  

În raport cu demnitatea naţională, pacea este o condiţie a menţinerii 
acesteia, iar respectul demnităţii naţionale, la rândul său, o condiţie a menţinerii 
păcii. 
 În secolul trecut, care a cunoscut cele mai mari conflagraţii mondiale din 
întreaga istorie, au fost create, ca pavăză a păcii şi a dezvoltării libere a popoarelor 
şi naţiunilor organisme internaţionale care au elaborat documente de o deosebită 
însemnătate în scopul asigurării păcii şi implicit, a garantării şi protecţiei 
drepturilor omului, care nu mai pot fi considerate şi tratate drept „treburi interne” 
ale statelor, ele fiind probleme de maximă importanţă ale întregii comunităţi 
internaţionale. 

Prin documente internaţionale, dintre care amintim documentele Conferinţei 
pentru securitare şi cooperare în Europa, respectiv Actul final de la Helsinki (1975) şi 
documentele finale ale reuniunilor general-europene de la Madrid (1984), Viena 
(1989), Copenhaga (1990) ş.a. a fost proclamat ca ideal comun al întregii comunităţi 
internaţionale dreptul suveran al popoarelor şi naţiunilor la o viaţă independentă, 
liberă şi suverană, condiţie sine que non a afirmării demnităţii umane. 

Faptele penale incriminate de normele dreptului internaţional penal sunt 
atât cele prin care se aduce atingere relaţiilor paşnice dintre state, cele prin care 
sunt încălcate drepturile fundamentale ale omului – crimele împotriva păcii, 
crimele împotriva umanităţii, crimele de război, cât şi cele prin care sunt încălcate 
valori fundamentale ale societăţii umane sau activităţi importante pentru 
colaborarea în plan internaţional – terorismul, traficul de sclavi, traficul de femei şi 

                                                 
7 Dimitrie Gusti, Spre o etică vie a naţiunii noastre, vol. II, Bucureşti, Editura Academiei Române, 
1969, p. 298. 
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copii, pirateria, traficul de droguri, distrugerea unor valori culturale ale umanităţii, 
ruperea cablurilor submarine etc8. 

 

Definirea şi incriminarea faptelor ce constituie crime contra păcii 

Crimele contra păcii (agresiunea armată internaţională, propaganda în favoarea 
războiului) reprezintă, alături de crimele împotriva umanităţii şi de crimele de război, 
cele mai grave crime sancţionate de dreptul internaţional penal contemporan. 

Incriminarea faptelor ce constituie crime contra păcii a fost posibilă odată 
cu interzicerea  războiului ca mijloc de soluţionare a diferendelor internaţionale şi 
ca instrument al politicii naţionale a unui stat, îndreptat împotriva suveranităţii, 
independenţei şi integrităţii teritoriale a altor state9. 

Preocupările pentru interzicerea recurgerii la forţa armată s-au manifestat 
cu predilecţie după Primul Război Mondial, în cadrul Societăţii Naţiunilor (Liga 
Naţiunilor), organizaţie creată chiar în timpul Conferinţei de Pace de la Paris, 
organizaţie care, lipsită de participarea S.U.A., nu a fost prevăzută cu mijloace 
suficiente pentru a înlătura şi mai ales pentru a preveni noi conflicte. Conform 
Pactului Societăţii Naţiunilor, recurgerea la război se putea face cu mari restricţii, 
numai după eşuarea mijloacelor paşnice de rezolvare a diferendelor între state şi 
numai după ce organele  Societăţii Naţiunilor – Adunarea Generală sau Consiliul 
constatau că recurgerea la forţa armată era inevitabilă. Ulterior, în 1927, Adunarea 
Generală a Ligii a adoptat o rezoluţie prin care se prevedea, pentru prima oară, că 
războiul de agresiune constituie o crimă internaţională. Din păcate, Liga Naţiunilor nu 
era altceva decât clubul statelor învingătoare, fără autoritate politică, economică, 
militară ori morală deosebită. 

Un prim succes în ceea ce priveşte securitatea colectivă s-a realizat prin 
semnarea, în 1928, a Pactului Briand-Kellogg, iniţiat de ministrul de externe al 
Franţei şi secretarul Departamentului de Stat al S.U.A. Prin acest Pact, ţările 
semnatare se obligau să nu recurgă la război în relaţiile dintre ele. De asemenea, se 
stipula că recurgerea la război constituie o infracţiune. Până în 1934, Pactul  a fost 
semnat de 63 de state. Deoarece nu s-au stipulat măsuri concrete pentru evitarea 
războaielor, eficienţa pactului a fost scăzută. În 1933, s-a semnat la Moscova în 
acelaşi sens un protocol. 

În problema dezarmării s-a creat, în 1926, o comisie în cadrul Societăţii 
Naţiunilor, care a pregătit Conferinţa dezarmării. Aceasta s-a deschis la Geneva, în 
februarie 1932. Atât în cadrul Comisiei, cât şi în cadrul Conferinţei, reprezentanţi a 
numeroase state mici10 s-au pronunţat pentru dezarmarea generală sau cel puţin 
pentru reducerea parţială a armamentului. Conferinţa nu a ajuns la nici un rezultat, 
din cauza atitudinii Germaniei, dar şi a divergenţelor dintre marile puteri. În 1934, 
Conferinţa şi-a încetat lucrările. 

                                                 
8 Vasile Creţu, Drept internaţional public, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2008, p. 4. 
9 Ibidem, p. 149. 
10 O poziţie consecventă în sensul sprijinirii dezarmării a adoptat România, prin activitatea lui Nicolae 
Titulescu. 
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Convenţiile pentru definirea agresiunii au fost semnate la Londra în data de 
3 şi 4 iulie 1933. Prima Convenţie a îmbrăcat forma unui pact regional de 
neagresiune, fiind semnată la 3 iulie 1933, de reprezentanţii României, URSS, 
Estoniei, Letoniei, Poloniei, Turciei, Iranului şi Afganistanului. A doua Convenţie, 
semnată la 4 iulie de reprezentanţii URSS, Micii înţelegeri (România, Cehoslovacia 
şi Regatul sârbilor, croaţilor şi slovenilor) şi Turcia, a fost încheiată sub forma unui 
pact general de neagresiune, fiind deschisă spre aderare tuturor statelor11. Având 
conţinut identic şi pornind de la recunoaşterea pevederilor Pactului Briand-Kellog, 
care interzicea orice agresiune, Convenţiile stabileau împrejurările considerate ca 
fiind agresiune. Astfel, era definit drept agresor statul care realiza următoarele 
acţiuni: declaraţie de război făcută altui stat; invadarea cu forţe armate, chiar fără o 
declaraţie de război a teritoriului altui stat; atac prin forţe terestre, navale sau 
aeriene, chiar fără declaraţie de război, în contra teritoriului, a navelor sau 
aeronavelor altui stat; blocada navală a coastelor sau porturilor unui alt stat şi 
sprijin dat bandelor înarmate care, de pe teritoriul lor, ar fi năvălit pe teritoriul unui 
alt stat sau refuzul, cu toată cererea statului invadat, de a lua pe teritoriul propriu, 
toate măsurile necesare pentru a lipsi acele bande de orice ajutor sau ocrotire. 
Conform art. 3, nicio consideraţie de ordin politic, militar, economic sau alt fel nu 
putea justifica sau scuza agresiunea12. 

Criza economică, instaurarea hitlerismului la putere în Germania au determinat 
un nou climat tensionat în relaţiile internaţionale. Eforturile Societăţii Naţiunilor în 
vederea menţinerii păcii, încheierea Pactului Briand-Kellog (27 august 1928) care 
interzicea războiul ca mijloc de reglementare a diferendelor dintre state, Conferinţa 
pentru dezarmare de la Geneva (2 februarie 1932), Convenţiile de la Londra de 
definire a agresiunii (3-5 iulie 1933) nu au putut împiedica agravarea situaţiei 
internaţionale, instaurarea regimurilor totalitare şi izbucnirea Celui De-Al Doilea 
Război Mondial. Din păcate, proiectul organizării securităţii colective a eşuat, 
omenirea fiind confruntată cu un nou război, mult mai devastator şi mai distrugător 
decât cel din anii 1914-1918. 

La 8 august 1945, s-a semnat Acordul de la Londra pentru urmărirea şi 
pedepsirea marilor criminali de război, precum şi Carta prin care se înfiinţa 
Tribunalul Militar Internaţional pentru pedepsirea criminalilor de război din 
Extremul Orient, documente care prevedeau în mod expres crimele contra păcii pe 
care tribunalele de la Nürenberg şi de la Tokio urmau să le judece şi să le 
sancţioneze. 

Potrivit statutului Tribunalului de la Nürenberg, crimele contra păcii constau în 
conducerea, pregătirea, declanşarea sau purtarea unui război de agresiune sau a unui 
război cu violarea tratatelor, a garanţiilor şi a acordurilor internaţionale, ca şi 
participarea la un plan concertat sau la un complot pentru săvârşirea oricăruia din 
actele menţionate13. Carta Tribunalului de la Tokio consacra o definiţie 
asemănătoare crimelor contra păcii: „organizarea, pregătirea, declanşarea sau 
                                                 
11 A. I. Duşcă, D. Dănişor, T. E. Danciu, op. cit., p. 124. 
12 I. Cloşcă, I. Suceavă, op. cit., p. 84; Gr. Geamănu, op. cit., p. 446. 
13 Vasile Creţu, op. cit., p. 150. 
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ducerea unui război de agresiune, fie că acesta a fost declarat sau nu”. Diferenţa de 
formulare se datorează faptului că în Extremul Orient, ostilităţile au fost purtate 
timp îndelungat fără ca vreuna dintre părţi să fi făcut declaraţie de război. 

În cuprinsul sentinţei prin care a condamnat pentru crime contra păcii pe 
reprezentanţii statului german vinovaţi de dezlănţuirea şi purtarea unui război de 
agresiune, Tribunalul de la Nürenberg statua că declanşarea războiului de agresiune 
nu este o crimă internaţională pur şi simplu, ci crimă internaţională supremă, care 
diferă de celelalte crime legate de război prin faptul că le conţine pe toate. 

Incriminarea războiului de agresiune a fost ulterior însuşită şi de Adunarea 
Generală a O.N.U.14, odată cu confirmarea principiilor de drept internaţional 
recunoscute de statutul şi hotărârea Tribunalului de la Nürenberg, prin Rezoluţia 
nr. 95 (I) din 1946 şi preluată în proiectul Codului crimelor contra păcii şi 
securităţii omenirii, elaborat în cadrul O.N.U. În contextul analizat nu putem ignora 
importanţa Cartei Naţiunilor Unite, semnată la San Francisco, la 26 iunie 1945, act care 
a avut “marele merit de a fi introdus drepturile omului în ordinea internaţională”15. 

În doctrină, s-a afirmat că, „în baza instrumentelor politice şi juridice 
menţionate şi a practicii celor două tribunale militare internaţionale, de la 
Nürenberg şi Tokio, însuşită de cvasitotalitatea statelor lumii, ca şi în lumina 
principiilor fundamentale ale dreptului internaţional contemporan, crimele contra 
păcii constituie cele mai grave crime internaţionale”16, fiind sancţionate de 
legislaţia penală din majoritatea statelor lumii, cum ar fi, spre exemplu, agresiunea 
armată şi propaganda în favoarea războiului. 
 

Incriminarea agresiunii armate 

A defini agresiunea armată într-o formă care să cuprindă toate actele 
agresive săvârşite de către state a constituit şi constituie încă un obiect de 
preocupare pentru comunitatea internaţională, în condiţiile în care, deşi Carta 
O.N.U. interzice în mod expres războiul de agresiune, aceasta nu include şi o 
definiţie explicită a agresiunii, iar definiţia agresorului cuprinsă în Convenţiile de 
la Londra din 1933 a fost considerată ca fiind întrutotul nesatisfăcătoare. Reticenţa 
în definirea războiului de agresiune în Carta O.N.U. s-a datorat, pe de o parte, 
dorinţei de a lăsa Consiliului de Securitate o libertate cât mai mare de apreciere în 
cazul în care ar trebui să decidă existenţa sau inexistenţa agresiunii, pe de altă 
parte, temerii că eventualele omisiuni într-o posibilă definiţie ar fi speculate de 
potenţialul agresor în realizarea planurilor de agresiune17. 

După eforturi intense  care au debutat în anul 1953, când Adunarea 
Generală a O.N.U. a înfiinţat un Comitet special pentru definirea agresiunii, la 14 
                                                 
14 După 1945, sub egida O.N.U. au fost adoptate şi semnate cele mai multe documente internaţionale 
pentru prevenirea şi reprimarea crimelor de război, precum şi pentru protecţia victimelor de război. 
(A. I. Duşcă, D. Dănişor, T. E. Danciu, op. cit., pp. 124-127). 
15 Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană drepturilor omului, Bucureşti, Editura C. H. Beck, 
2006, p. 7. 
16 Vasile Creţu, op. cit., pp. 150-151. 
17 N. Daşcovici, Organizarea păcii şi O.N.U. (note de curs), Universitatea Bucureşti – Facultatea de 
Drept, 1948, p. 323, citat în Vasile Creţu, op. cit., p.151. 
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decembrie 1974, s-a ajuns la un acord asupra textului final al definiţiei, care a fost 
adoptat de Adunarea Generală prin Rezoluţia nr. 3314 (XXIX), deci nu printr-un 
tratat multilateral general, înzestrat cu forţa juridică a unui asemenea instrument 
convenţional. 

În forma în care a fost adoptată, definiţia agresiunii constituie o formulă de 
compromis. Art. 2 al Rezoluţiei nr. 3314 (XXIX) prevede că „Folosirea forţei 
armate prin violarea Cartei O.N.U., de câte un stat care a acţionat primul, constituie 
dovada suficientă prima facie a unui act de agresiune”. Prin urmare, fapta unui stat 
de a acţiona primul prin folosirea forţei armate constituie o primă dovadă 
suficientă, pentru a se aprecia că a avut loc un act de agresiune. Aceasta se justifică 
prin faptul că statul care atacă primul nu-şi poate susţine nevinovăţia invocând 
lipsa intenţiei sale de a săvârşi un act de agresiune, intenţia sa fiind prezumată şi 
constând în afectarea, într-un mod sau altul, a suveranităţii, independenţei politice 
sau integrităţii teritoriale a altui stat. În Preambulul  Rezoluţiei, se subliniază că a 
stabili dacă s-a comis sau nu un act de agresiune reprezintă un aspect care trebuie 
examinat în lumina tuturor circumstanţelor proprii fiecărui caz în parte, iar conform 
art. 2 al acesteia, Consiliul de Securitate al O.N.U. poate, în conformitate cu Carta, 
să statueze că o apreciere în sensul admiterii existenţei unui act de agresiune nu ar 
fi justificată în lumina altor împrejurări relevante, inclusiv în considerarea faptului 
că actele în cauză sau consecinţele lor nu sunt de a agresivitate suficientă. 

Art. 5 alin. 1 prevede în mod expres că: „Nici un considerent, de orice 
natură ar fi el, politică, economică, militară sau de alt fel, nu poate să justifice o 
agresiune”. 

De asemenea, Rezoluţia nr. 3314 (XXIX) privind definiţia agresiunii  
stipulează în mod expres că războiul de agresiune constituie o crimă împotriva 
păcii, care dă naştere la răspundere internaţională. 

În paralel cu definiţia agresiunii, rezoluţia enumeră, ca acte de agresiune, 
următoarele fapte săvârşite cu sau fără declaraţie de război: 

a) Invadarea sau atacarea teritoriului unui stat de către forţele armate ale 
altui stat sau orice ocupaţie militară, chiar temporară, rezultând dintr-o asemenea 
invazie sau dintr-un asemenea atac, precum şi orice anexare prin folosirea forţei a 
teritoriului sau a unei părţi a teritoriului altui stat; 

b) Bombardarea de către forţele armate ale unui stat a teritoriului altui stat 
sau folosirea oricăror arme de către un stat împotriva teritoriului altui stat; 

c) Blocada18 porturilor sau a coastelor unui stat de către forţele armate ale 
altui stat; 
                                                 
18 Blocada desemnează: 1) acţiunile militare întreprinse, în caz de conflict armat, de un stat împotriva 
altui stat beligerant, cu scopul de a împiedica accesul navelor militare ale inamicului la ţărmurile 
teritoriului său; 2) închiderea totală sau parţială a ţărmurilor şi porturilor statului inamic pentru a 
împiedica legăturile maritime internaţionale ale acestuia şi a-i slăbi la maximum potenţialul militar şi 
economic, lipsindu-l de posibilitatea de a avea relaţii comerciale cu statele neutre. Blocada reprezintă 
un mijloc de ducere a războiului, reglementat printr-o serie de acte: Declaraţia de la Paris (1856) şi 
Declaraţia de la Londra (1908). Dreptul de a institui o blocadă era recunoscut doar beligeranţilor. 
Condiţiile de realizare a blocadei erau: să fie efectivă, adică aplicată prin  folosirea forţelor maritime 
militare necesare pentru a o realiza; să fie notificată statelor neutre, indicându-se coordonatele 
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d) Atacul efectuat de către forţele armate ale unui stat împotriva forţelor 
armate terestre, maritime sau aeriene, ori a marinei şi aviaţiei civile a altui stat; 

e) Folosirea forţelor armate ale unui stat, care sunt staţionate pe teritoriul 
altui stat cu acordul statului  gazdă, contrar condiţiilor stabilite în acord, sau orice 
extindere a prezenţei lor pe teritoriul în cauză, după expirarea acordului; 

f) Fapta unui stat de a admite ca teritoriul său, pe care l-a pus la dispoziţia 
altui stat, să fie utilizat de către acesta din urmă pentru comiterea unui act de 
agresiune împotriva unui stat terţ; 

g) Trimiterea de către un stat sau în numele lui de bande ori grupuri înarmate, 
de forţe neregulate sau de mercenari, care se dedau la acte de forţă armată împotriva 
unui alt stat, de o gravitate care echivalează cu cea a actelor enumerate mai sus, sau 
faptul de a se angaja în mod substanţial într-o asemenea acţiune. 

Art. 4 specifică expres că enumerarea actelor de agresiune nu este 
limitativă, Consiliul de Securitate al O.N.U. putând califica şi alte atacuri armate ca 
fiind acte de agresiune, potrivit competenţelor sale conferite de Cartă în menţinerea 
păcii şi securităţii internaţionale. 

În lumina principiilor de drept internaţional, în doctrină sunt considerate ca 
acte de agresiune, deci crime internaţionale, deşi nu sunt cuprinse în definiţia dată, 
şi următoarele fapte19:  

– declaraţia de război, reprezintă actul oficial al unui stat prin intermediul 
căruia iau naştere o serie de relaţii speciale (starea de război), care atrag toate 
consecinţele prevăzute de dreptul internaţional atât pentru părţile aflate în conflict, 
cât şi pentru celelalte state; 

– folosirea forţei armate împotriva popoarelor şi naţiunilor care luptă 
pentru dreptul lor la autodeterminare, la libertate şi independenţă – prezintă 
trăsăturile unui act de agresiune în baza art. 7 al Cartei O.N.U. conform căruia 
nimic din cuprinsul acesteia nu va putea să aducă prejudicii dreptului la 
autodeterminare, la libertate şi la independenţă al popoarelor private prin forţă de 
acest drept, în special al popoarelor care nu sunt supuse regimurilor politice 
coloniale sau rasiste sau la alte forme de dominaţie străină, precum şi dreptul 

                                                                                                                            
geografice, zona începerii blocadei, termenul acordat navelor neutre pentru a ieşi din zona supusă 
blocadei; blocada trebuia să fie aplicată în mod egal faţă de navele aparţinând tuturor statelor iar nava 
care încerca să treacă prin blocadă şi încărcătura sa erau supuse confiscării. Blocada de război e 
măsura luată în timpul unui conflict armat de către un stat beligerant, împotriva statului beligerant 
inamic, cu scopul de a împiedica accesul navelor inamice sau neutre în porturile sau în zona care face 
obiectul blocadei de a slăbi forţa economică şi militară a statului inamic. Blocada în timp de pace este 
o măsură de constrângere ce poate fi luată de Consiliul de Securitate al ONU în baza art. 42 din Cartă, 
împotriva unui stat care a comis o ameninţare a păcii, o încălcare a păcii sau un act de agresiune. 
Asemenea măsuri se realizează cu ajutorul forţelor armate ale statelor membre ONU şi au ca scop să 
împiedice relaţiile comerciale ale statului violator, intrarea şi ieşirea navelor în porturile sau la 
ţărmurile acestuia până când se pune capăt actelor ce au justificat acţiunea. Blocada militară este o 
acţiune întreprinsă de către un stat sau un grup de state, folosind forţele navale militare, cu scopul de a 
împiedica comunicaţiile cu porturile şi litoralul unui alt stat spre a-i distruge comerţul fără a se afla în 
stare de război cu acesta (este denumită şi blocadă comercială). A se vedea I. Cloşcă, I. Suceavă, op. 

cit., pp. 39-40. 
19 V. Creţu, op. cit., p. 157-159. 
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acestor popoare de a lupta în acest scop şi de a cere şi a primi sprijin din partea 
altor state, conform dispoziţiilor Cartei20; 

– represaliile cu folosirea forţei armate – constituie acte ilegale, calificate 
ca atare în importante documente politico-juridice internaţionale. 

 
Incriminarea propagandei în favoarea războiului 

Propaganda prin care se face apologia războiului sau se îndeamnă la 
recurgerea la război, indiferent prin ce mijloace s-ar face aceasta, constituie o crimă 
împotriva păcii şi securităţii internaţionale. Definiţia acestei crime a fost 
încorporată ca atare în statutul Tribunalului de la Nürenberg, care, în art. 6, lit. a), 
incriminează nu numai războiul, ci şi orice acte pregătitoare în vederea dezlănţuirii 
unui război de agresiune. 

Propaganda în favoarea războiului a primit consacrare şi reglementare ca o 
infracţiune internaţională distinctă dată fiind periculozitatea sa deosebită pentru 
acţiunea comună a statelor de menţinere a păcii, pentru securitatea fiecărui stat în 
parte şi pentru securitatea întregii comunităţi internaţionale, în condiţiile interzicerii 
internaţionale a războiului de agresiune. 

În cadrul O.N.U., în afara rezoluţiei prin care au fost aprobate statutele şi 
lucrările tribunalelor militare internaţionale de la Nürenberg şi Tokio, Adunarea 
Generală a incriminat propaganda în favoarea războiului prin Rezoluţia nr. 110 din 
3 noiembrie 1947, în care se pedepseşte propaganda de război în orice formă şi în 
orice ţară, care are ca scop sau care poate crea ori mări o ameninţare a păcii, o 
violare a ei sau un act de agresiune21, precum şi prin Pactul internaţional cu privire 
la drepturile civile şi politice, din 1968, în care, la art. 20, se prevede că „ orice  
propagandă în favoarea războiului este interzisă prin lege”. 

Act contrar principiului nerecurgerii la forţă în relaţiile internaţionale, 
propaganda de război este interzisă şi prin Declaraţia O.N.U. referitoare la codificarea 
principiilor relaţiilor paşnice dintre state, din 1970, în cuprinsul căreia se prevede în 
mod expres: „Conform scopurilor şi principiilor Naţiunilor Unite, statele au obligaţia 
de a se abţine de la orice propagandă în favoarea războiului de agresiune”. 

 
 

BETWEEN WAR AND PEACE: COORDINATES 

OF THE JURIDICAL PROTECTION ON THE 

NATIONAL DIGNITY AND HUMANITY 

 
(Abstract) 

 
As a consequence of the most important challenges that the main problems that 

contemporaneity is dealing with – the exacerbation of nationalism, the racial and ethnic-
religious conflicts, globalisation or international terrorism, the concept of national dignity, 

                                                 
20 A se vedea Stefan Glaser, Droit international penal conventionnel, vol. I, Bruxelles, Emile 
Bruylant, 1970,  pp. 29-34. 
21 Gr. Geamănu, op. cit, p. 142. 
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along with the admission of limitation with regards to the sovereignty of states from 
humanitarian reasons, has emerged as a necessity. Taking into account the impact of human 
dignity on the configuration of international law, the present article analyses the main 
coordinates of the juridical protection on the national dignity and humanity. For these 
reasons, it could not be ignored the definition and the incrimination of the facts that 
constitute crimes against the peace, the incrimination of armed aggression, the 
incrimination of war-favouring propaganda. 

 
Keywords: crime, peace, war, nation, state. 
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Consideraţii introductive privind instituţiile care activează în domeniul 

securităţii naţionale 

Constituţia României, Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a 
României, precum şi Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării menţionează expres că activitatea pentru 
realizarea securităţii naţionale este organizată şi coordonată de către Consiliul 
Suprem de Apărare a Ţării. Pe de altă parte, potrivit art. 8 alin. 1 din Legea nr. 
51/1991 privind securitatea naţională a României, activitatea de informaţii pentru 
realizarea securităţii naţionale este desfăşurată de Serviciul Român de Informaţii, 
organul de stat specializat în materia informaţiilor din interiorul ţării, Serviciul de 
Informaţii Externe, organul de stat specializat în obţinerea din străinătate a datelor 
referitoare la securitatea naţională, şi Serviciul de Protecţie şi Pază, organul de stat 
specializat în asigurarea protecţiei demnitarilor români şi a demnitarilor străini pe 
timpul prezenţei lor în România, precum şi în asigurarea pazei sediilor de lucru şi 
reşedinţelor acestora. 

 

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării  

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) este o autoritate administrativă 
autonomă din România, care are atribuţii în organizarea şi coordonarea unitară a 
activităţilor care privesc apărarea ţării şi siguranţa naţională. 

Această autoritate funcţionează în conformitate cu prevederile art. 119 din 
Constituţia României şi se află sub controlul Parlamentului, în acest sens, Consiliul 
având obligaţia să prezinte raporturi de activitate trimestrial sau de câte ori 
comisiile parlamentare de specialitate invocă necesitatea unui astfel de raport. 

Astfel, potrivit art. 119 din Constituţia României, CSAT organizează şi 
coordonează unitar activităţile care privesc apărarea ţării şi securitatea naţională, 
participarea la menţinerea securităţii internaţionale şi la apărarea colectivă în sistemele 
de alianţă militară, precum şi la acţiuni de menţinere sau de restabilire a păcii. 

                                                 
 Doctorand, Universitatea din Craiova; e-mail: alexanacu@yahoo.com. 
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Modul de constituire, structura, atribuţiile şi funcţionarea CSAT sunt 
reglementate detaliat de Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării1. Cadrul legal al activităţii CSAT este 
întregit de Regulamentul de funcţionare a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării2, 
aprobat prin hotărâre a acestuia. 

Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem 
de Apărare a Ţării stabileşte, în art.1, că acesta este autoritate administrativă 
autonomă  învestită, potrivit Constituţiei, cu organizarea şi coordonarea unitară a 
activităţilor care privesc apărarea ţării şi siguranţa naţională, în timp ce în art. 2, se 
prevede că ”Activitatea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării este supusă 
examinării şi verificării parlamentare”. 

Domeniul de activitate al CSAT este destul de extins, respectiv priveşte 
toate strategiile, măsurile, proiectele de acte normative, tratate şi acorduri naţionale 
în domeniul securităţii naţionale a României, în domeniul militar, de ordine publică 
şi siguranţă naţională ale României, precum şi toate datele, informările şi evaluările 
furnizate de serviciile de informaţii şi de celelalte structuri cu atribuţii în domeniul 
siguranţei naţionale, aşa cum vom configura infra. 

Pentru a sublinia importanţa regimului acestei instituţii de autoritate 
administrativă autonomă, spre deosebire de calitatea de organ al statului (organ al 
administraţiei publice centrale), se impune, înainte de toate, a analiza regimul 
juridic şi trăsăturile caracteristice ale autorităţilor administrative autonome. 

Autorităţile administrative independente sunt „instituţii juridice ce se 
bucură în sistemul de drept român de dublă consacrare şi legitimare”3 – 
constituţională şi legală. În plan constituţional, Constituţia României din 1991 a 
fixat un loc aparte autorităţilor administrative autonome, în Capitolul V – 
„Administraţia publică”, Secţiunea I, intitulată „Administraţia publică centrală de 
specialitate”, care prezintă structura aparatului administrativ central. Conform art. 
116, ministerele se organizează numai în subordinea Guvernului, în timp ce alte 
organe de specialitate se pot organiza în subordinea Guvernului ori a ministerelor 
sau ca autorităţi administrative autonome.  De asemenea, art. 117 alin. 3 precizează 
că autorităţile administrative autonome „se pot înfiinţa prin lege organică”. 
Consacrarea constituţională a acestor autorităţi administrative autonome, în 
categoria cărora autorii de specialitate includ Consiliul Naţional pentru Combaterea 
Discriminării, Consiliul Concurenţei, Consiliul Naţional al Audiovizualului, Banca 
Naţională a României4, atrage o serie de consecinţe importante în ceea ce priveşte 

                                                 
1 Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a fost 
publicată în „Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 494 din 10 iulie 2002. 
2 Regulamentul de funcţionare al CSAT, aprobat în temeiul art. 10 din Legea nr. 415/2002, în şedinţa 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării din 10.02.2003 prin Hotărârea nr. 3, disponibil la adresa 
http://csat.presidency.ro/?pag=44 (accesat: ianuarie 2016). 
3 G. Gîrleşteanu, R. Bischin, Autorităţile administrative independente, în „Revista de Ştiinţe 
Juridice”, nr. 2/2007, Editura Themis, Craiova, p. 170. 
4 Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. I, ediţia 4, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, 
p. 446; Ioan Alexandru, Tratat de administraţie publică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, 
p. 309. 

http://csat.presidency.ro/?pag=44
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statutul lor legal, regimul juridic aplicabil personalului propriu, atribuţiile pe care 
le îndeplinesc şi natura actelor juridice adoptate.  

Statutul de autoritate publică independentă (autonomă) conferit de Legea 
nr. 415/2002 este de natură să asigure CSAT o poziţie distinctă în cadrul 
instituţiilor publice. Într-o democraţie reală, în cadrul căreia rolul principal al 
CSAT este de a apăra securitatea ţării şi siguranţa naţională, independenţa acestei 
instituţii este absolut necesară deoarece pot apărea situaţii dificile în care 
autorităţile publice pot urmări interese subiective, cu o mare încărcătură politică, 
străine de respectarea intereselor naţionale. Din aceste motive, în sfera atribuţiilor 
conferite de lege acestei instituţii se numără şi aprobarea orientărilor de bază în 
domeniul relaţiilor internaţionale privind securitatea naţională; aprobarea proiectelor 
tratatelor şi acordurilor internaţionale în domeniul securităţii naţionale sau cu 
incidenţe în acest domeniu; acordul privind stabilirea de relaţii cu organisme 
similare din străinătate de către instituţiile şi structurile cu atribuţii în domeniul 
siguranţei naţionale; avizul privind completarea structurilor militare cu efective, 
potrivit statelor de organizare în timp de pace, aprobarea programelor multianuale 
privind înzestrarea forţelor sistemului naţional de apărare; obligaţia de a aproba 
 cheltuielile operative destinate realizării siguranţei naţionale; avizarea proiectelor 
de acte normative iniţiate sau emise de Guvern privind securitatea şi apărarea 
naţională; coordonarea activităţii de integrare în structurile de securitate europene 
şi euroatlantice, monitorizarea procesului de adaptare a forţelor armate la cerinţele 
NATO şi formularea de recomandări, în concordanţă cu standardele Alianţei; 
numirea şi revocarea în/din funcţii, în cazurile şi condiţiile stabilite de lege; 
exercitarea oricăror altor atribuţii prevăzute de lege în domeniul apărării ţării şi al 
siguranţei naţionale 5. 

Cea mai importantă consecinţă care se desprinde din dispoziţiile art. 116 
din Constituţie rezidă în faptul că autorităţile administrative autonome nu sunt 
subordonate Guvernului, spre deosebire de ministere şi alte organe de specialitate 
în cazul cărora constituantul a prevăzut în mod expres că se găsesc în subordinea 
guvernului sau a ministerelor. Rezumând, CSAT nu se află într-un raport de 
dependenţă faţă de organele administraţiei publice centrale. Caracterul de autoritate 
autonomă şi independentă nu exclude însă existenţa unui control parlamentar 
asupra activităţii sale, precum şi obligaţia de raportare a activităţii în faţa organului 
legislativ6. Astfel, art. 2 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării menţionează expres că activitatea acestuia 
este supusă examinării şi verificării parlamentare, fiind obligat să prezinte rapoarte 
asupra activităţii desfăşurate, anual sau ori de câte ori se consideră necesar, în 
şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului. De asemenea, trebuie 
menţionat că activitatea CSAT este supusă controlului instituţiilor specializate în 

                                                 
5 Art. 4, lit. f) pct. 1, 2, 3, 4, 13, 24, lit. d), lit. g), lit. h) şi lit. i) din Legea nr. 415/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 
6 Gül Sosay, Delegation and Accountability: Independent Regulatory Agencies în Turkey, în „Turkish 
Studies”, vol. 10, nr. 3/2009, pp. 341-363; Ioan Alexandru, Tratat de administraţie publică, 
Bucureşti, Editura Universul Juridic, 2008, p. 309. 



 Respectarea şi controlul aplicării dreptului de către autorităţi administrative ... 365 

diverse domenii. Spre exemplu, cu privire la modul de cheltuire a banilor publici 
pe care îi are la dispoziţie, controlul este exercitat de Curtea de Conturi, în timp ce 
Avocatul Poporului supraveghează modul în care respectă drepturile şi libertăţile 
fundamentale7. 

CSAT are atribuţii de organizare, coordonare (a activităţii unităţilor din 
subordine), respectiv de reglementare (spre exemplu, aprobă propriul regulament 
de funcţionare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului de 
Protecţie şi Pază, structura, regulamentul de funcţionare şi atribuţiile Serviciului de 
Informaţii Externe etc.). 

În ceea ce priveşte atribuţiile sale, deosebit de importantă este prevederea 
art. 4 lit. g) din lege, care arată că CSAT coordonează activitatea de integrare în 
structurile de securitate europene şi euroatlantice, monitorizează procesul de 
adaptare a forţelor armate la cerinţele NATO şi formulează recomandări, în 
concordanţă cu standardele Alianţei. 

Conform art. 6 din Legea nr. 415/2002, CSAT se convoacă trimestrial sau 
ori de câte ori este necesar. Consiliul Suprem de Apărare a Ţării poate fi convocat 
de preşedintele acestuia8, precum şi la iniţiativa a cel puţin o treime din numărul 
membrilor săi9. 

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării lucrează în prezenţa a cel puţin două 
treimi din numărul membrilor săi. Şedinţele Consiliului Suprem de Apărare a Ţării 
au caracter secret. Actele emise de CSAT în exercitarea atribuţiilor sale de 
reglementare se numesc hotărâri şi se adoptă prin consens. În intervalul dintre 
şedinţe, pentru rezolvarea problemelor urgente, Consiliul adoptă hotărâri cu 
acordul individual al membrilor. 

Activitatea Consiliului se desfăşoară pe baza programului anual redactat de 
Secretariat şi aprobat în ultima şedinţă din anul în curs, pentru anul următor. 
Programul anual de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării se 
întocmeşte ţinând seama de prevederile art. 4 din Legea nr. 415/ 2002, de hotărârile 
adoptate de către Consiliu şi de propunerile membrilor acestuia, trimise 
Secretariatului până la 1 octombrie.  

Potrivit art. 3 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, CSAT 
emite hotărâri, potrivit legii, care sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei 
publice şi instituţiile publice la care se referă. Acestea răspund, în condiţiile legii, 
de măsurile luate pentru punerea lor în aplicare. Hotărârile Consiliului Suprem de 

                                                 
7 T. Bodoaşcă, Natura juridică  a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării potrivit Legii nr. 415/2002, 
în „Gândirea militară românească”, Serie Nouă, nr. 5/2002, pp. 168-170. A se vedea şi C. Brânzan, 
Avocatul poporului, o instituţie la dispoziţia cetăţeanului, Bucureşti, Editura Juridică, pp. 164-170. 
8 Preşedintele României îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, 
în timp ce primul-ministru al Guvernului României este vicepreşedinte al Consiliului Suprem de 
Apărare a Ţării. 
9 Membrii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării sunt: ministrul Apărării Naţionale, ministrul de 
Interne, ministrul Afacerilor Externe, ministrul Justiţiei, ministrul Industriei şi Resurselor, ministrul 
Finanţelor Publice, directorul Serviciului Român de Informaţii, directorul Serviciului de Informaţii 
Externe, şeful Statului Major General şi consilierul prezidenţial pentru Securitate naţională. 
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Apărare a Ţării se semnează de preşedintele acestuia şi se comunică autorităţilor 
administraţiei publice şi instituţiilor publice la care se referă, integral sau în extras, 
cu excepţia celor pentru care se hotărăşte altfel. Hotărârile care au caracter de 
secret de stat se comunică cu respectarea prevederilor legale privind protecţia 
informaţiilor clasificate. 

În concluzie, chiar dacă Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, în exercitarea 
atribuţiilor sale, nu se substituie autorităţilor publice şi deşi nu are, totuşi, la 
dispoziţie mijloace legale pentru punerea în aplicare a actelor proprii, nici pentru 
sancţionarea autorităţilor administraţiei publice şi instituţiilor publice la care se 
referă acestea, legea specifică expres angajarea răspunderii juridice a acestor 
autorităţi şi instituţii publice cu scopul de a le determina să ia toate măsurile 
necesare pentru punerea lor în aplicare. 

 
Serviciul Român de Informaţii 

Serviciul Român de Informaţii (SRI) a fost înfiinţat prin Decretul nr. 
181/1990, debutul activităţii sale fiind marcat de contextul extrem de tensionat al 
Revoluţiei române din Decembrie 1989. 

Conform art. 1 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea 
Serviciului Român de Informaţii10, SRI este serviciul organizat de stat specializat 
în domeniul informaţiilor privitoare la siguranţa naţională a României, parte 
componentă a sistemului naţional de apărare, activitatea sa fiind organizată şi 
coordonată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.  

Activitatea Serviciului Român de Informaţii este controlată de Parlament. 
Anual sau atunci când Parlamentul hotărăşte, directorul Serviciului Român de 
Informaţii îi prezintă acestuia rapoarte referitoare la îndeplinirea atribuţiilor ce 
revin Serviciului Român de Informaţii, potrivit legii. În vederea exercitării 
controlului concret şi permanent, se constituie o comisie comună a celor două 
Camere. 

Serviciul Român de Informaţii organizează şi execută activităţi pentru 
culegerea, verificarea şi valorificarea informaţiilor necesare cunoaşterii, prevenirii 
şi contracarării oricăror acţiuni care constituie, potrivit legii, ameninţări la adresa 
siguranţei naţionale a României.  

Serviciul Român de Informaţii asigură apărarea secretului de stat şi prevenirea 
scurgerii de informaţii care, potrivit legii, nu pot fi divulgate. 

Serviciul Român de Informaţii acţionează pentru descoperirea şi contracararea 
acţiunilor de iniţiere, organizare sau constituire pe teritoriul României a unor structuri 
informative care pot aduce atingere siguranţei naţionale, a activităţilor de aderare la 
acestea sau de sprijinire a lor în orice mod ori de confecţionare, deţinere sau 
folosire ilegală de mijloace de interceptare a comunicaţiilor, precum şi de culegere 
şi transmitere de informaţii cu caracter secret sau confidenţial. Serviciul Român de 
Informaţii este autorizat să deţină şi să folosească mijloace adecvate pentru 

                                                 
10 Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 33 din 3 martie 1992. 
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obţinerea, verificarea, prelucrarea şi stocarea informaţiilor privitoare la siguranţa 
naţională, în condiţiile legii. 

În situaţiile care constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale, 
Serviciul Român de Informaţii, prin cadre desemnate în acest scop, desfăşoară 
activităţi specifice culegerii de informaţii care presupun restrângerea exercitării 
unor drepturi sau libertăţi fundamentale ale omului, efectuate potrivit procedurii 
prevăzute în Legea nr. 51/1991, cu modificările ulterioare, care se aplică în mod 
corespunzător. Activităţile specifice culegerii de informaţii sunt controlate de 
Parlament, în limitele şi condiţiile prevăzute de lege11. 

Conform art. 1112 din Legea nr. 14/1992, în cazul în care din verificările şi 
activităţile specifice prevăzute de lege rezultă date şi informaţii care indică 
pregătirea sau săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, acestea sunt transmise 
organelor de urmărire penală în condiţiile prevăzute de art. 61 din Codul de procedură 
penală. 

SRI are atribuţii în domeniul constatării unei infracţiuni flagrante la 
regimul siguranţei naţionale stabilit de lege, a unui atentat sau act terorist ori a unor 
tentative sau acte preparatorii la asemenea infracţiuni, dacă sunt pedepsite de lege, 
caz în care cadrele Serviciului Român de Informaţii îl pot reţine pe făptuitor, 
predându-l de îndată organelor judiciare competente împreună cu actul de 
constatare şi corpurile delicte. Totuşi, trebuie subliniat că organele Serviciului 
Român de informaţii nu pot efectua acte de cercetare penală, nu pot lua măsura 
reţinerii sau arestării preventive şi nici dispune de spaţii proprii de arest. 

În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Serviciul Român de Informaţii 
colaborează cu Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, 
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei, Ministerul 
Public, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Direcţia 
Generală a Vămilor precum şi cu celelalte organe ale administraţiei publice. Toate 
aceste organe au obligaţia de a-şi acorda reciproc sprijinul necesar în îndeplinirea 
atribuţiilor prevăzute de lege. 

Serviciul Român de Informaţii este condus de un director13, cu rang de 
ministru, numit de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţă comună, la propunerea 
Preşedintelui României, în urma audierii celui propus de către comisia însărcinată să 
exercite controlul parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, care 
va prezenta un raport în faţa celor două Camere ale Parlamentului.    

Structura, efectivele, mobilizarea rezerviştilor Serviciului Român de 
Informaţii, precum şi Regulamentul de funcţionare a acestuia se aprobă de 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.  

 
 

                                                 
11 Art. 10 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii 
a fost modificat de pct. 2 al art. 30 din Legea nr. 255/2013. 
12 Art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. 30 din Legea nr. 255/2013. 
13 În lipsa directorului, atribuţiile de preşedinte se îndeplinesc de primul-şef adjunct, iar în absenţa 
acestuia, de un adjunct al directorului anume desemnat. 
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Serviciul de Informaţii Externe 

Serviciul de Informaţii Externe este organul de stat specializat în domeniul 
informaţiilor externe privind siguranţa naţională şi apărarea României şi a 
intereselor sale. Deoarece face parte din sistemul naţional de apărare, activitatea sa 
este organizată şi coordonată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. 

Potrivit art. 5 alin. 1 din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea 
Serviciului de Informaţii Externe14, SIE se organizează şi funcţionează ca autoritate 
administrativă autonomă. 

Ca autoritate administrativă autonomă cu trăsături caracteristice care îi 
conferă un statut specific15, SIE îşi găseşte o primă fundamentare, din punct de 
vedere juridic, în dispoziţiile art. 116-117 ale Constituţiei române din anul 1991, 
revizuită în 2003, care precizează că „Autorităţi administrative autonome se pot 
înfiinţa prin lege organică”16, iar, în al doilea rând, prin prevederile actelor 
normative emise de către Parlament şi Guvern, care alcătuiesc cadrul legislativ 
necesar desfăşurării activităţii acestor organisme. 

Consacrarea acestor autorităţi, printre care se numără şi SIE şi CSAT, de 
către constituantul român atrage o serie de consecinţe importante în ceea ce 
priveşte statutul lor legal. O primă consecinţă ce rezultă din analiza acestor 
dispoziţii constituţionale este aceea că înfiinţarea acestor organisme specializate 
este lăsată la latitudinea Parlamentului, dar nu în virtutea unei obligaţii constituţionale 
ce incumbă legislativului, ci ca pe o posibilitate, în cazul în care acesta consideră că 
existenţa lor este necesară într-un anumit domeniu etatic.  

O a doua consecinţă care se desprinde din dispoziţiile art. 116 din 
Constituţie este aceea că aceste instituţii nu sunt subordonate Guvernului. Întrucât 
art. 116 alin. (2) din Constituţie statuează existenţa a două tipuri de organe de 
specialitate ce pot fi constituite: organe de specialitate în subordinea Guvernului ori 
a ministerelor şi autorităţi administrative autonome, deducem că, în ceea ce 
priveşte prima categorie de organe de specialitate, constituantul a prevăzut în mod 
expres că se găsesc în subordinea guvernului sau a ministerelor.  

În ceea ce  priveşte cea de-a doua categorie de organe de specialitate, din 
care face parte şi SIE,  nu se menţionează nimic, de unde rezultă, în mod logic, 
concluzia că acestea din urmă nu se află într-un raport de dependenţă faţă de 
organele administraţiei publice centrale. Pe scurt, SIE nu este subordonată nici  
guvernului României, nici ministerelor.  

Structura organizatorică, efectivele în timp de pace şi mobilizare, 
regulamentul de funcţionare şi atribuţiile Serviciului de Informaţii Externe se 
aprobă de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. 

                                                 
14 Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe a fost 
publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 7 din 12 ianuarie 1998, ulterior republicată 
în temeiul art. II din Legea nr. 138/2000, publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 
353 din 28 iulie 2000. 
15 A se vedea G. Gîrleşteanu, R. Bischin, op. cit., p. 174. 
16 Art. 117 alin. (3) din „Constituţia României”. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/23520
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Anual sau ori de câte ori se impune, directorul Serviciului de Informaţii 
Externe prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Ţării rapoarte referitoare la 
modul de îndeplinire de către Serviciul de Informaţii Externe a atribuţiilor ce îi 
revin. 

Controlul asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe este exercitat 
de Parlamentul României, cu respectarea secretului asupra mijloacelor şi surselor 
de informare. În acest scop, se constituie o comisie specială formată din trei 
deputaţi şi doi senatori, aleşi din cadrul comisiilor pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională ale celor două Camere. Controlul parlamentar are ca obiectiv 
verificarea concordanţei activităţii Serviciului de Informaţii Externe cu Constituţia 
României şi cu politica statului român. Organizarea, funcţionarea şi modalităţile de 
exercitare a controlului se stabilesc printr-o hotărâre comună a celor două Camere. 

În scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, precum şi pentru asigurarea 
unei politici unitare şi coerente a comunităţii informative în plan extern, Serviciul 
de Informaţii Externe conlucrează cu ministere, instituţii publice şi alte persoane 
juridice stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. 

Conducerea Serviciului de Informaţii Externe se asigură de către un 
director, cu rang de ministru, numit de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării la 
propunerea Preşedintelui României. 

Statutul de autoritate administrativă autonomă îi asigură SIE, ca şi CSAT, 
o poziţie distinctă în cadrul instituţiilor publice în general, a celor de securitate în 
special. Necesitatea independenţei acestor instituţii de securitate rezultă din 
imposibilitatea de a le subordona Guvernului care, la un moment dat, în anumite 
condiţii economice şi politice dificile, poate avea interese subiective străine de 
asigurarea pe termen lung a securităţii naţionale. Pentru a asigura deplina 
independenţă a instituţiilor de securitate faţă de guvern au fost modificate 
corespunzător şi în legislaţia noastră diferitele atribuţii legate de controlul direct 
sau indirect al acestora. Astfel, Constituţia României, aşa cum a fost revizuită în 
200317, a prevăzut, la art. 65, litera h, ca atribuţie a camerelor reunite ale Parlamentului, 
„numirea, la propunerea Preşedintelui României, a directorilor serviciilor de 
informaţii şi exercitarea controlului asupra activităţii acestor servicii”. În schimb, 
Constituţia României din 199118 stabilea, la art. 62, litera g, că doar numirea 
directorului Serviciului Român de Informaţii şi exercitarea controlului asupra 
activităţii acestui serviciu cade în sarcina camerelor Parlamentului reunite în 
şedinţă comună, la propunerea Preşedintelui României. Cu alte cuvinte, Constituţia 
României a fost revizuită fără să se ţină cont că Legea nr. 1/1998 privind 
organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe încalcă aceste 
                                                 
17 Constituţia din 1991 a fost modificată si completată prin Legea de revizuire a Constituţiei 
României nr. 429/2003, publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 758 din 29 
octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din Constituţie, cu 
reactualizarea denumirilor şi dându-se textelor o nouă numerotare. 
18 Constituţia României, în forma iniţială, a fost adoptată în şedinţa Adunării Constituante din 21 
noiembrie 1991, a fost publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 233 din 21 
noiembrie 1991 şi a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul naţional din 8 decembrie 
1991. 
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dispoziţii, motiv pentru care de lege ferenda considerăm că se impune modificarea 
dispoziţiilor acestei legi care dispun că numirea directorului SIE se face de către 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării la propunerea Preşedintelui României, în 
conformitate cu prevederile actualei Constituţii.  

Directorul Serviciului de Informaţii Externe conduce întreaga activitate a 
acestuia şi îl reprezintă în raporturile cu ministerele, instituţiile publice şi cu alte 
persoane juridice publice şi private din ţară, precum şi cu organisme similare din 
străinătate. 

Directorul Serviciului de Informaţii Externe aprobă încadrarea, atribuţiile, 
dotarea, normele de funcţionare, regulamentele şi structurile organizatorice ale 
unităţilor componente. În executarea acestor atribuţii de reglementare ce îi revin 
Serviciului de Informaţii Externe, directorul emite ordine şi instrucţiuni, potrivit 
legii. 

Serviciul de Informaţii Externe îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 
Constituţia României, cu legile ţării, cu hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării, precum şi cu regulamentele militare. 

Activitatea Serviciului de Informaţii Externe are caracter de secret de 
stat. Documentele Serviciului de Informaţii Externe sunt păstrate în arhiva proprie 
şi pot fi consultate, în funcţie de clasificare, numai în condiţiile legii, cu aprobarea 
directorului acestuia. Reglementările în vigoare privind transmiterea către alte 
instituţii a unor date şi informaţii de evidenţă nominală sau statistice se aplică 
Serviciului de Informaţii Externe numai în măsura în care furnizarea acestora nu 
conduce la deconspirarea acţiunilor, sediilor şi personalului instituţiei. 

Serviciul de Informaţii Externe este autorizat să folosească persoane 
juridice sub acoperire, înfiinţate în condiţiile legii, să utilizeze metode specifice, să 
creeze şi să deţină mijloace adecvate pentru obţinerea, verificarea, protecţia, 
evaluarea, valorificarea şi stocarea datelor şi informaţiilor referitoare la siguranţa 
naţională. Sursele de informare, metodele şi mijloacele de muncă nu pot fi 
dezvăluite faţă de nimeni şi în nici o împrejurare. 

Folosirea mijloacelor de obţinere, verificare şi valorificare a datelor şi a 
informaţiilor nu trebuie să lezeze în nici un fel drepturile sau libertăţile 
fundamentale ale cetăţenilor, viaţa particulară, onoarea sau reputaţia lor ori să îi 
supună la îngrădiri ilegale. 

Serviciul de Informaţii Externe are dreptul, în condiţiile prevăzute de lege, 
să solicite şi să obţină de la autorităţile publice române, agenţi economici, alte 
persoane juridice, precum şi de la persoane fizice informaţii, date sau documente 
necesare îndeplinirii atribuţiilor sale. 

Serviciul de Informaţii Externe avizează accesul la documente secrete, 
cifru de stat şi la armament pentru personalul din cadrul ministerelor şi al altor 
instituţii publice, care desfăşoară activitate de lungă durată în afara ţării, cu 
excepţia celui aparţinând Ministerului Apărării Naţionale19. 
 

                                                 
19 Art. 12 din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe. 
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Serviciul de Protecţie şi Pază 

Serviciul de Protecţie şi Pază este organ de stat cu atribuţii în domeniul 
siguranţei naţionale, specializat în asigurarea protecţiei demnitarilor români, a 
demnitarilor străini pe timpul şederii lor în România, a familiilor acestora, în 
limitele competenţelor legale, precum şi în asigurarea pazei sediilor de lucru şi a 
reşedinţelor acestora, potrivit hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării20. 

Serviciul de Protecţie şi Pază are structură militară şi este parte componentă a 
sistemului naţional de apărare. 

Serviciul de Protecţie şi Pază îşi desfăşoară activitatea cu respectarea 
Constituţiei României şi a legilor ţării, a hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare 
a Ţării, precum şi a regulamentelor militare. 

Activitatea Serviciului de Protecţie şi Pază este organizată şi coordonată de 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi este controlată de Parlament, prin comisiile 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Anual sau la cererea 
Parlamentului, directorul Serviciului de Protecţie şi Pază prezintă rapoarte cu 
privire la îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, Serviciului de Protecţie 
şi Pază. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Serviciul de Protecţie şi Pază 
colaborează cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul 
Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale, cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice 
centrale şi locale.  

Potrivit art. 6, Serviciul de Protecţie şi Pază poate exercita şi atribuţii de 
reglementare, stabilind relaţii de colaborare cu structuri similare din alte state şi 
poate încheia tratate la nivel departamental şi înţelegeri tehnice cu organisme 
internaţionale în domeniul cooperării pe linia protecţiei, pazei şi pregătirii 
personalului, cu aprobarea prealabilă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării21. 

Serviciul de Protecţie şi Pază este condus de un director, cu rang de 
secretar de stat, numit de Preşedintele României, la propunerea Consiliului Suprem 
de Apărare a Ţării. Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază organizează şi 
conduce activitatea serviciului şi îl reprezintă în relaţiile cu ministerele şi cu alte 
organe ale administraţiei publice, cu instituţii şi organizaţii din ţară, precum şi cu 
organisme similare din străinătate. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul 
Serviciului de Protecţie şi Pază emite, potrivit legii, ordine şi instrucţiuni. 

Structura organizatorică, efectivele în timp de pace şi în timp de război şi 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului de Protecţie şi Pază se 
aprobă de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, la propunerea directorului 

                                                 
20 Art. 1 alin. 1 din Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi 
Pază, publicată în „Monitorul Oficial al României”, nr. 402 din 22 octombrie 1998. 
21 Art. 6 a fost modificat de Art. 1, punctul 1. din O.U.G. nr. 158/2007 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, 
publicată în „Monitorul Oficial”,  nr. 885 din 27 decembrie 2007. 
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Serviciului de Protecţie şi Pază. Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază poate 
aduce modificări în interiorul structurii organizatorice aprobate22. 

În afara activităţilor specifice de protecţie a demnitarilor şi de asigurare a 
pazei sediilor de lucru şi a reşedinţelor acestora, Serviciul de Protecţie şi Pază, prin 
structurile sale specializate, îndeplineşte şi atribuţii de verificare23 şi control, putând 
solicita procurorului, în cazuri justificate, cu respectarea prevederilor Codului de 
procedură penală, autorizarea efectuării unor activităţi potrivit Legii nr. 51/1991, în 
scopul culegerii de informaţii pentru îndeplinirea misiunilor specifice. Operaţiunile 
tehnice pentru realizarea acestor activităţi se execută de către Serviciul Român de 
Informaţii24. De asemenea, execută, independent sau în cooperare cu alte organe 
specializate, acţiuni pentru căutarea, identificarea şi neutralizarea obiectelor 
suspecte care pot prezenta pericol pentru persoanele protejate sau pentru 
obiectivele păzite şi întreprinde, în colaborare cu organe specializate, măsuri pentru 
asigurarea asistenţei medicale, profilactice şi terapeutice a demnitarilor a căror 
protecţie intră în competenţa sa şi realizează, prin mijloace proprii, măsurile 
antiepidemice pentru prevenirea îmbolnăvirilor de natură infectocontagioasă, 
toxico-chimică sau produse de radiaţiile ionizante, precum şi alte activităţi de profil 
în obiectivele permanente şi temporare25. 

Cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Serviciul de Protecţie 
şi Pază poate asigura protecţie unor demnitari şi foşti demnitari, alţii decât cei 
prevăzuţi de lege, precum şi altor persoane, la cererea acestora26. Serviciul de 
Protecţie şi Pază poate asigura protecţie şi preşedinţilor de partide parlamentare, la 
cererea acestora27. Persoanele îndreptăţite să beneficieze de protecţie şi obiectivele 
a căror pază se asigură de către Serviciul de Protecţie şi Pază se stabilesc prin 
hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 

 
 

                                                 
22 Art. 12, alin. (2) a fost modificat de Art. I, punctul 1 din O.U.G. nr. 103/2002 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, 
publicată în „Monitorul Oficial”,  nr. 669 din  9 septembrie 2002. 
23 SPP poate efectua, cu respectarea Legii nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, 
verificări prin: solicitarea şi obţinerea de obiecte, înscrisuri sau relaţii oficiale de la instituţii publice; 
consultarea de specialişti ori experţi; primirea de sesizări sau note de relaţii; fixarea unor momente 
operative prin mijloace tehnice sau prin constatări personale. 
24 Art. 14 lit. e) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi 
Pază. 
25 Art. 14 lit. i) şi j) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de 
Protecţie şi Pază. 
26 Art. 14, alin. (4) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie 
şi Pază a fost modificat de Art. 4, punctul 2 din O.U.G. nr. 43/2015 privind unele măsuri pentru 
asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în „Monitorul Oficial”, nr. 785 din 21 
octombrie 2015. 
27 Art. 14, alin. (5) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie 
şi Pază a fost modificat de Art. 1, punctul 1 din O.G. nr. 3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de 
reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea unor acte normative, publicată în „Monitorul Oficial”, nr. 144 din 25 februarie 2016. 
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COMPLIANCE AND CONTROL OF LAW ENFORCEMENT BY 

ADMINISTRATIVE BODIES AND ORGANS SPECIALIZED IN THE 

FIELD OF NATIONAL SECURITY 

 
(Abstract) 

 

 Due to an increase in the complexity and unpredictability of internal and external 
risks that threaten national security, the need to improve the system of national security 
requires that institutions with responsibilities in national security and defence should be 
better coordinated, and their role in applying the law should be accentuated by the exchange 
of strategic information between them. This article is dedicated to political institutions and 
state bodies with responsibilities in national security of Romania: Supreme Council of 
National Defence, the Romanian Intelligence Service, Foreign Intelligence Service, 
Protection and Guard Service in order to build an overview of national security system, 
underlining the powers and legal status of these institutions and the interdependencies 
between them. The author focuses on the control exercised by Parliament on the activity of 
these institutions, reflected by an obligation to report the activity to the legislative body. 
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1. Aspecte generale 

Siguranţa locului de muncă şi sănătatea sunt factori de stabilitate cuprinşi 
în acţiunile strategice de implementare şi coordonare a priorităţilor comunitare ale 
Uniunii Europene. 

În general, furnizarea de servicii este prezentă în toate regiunile, însă 
problemele apar în mediul rural, acolo unde costurile aferente serviciilor sunt mai 
mari. Capacitatea limitată a comunităţilor mici de a plăti anumite servicii, lipsa 
profesioniştilor zonali, dificultatea recrutării şi păstrării personalului calificat ce 
trebuie să lucreze la distanţă mai mare, precum şi trecerea timpului în aşteptarea 
acceptului comunităţii sunt factori ce pot pune în dificultate livrarea anumitor 
servicii în zonele cu cea mai mică densitate a populaţiei. Deşi nevoile unei 
comunităţi mici reflectă amplasamentul unor servicii, majoritatea furnizorilor tind 
să se orienteze spre oraşe, acolo unde cererea este mult mai mare faţă de mediul 
rural. Un serviciu durabil nu trebuie să se bazeze doar pe consumatori, o atenţie 
majoră trebuie acordată şi forţei de muncă, în acest sens fiind necesară existenţa 
unui plan de gestionare a riscurilor, mai ales în ceea ce priveşte infrastructura 
(drumuri, mijloace de transport, clădiri).  

Asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a serviciilor necesită investiţii de 
extindere şi întreţinere, astfel încât consumatorii să beneficieze nu doar de o 
utilizare optimă ci şi de calitatea acestora. După cum ştim, calitatea reprezintă 
trăsătura caracteristică a oricărui serviciu, fapt ce impune dezvoltarea unui cadru 
solid de reglementare şi monitorizare, care să cuprindă un set de proceduri privind 
facilităţi şi sancţiuni asupra furnizorilor de servicii.  

Deciziile factorilor politici ar trebui să reflecte o atenţie majoră asupra 
accesibilităţii serviciilor pentru toţi cetăţeni. Alimentarea cu apă şi canalizare sunt 
sectoare deosebit de importante pentru asigurarea unui mediu durabil care să ajute 
la menţinerea sănătăţii şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.  
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Pentru o eficienţă optimă a serviciilor publice este necesară facilitarea 
dezvoltării concurenţei şi nu a monopolului. Acest aspect va duce la creşterea 
numărului de furnizori şi le va oferi consumatorilor posibilitatea de comparaţie în 
ceea ce priveşte costurile şi calitatea acestor activităţi. În general. monopolul 
înseamnă preţuri mari, abuz de putere şi uneori chiar servicii de slabă calitate. 

Activităţile de utilităţi publice pot fi împărţite în trei categorii: producţie, 
transport şi distribuţie. În timp ce producţia aparţine exclusiv domeniului privat, 
transportul şi distribuţia depind atât de furnizorii privaţi (organizaţii, firme), cât şi 
de furnizorii publici (autorităţi publice locale şi centrale, instituţii, unităţi sanitare 
sau de învăţământ). 

Serviciile publice se pot împărţi în mai multe categorii, în funcţie de natura 
lor, de interesul general sau importanţa acestora pentru societate. Atunci când 
activităţile prezintă un interes general pentru cetăţeni (transport local, reabilitarea 
străzilor, curăţenia localităţii) sau o importanţă socială vitală (alimentare cu apă, 
canalizare), ele pot fi organizate la nivel local şi atunci revin în competenţa 
administraţiei publice locale, în gestionarea cărora autorităţile administraţiei 
publice centrale nu pot avea nicio atribuţie1. Activităţile cu caracter statal sau 
comunitar, dar care depăşesc sfera localităţilor (ex. întreţinerea căilor rutiere între 
localităţi), se transferă (descentralizează) la nivel central sau judeţean.  

Organizarea unui serviciu public se impune atunci când există o cerinţă 
socială ce reflectă o voinţă comună a unei colectivităţi sau comunităţi recunoscută 
de stat. Sarcina de a conduce serviciile publice deconcentrate, după ce lista acestora 
a fost aprobată de către guvern revine prefectului, aşa cum reiese din dispoziţiile 
generale cuprinse în Legea nr. 340/2004, republicată în anul 20082.  

În România, funcţionează Autoritatea Naţională de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), instituţie subordonată 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ce are drept scop: 
reglementarea, monitorizarea şi controlul la nivel central al activităţilor din 
domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, încasarea veniturilor din 
activităţile desfăşurate, urmărirea şi executarea creanţelor3. Din dispoziţiile 
,,Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de 
utilităţi publice” din 11.07.2007, A.N.R.S.C. este abilitată să acorde, să modifice, 
să suspende, să retragă licenţele sau permisiunea de a presta serviciul ori 
activităţile într-o unitate administrativ-teritorială pentru anumite utilităţi precum: 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, serviciul public de iluminat, 
serviciul public de salubrizare a localităţilor, serviciul public de alimentare cu 
energie termică. Utilităţile publice sunt definite ca fiind totalitatea activităţilor de 
utilitate şi interes public general, desfăşurate la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor sau judeţelor sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea 

                                                 
1 „Monitorul Oficial”, nr. 204/23 apr. 2001, LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001, Legea administraţiei 
publice locale, Regimul general al autonomiei locale, Art. 7. 
2 „Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 225 din 24.03.2008. 
3 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. din 24.07.2013. 
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autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul satisfacerii cerinţelor 
comunităţilor locale4. Furnizorii de utilităţi trebuie să aibă în vedere următoarele 
prevederi ale Art.7 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice:  

 asigurarea menţinerii serviciilor atât la nivel cantitativ, cât şi calitativ;  
 adaptarea utilităţilor la cerinţele beneficiarilor pe termen lung; 
 permiterea accesibilităţii egale şi nediscriminatorie la serviciul public;  
 protecţia juridică, economică şi socială a utilizatorilor;  
 să asigure sănătătea populaţiei şi calitatea vieţii;  
 protejarea mediului şi a domeniului public şi privat;  
 respectarea principiilor economiei de piaţă prin facilitarea mediului 

concurenţial şi restrângerea ariilor de monopol.  
În termeni generali, utilităţile publice cuprind o arie mai extinsă de servicii 

adresate populaţiei, începând cu cele de aprovizionare (energie electrică, gaze 
naturale, apă potabilă) şi continuând cu cele de sănătate, educaţie, comunicaţii, 
transport şi protecţie socială. Necesităţile populaţiei se realizeză prin programele de 
achiziţii publice al căror rol este de a atribui în baza legii, furnizorilor şi 
prestatorilor de servicii, contracte pentru livrarea de bunuri şi servicii. Achiziţiile 
din domeniul public sunt axate pe un scop social, în timp ce achiziţiile din 
domeniul privat se realizează pentru susţinerea obiectivului principal al afacerii, în 
scopul de a obţine profit. 

 
2. Rolul utilităţilor publice în regiunea Sud-Vest Oltenia  

Atunci când punem problema eradicării sărăciei, ar trebui să ne gândim la 
crearea de oportunităţi economice, adică soluţii pentru ca naţiunea să progreseze. 
Investiţia în oameni prin educaţie şi pregătire profesională, asigurarea condiţiilor 
decente de viaţă, facilitarea accesului la tehnologie şi crearea locurilor de muncă 
sunt factori multiplicatori ai dezvoltării. Furnizorii de utilităţi joacă un rol esenţial 
în crearea bunăstării. Distribuţia apei potabile este fundamentală pentru hrana 
umană, salubritatea înseamnă sănătate şi demnitate, iar energia la preţuri accesibile 
contribuie la productivitatea gospodăriilor şi la dezvoltarea industriilor. 

Deşi încă există probleme de dezvoltare în multe oraşe, totuşi, populaţia 
urbană este în creştere comparativ cu cea din mediul rural care este în scădere. 
Acest fenomen se datorează potenţialului zonelor urbane care oferă mai multe 
posibilităţi de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă. În regiunea Sud-Vest Oltenia, 
judeţul Dolj are cel mai mare număr de locuitori (660.544)5, mulţi fiind concentraţi 
în oraşul Craiova, considerat cel mai important centru economic şi social din 
regiune. 

Cu toate că Oltenia are 40 de oraşe, regiunea încă se confruntă cu probleme 
majore privind infrastructura rutieră şi accesul redus la reţelele de apă şi 
canalizare. O condiţie esenţială pentru realizarea progresului în regiune o 

                                                 
4 „Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 254 din 21.03.2006, Legea 51/2006 privind serviciile comunitare 
de utilităţi publice.  
5 Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, Statistici judeţene, Populaţia şi densitatea populaţiei la 

recensăminte, 20.10.2011. 
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reprezintă reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri, fapt ce ar contribui la 
rezolvarea problemelor din zonele subdezvoltate, prin fluidizarea mai rapidă a 
transportului de mărfuri şi persoane. Interconectarea eficientă a reţelelor de 
transport este considerată ca fiind un obiectiv prioritar al Strategiei de Dezvoltare 
Teritorială a României, ce are drept scop eliminarea decalajului dintre regiuni şi 
crearea unei reţele de localităţi competitive şi funcţionale. 

Situaţia drumurilor publice la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, prezentată 
în tabelul nr. 1, evidenţiază faptul că doar 36,8% din totalul de 11.246 km a fost 
modernizat, restul aflându-se în faza de reabilitare. Trebuie menţionat faptul că 
această reţea de drumuri modernizate cuprinde şi drumurile europene, însă mai 
puţin o autostradă care să fluidizeze traficul către marile centre economice din ţară. 
 

Drumurile publice la 31 decembrie 2014 (km) 

       

Tabel nr. 1 

   
Sursa: Direcţia Regională de Statistică Olt, Statistici regionale – Transporturi. 

 
Având în vedere poziţia strategică a regiunii, dar şi potenţialul turistic, 

consider că este necesară extinderea reţelei de autostrăzi până în zona frontierelor 
cu Serbia şi Bulgaria, dar şi cuprinderea zonelor pitoreşti din judeţele Vâlcea şi 
Gorj. Rezolvarea acestor probleme nu ar fi doar un beneficiul local, cu cât regiunile 
ar deveni mai dezvoltate, mai ales cele din zona frontierelor, cu atât mai mult vom 
avea o ţară puternică şi stabilă din punct de vedere economic. Prin rezolvarea 
infrastructurii, regiunea Oltenia s-ar putea conecta la reţeaua trans-europeană de 
transport şi totodată ar atrage mai mulţi investitori şi turişti străini, ceea ce ar 
genera crearea de noi locuri de muncă şi competitivitate în oferta de bunuri şi 
servicii. 

În general, reţeaua rutieră a fost creată pentru a facilita legătura între oraşe. 
Neexistând variante ocolitoare, multe sate au început să se dezvolte de-alungul 
timpului de o parte şi alta a drumurilor naţionale şi europene, fenomen ce 
împiedică extinderea carosabilului în zonele populate. 

În regiune, transportul călătorilor se realizează în general cu autobuze şi 
microbuze. Unele oraşe au în dotare, pentru transportul intern, tramvaie (Craiova) 

Regiunea de 
dezvoltare  
Sud-Vest 
Oltenia şi 
judeţele 

Drumuri publice 
(naţionale, judeţene şi 

comunale) 

Drumuri naţionale Drumuri judeţene şi 
comunale 

Total Modernizate Total Modernizate Total Modernizate 

Sud-Vest 
Oltenia 

  11 246 4 139   2 180      1 917 9 066      2 222 

Mehedinţi  1 873   766 450 384 1 423 382 
Gorj  2 282 1 015 427 367 1 855 648 

Vâlcea  2 325    812 529 480 1 796 332 
Olt  2 330    702 301 265 2 029 437 

Dolj  2 436    844 473 421 1 963 423 
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sau troleibuze (Târgu Jiu). În anul 2013, parcul auto din regiune asigura serviciile 
de transport pentru aproximativ 67.159 călători şi avea în dotare 29 tramvaie (8.996 
călători), 330 autobuze (55.987 călători) şi 17 troleibuze (2.176 călători)6. La nivel 
naţional, comparativ cu celelalte regiuni, Oltenia are cea mai redusă reţea de străzi 
orăşeneşti. Transportul în comun întâmpină dificultăţi în anumite zone datorită 
străzilor înguste ce nu pot asigura un trafic fluent, dar şi din cauza multor autobuze 
uzate care încă sunt menţinute în circulaţie.  

Reţeaua de cale ferată din Oltenia are 988 km, însă doar 51,31% este 
electrificată. Ponderea cea mai mare a reţelelor feroviare o deţin judeţele Gorj şi 
Mehedinţi, dar în mare parte sunt destinate transportului de cărbune. Cele mai 
importante magistrale ce străbat regiunea sunt Bucureşti-Craiova-Filiaşi-
Timişoara-Stamora Moraviţa (533 km) şi Craiova-Simeria (243 km), în rest, toate 
oraşele importante au staţii de cale ferată, majoritatea fiind caracterizate prin linii 
simple şi neelectrificate7.  

Un mare dezavantaj ce îngreunează transportul de mărfuri şi persoane între 
regiune şi statele vecine îl reprezintă lipsa de cale ferată de la Drobeta Turnu 
Severin către Serbia şi de la Corabia spre Bulgaria. Traficul în punctele de frontieră 
cu cele două state se realizează cu bacul sau rutier (pe pod). 

Dunărea reprezintă principala cale de transport internaţional pe apă pentru 
regiunea Oltenia, care dispune de cinci porturi importante (Calafat, Bechet, 
Corabia, Orşova şi Drobeta Turnu Severin). 

Transportul aerian se realizează prin singurul aeroport situat lângă Craiova, 
care funcţioneză în regim internaţional. Prin acest mijloc de transport, rapid şi 
confortabil, se asigură servicii de calitate pentru un flux de 350 pasageri/oră, ce pot 
călători spre diferite destinaţii din Europa8. 

Dezvoltarea turismului, dispersarea populaţiei către mediul rural, creşterea 
economică şi importanţa sectorului agricol impun o îmbunătăţire constantă a 
infrastructurii şi a calităţii serviciilor, atât pentru transportul călătorilor, cât şi 
pentru mărfuri. 

Mediul rural, în contextul restructurării economiei, a devenit o alternativă 
pentru populaţia vulnerabilă a cărei orientare se axează şi în prezent pe agricultura 
tradiţională ca principală sursă de venit. Din totalul de 2.075.642 locuitori9 ai 
regiunii, înregistraţi la recensămâtul din anul 2011, aproximativ 52% locuiau în 
zonele rurale.  

Analizând la nivel de judeţ, mediul urban atrage cei mai mulţi locuitori în 
Dolj (54,1%) şi Mehedinţi (48,8%), în timp ce ponderea cea mai mică se 
înregistrează în judeţul Olt (40,8%)10. În general, populaţia migrează spre oraşele 
                                                 
6 Direcţia Regională de Statistică Olt, Transportul urban de pasageri, Date statistice, 31 decembrie 
2013. 
7 Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2014-2020, Infrastructura, pp.139-140. 
8 A se vedea: http:/www.aeroportcraiova.ro (accesat la 28.07.2016). 
9 Direcţia Regională de Statistică Olt, Populaţia şi densitatea populaţiei la recensăminte, 20 
octombrie 2011. 
10 Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2014-2020, Structura sistemului de aşezări,       
p. 20. 

http://www.aeroportcraiova.ro/
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reşedinţă de judeţ unde oportunităţile în găsirea unui loc de muncă sunt mai mari, 
în timp ce o altă parte a populaţiei alege varianta străinătăţii. 
          

 
    
    Fig. nr.1  Ponderea populaţiei din Oltenia angajată în mediul rural în anul 2013 
      Sursa: Direcţia Regională de Statistică Olt, Statistici regionale, Forţa de muncă. 
 

Multe dintre oraşele regiunii au o economie precară, în special cele cu 
locuitori mai puţini, ceea ce le face dependente de activităţile mediului rural, unde 
predomină agricultura. 

Regiunea Sud-Vest Oltenia are o economie industrial-agrară, concentrată 
pe diverse domenii de activitate. Ultimele date statistice, din anul 2013, 
menţionează că în regiunea Oltenia, din totalul populaţiei care lucrează în diferite 
ramuri ale economiei, 38,8% îşi desfăşoară activitatea în mediul rural, practicând 
agricultura, silvicultura şi pescuitul, aşa cum se observă şi în graficul nr.1. 

Doljul şi Gorjul, datorită solului fertil, au atras nu doar investitorii străini, 
dar şi români ce provin din alte judeţe. Cei mai mari zece fermieri din Oltenia au în 
exploatare 55.270 hectare teren în cele două judeţe. În timp ce judeţul Mehedinţi 
are format un top al investitorilor, în judeţele Gorj şi Vâlcea, cei mai mari 
întreprinzătorii sunt obştile şi câteva consilii locale ce au în folosinţă pajişti, păduri 
şi alte suprafeţe de teren (ex. Obştea Cerbul Novaci – 343 ha, Consiliul Local 
Târgu Jiu – 432 ha, Obştea oraşului Horezu – 606 ha, Asociaţia Vatra Stoieneşti – 
376 ha)11. 

Resursele solului şi subsolului au o importantă deosebită pentru economia 
locală şi regională, însă lipsa investiţiilor crează dificultăţi în exploatarea eficientă 
a acestora. 

Calitatea vieţii în oraşe şi municipii este strict condiţionată de calitatea 
serviciilor publice. Legea serviciilor publice de gospodărie comunală menţionează 
că activităţile şi acţiunile de utilitate şi interes local, desfăşurate sub autoritatea 
                                                 
11 Cine sunt cei mai mari latifundiari ai Olteniei, Date preluate de la APIA  în „Gazeta de Sud”, 2 
septembrie 2014. 
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administraţiei publice locale, au drept scop furnizarea de servicii publice, prin care 
se asigură12: 

 alimentarea cu apă; 
 canalizarea şi epurarea apelor uzate; 
 salubrizarea localităţilor; 
 alimentarea cu agent termic în sistem centralizat; 
 transport public local. 

 Funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor sunt activităţi de interes general şi 
reprezintă o prioritate pentru populaţie, iar accesibilitatea utilităţilor publice trebuie 
să fie egală pentru toţi cetăţenii. Analiza serviciilor publice şi creşterea calităţii 
acestora conform cerinţelor beneficiarilor revine în sarcina Guvernului care 
stabileşte măsuri corespunzătoare planului de dezvoltare durabilă.  

Din datele statistice rezultă că o mare parte din totalul cheltuielilor 
populaţiei sunt orientate către consumul de utilităţi necesare funcţionării şi 
încălzirii locuinţei, urmate de cele pentru achitarea taxelor şi impozitelor, 
investiţiile reprezentând cea mai mică pondere. Alimentarea cu apă şi canalizarea 
fac parte din categoria serviciilor de interes general. 

În anul 2013, volumul de apă distribuit consumatorilor din Oltenia a fost 
de 77.834 m3, în scădere faţă de anul anterior. După cum se observă în tabelul nr. 2, 
încă patru localităţi au beneficiat de apă potabilă.  

 
Reţeaua de distribuţie a apei şi volumul distribuit consumatorilor 

 

Tabel nr. 2 
 

Anul 2012 2013 

Localităţi alimentate cu apă potabilă 275 279 
Municipii şi oraşe 40 40 

Lungimea reţelei de distribuţie (km) 7 696.4 8 022.1 
Apă totală distribuită ( m3) 85 541 77 834 
Apă pentru uz caznic (m3) 67 991 62 271 

 
Sursa: Direcţia Regională de Statistică Olt, Baza de date, Statistici regionale – Utilităţi publice 

 
Lungimea reţelei de alimentare cu apă a regiunii a crescut constant, de la 

3.969 km, în anul 2004, la 8022,1 km, în anul 2013, clasând Oltenia pe locul 6 între 
regiunile României13. 

Reţeaua de canalizare a înregistrat o evoluţie în ultimii ani. Dacă în anul 
2010 existau doar 75 de localităţi cu instalaţii de canalizare, pe o distanţă de 1.172 
de km, la nivelul anului 2014, constatăm o dublare a lungimii reţelei, dar şi o 
creştere cu 58,66% a numărului beneficiarilor regiunii Oltenia. 

                                                 
12 „Monitorul Oficial”, nr. 359, Legea nr 326, 4 iulie 2001. 
13 Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2014-2020, p. 191. 
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Suprafaţa spaţiilor verzi sub formă de parcuri, grădini publice sau alte 
locuri de agrement, la sfârşitul anului 2014, s-a menţinut aproximativ constantă la 
nivelul anilor anteriori. 

 

Canalizare publică şi spaţii verzi 

 

Tabel nr. 3 
 

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 
Total localităţi cu instalaţii 

de canalizare 75 89       102       114       119 

Municipii şi oraşe 39 39 39 39 39 
Lungimea conductelor (km)   1 172    1 963    2 108    2 269   2 398 

Suprafeţe spaţii verzi (ha)   2 487    2 488    2 412    2 411   2 487 
  

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Olt, Baza de date, Statistici regionale – Utilităţi publice 
 

Reţeaua de gaze naturale a avut o evoluţie mai lentă în regiune. În anul 
2007, erau 57 localităţi (20 oraşe şi municipii) racordate la sistemul de gaze, iar în 
2014, numărul lor a crescut la 73, dintre care 25 sunt oraşe şi municipii. În regiunea 
Oltenia, la nivelul anului 2014, lungimea reţelei de furnizare a gazelor naturale era 
de 2.512,8  km, reprezentând doar 6% din lungimea reţelei de gaze naturale la nivel 
naţional, fapt ce o plasează pe ultimul loc în ţară14. 

 

Serviciile publice oferite prin infrastructura de sănătate  

În general, starea de sănătate este afectată de sărăcie şi lipsa condiţiilor 
decente de locuit, dezorganizare socială, deficit de acces la servicii medicale şi de 
prevenţie, poluare.  

După cum precizează Direcţia Regională de Statistică Olt, în anul 2014, 
reţeaua medicală, cu capital majoritar de stat, a regiunii era alcătuită din: 42 de 
spitale, o policlinică, 23 dispensare medicale, 3 centre de sănătate şi 38 de 
farmacii15. 

Din datele prezentate în tabelul nr. 4 se constată o scădere a paturilor de 
spital, mai pronunţată după anunţarea crizei financiare din anul 2010, şi o mică 
creştere în următorii ani, dar nu suficientă. Dacă analizăm situaţia la nivelul 
totalului populaţiei regiunii (2.075.642 locuitori), deşi există o creştere a 
personalului medical de specialitate, constatăm că avem un medic la 425 de 
locuitori. În mediul rural, o parte din serviciile medicale sunt asigurate prin medicii 
de familie, însă restul furnizorilor (farmacişti, stomatologi) lipsesc. 

 

                                                 
14 Direcţia Regională de Statistică Olt, Statistici regionale, Locuinţe şi utilităţi publice, a se vedea 
http://www.olt.insse.ro/main.php (accesat la 27.07.2016). 
15 A se vedea: http:/www.olt.insse.ro. (accesat la 25.07.2016). 

http://www.olt.insse.ro/
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Situaţia paturilor în spitale şi personalul medico-sanitar  

în regiunea Sud-Vest Oltenia 

 

Tabel nr. 4 

 
Sursa: Direcţia Regională de Statistică Olt, Statistici regionale – Sănătate, 31 decembrie 2014. 

 
Infrastructura de învăţământ 
Educaţia reprezintă o componentă de bază a societăţii ce ajută la creşterea 

şi instruirea tinerei generaţii. Prin educaţie, se urmăreşte transmiterea unor 
informaţii cu caracter ştiinţific şi umanist ce au rolul de a dezvolta capacitatea 
intelectuală a individului.  

 
Evidenţa şcolară din învăţământ (inclusiv cel particular) 

 

Tabel nr.5 
 

Anii 

Sud-Vest Oltenia 

Total Preşco
-lari 

Primar     
( cl.I-IV) 

Gimna-
zial  

(cl.V-
VIII) 

Spec
ial 
(I-

VIII) 

Liceal Arte şi 
meserii 

Postlice-
al şi de 
maiştri 

Superior 

2014-
2015 358 756 53 473 87 519 78 331 899 84 843   3 839 18 989 23 199 

2013-
2014 361 387 54 478 88 827 81 628 932 90 348   1 635 18 164 25 375 

2008-
2009 424 471 67 694 89 031 97 570 659 91 474 19 676   7 795 50 572 

2007-
2008 434 072 69 183 91 170 102 583 667 90 788 22 202   5 686 52 450 

 
Sursa: Baza de date a Direcţiei Regionale de Statistică Olt, Statistici regionale – Educaţie.  

 
Domeniul educaţiei din România a suferit numeroase schimbări în ultimii 

ani, mai ales în perioada 2010-2013, când unităţile de învăţământ au fost reduse, 

Anul Paturi în 
spitale 

Medici Stomatologi Farmacişti Personal 
sanitar mediu 

2014 12 581 4 881 1 047 1 118 13 301 
2013 12 432 4 785 1 047 1 272 13 106 
2012 12 366 4 677    995 1 254 12 831 
2011 12 352 4 636    936 1 187 12 877 
2010 12 762 4 673    915 1 178 13 317 
2009 12 975 4 634    883 1 151 13 363 
2008 12 901 4 595    833 1 121 13 274 
2007 12 866 4 402   788 1 041 12 800 
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din cauza reformei sistemului, de la 7 588 în anul 2011 la 7 074 în prezent16, 
dezechilibru ce a afectat în special elevii din comunităţile mai mici, care au fost 
nevoiţi să parcurgă distanţe mai mari până la şcoală. 

Din tabelul nr. 5 se observă o scădere a populaţiei şcolare în regiunea Sud-
Vest Oltenia. Cea mai redusă pondere se constată la arte şi meserii, care încep să-şi 
piardă din valoare, dar şi la învăţământul superior, care a scăzut, în perioada 
2014/2015, la 55,77% faţă de anul şcolar 2007/2008, în timp ce interesul pentru 
profilul postliceal şi de maiştri creşte substanţial cu 233,96%. Pe fundalul acestor 
scăderi, învăţământul primar suportă cele mai mici modificări. 

 
3. Analiza serviciilor publice pe judeţe 

Judeţele Gorj şi Olt au cea mai bună infrastructură rutieră naţională, însă în 
ceea ce priveşte modernizarea străzilor orăşeneşti, cele mai bune rezultate se 
înregistrează în Olt şi Mehedinţi. Efectele tranziţiei şi-au pus amprenta şi asupra 
sistemului de educaţie, veniturile reduse şi creşterea cheltuielilor cu utilităţile şi 
hrana au dus la scăderea continuă a populaţiei şcolare. Judeţul cu cea mai redusă 
populaţie şcolară este Mehedinţiul, unde se înregistrează şi cea mai mare rată a 
abandonului şcolar. Probleme există şi în sistemul de sănătate, unde se constată o 
lipsă a personalului de specialitate în majoritatea judeţelor. Din cauza salariilor 
mici şi a dotării reduse mulţi specialişti au abandonat sistemul preferând calea 
străinătăţii, fenomen ce a avut consecinţe negative asupra sănătăţii populaţiei, 
România confruntându-se cu cea mai ridicată rată a mortalităţii infantile.  

Din rapoartele Institutului Naţional de Statistică rezultă că reţeaua de 
alimentare cu gaze naturale s-a extins de la 57 localităţi, în anul 2007, la 73, în anul 
2014. Dacă în anul 2005, judeţul Mehedinţi era singurul din România cu nicio 
localitate racordată la reţeaua de gaze, în prezent doar municipiul Drobeta Turnu 
Severin beneficiază de această utilitate. 

În Mehedinţi, la sfârşitul anului 2013, din totalul de 3.418 unităţi ce 
cuprind întreaga activitate economică locală, funcţionau 15 unităţi în producţia şi 
furnizarea de gaze, energie electrică şi termică. În sectoarele de distribuţia apei, 
salubritate, gestionarea deşeurilor şi activităţi de decontaminare, au fost înregistrate 
32 de unităţi. Cele două hidrocentrale de la Porţile de Fier asigură o mare parte din 
necesarul de energie electrică pentru ţară. Judeţul dispune de o reţea de drumuri 
publice de 1.873 km, din care 766 km sunt modernizaţi şi o reţea feroviară de 124 
km. Totodată, este racordat la reţeaua de căi navigabile şi dispune de două porturi 
fluviale. În anul 2015, funcţionau 234 de unităţi de învăţământ preuniversitare şi o 
universitate, la Drobeta Turnu Severin. Cu doar 4 spitale, judeţul se clasează pe 
ultimul loc în regiune17. 

Judeţul Dolj are 19 localităţi conectate la sistemul de apă şi canalizare, 
singurele staţii modernizate de epurare a apelor reziduale din regiune fiind la 

                                                 
16 Institutul Naţional de Statistică, Breviar statistic, România în cifre, Direcţia Generală de IT şi 
Infrastructură Statistică, Direcţia de Editare a Publicaţiilor Statistice 2014, p. 40. 
17 Strategia de dezvoltare a judeţului Mehedinţi pentru perioada 2014-2020, pp. 17-65. 
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Calafat şi Craiova 18. Din totalul de 2.938 km lungime conducte de canalizare 
publică la nivelul întregii regiuni, Doljul avea, în anul 2014, cea mai extinsă reţea 
de canalizare însumând 684 km, în timp ce judeţul Mehedinţi se afla la polul opus, 
cu 291 km19. Activitatea judeţului Dolj se bazează pe următorele domenii economice: 
producţia de energie electrică şi termică, transport rutier, feroviar, naval şi aerian, 
prestări de servicii şi comert, construcţii civile şi industriale, silvicultură şi agricultură. 
Strategia guvernamentală de sprijinire a dezvoltării integrate prin reţeaua polilor 

de creştere include şi municipiul Craiova. Prin atribuirea acestui titlul, factorii 
decizionali ai municipiului au misiunea de  a transforma zona într-un spaţiu atractiv 
şi competitiv la nivel european20.  

Judeţul Olt are o reţea şcolară formată din 183 de unităţi, dintre care 52 în 
oraşe şi 248 în mediul rural. Infrastructura medicală cuprinde 6 spitale şi 745 de 
medici. În privinţa alimentării cu apă şi canalizare, judeţul are un singur operator21. 
Economia judeţului se axează în mare parte pe industrie, iar cea mai importantă 
ramură o reprezintă sectorul metalurgic (prelucrarea aluminiului). Infrastructura 
rutieră situează Oltul printre primele judeţe din ţară în ceea ce priveşte ponderea 
drumurilor publice modernizate. 

Judeţul Gorj se confruntă cu degradarea calităţii vieţii atât în mediul urban 
cât şi în cel rural, datorită activităţilor industriale ce acţionează asupra mediului. 
Un exemplu în acest sens sunt cele două centrale energetice de la Rovinari şi 
Turceni, care poluează aerul şi solul pe o suprafaţă de 50.000 ha. 

Pentru creşterea calităţii vieţii, planul strategic de acţiuni al judeţului prevede 
următoarele priorităţi: regenerarea spaţiilor verzi şi îmbunătăţirea condiţiilor de locuire, 
reducerea efectelor negative ale activităţilor industriale, consolidarea terenurilor ce 
prezintă riscuri de alunecări şi inundaţii. Sporirea accesului la servicii de educaţie 
şi sănătate, precum şi aplicarea unor programe de recalificare a celor disponibilizaţi 
reprezintă o altă prioritate, în special pentru zonele defavorizate, unde nivelul de 
trai s-a degradat din cauza declinului industriei extractive şi de prelucrare.  

Cu excepţia celor două municipii, Târgu Jiu şi Motru, transportul este 
destinat mai mult elevilor pentru deplasarea în anumite oraşe sau comune din judeţ. 
Alimentarea cu energie termică s-a redus din cauza costurilor ridicate. În mediul 
rural, iluminatul public se află la un nivel mediu în majoritatea localităţilor. În anul 
2011, un număr de 16 localităţi beneficiau de canalizare funcţională, însă reţeaua 
necesită modernizare şi staţii de epurare. Judeţul are o infrastructură rutieră bine 
dezvoltată, iar în ceea ce priveşte infrastructura feroviară, Gorjul ocupă a doua 
poziţie în regiune22. 

În judeţul Vâlcea, serviciile reprezintă un sector bine dezvoltat, cele mai 
bune rezultate se înregistrează în comerţ, transporturi, hoteluri şi restaurante. 
                                                 
18 A se vedea: http:/www.apaoltenia.ro, Sisteme de alimentare cu apă (accesat la 3.08.2016). 
19 Baza de date online a Direcţiei Regionale de Statistică Olt, Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 
Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi, Statistici regionale şi judeţene (accesat la 10.08.2016). 
20 Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2014-2020, pp. 35-44. 
21 Strategia de dezvoltare a Municipiului Slatina, 2014-2020, p.15. 
22 Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj pentru perioada 2011-2020, Anexă la hotărârea 
Consiliului Judeţean Gorj, nr.18/27.01.2012, pp. 36-95. 

http://www.apaoltenia.ro/
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Sistemul de educaţie cuprinde 153 de unităţi şcolare şi 5 facultăţi, dintre care 3 sunt 
private. Sistemul de sănătate cuprinde 7 spitale şi 695 de medici. 

Infrastructura de transport dispune de 2.325 km reţea de drumuri, dintre 
care modernizate – 812 km, iar infrastructura feroviară însumează  163 km de cale 
ferată neelectrificată. Reţeaua de alimentare cu apă are o lungime de 2.011 km şi 
cuprinde 11 localităţi din mediul urban şi 54 din mediul rural. Reţeaua de gaze se 
desfăşoară pe o suprafaţă de 557 km şi asigură necesarul de combustibil pentru 8 
oraşe şi 5 localităţi rurale. Sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate 
deservesc 42 de localităţi pe o distanţă de 711 km. 

Ca în multe oraşe din ţară, creşterea preţului pentru agentul termic a 
determinat mulţi consumatori casnici să se debranşeze de la sistemul centralizat de 
termoficare. În Vâlcea, sursele alternative de energie regenerabilă şi nepoluantă 
sunt într-o continuă dezvoltare23.  

Lipsa investiţiilor este marea problemă la nivelul întregii regiuni, unde 
majoritatea localităţilor prezintă reţele de apă şi canalizare cu instalaţii vechi şi 
uzate, fără staţii de epurarea a apelor reziduale, fapt ce poate avea repercusiuni 
majore asupra stării de sănătate a populaţiei. Economia precară şi oferta redusă de 
utilităţi publice în unele localităţi din regiune nu justifică statutul acestora de oraş.  

Perspectivele serviciilor publice pot fi considerate şi în viitor ca fiind 
esenţiale pentru viaţa modernă. Cu cât infrastructura rutieră şi feroviară se va 
îmbunătăţi, cu atât mai mult va creşte cererea şi oferta de bunuri şi servicii de 
calitate. Potenţialul turistic şi agricol, insuficient valorificat, ar putea atrage mai 
mulţi investitori şi turişti străini în regiunea Sud-Vest Oltenia, fenomen ce ar 
genera o dezvoltare teritorială echilibrată şi durabilă. 

 
 

PROFILE OF PUBLIC UTILITIES 

IN THE SOUTH-WEST OLTENIA REGION 

 
(Abstract) 

 
The welfare of families and of the general population  relies on social protection 

mechanisms based on traditional and professional services. Practically, each one of the 
public services has its importance related to human activities. In order to determine public 
utilities, the study seeks to identify the problems regarding the quality of life and the impact 
these actions have regarding the achievement of a healthy and sustainable environment.  

 
Keywords: public services, public service providers, transportation, infrastructure, region. 
 

 

                                                 
23 Strategia integrată de dezvoltare durabilă a judeţului Vâlcea, pentru perioada 2015-2022,           
pp. 44-68. 
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RECENZII 
 
 
 
Ion Toma, 101 nume de locuri, Bucureşti, Editura Humanitas, 2015, 292 p.  
 

De la debutul său, în anul 2011, cu lucrarea 101 cuvinte moştenite, împrumutate şi create, 
aparţinându-i acad. Marius Sala (care este, de fapt, şi coordonatorul ediţiei), „Viaţa cuvintelor” s-a 
îmbogăţit treptat cu noi volume. Fiecare dintre cărţile apărute până în momentul de faţă tratează o 
problematică diferită (101 greşeli gramaticale, 101 greşeli de lexic şi semantică, 101 cuvinte de 

origine turcă, 101 cuvinte argotice) care converge însă spre un scop comun: acela de a le oferi 
cititorilor (avizaţi sau mai puţin avizaţi) un „itinerar în lumea cuvintelor româneşti” (ba mai mult 
chiar, în unele cazuri, şi un îndreptar). 

101 nume de locuri vine să completeze această serie pe latura onomasticii, investigaţia 
restrângându-se aici la sfera toponimiei. Folosim cumva impropriu termenul „restrângându-se”, căci 
profesorul Ion Toma analizează numele de locuri în mod exhaustiv, în relaţia lor cu limba, istoria şi 
cultura, dar şi ca domeniu al lingvisticii de sine stătător. Domnia sa ne conduce cu abilitate şi 
minuţiozitate de artizan printre „meandrele” acestei ştiinţe, pornind de la informaţii ce ţin de 
universal, pentru a coborî, apoi, treptat, spre particular. Segmentată binar, structura cărţii urmează 
întocmai intenţia autorului.  

Astfel, prima dintre părţile sale ne introduce în „atmosferă”, vorbindu-ne Despre numele de 

locuri, în general (pp. 13-55) şi expunându-ne principiile teoretice şi metodologice comune întâlnite 
în domeniu. Punctul zero al discuţiei îl reprezintă statutul numelor proprii şi ce anume le deosebeşte 
pe acestea de cuvintele comune: lipsa abstractizării şi generalizării, specifice numelor comune, din 
„portofoliul” numelor proprii (al toponimelor, implicit) şi înlocuirea lor cu individualizarea şi 
identificarea declanşează o avalanşă de diferenţe care „le contrapun logic şi lingvistic, dar le menţin 
în aceeaşi categorie, de unităţi lexicale, situate, e drept, la mare distanţă pe o scară de gradualitate de 
la motivat la arbitrar şi de la general la individual” (p. 18). Astfel, funcţia de individualizare atrage 
după sine o serie de „minusuri” – inutilitatea utilizării operatorilor de individualizare (articulare, 
calificare şi determinare etc.), traductibilitate redusă, absenţa sinonimiei etc. sau evoluţii particulare în 
ceea ce priveşte categoriile gramaticale ale genului, numărului, determinării, derivării. 

Următorul pas pe care îl face autorul este acela de contrapune numele de locuri celorlalte 
nume proprii, antroponimelor în special, clasă onomastică fundamentală prin importanţă şi frecvenţă, 
la fel ca opozanta ei, toponimia. Abstractizarea este, şi de această dată, factorul divergent, mai bine 
zis intensitatea ei, care opacizează antroponimele (grad ridicat), în timp ce o mare parte a numelor de 
locuri sunt încă transparente în ceea ce priveşte semnificaţia originară (grad scăzut de abstractizare). 
Deosebiri se înregistrează în privinţa capacităţii lor de a fi traduse, stabilităţii în limbă, circulaţiei de 
la o comunitate la alta, structurii categoriale, fonetice, derivative etc. 

Odată stabilit statutul şi relaţia nume de loc – nume comune, pe de o parte, nume de loc –  
antroponime, pe de altă parte, analiza se îndreaptă către surprinderea principalelor „evenimente” care 
marchează existenţa oricărui toponim: naşterea, vieţuirea şi moartea lui. Fiecare etapă presupune 
probleme inerente „vârstei”. Astfel, fenomenul complex al apariţiei unei unităţi toponimice noi 
presupune clarificări ce ţin de originea (limba în care s-a produs toponimizarea), etimologia 

(identificarea cuvântului din care provine toponimul) şi etiologia (identificarea cauzelor şi a 
împrejurărilor în care s-a produs onimizarea) termenului. Câteva legi şi principii „guvernează” 
procesul stabilirii corecte a originii oricărei denumiri: principiul priorităţii explicaţiei interne, al 

etimologiei directe, legea numărului mare, vechimea atestată, frecvenţa toponimului în teritoriu. 
Din momentul în care devin toponime, durata vieţii numelor de locuri este condiţionată 

lingvistic şi extralingvistic. Sinecdoca, metonimia, particularizatorii lexicogramaticali, derivarea 

toponimică sunt modalităţi eficiente de potenţare a funcţiei individualizatoare, numele de loc fiind 
angrenat într-un proces permanent de consolidare ca nume propriu, ceea ce îi poate oferi perenitatea. 
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Sunt explicate fenomene, precum: omonimia, polionimia, tautologia toponimică, polarizările, 

lanţurile şi arborii urbanonimici care le asigură numelor de locuri calitatea de unităţi lexicale ale 
limbii, dar „şi statutul de elemente specifice în cadrul vocabularului general” (p. 42). 

Schimbările care se produc, cu timpul, în configuraţia sociogeografică a teritoriului şi 
dispariţia unor realităţi istorice (pe cale naturală ori cu forţa) pot „curma” viaţa unor toponime. 
Secţiunea „Moartea” numelor de locuri analizează o serie de oiconime din această perspectivă, 
oferind, în cazul unora dintre ele, şi „colacul salvator” – antonomaza – care le poate prelungi 
existenţa, ce-i drept la un alt nivel, prin deonimizare. 

În cea de-a doua parte a cărţii, Despre numele de locuri româneşti, în special (pp. 59-268), 
discuţia se mută la concretul toponimiei noastre, disecată teoretic şi exemplificată practic prin analiza 
celor 101 unităţi lexicale. Regulile generale privind formarea, organizarea şi funcţionarea numelor de 
locuri, schiţate în prima secţiune, îşi păstrează valabilitatea şi în cazul celor româneşti, care vor fi 
studiate pe baza aceloraşi principii teoretice şi metodologice, cu amendamentul că, atunci când este 
cercetat în profunzime, materialul „dezvăluie, în afara liniilor generale cunoscute… numeroase 
detalii, excepţii, meandre şi suprapuneri greu de codificat teoretic” (p. 59), impunând investigaţii sui-
generis. 

Un prim aspect asupra căruia se opreşte autorul este acela al ordonării, din punct de vedere 
geografic, onomasiologic şi lingvistic a masei numelor de locuri româneşti. Domnia sa depăşeşte însă  
limita ierarhizărilor tradiţionale, propunând o clasificare înglobatoare, în care orice nume de loc se 
prezintă ca o ipostază a toponimizării: conversiunea onimizantă a apelativului, conversiunea 

interonimică şi intertoponimică, combinarea cu particularizatori lexicogramaticali (modificatori şi 
posesori), condensarea lexico-semantică onimizantă, derivarea toponimică, detoponimizarea. 

În următoarea secvenţă a acestei părţi, se conturează o stratigrafie a toponimiei româneşti, 
în directă legătură cu „succesiunea marilor evenimente istorice şi cu epocile pe care le-au trasat în 
evoluţia societăţii româneşti” (p. 60). Investigând pe verticală numele de locuri, sunt evidenţiate 
straturi lingvistice (traco-dac, românesc, slav, maghiar, bulgăresc, peceneg şi cuman, german, sas) cu 
o concentraţie lexicală variabilă, dependentă de durata, intensitatea şi suprafaţa spaţiului în care au 
convieţuit românii cu „oaspeţii” lor, corelate, deci, cu istoria societăţii noastre; vechimea toponimelor 
româneşti (susţinută şi de numărul lor deosebit de mare) „mărturiseşte”, astfel, despre veridicitatea 
continuităţii daco-gete în teritoriul fostei Dacii, în pofida unor teorii care susţin contrariul. 

În calitatea lor de elemente ale limbii, dar şi ca parte a nomenclaturii geografice, toponimele 
se supun normei lingvistice (reprezentată de varianta lor autentic-populară), celei literare 
(supradialectală, care impune, prin convenţie, un uzaj oficial al formei numelor de locuri), precum şi 
standardizării denumirilor geografice. Sunt probleme pe care autorul le tratează într-o secţiune 
separată, ultima din punct de vedere teoretic, dar nu mai puţin importantă, pentru că este de dorit ca 
între utilizatorii (la nivel particular şi instituţional, intra şi interstatal) din diverse domenii să existe o 
concordanţă (în scriere şi vorbire) în uzul aceloraşi denumiri. 

Analiza celor 101 nume de locuri (pp. 105-268) – selectate pe criterii ce ţin de relevanţa lor 
lingvistică, geografică, istorică, socială, culturală, raritatea numelui sau, dimpotrivă, încadrarea lui în 
anumite tipuri, serii, grupuri exemplare, la care se adaugă, după cum însuşi mărturiseşte, componenta 
subiectivă, „care reflectă preferinţa autorului” – se circumscrie problemelor teoretice dezbătute în 
carte, dezvăluind, totodată, „amănunte specifice interesante, pitoreşti, insolite, curioase uneori, 
tăinuite în spatele unor forme aparent banale” (p. 103).  

Actualitatea subiectului, care se cere investigat din perspectiva noilor teorii şi metode 
apărute în domeniu, modul clar şi concis în care este descris şi analizat fenomenul toponimic, soluţiile 
teoretice şi practice (etimologice) pe care le aduce autorul, originalitatea stilului, acurateţea 
investigaţiei, toate acestea sunt doar câteva dintre atributele care fac din cartea dlui profesor Ion Toma 
o lucrare ce nu ar trebui să lipsească din biblioteca niciunei persoane interesate de sincronia şi 
diacronia numelor de locuri româneşti, ca să nu mai vorbim despre lingvişti. 

 
Iustina Burci  
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Ion Popescu-Sireteanu, Cercetări de antroponimie istorică şi etimologie (Memoria limbii române, 

VI), Iaşi, Editura Printis, 2016, 224 p. 
 

Unul dintre principiile de bază în cercetarea toponimiei este cel al priorităţii explicaţiei 
interne atunci când se are în vedere stabilirea originii numelor de locuri. Fără a diminua importanţa 
etimologiilor străine, acest principiu impune mai întâi verificarea posibilelor surse autohtone de 
formare a toponimelor şi abia mai apoi mutarea atenţiei către lexicul popoarelor cu care ne-am aflat, 
de-a lungul timpului, în contact. Pe această direcţie se situează şi lucrarea dlui profesor Ion Popescu-
Sireteanu, care demonstrează cu solide argumente istorice şi lingvistice că o serie de toponime, 
antroponime şi apelative pot fi explicate prin limba română.  

Cartea cuprinde, de fapt, un mănunchi de studii, publicate anterior în două reviste din Piteşti 
şi Bârlad („Argeş” şi „Baaadul literar”), îndreptate şi completate, după cum mărturiseşte autorul în 
scurta sa Prefaţă: Apartenenţa etnică a brodnicilor şi bordonilor. Argumente lingvistice, Dacia în 

secolul al XI-lea şi începutul secolului al XII-lea, Neagu Juvara sau jocul de-a etimologia, Ţara Litua 

şi voievodul Litovoi, Ducele român Kean/Chean. Originea numelui, Numele voievodului român 

Seneslau, Numele istoric românesc Tihomir, Numele românesc Basarab, Numele de persoană Udobă, 

Numele Radu, Numele ducelui bănăţean Glad, Numele Ahtum, Ohtum, Aiton, Oiton = Oltu, Numele 

ducelui român Gelu, Numele Vălc, Vâlc, Vălcea, Vâlcea şi alte nume proprii şi apelative, Apelativul 

păstoresc comarnic şi numele topice Comarnic, Comarna. Consideraţii etnografice şi etimologice, 

Numele Bârlad, Numele Hârlău, Numele oraşului Dorohoi, Numele topice Tulova, Tolova, Tolva, 

Sufixe antroponimice aromâneşti, Nuclee lexicale autohtone, Nucleul lexical autohton hord şi familia 

lui, Vocativul mamă şi interjecţiile mă, măi, măre, Etimologia cuvântului răzeş, Substantivul şi 

interjecţia lele, Substantivul bură, Verbul dărăpăna şi substantivul rapăn, Despre originea 

substantivului smântână.  
Toate numele pe care autorul le-a avut aici în vedere au beneficiat, anterior, de evaluări 

diverse, eludând însă dintre posibilităţile etimologice varianta românească; referindu-se la brodnic, 
domnia sa spunea (iar afirmaţia îşi păstrează valabilitatea şi în alte situaţii) că acesta a fost explicat 
„după felul cum l-au înţeles sau cum au avut interes cercetătorii de a-l prezenta” (p. 13), motive care 
opacizează adesea originea reală a unor nume proprii sau comune.         

 „Înarmat” cu o pregătire lingvistică, istorică şi etnografică temeinică, binecunoscută nouă 
din lucrările anterioare, care tratează subiecte din aceeaşi categorie, şi bazându-se pe informaţii 
bibliografice complexe, dl profesor Ion Popescu-Sireteanu realizează biografia fiecărei denumiri în 
parte, analizând-o în mod amănunţit şi stabilind cu precizie cazurile în care nu este vorba despre 
împrumuturi, ci de creaţii pe teren românesc sau deschizând noi orizonturi interpretative, căci uneori  
„nu putem şti dacă explicaţia propusă de noi se va confirma. Important ni se pare să deschidem o 
posibilitate nouă de a lămuri acest nume istoric şi toponimele din familia lui” (ca în situaţia 
antroponimului Glad, p. 78). 

Este ştiut faptul că toponimia unei regiuni, oriunde şi oricare ar fi aceasta, se află într-o 
relaţie complexă, de condiţionare reciprocă, cu istoria zonei respective şi cu oamenii care au locuit-o 
de-a lungul veacurilor: toponimele pot contribui la clarificarea unor probleme din trecutul nostru, 
„acolo unde documentele lipsesc, sunt insuficiente sau tac”1, după cum istoria poate oferi date care 
ajută la investigarea multor nume de locuri a căror geneză este necunoscută sau nesigură. Devine 
deosebit de importantă, aşadar, stabilirea corectă a etimologiei denumirilor; este o misiune grea, la 
care puţini se încumetă şi în care autorul cărţii de faţă se avântă mereu (se află deja la volumul al 
şaselea din seria lucrărilor Memoria limbii române) cu pasiune şi rezultate remarcabile. Chiar dacă nu 
vom putea cunoaşte niciodată „în ansamblul ei limba pe care o vorbeau daco-geţii, respectiv traco-
dacii, şi nici nu vom şti cu certitudine cum arăta limba română în primele ei secole de existenţă… 
munca lingvistului poate reface, cu aproximaţie, fireşte, istoria uneori fascinantă a unor cuvinte 
existente dintotdeauna în română, continuând baze autohtone”2. 

                                                 
1 Vasile Bogrea, Câteva consideraţii asupra toponimiei româneşti, în „Dacoromania”, I, Bucureşti, 
1921, p. 241. 
2 Ion Popescu-Sireteanu, Memoria limbii române, Iaşi, Editura Bucovina, 1997, p. 5. 
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Apreciem în mod deosebit eforturile autorului de a pune în valoare memoria limbii române 
„cu arhivele ei încă puţin cercetate” (ibidem) şi aşteptăm cu interes următoarele contribuţii în 
domeniu ale domniei sale.  

Iustina Burci  

 

  
Victor Ţvircun, Viaţa şi destinul lui Dimitrie Cantemir, Bucureşti, Editura Litere, 2015, 256 p. +16 p. 
ilustraţii color traducere din limba rusă de Adriana Uliu      
 
 La începutul anului 2016 am primit un dar de la distinsa şi preţuita doamnă Adriana Uliu, 
profesor universitar la Craiova, o carte despre marele român şi universalul Dimitrie Cantemir, 
personaj al multor cărţi şi personalitate remarcabilă în istorie dincolo de spaţiile românesc şi rusesc pe 
care le-a servit cu supramăsură umană. S-au întrecut cărturarii să-l evalueze şi să-l proslăvească. În 
această situaţie, o nouă carte –  ne punem întrebarea – ce ar mai dezvălui dacă s-ar baza doar pe 
compilaţii, oricât de măiestrite ar fi verbul, logica şi puterea de sinteză a autorului. 
 Cartea primită este însă cu totul aparte. Autorul Victor Ţvircun aruncă – cu armele 
ineditului documentar şi al forţei esenţializării faptelor – fascicule de lumina în biografia lui Dimitrie 
Cantemir atinsă de legendă şi contaminări, iar traducătorul Adriana Uliu îi dă calitate, limpezime şi 
nuanţe intelectuale, ambii pe măsura subiectului. 
 Un demers ştiinţific, în condeiul unui cantemirolog, rămâne în istoriografie un câştig. 
Întemeindu-se pe informaţii documentare inedite, lucrarea dezvoltă noi orizonturi de cunoaştere a 
unei personalităţi complexe de talie planetară. Autorul ei este credibil dată fiindu-i puterea lingvistică 
de a accesa izvoarele istorice din arealele culturale slavo-ruse, româneşti şi orientale (turceşti). Titlul 
lucrării trimite la o biografie axată pe tragedia vieţii românului Dimitrie Cantemir, de la naştere cu 
destin predestinat de domn, până la moartea într-o îndepărtată zonă a Rusiei ca Prealuminat Prinţ al 
Imperiului Rus (...„suveran fără putere; domnitor fără drepturi”), ostatic din prea aspra-i măsură de 
preţuire din partea ţarului Petru I întru interesul statului rus. 
 Omul deplin al culturii universale, Dimitrie Cantemir, este, pentru istoricul Victor Ţvircun, 
Dumitraşcu Vodă al Moldovei cu „o scurtă şi impresionantă biografie” de monarh român şi 
Prealuminatul Prinţ al statului rus, ajuns după lupta fără de noroc de la Stănileşti şi în baza Diplomei 

(Tratatului de la Luţk) pe meleagurile moscovite, când personalitatea lui „strălucită” şi unică în felul 
ei”, de mare potenţial intelectual a valorificat-o statul ce-l adăpostea. 
 Cartea este o biografie care înlătură datele aproximative şi judecăţile speculative ce „au 
denaturat adevăratul chip şi faptele acestui om ilustru [Dimitrie Cantemir], care a lăsat o puternică 
amprentă asupra vieţii politice, culturale şi ştiinţifice din Europa primei jumătăţi a secolului               
al XVIII-lea” (p. 5). Autorul ei şi-a propus să cureţe o biografie a unui „savant, gânditor şi 
enciclopedist de talie mondială”, „unul dintre cei mai străluciţi reprezentanţi ai trecutului comun al 
mai multor ţări europene” (p. 6). Ca şi alţi mulţi istorici enciclopedişti, filosofi, oameni de cultură de 
pretutindeni, valenţele de om luminat al Lumii întregi din primele decenii ale Secolului Luminilor 
copleşesc discursul, de astfel admirabil, al academicianului Victor Ţvircun. Din propria-i înţelegere 
pentru superioritatea umană a creaţiei datorată minţii, V. Ţvircun îl aşează pe Dimitrie Cantemir pe 
locul întâietăţilor în ştiinţă şi cultură, în mişcarea de idei care a deschis orizonturi integratoare 
planetare, în genialitatea prospecţiunilor futuriste pe teme geopolitice (vezi abordarea Chestiuni 
Orientale). Ca o consecinţă a generozităţii operei cantemiriene, în nevoia contemporanietăţii noastre, 
Domnia Sa proclamă „că într-un viitor nu atât de îndepărtat comunitatea istoricilor din Europa şi Asia 
va fi convinsă de imperativul creării unui Centru cultural-ştiinţific pentru cercetarea şi folosirea 
moştenirii lui Dimitrie Cantemir – omul şi cărturarul, cel care a contribuit substanţial la schimburile 
dintre culturi şi civilizaţii, şi la îmbogăţirea lor reciprocă”... De fapt, reflecţia istoricului V. Ţvircun se 
întemeiază tocmai pe bogăţia de informaţii documentare noi, care i-au permis să aibă o imagine cât 
mai corectă şi descifrabilă a valorii universale a creaţiei lui Dimitrie Cantemir. Cartea de acum 
devine, din această perspectivă, un popas ştiinţific în Cantemirologie, de adevăruri însemnate, dar şi 
de deschideri problematice. 
 Dimitrie Cantemir a fost recunoscut ca mare personalitate a Rusiei lui Petru cel Mare încă 
din timpul vieţii. La doar doi ani după trecerea în nefiinţă, într-o lucrare a lui Mihail Shenda, scrisă la 
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Sankt Petersburg, se afirma că „Opera lui [D. Cantemir] va  avea preţ întotdeauna”. Era o apreciere şi 
o evaluare a unui om de cultură rus întemeiate doar pe ce reprezenta cartea Creşterea şi descreşterea 

Imperiului Otoman, cunoscută în manuscris de un număr restrâns de intelectuali, iar nu pe totalitatea 
operei lui Dimitrie Cantemir, de mare diversitate, erudiţie şi coordonate clasice întâlnite doar la marii 
gânditori ai Antichităţii şi ai Renaşterii din Evul Mediu. 
 Moştenirea culturală, păstrată în cea mai mare parte în Rusia (vezi şi încercarea editorială de 
astăzi a profesorilor craioveni Constantin Barbu şi Ion Diaconescu şi a mehedinţeanului Paul Tudor, 
intitulată „Integrala Manuscriselor Cantemir”) a rămas şi este încă un vast tezaur de investigat. Chiar 
dacă în cei trei sute de ani de la anii de viaţă ai lui Dimitrie Cantemir, s-au scris cărţi de preţ despre el, 
acestea sunt considerate de V. Ţvircun, el însuşi un cărturar cu mare arie europeană şi orientală de 
receptare, doar un suport al unei discipline ştiinţifice în devenire, Cantemirologia.  
 Sunt citaţi între cantemirologi nu numai biografii lui Cantemir, editorii operei lui, ci şi 
muzicologi, filosofi, istorici şi critici literari, dar mai cu seamă istoricii ruşi (începând cu G. S. Bayer 
– secolul al XVIII-lea –, Nikolai Nikolaevici, Dimitri Nikolaevici Bantîş-Kamenski, P.P. Pekarski, 
V.G. Belinski – secolul al XIX-lea –, până la cei de astăzi V. Vozgrin, R. Homenco, V. Gusterin,     
A. Malîşchin). Români (Grigore Tocilescu, Ştefan Ciobanu, Petre P. Panaitescu, Virgil Cândea, Paul 
Cernovodeanu, Ecaterina Tarălungă, Andrei Pippidi, Dan Sluşanschi, Stela Toma Mihai Maxim, 
Ștefan Lemny ş.a.), confraţii „moldoveni” ai autorului (N: Kiricenko, V. Ermuratski, N. Mohov,     V. 
Coroban, D. Dragnev, S. Fomin, Andrei şi Valentin a Eşanu ş.a.) sau cercetătorii turci (Tura Yalcin, 
Ozdemir Cobanoglu) şi germani (Win P. van Meurs, Klaus Boschmanu ş.a.). Analiza tuturor 
lucrărilor istoricilor menţionaţi, realizată într-un remarcabil Sinopsis istoriografic (critic şi valoros 
îndreptar pentru orice viitor cercetător), ne dezvăluie tocmai valenţele de mare cantemirolog ale 
autorului. 
 V. Ţvircun, ca niciun alt istoric anterior, reconstituie viaţa particulară  a lui D. Cantemir şi 
relaţiile acestuia cu elita societăţii ruse dintr-un „ansamblu de izvoare epistolare”, cele care numai ele 
configurau în vremea trăită de domnul Moldovei, releele politico-diplomatice ale marilor 
personalităţi. Din cele 133 de „documente cu caracter epistolar”, identificate şi prelucrate de V. 
Ţvircun, biografia lui Dimitrie Cantemir se alcătuieşte pe concretul vieţii, pe amănunt şi detaliu, sau 
pe intenţii, frământări, speranţe şi amărăciuni. Ea devine imaginea din oglindă a destinului nefericit al 
unui om genial. 
 Tot corespondenţa ne dezvăluie un Cantemir conectat la ştiinţa vremii sale, recunoscut ca 
savant şi erudit, adulat de societatea rusă, ea însăşi capacitată de ţarul Petru cel mare la învoirile ce au 
impus ritmuri de viaţă rapide, intense, revoluţionare în secolul al XVII-lea. 
 Biograful lui Dimitrie Cantemir surprinde viaţa acestuia în dimensiunea trăită în nedreptatea 
lăsată de Dumnezeu pe pământ ca până şi unii monarhi, aleşii Lui, să depindă de alţi aleşi. 
Circumscrierea unui destin a stat nu atât în lumina raţiunii lui Dimitrie Cantemir, cât în nenorocul 
produs de nepregătirea luptelor din 1711 dintre Rusia lui Petru I, cel victorios la Poltava în 1709, şi 
Turcia, încă supraputere mondială. Ceea ce pentru V. Ţvircun bătălia de la Stănileşti a fost „o 
confuzie la Prut”, pentru Dimitrie Cantemir a fost un cumplit dezastru, emigrarea pe un drum în 
necunoscut”. Momentul Stănileşti – 1711 a însemnat o răscruce în viaţa domnului Moldovei, cel care 
şi-a orientat opţiunea politică a statului său în cooperarea cu Rusia creştin-ortodoxă, forţa imperială ce 
crescuse  cu rapiditate după înglobarea Ucrainei la jumătatea secolului al XVII-lea şi se aşeza treptat 
în poziţia de mare putere politică şi militară antiotomană. În realitate, Dimitrie Cantemir a ales sensul 
istoriei, cel pe care îl intuiseră şi alţi domni români anteriori, începând cu Ștefan cel Mare, şi pe care 
l-a înţeles mai bine decât oricare om din vremea sa; a conştientizat, peste orice viziune intelectuală 
contemporană lui, dispariţia Imperiului Otoman, statul cel mai puternic care a periclitat civilizaţiile 
Eurasiei între Antichitatea romano-bizantină (superbă în superioritate faţă de alte părţi ale globului) şi 
Modernitatea reinventată în creaţie şi în supraputerea forţei umane de creştinii europeni cunoscuţi sub 
epitetul de Iluminişti. Dimitrie Cantemir, prin opţiunile sale politice, a mărturisit lumii propria-i 
conştiinţă despre anvergura şi curajul care întâmpinau cel mai mare proces istoric al secolelor XVIII 
şi XIX, cel cunoscut sub numele de Chestiunea Orientală. 
 Astfel, Dimitrie Cantemir, cu toată dimensiunea personalităţii lui fenomenale, a fost 
exponentul cel mai reprezentativ al unui proces istoric. Prin genialitatea lui intelectuală, el este 
reprezentat ca om şi supraom de istoricul V. Ţvircun, cu o biografie ţesută cu mare meşteşug ştiinţific 
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în concretul vieţii, întâmplările epocii şi măreţia creaţiei cărturăreşti. Revenirea la sursele documentare 
adaugă spor pentru adevărul istoric. Pe acesta îl cantonează în critica textelor care, prin acribie şi 
mobilitate logică, fixează certitudini, acele bunuri absolut necesare în discursurile plăcute ale 
sintezelor. 
 În concluzie, Victor Ţvircun a conceput şi a realizat o lucrare deosebită, care tradus într-un 
limbaj ştiinţific perfect de Adriana Uliu, constituie o contribuţie veritabilă în Cantemirologie, în 
istoria relaţiilor române-ruse dintr-o epocă trecută, şi în istoria culturală a Eurasiei. 
 Totodată, istoria Românilor, prin istoria vieţii genialului Dimitri Cantemir, se regăseşte ca 
subiect istorigrafic de primă mărime în Istoria Lumii.  

    
Dinică Ciobotea 

 
 

 

Diana-Mihaela Păunoiu, Sărbătoare şi propagandă în timpul regelui Carol al II-lea (1938-1940), 
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, 209 p. 

 

 Cartea „Sărbătoare şi propagandă în timpul regelui Carol al II-lea (1938 – 1940)”, scrisă de 
doamna Diana-Mihaela Păunoiu, analizează o problematică reprezentativă pentru regimul carlist: 
propaganda politică, cu accent pe propaganda festivă.  

Ideea centrală a cărţii este construită în jurul relaţiei de interdependenţă dintre marile 
evenimente festive şi instituţiile publice, în cadrul aparatului de propagandă din timpul regimului de 
autoritate monarhică a regelui Carol al II-lea. Având la bază, în principal, o bogată documentaţie de 
arhivă, cartea aduce noi informaţii şi un plus de interpretare asupra ultimei părţi a domniei regelui 
Carol al II-lea, dintre anii 1938 şi 1940, când propaganda românească a cunoscut noi dimensiuni.  

Cartea este împărţită în cinci capitole, intitulate sugestiv: „Propaganda carlistă: contextualizare şi 
conceptualizare”; „Propagandă, instituţii şi «redresarea morală a naţiunii»”; „Sărbătorile naţionale, 
practici de propagandă politică”; Propaganda festivă. Studii de caz” şi „Bilanţul politicii privind 
propaganda festivă”.    

În primul capitol, care are un caracter introductiv, autoarea sintetizează, pe baza 
investigării, îndeosebi, a lucrărilor de referinţă în domeniu, semnate de diverşi specialişti străini 
(Jacques Ellul, Jean-Marie Domenach, Gustave Le Bon, Rémi Dallisson, Hannah Arendt etc.), 
principalele caracteristici ale propagandei moderne.  

De asemenea, autoarea prezintă principalele trăsături ale propagandei din timpul regimului 
regelui Carol al II-lea dintre anii 1938 – 1940, ajungând la concluzia că, deşi regimul carlist s-a 
încadrat în categoria dictaturilor netotalitare, propaganda practicată în timpul său poate fi catalogată 
ca o „propagandă totală”. 

În cel de-al doilea capitol, autoarea analizează mecanismul prin care propaganda oficială a 
devenit parte integrantă a programului de activitate al principalelor instituţii publice, care, în 
concepţia protagoniştilor regimului carlist, trebuiau să ofere publicului larg o imagine de autoritate, 
disciplină şi de solidaritate faţă de regele Carol al II-lea şi regimul său.  

Activitatea propagandistică a depăşit sfera de acţiune a unei structuri sau instituţii specializate, 
prin acapararea/implicarea în mecanismul propagandistic a principalelor instituţii publice ale vremii. 
Instituţiile supuse analizei sunt: şcoala şi Straja Ţării, Frontul Renaşterii Naţionale şi formaţiunea sa anexă, 
Garda Naţională, Serviciul Social, instituţiile administrative etc.  

În acest context, după cum afirmă autoarea: „Toate instituţiile statului au fost puse în slujba 
promovării ideologiei carliste şi a susţinerii noului regim, «redresarea morală a naţiunii» vizând toate 
segmentele sociale, de la tineret şi până la populaţia adultă”. În esenţă, analiza din acest capitol 
verifică şi, în acelaşi timp, demonstrează „conceptul de pre-propagandă”, lansat de teoreticianul 
francez Jacques Ellul. 

Următoarele două capitole sunt dedicate analizării propagandei festive, o componentă importantă 
din propaganda politică. Această parte a lucrării dezvăluie cititorului „spectacolul” propagandistic, pe care 
autorităţile carliste l-au pus în scenă (spaţiul public) cu ocazia marilor sărbători naţionale, a aniversărilor 
Familiei Regale sau sărbătorilor religioase. Reconstituirea şi analizarea principalelor evenimente festive 
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ale epocii („Ziua Naţiunii” – 10 Mai; Ziua Constituţiei „Regele Carol al II-lea” – 27 februarie; „Ziua 
Restauraţiei” – 8 iunie; ziua de naştere a regelui Carol al II-lea – 16 octombrie etc.) întăreşte şi 
demonstrează interdependenţa  dintre marile evenimente festive şi instituţiile publice, în cadrul 
aparatului de propagandă carlist. 

Ritualul socio-politic (salutul roman, uniformele, ritualul festiv etc.), instituit de 
protagoniştii regimului carlist, era considerat ca modalitate de propagare a ideologiei noului regim în 
rândul publicului larg, dar şi ca simbol al acceptării măsurilor şi reformelor instituite după data de 
10/11 februarie 1938.  

Analiza detaliată, pe care doamna Păunoiu o realizează, în special, pe baza informaţiilor 
provenind din documente de arhive, relevă faptul că evenimentele festive au fost monopolizate de 
puterea centrală, iar programele prestabilite ofereau posibilitatea afirmării cultului personalităţii 
regelui Carol al II-lea, devenit epicentrul oricărei sărbători. Pe de altă parte, desfăşurarea marilor 
evenimente festive a scos în evidenţă faptul că regimul carlist nu a beneficiat de mult prea propagata 
adeziune totală din partea populaţiei.  

Ultimul capitol al lucrării se constituie într-un bilanţ al politicii propagandistice, instituite 
între anii 1938 şi 1940, cu accent pe rezultatele/consecinţele derivate din complexul mecanism definit 
de sărbători naţionale – instituţii – propagandă oficială. 
 Privită în ansamblu, lucrarea „Sărbătoare şi propagandă în timpul regelui Carol al II-lea 
(1938 – 1940)”, scrisă de doamna Diana-Mihaela Păunoiu, reprezintă o contribuţiei ştiinţifică 
originală în cadrul istoriografiei contemporane, dedicată particularităţilor regimului carlist din 
România anilor 1938-1940. 
 

Roxana Radu 

 
 
 
Vasile Pistolea, Viziunea destinului uman în mitul ursitoarelor şi alte credinţe divinatorii, Editura 
Dalami, Caransebeş, 2015, 196 p. 
 

Ne aflam în faţa unei lucrări cu un potenţial etnologic remarcabil, ce ne impresionează prin 
spiritul exegetic al autorului în abordarea subiectului lucrării – ritul  Ursioarelor şi derularea lui. De 
asemenea, se constată şi realizarea unei prime sinteze a practicilor divinatorii specifice culturii noastre 
tradiţionale. 
 Lucrarea se deschide cu un frumos Cuvânt înainte, realizat de muzeografa Carmen Neumann, ale 
cărei lucrări îmi sunt cunoscute mai ales prin participarea la Simpozionul Internaţional organizat anual de 
către Muzeul Porţile de Fier, secţia Etnografie. Aceasta atrage atenţia asupra importanţei ritul Ursitoarelor, 
dar şi a practicilor divinatorii ca centru de interes pentru autor, subliniind impresionantul spirit cărturăresc şi 
enciclopedic al lui Vasile Pistolea. 
 Prima parte a lucrării, intitulată Mitologia sorţii, este structurată foarte coerent, cu un prim 
discurs despre Preexistenţă. Existenţă. Postexistenţă, fiind urmată de analiza unor Descântece de 

facere, desfacere şi îmblânzire. În ultima parte a acestui capitol ni se prezintă Imaginea trinitară a 

Sorţii cu Ritul Ursitoarelor şi derularea lui şi Ursitoarele în mitologia greco-romană şi la popoarele 

învecinate. Abordarea ritului Ursitoarelor se realizează cu multă obiectivitate, pornind de la viziunea 
lui Romulus Vulcănescu asupra „Urselor (trei la număr)” pe care le vede în două ipostaze, fie tinere şi 
frumoase (fete care ursesc), fie fecioare bătrâne, urâte ca nişte vrăjitoare (babe care ursesc). Se 
analizează apoi etapele în derularea ritului (locul şi timpul ursirii; masa Ursitoarelor; rolul şi 
semnificaţiile destinului prefigurat de Ursitoare), toate aceste etape sunt privite si din unghiul unor 
diferite zone etnografice, în care apar anumite detalii schimbătoare de la o zonă la alta, nu fără a 
păstra structura generală a ritului.  
 Capitolul al II-lea, Soarta sau destinul uman, începe cu un paragraf despre Credinţe şi 

opinii despre Soartă – Victor  Kernbach, Homer, Virgiliu, Miron Costin, George Călinescu, Goethe, 
precum şi numerosi etnologi şi folclorişti, precum Marcel Olinescu, Gh. F. Ciauşanu, Ovidiu 
Papadima oferă câte un citat sau un fragment mai consistent din concepţia lor despre Destin sau 
Soartă. În subcapitolul Soarta şi acoliţii sau ajutoarele ei, se prezintă îngerii (cei buni) şi stelele, dar 
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şi divolul, opusul îngerilor. Despre îngeri, autorul menţionează o ierarhie a lor, precum şi tradiţia că la 
momentul botezului, fiecare om primeşte un înger păzitor ce-l va călăuzi întreaga viaţă, chiar şi în 
postexistenţă. Opuşi îngerilor sunt diavolii, „diavolul simbolizează toate forţele care întunecă, tulbură, 
slăbesc conştiinţa şi o fac să regreseze spre ambivalent : centru al întunericului, în opoziţie cu 
Dumnezeu, centrul luminii” (p. 45). Steaua sau stelele reprezintă a doua grupă de acoliţi ai Sorţii din 
universul celest. Stelele ocupă un loc important în simbolistica astrală a tuturor popoarelor, fiind 
considerate ochii cerului, dar şi fiii Lunii şi ai Soarelui, sunt călăuze ale oamenilor şi simboluri ale 
destinului individual (p. 48). Norocul are şi sensul de destin, soartă, ursită, înseamnă totodată un 
talisman pe care îl porţi cu tine pentru a-ţi merge bine în viaţă sau este un personaj alături de Îngerul 
păzitor. Alţi acoliţi ai sorţii sunt şi zânele bune, cele opuse zânelor rele, Piaza Bună opusă Piezei 
Rele, Ceasul Bun opus Ceasului Rău. Un întreg paragraf este acordat Fiinţelor demonice opuse sorţii 
ce cuprinde fiinţări precum Antihrist până la vampiri şi strigoi, Marţolea şi Joimăriţa, Ştima apei şi 
Vasiliscul. 
 Capitolul al treilea, Prevestirea ursitei umane, se structurează pe două paliere: Calendarul 

practicilor magice premaritale şi Ursitele şi Zodiacul. Prima parte se deschide cu Dragostea – temă 

centrală a practicilor magice premaritale, în care sunt precizate câteva ipostaze ale iubirii: dorul, 
Brumărelul, Zburătorul, Dragostele. Secţiunea Practici magice premaritale reprezintă „o altă 
modalitate de scrutare a destinului, de către flăcău sau fată, în vederea căsătoriei. Cele mai multe 
practici aveau ca scop aflarea ursitului/ ursitei şi timpului când aceşti tineri se vor căsători. Prin 
această finalitate, ele se înscriu în cadrul actelor de divinaţie (ghicire a viitorului) şi includ numeroase 
ceremonii, farmece, descântece, vrăji etc., efectuate în preajma marilor sărbători creştine” (p. 93).     
În subcapitolul Ursitele şi Zodiacul se fac trimiteri la ciclul zodiacal, se prezintă diferite tipuri de 
horoscop si semnificaţii ale semnelor zodiacale. 
 Lucrarea se încheie cu o Bibliografie impresionantă, organizată pe dicţionare şi volume de 
autor. Viziunea destinului uman în mitul ursitoarelor şi alte credinţe divinatorii captează prin 
densitatea informaţiilor, prin acribia cu care sunt analizate tradiţiile româneşti şi nu numai, prin 
maniera exhaustiva de a cerceta fenomenele culturii populare. 
 

Gabriela Boangiu 

 
 
 

Vasile Pistolea, Studii şi eseuri de literatură şi cultură tradiţională, Editura Episcopiei Caransebeşului, 
2016, 319 p. 
 

După cum ne-a obişnuit cu lucrările sale scrise cu mult har, domnul profesor dr. Vasile 
Pistolea ne propune o nouă lucrare, cu o sfera amplă de abordare a fenomenelor folclorice şi 
etnologice. De data aceasta, autorul ne propune o metodă eficientă de cercetare a folclorului, metodă 
ce readuce în discuţie tema majore ale folclorului românesc. Deschizându-se cu o prefaţă realizată de 
Episcopul Caransebeşului Lucian plină de har duhovnicesc, dar şi de limpezime conceptuală în 
relatarea unor noţiuni ale conţinutului lucrării, lucrarea îşi începe periplu prin literatura şi cultura 
populară cu o temă ce a trezit multe discuţii, Mioriţa şi desăvârşirea fiinţei. Autorul se opreşte asupra 
unui punct nodal al baladei, testamentul ciobănaşului „cu accent pe motivul lui principal (nunta 
mioritică)” (p. 8), abordarea acestei teme conducând către concluzia că avem de a face cu o operă 
deschisă, eternă, ce permite abordări din diferite unghiuri epistemologice. Trecerea întru devenire a 
fiinţei este analizată meticulos, din perspectivă filosofică, psihanalitică, dar şi folcloristică. 
 Urmează o serie de studii aprofundate asupra unor teme clasice de folclor şi etnografie, 
precum Ielele – între mit şi legendă (pp.18-23), O baladă reprezentativă pentru codul etic al 

voinicului: Gruia şi şarpele (pp. 24-29), Bradul în cultura tradiţională română (pp.30-41), Pomul de 

Crăciun – istorie şi legendă (pp. 42-43), Piţărăii – un obicei străvechi din satul natal (Căvăran) (pp. 
44-48), Mărţişorul – istorie şi semnificaţii (pp. 49-52).  
 Remarcăm în mod deosebit, studiul Sf. Valentin – un sfânt fără biografie, în care autorul 
atrage atenţia asupra vidului ce înconjoară acest personaj, recent apărut în peisajul românesc 
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„importat din interese mercantile, fără biografie, care nu are nimic comun cu tradiţiile populare şi 
creştine ale naţiunii noastre” (p. 53).     
 Există trei alte studii despre Mihai Eminescu şi opera sa, iar primul dintre ele se intitulează 
Mihai Eminescu şi ideea de progres (pp. 56-61). Este vorba despre o concisă analiză a articolelor lui 
Mihai Eminescu referitoare la ideea de progres, de dezvoltare a naţiunii. Ideile sale sunt prezentate 
clar şi concis, progresul nu trebuie să se bazeze pe forme goale, străine spiritului românesc, ci din 
fiinţa românească trebuie să se ridice viitorul. Munca fizică şi cea intelectuală înnobilează sufletul şi 
contribuie la propăşirea neamului, nu vorbele goale despre progres. Inovarea trebuie să ţină cont de 
fiinţa neamului, de tradiţie şi de forţele sale actuale. 
 La Văratec, Eminescu s-a întors la el acasă reprezintă o Scrisoare deschisă domnului 

Constantin Noica (postmortem).  Este o scrisoare plină de har, ce preamăreşte prietenia dintre Ion 
Creangă, Mihai Eminescu şi dintre Eminescu şi Veronica Micle. „Prietenia, dragostea, cunoaşterea” 
se armonizează „întru devenire”, iar cei trei sunt un exemplu fără de tăgadă al Marii Întâlniri. De 
aceea, autorul conchide că „la Văratec Bădia Mihai s-a întors la el acasă” (p. 63). 
 Buna prietenie dintre Ion Creangă şi Mihai Eminescu dă rod bun din nou, în studiul Două 

opere cu valoare de ghid etic pentru viaţă: „Glossă” de Mihai Eminescu şi „Prostia omenească” de 

Ion Creangă. „Glossa” ne este prezentată ca un îndemn înspre cunoaşterea de sine ca metodă de a nu 
glisa în freamătul trecător al vieţii. Povestea lui Creangă constituie un mod de a privi lumea, de a o 
însănătoşi prin reflecţie şi inteligenţă, o întâlnire între „prostia omenească” şi gândul lucid, care are 
soluţii şi nu abdică de la calea dreaptă, cea mai demnă de urmat.  
 În eseul Despre spiritul creator şi dezmărginirea fiinţei, autorul face recurs la un fundament 
filosofic, explică actul de creaţie al omului prin apel la definirea conceptului de daymon, aşa cum era 
privit în antichitate, dar şi în cultura românească, prin Lucian Blaga. Conchide astfel, „daimonul este 
o putere impersonală ce produce dez-mărginirea fiinţei” (p. 69), „fără această dezmărginire a fiinţei, 
actul creator nu se poate ivi” (p. 69). Analiza ce îi urmează este de o mare fineţe filosofică, dar şi cu 
un filon etnologic. 
 Studiul Mitologia şi teologia iubirii se deschide cu o amplă mitologie a lui Eros, zeul iubirii 
la greci. Se continuă cu teologia iubirii, unde întâlnim o excelentă analiză a Cântării Cântărilor din 
Sfânta Scriptură, cunoscută şi sub denumirea de Cântarea lui Solomon. Studiul este însoţit de un 
florilegiu de cugetări, reflecţii şi aforisme despre iubire.  
 Următorul studiu este Mitologia şi teologia morţii. După ce face o succintă prezentare a lui 
Thanatos, zeul morţii în mitologia greacă, a lui Hades, zeul morţii, nu al morţilor şi al regatului său, 
cu Cerberul, Charon şi Styxul, autorul îşi propune să vorbească despre Lumea de dincolo; trăsături 

care o individualizează, unde prezintă imagini ale Iadului şi ale Raiului. Prezintă într-un alt paragraf 
Credinţe despre moarte şi finalitatea lor în diverse religii şi filosofii, de exemplu  Moartea în iudaism 

şi creştinism. Autorul analizează anumite Simboluri ale morţii, precum şi Casele mortului: sicriul, 

mormântul, cimitirul. Un paragraf interesant este rezervat analizei strigoilor vii şi strigoilor morţi. 
Subcapitolul este, de asemenea, însoţit de un grupaj de reflecţii despre moarte. 
 Studiul Credinţe şi reprezentări despre suflet debutează cu unele reprezentări ale sufletului 
la populaţiile tribale, se continuă cu cele din antichitatea greco-romană, ajungând până la reprezentări 
ale sufletului în cercetarea ştiinţifică şi la viziunea teologiei creştine, „la care se adaugă şi credinţa în 
metempsihoză” (p. 168). 
 Grâul, pâinea şi colacul – alimente sacre cu valoare rituală şi ceremonială reprezintă un 
amplu studiu al acestor trei elemente, apoi contextualizate unor obiceiuri familiale: naştere, nuntă, 
moarte, dar şi unor zile importante din calendarul popular românesc. 
 Lucrarea reprezintă un mănunchi de studii fundamentale pentru folclorul, dar şi cultura 
românească, readucând în prim-plan de o importanţă majoră, de la Iele până la Grâul, pâinea şi 

colacul în tradiţiile noastre româneşti. Ea poate fi o lectură excelentă atât pentru studenţii la 
antropologie, etnologie, cât şi pentru specialiştii din ţară şi din străinătate, pentru orice iubitor al 
tradiţiei româneşti, al culturii româneşti mai degrabă. Recomand cu multă căldură această carte drept 
o înmănunchere de studii de înaltă calitate ştiinţifică şi totuşi coerentă prin stilul inconfundabil al 
autorului şi prin temele alese pentru a fi dezbătute.  
 

Gabriela Boangiu 
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Ion H. Ciubotaru, Ouăle de Paşti la români. Vechime, semnificaţii, implicaţii ritual-ceremoniale, 
Editura Presa Bună, Iaşi, 2012, 337p. 
 

Lucrarea se deschide cu o introducere care ne acomodează cu simbolistica oului, cu 
prezenţa sa în mai multe spaţii culturale, cu valorizările sale ritual-ceremoniale, prezentând succint 
direcţiile de cercetare ale autorului. 
 O Retrospectivă bibliografică plasează cercetarea în spaţiul amplu al literaturii de 
specialitate, în care autorul se mişcă degajat, cu spirit enciclopedic, arătând ca nu a omis nimic din 
lecturile necesare unei bune documentari.  
 Cu Mitologia oului, următorul capitol, ne aflăm în plină cercetare, se analizează diverse 
situaţii rituale în care este prezent oul, ţinându-se cont de contextul magico-religios al zonei de 
cercetare. Există şi un studiu al ouălor în basme, al corpului fără suflet, „Oul ce adăposteşte 
nepreţuitul suflet este ascuns, adesea, într-un număr de învelişuri succesive” (p. 60). Oul adăposteşte, 
de asemenea, cai năzdravani, veşminte fantastice, slugi destoinice. Multe alte exemple ale prezenţei 
oului în basme pot continua. Totodată, „mituri cosmogonice, antropogonice, etiologice sau 
escatologice, având la bază oul miraculos, s-au sedimentat în subconştientul omenirii. Oul, asemenea 
cerului şi altor forme rotunde, a fost considerat adesea ca emblemă a divinităţii”(pp. 63-64). Este 
analizată, de asemenea, şi predilecţia lui Constantin Brâncuşi pentru forma ovoidală, precum şi 
părerile unor personalităţi în faţa acestei evidenţe. 
 În capitolul Înţelesul legendelor, autorul subliniază semnificaţiile înroşirii ouălor aşa cum 
apar în legendele culese de diferiţi etnologi români. De la transformarea pietrelor cu care urma să fie 
ucis un personaj, în ouă roşii sau colorate, până la legenda care vorbeşte despre Iuda ce roade furcile 
pe care se sprijină pământul şi care se refac în clipa în care acesta vede un ou roşu, capitolul prezintă 
diverse astfel de simboluri în multe legende de acest fel.  
 Oul în mentalitatea tradiţională se structurează pe mai multe paliere: Repere calendaristice 

prepascale, Microcosmosul gospodăresc, Rituri agrare, Ciclul familial, Ipostaze ale colindatului, 

Înfrăţirea rituală, toate privind spre simbolistica oului în cultura tradiţională, într-o mentalitate 
arhaică ce are o mare capacitate imaginară în parcurgerea ritualurilor.  
 Capitolul Redimensionări ritual-ceremoniale debutează cu detalii despre Focul cel nou şi 

apa neîncepută în cadrul unor ritualuri străvechi din spaţiul românesc. Astfel, înainte de Paşti, se 
organizau focuri pentru a putea primi şi ajuta morţii să revină acasă pe perioada de timp până la 
Înălţare. Se prezintă astfel de situaţii în: Bulzeşti, Dolj, la Livezi, Harghita, la Hăşmaş, Arad şi altele. 
Un obicei aparte este prezentat tot aici, şi anume, furtul toacei: „Dacă se întâmpla, totuşi, să dispară 
[toaca], recuperarea acestui important obiect din inventarul oricărui lăcaş de cult devenea posibilă 
doar prin oferirea unui mare număr de ouă roşii sau încondeiate” (p. 155). Se mai analizează încă un 
obicei, şi anume, obiceiul apei neîncepute, ce era adusă de la fântână de un tânăr sau tânără curată 
care  nu avea voie să vorbească cu nimeni. Se uda la răscruci şi la câmpurile din afara satului pentru a 
da roadă bogată şi a fi păzite de rele. Apa neîncepută se mai folosea în dimineaţa Învierii şi în alt 
mod, se punea în vas nou, se adăuga în apă un ban de aur sau de argint şi ouă roşii şi se spălau 
oamenii pe faţă cu aceea apă. Funcţiile purificatoare ale apei sunt evidente, simbolismul ei, precum şi 
al metalelor preţioase marchează o legătură puternică între contemporaneitate şi mentalităţi arhaice de 
odinioară. Urmează alte paragrafe: Vopsirea şi ornamentarea ouălor (pp. 158-173), Ciocnitul şi 

rostogolitul ouălor (pp. 173- 180), Ouăle încondeiate şi colacii rituali (pp. 180-184), care întregesc 
gestul simbolic cu detalii ritual-ceremoniale.  
 În capitolul Repere ale dăinuirii, autorul se centrează pe Realizarea decorului (pp.185 -
188), Ornamente, clasificare (pp. 189-199), Simboluri arhaice (pp. 199-216) încercând să dezlege 
tainele ornamentării şi recurenţa simbolurilor, varietatea motivelor şi tehnicilor de împodobire a 
ouălor de Paşti. 
 Lucrarea se încheie cu Câteva concluzii, autorul subliniind valoarea inestimabilă a ornamentării 
ouălor pascale, vechimea lor aproape milenară. De asemenea, atrage atenţia la factorii care au contribuit la 
desacralizarea ouălor de Paşti – vânzarea acestora în mii de exemplare ca produse artistice între cele două 
războaie mondiale, în Ţara Bârsei sau prezenţa în ornamentica ouălor a unor motive de pe ţesături sau 
din broderiile de odinioară.  



396   Recenzii 

 Însoţesc lucrarea rezumate în limba engleză, rusă, franceză şi germană, o bibliografie 
impresionantă şi ilustraţii cu ouă din spaţiul românesc, cu note de subsol ce arată provenienţa 
modelului şi cu următoarea structurare: ornamente fitomorfe, zoomorfe, antropomorfe, skeomorfe, 
cosmomorfe, religioase, complexe. 
 Lucrarea impresionează prin ampla documentare, prin analiza profundă a vechimii şi 
simbolisticii ornamentaţiilor, a gestualităţii magico-religioase şi a bogăţimii de ritualuri şi 
ceremonialuri referitoare la ouăle de Paşti la români. Se constituie într-o lucrare fundamentală în 
cercetarea fenomenului abordat, o lucrare ce nu trebuie să lipsească din biblioteca niciunui etnolog 
român, o lucrare de referinţă şi pentru cercetătorii străini interesaţi de spaţiul cultural român.             
O enciclopedie în miniatură despre un fenomen iubit şi păstrat de români până în zilele noastre. 
Felicitări autorului pentru migala cu care a studiat şi structurat întregul material referitor la ouăle 
pascale, la vechimea, semnificaţiile şi implicaţiile ritual-ceremoniale ale acestora, aşa cum sunt 
caracteristice românilor.  

 
Gabriela Boangiu 

 
 
 

Posada - 685 Războiul din 1330 dintre Carol Robert de Anjou şi Basarab Vodă. Culegere de studii 
(coord. Dinică Ciobotea, Eugen Petrescu, Radu Ştefan Vergatti), prefaţa Acad. Dinu C. Giurescu, 
postfaţa Acad. Nicolae Edroiu, Craiova, Editura Universitaria, 223 p. 

   
În noiembrie 2015, la Editura Universitaria, a văzut lumina tiparului volumul Posada - 685 

Războiul din 1330 dintre Carol Robert de Anjou şi Basarab Vodă. Culegere de studii, coordonat de 
către prof. univ. dr. Radu Ştefan Vergatti, prof. univ. dr. Dinică Ciobotea, prof. Eugen Petrescu. 
Volumul reprezintă o încununare a activităţii desfăşurate de academicienii Dinu C. Giurescu şi 
Nicolae Edroiu şi de istoricii Radu Ştefan Vergatti, Dinică Ciobotea, Constanţiu Dinulescu, Mite 
Măneanu, Peter-Mario Kreuter şi Eugen Petrescu, în încercarea de a demonstra că, confruntarea 
decisivă dintre oastea lui Carol Robert şi cea a lui Basarab a avut loc în defileul Perişani-Pripoare şi 
nu la Mehadia sau Argeş, aşa cum susţinuseră aproape toţi specialiştii care abordaseră şi ei această 
problemă istoriografică. Lucrarea, care numără circa 223 de pagini, este structurată pe trei capitole, 
însoţite de o prefaţă şi o postfaţă semnată de academicienii Dinu C. Giurescu şi Nicolae Edroiu. 

 În Introducere, academicianul Dinu C. Giurescu a arătat că Bătălia de la Posada a 
reprezentat momentul de început al unui proces istoric, care îşi va găsi împlinirea abia în anul 1918 
când pământurile româneşti s-au unit în hotarele unui singur stat. Domnia Sa este de părere că 
revenirea la o temă fundamentală din istoria naţională aşa cum este Bătălia de la Posada modelează 
câştigurile reale ale ştiinţei istorice şi nuanţează esenţialul în privinţa începuturilor statului Ţara 
Românească.   

Capitolul I, realizat integral de Dinică Ciobotea, debutează cu prezentarea situaţiei 
Imperiului roman în timpul domniei lui Constantin cel Mare. În continuare, este analizat rolul pe care 
poporul român, urmaş al Romanităţii Orientale, l-a avut în această parte a Europei puternic afectată 
începând cu secolul al VII-lea, de venirea şi stabilirea aici a slavilor. În acest capitol, sunt prezentate 
principalele izvoare istorice care oferă informaţii despre istoria poporului român în secolele VI-XIII. 
Autorul, Dinică Ciobotea, este de părere că numărul relativ mic de izvoare scrise pentru răstimpul de 
şapte secole ale unei părţi a Evului Mediu românesc, cât şi imprecizia şi lipsa detaliilor acestora sunt 
expresia unei epoci de reconstrucţie anevoiasă datată între anterioritatea imperială romană retrasă, 
redusă şi pierdută pentru spaţiul romanic daco-moesian la începutul secolului al VII-lea şi 
desăvârşirea procesului de constituire a statelor feudale din acelaşi areal în secolele XII-XIV. În 
încheierea acestui capitol, autorul susţine că poporul român, descendentul Romanităţii Orientale în 
raport direct şi indirect cu autoritatea imperială romano-bizantină, pe de o parte, şi cu populaţiile 
migratoare, pe de altă parte, şi-a dezvoltat propriile structuri de viaţă socială şi militar-politică în 
compuneri ce integrau nivelul unei autorităţi politice imperiale. 

În capitolul al II-lea, care i se datorează tot lui Dinică Ciobotea, sunt prezentate principalele 
organisme cu caracter statal din spaţiul locuit de români în secolele VIII-XIII. Năvălirile migratoare 
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în valuri succesive au determinat impunerea creării unor organisme politico-militare la nivelul unor 
grupări de sate în funcţie de caracteristicile unor unităţi fizico-geografice mai mari sau mai mici, 
cunoscute sub numele de uniuni de obşti săteşti sau confederaţii de uniuni de obşti săteşti. Aceste 
uniuni de obşti au devenit, cu timpul, adevărate entităţi microstatale, care au primit numele de ţări. 
Primele organisme cu caracter statal analizate de autor au fost ducatele situate în zona fostelor 
provincii romane Panonia şi Dacia. Între Dunăre şi Tisa se găsea ducatul condus de Salanus, iar la 
nord de acesta ducatul slavilor şi boemilor. La răsărit de Tisa, se întindeau ducatele lui Menumorut, 
Glad, Gelu Românul şi Laborcy care, deşi au opus o dârză rezistenţă, au sfârşit prin a fi supuse de 
oştile maghiare. Chiar dacă au fost cucerite, aceste ducate au continuat să se consolideze şi să se 
extindă. Conducătorii care au urmat lui Menumorut, Glad şi Gelu au încercat şi chiar au reuşit să 
obţină o oarecare independenţă faţă de coroană maghiară. Organisme cu caracter statal au existat şi în 
zona Dobrogei de azi. Ana Comnena, pe la anul 1086, aminteşte trei şefi politici şi militari: Tatu, 
Sestlav şi Satzas, unul stăpânind Drista, iar ceilalţi, Vicina. Formaţiunile cu caracter statal de la sud 
de Carpaţi sunt menţionate de Diploma Cavalerilor Ioaniţi din anul 1247. În document, se arată că 
ioaniţii au primit de la regele Ungariei întreaga ţară a Severinului împreună cu cnezatele lui Ioan şi 
Farcaş până la râul Olt, cu excepţia ţării voievodului Litovoi, toată cumania de la râul Olt şi munţii 
Transilvaniei în afară de ţara lui Seneslau. Un accent deosebit a fost pus pe prezentarea Ţării 
Severinului, considerată a fi nucleul de formare a statului feudal Ţara Românească. Autorul este de 
părere că formarea Ţării Româneşti a pornit dinspre Ţara Severinului spre Argeş şi nu invers aşa cum 
susţinuseră multă vreme toţi istoricii care analizaseră formarea statului feudal de la sud de Carpaţi. 
Capitolul se încheie cu descrierea amănunţită a descălecatului lui Negru vodă din anul 1290.  Autorul 
a reuşit, bazându-se şi pe informaţiile oferite de cronici, să stabilească corect cronologia domnilor 
care i-au urmat la domnie lui Negru vodă. 

Capitolul III, realizat de către Radu Ştefan Vergatti, Dinică Ciobotea, Mite Măneanu şi 
Peter-Mario Kreuter, este dedicat în întregime prezentării bătăliei din 1330 dintre Carol Robert şi 
Basarab, confruntare ce avea să fie considerară de toţi istoricii ca fiind deschizătoarea unui şir de 
numeroase războaie de apărare pe care statele medievale româneşti au fost nevoite să le poarte pentru 
menţinerea neatârnării lor.  

Marea năvălire turco-mongolă din anii 1241-1242 a determinat regalitatea maghiară să 
insiste pe apărarea graniţelor sale răsăritene şi să adopte măsuri care să stăvilească orice invazie care 
ar fi avut loc pe viitor. Permisiunea de a se aşeza în spaţiul românesc ce a fost acordată Cavalerilor 
Ioaniţi, precum şi numeroasele privilegii pe care aceştia le-au primit au constituit nu numai un 
element de întărire militară a zonei  ci şi o modalitate de extindere a influenţei regalităţii în zonă. 
Interesele regalităţii maghiare la Dunărea de Jos şi încercările de expansiune ale regatului maghiar în 
această direcţie au întâlnit mereu rezistenţa românească. La începutul secolului al XIV-lea, în fruntea 
statului de la sud de Carpaţi se găsea Basarab, fiu lui Tihomir, care a luat măsuri pentru întărirea 
autorităţii sale atât pe plan intern, cât şi extern. Pe plan extern, el a întreţinut legături cu statele sud-
dunărene şi a sprijinit feudalitatea românească de peste Carpaţi, acolo unde presiunea regalităţii 
maghiare fusese insistentă în deceniile anterioare. În această direcţie se înscrie şi sprijinirea 
voievodului Transilvaniei Ladislau Kan în încercarea de a ocupa tronul Ungariei. După ce a înfrânt pe 
toţi pretendenţii la tronul Ungariei, Carol Robert de Anjou a considerat oportun să întreprindă o 
expediţie împotriva lui Basarab, deşi fusese avertizat că acesta era conducătorul unui voievodat 
puternic şi prosper din punct de vedere economic, cu oraşe şi cetăţi şi numeroase sate. Expediţia 
regelui maghiar împotriva voievodului român a fost considerată multă vreme ca fiind una de 
răzbunare, însă în cele din urmă autorii acestui volum au reuşit să demonostreze că adevărata intenţie 
a lui Carol Robert a fost aceea de a cuceri întregul stat Ţara Românească. Rediscutate şi reanalizate pe 
baza unor noi documente au fost şi raporturile dintre Carol Robert şi Basarab I, cele care au constituit 
una din cauzele care au determinat declanşarea campaniei militare din anul 1330. Până la elaborarea 
acestui volum, cele mai multe afirmaţii în legătură cu relaţiile dintre Basarab I şi coroana angevină 
erau bazate pe supoziţii, mai mult sau mai puţin logice. Contestate au fost şi momentul începerii 
campaniei maghiare împotriva Ţării Româneşti dar şi suma de 7000 de mărci de argint pe care 
voievodul român i-a oferit-o regelui Carol Robert după cucerirea Cetăţii Severinului. Autorii acestui 
volum sunt de părere că această campanie nu ar fi putut începe în primele zile ale lui septembrie, ci 
mai curând în ultimele zile ale acestei luni sau chiar la începutul lunii următoare. Ei susţin că regele 
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maghiar nu a avut timp ca imediat după aflarea veştii despre înfrângerea lui Basarab I la Velbužd (28 
iulie 1330) să-şi rezolve problemele interne, să-şi mobilizeze armata şi să plece la acţiune în primele 
zile ale lunii septembrie. În ceea ce priveşte suma de 7.000 de mărci de argint pe care Basarab I se 
oferea să o ofere regelui maghiar, autorii sunt de părere că aceasta era mult prea mare, ea neputând fi 
accesibilă statului feudal Ţara Românească.  

Volumul se încheie cu două studii referitoare la consecinţele biruinţei românilor din 1330 şi 
implicaţiile ei în istoria românilor semnate de Constanţiu Dinulescu şi academicianul Nicolae Edroiu 
şi cu unul privind modul în care această bătălie s-a transmis în mentalul colectiv semnat de Eugen 
Petrescu. Referindu-se la rezultatul confruntării politico-militare de la Posada, academicianul Nicolae 
Edroiu a susţinut că acesta a însemnat „o victorie de prestigiu a Statului român dintre Carpaţi şi 
Dunăre, prin care el şi-a consolidat independenţa şi s-a afirmat ca un factor important în spaţiul 
general românesc”.  

 
Ileana Cioarec
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CONGRESUL NAŢIONAL AL ISTORICILOR ROMÂNI,  

CLUJ-NAPOCA, 25-28 AUGUST 2016 

 

 
 

„Istoricul să nu se plece niciodată decât în faţa adevărului istoric”. Astfel 
îşi încheia discursul plenar academicianul Dan Berindei, în cadrul sesiunii 
inaugurale a Congresului Naţional al Istoricilor Români, desfăşurat la Cluj-Napoca, 
în perioada 25-28 august 2016. O mărturie-moştenire pe care orice istoric ar trebui 
să o aibă în minte atunci când îşi aşterne pe hârtie opiniile bazate pe fapte. Aceasta 
este numai una dintre ideile exprimate la Congresul Naţional al Istoricilor Români, 
o manifestare multitudinară la care au participat aproximativ 450 de cercetători si 
dascăli din întreaga ţară, congres organizat cu ocazia aniversării primului centenar 
al intrării României în Primul Război Mondial şi care a reuşit să se constituie în cea 
mai mare manifestare de acest gen din România ultimilor 37 de ani. Organizat 
impecabil de Universitatea Babeş-Bolyai, în colaborare cu Academia Română, 
Comitetul Naţional al Istoricilor din România şi Centrul de Studii Transilvane, 
congresul a cuprins 47 de secţiuni, 19 mese rotunde şi 4 postere, care au ilustrat o 
multitudine de aspecte ale istoriei, abordând cronologic toate epocile sale.  

Congresul s-a deschis în plen, cu intonarea imnului naţional, urmată de 
alocuţiunea academicianului Ioan Aurel Pop, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai, 
care a subliniat rolul istoriei într-o perioadă contemporană în care valorile devin tot 
mai efemere, motiv pentru care istoriei ar trebui să i se restituie demnitatea. 
Secretul acestei restitutio rezidă în responsabilizarea istoricului în faţa trecutului, 
neglijarea acestei abordări stând la baza căderii în desuet a istoriei. Un discurs 
pertinent, elocvent pentru vremurile pe care le trăim, urmat de alocuţiunea 
academicianului Dan Berindei care a subliniat bucuria personală resimţită în faţa 
celei mai mari manifestări a istoricilor români din ultimele patru decade. 

În discursurile succesive ce s-au desfăşurat pe parcursul a patru zile, 
academicianul Dinu Giurescu a transmis un mesaj cu privire la rolul şcolii în ziua 
de azi într-o încercare de recuperare a istoriei ca disciplină din curricula de 
învăţământ. De fapt, una dintre temele arzătoare ale congresului a fost şi reducerea 
numărului de ore de istorie în şcoli, practic o tentativă pe cale de reuşită a       
cvasi-eradicării unei discipline complete, de cultură generală, la care, aşa cum 
afirma academicianul Ioan Aurel Pop, ţi se predau nu numai date şi evenimente, ci 
şi deosebirea dintre stilurile arhitectonice, diferenţa dintre o simfonie şi un concert 
etc. 

Dintre mesele rotunde ne-a atras atenţia în mod deosebit cea privitoare la 
problemele actuale ale istoriei româneşti, coordonată de academicianul Victor 
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Spinei, care a semnalat câteva dintre principalele probleme ale istoriei naţionale, 
precum neregăsirea istoriografiei româneşti în marile biblioteci ale lumii, motiv 
pentru care Academia Română a iniţiat proiectul intitulat Civilizaţie românească, 
prin care se doreşte realizarea de sinteze pentru principalele domenii ale culturii şi 
ştiinţei naţionale în cât mai multe limbi străine. Pe parcursul dezbaterilor s-au 
invocat şi alte probleme ale istoriei româneşti precum promovarea cvasi-exclusivă 
a anumitor curente istoriografice, problemele de coeziune şi comunicare între 
istorici, problema tirajelor publicaţiilor autohtone, recenziile prea amicale făcute 
cărţilor istorice în detrimentul rigorii ştiinţifice etc. 

A fost, prin urmare, un congres dens ca informaţie, o manifestare ce a dat 
ocazia celor ce au participat să interacţioneze şi să socializeze cu ceilalţi colegi din 
ţară, în vederea stabilirii de reţele de informaţii şi comunicare, un aspect evolutiv 
absolut normal în era istorică a tehnologiei. 
 

Oana Andreia Sâmbrian 

 
 

STAGIUL REALIZAT ÎN PERIOADA 6-20 MAI 2016, ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA,  ÎN CADRUL SCHIMBURILOR INTERACADEMICE 

DINTRE ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA 

 

 

 
 În perioada 6-20 mai 2016, o echipă de cercetători ai Institutului de 
Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române din 
Craiova, formată din C.S. I dr. Ion Militaru, C.S. III dr. Gabriel Croitoru, C.S. III 
dr. Nicolae Mihai şi C.S. III drd. Silviu-Gabriel Lohon, s-a deplasat la Chişinău, în 
cadrul  programului de schimburi interacademice dintre Academia Română şi 
Academia de Ştiinţe a Moldovei. În cadrul stagiului s-a urmărit, în esenţă: 
realizarea unui schimb de experienţă pe marginea temei „Ideologii şi sărbători 
naţionale în Europa de Răsărit”, identificarea de informaţii suplimentare referitoare 
la subiectul nostru, consolidarea şi extinderea relaţiilor cu colegi şi specialişti din 
Republica Moldova în vederea derulării unor proiecte de colaborare pe teme 
comune.  
 Programul ştiinţific a inclus următoarele: deplasări în locuri memoriale 
semnficative pentru comunităţile locale, înţelegerea modului în care funcţionează 
memoriile concurenţiale, relaţia dintre ideologie, istorie şi memorie prin 
intermediul cadrelor festive construite. În acest sens, dl. Silviu -Gabriel Lohon 
împreună cu colegii basarabeni Virgiliu Bîrlădeanu şi Ludmila Cojocari au efectuat 
o vizită la Tiraspol şi Bender, pe 8 mai. Pe 9 mai, toată echipa delegaţiei de la 
Craiova, împreună cu cei doi colegi basarabeni amintiţi, a efectuat o cercetare de 
teren la memorialul „Eternitatea” din Chişinău şi la complexul memorial din 
Şerpeni, cu prilejul manifestărilor festive organizate cu acest prilej. Rezultatul a 
fost un bogat material foto şi audio, care va fi prelucrat ulterior, dar şi mai buna 
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înţelegere, la faţa locului, a modului cum funcţionează relaţia dintre ideologic şi 
memoria unui eveniment istoric. 
 Pe 10 mai, delegaţia din România a avut o întâlnire cu membrii Institutului 
de Istorie. În funcţie de specialitate şi de subiectele vizate, s-au purtat discuţii cu 
cercetător ştiinţific principal dr. hab. Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de 
Istorie, specialist în istoria sovietizării, prof. univ. dr. hab. Ion Şişcanu, şeful secţiei 
de Istorie Contemporană, cercetător ştiinţific coordonator Virgiliu Bîrlădeanu, 
cercetător ştiinţific superior dr. Marius Tărâţă. Colegul nostru, dr. Ion Militaru, a 
putut discuta şi cu colegii de la colegii de la filosofie (dr. Ana Pascaru) despre 
ideologie şi formare intelectuală, despre părinţii fondatori ai comunismului, 
literatura de specialitate şi ecoul său în Republica Moldova. Colegul cercetător 
ştiinţific superior dr. Marius Tărâţă le-a oferit omologilor din România utile 
informaţii despre presa interbelică. 
 Programul stabilit a inclus şi o serie de dezbateri, conferinţe şi un seminar 
metodologic comun. Astfel, în data de 12 mai, delegaţia română a efectuat o 
deplasare la Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea  de Drept şi Ştiinţe 
Sociale, Catedra de ştiinţe socio-umane şi asistenţă socială, unde cercetătorii 
craioveni au fost bine primiţi de prorectorul responsabil cu cercetarea, dl. conf. 
univ. dr. Igor Cojocaru, şi de dna decan, conf. univ. dr. Lidia Pădureac. În faţa 
studenţilor de la Istorie şi Asistenţă Socială, colegul nostru, dr. Ion Militaru, a 
susţinut o conferinţă despre Karl Marx (Cui i-e frică de Karl Marx?), urmată de o 
dezbatere pe marginea lipsei unei literaturi adecvate în Est spre deosebire de Vestul 
şi Centrul Europei, a erorilor unei teorii aparent solid ştiinţifice, a preluării ei în 
cadrul ideologiei comuniste, a relaţiei dintre ştiinţific şi iraţional (apropo de 
manifestările festive care se derulează şi în jurul statuilor lui Marx şi Lenin, Estul 
Europei). Ulterior, s-au purtat discuţii pe marginea proiectului „Ideologii politice şi 
sărbători naţionale în Europa de răsărit” şi a programului de schimb de experienţă 
dintre institutul nostru şi Institutul  de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
precum şi perspectiva unei colaborări cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 
Bălţi. Evenimentul a fost anunţat pe site-ul universităţii la adresa: 
http://www.usarb.md/facultati/drept/ evenimente-noutati-avize/. 
 Pe 16 mai 2016, delegaţia din România s-a deplasat la Universitatea de Stat 
din Chişinău, unde am purtat o serie de discuţii pe marginea programului nostru şi 
a posibilităţilor de colaborare cu conf. univ. dr. hab. Ion Gumenâi, decanul 
Facultăţii de Istorie şi Filozofie, prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu, directorul 
Institutului de Istorie Socială „Pro Memoria”, conf. univ. dr. Ludmila Cojocaru, 
prof. univ. dr. Andrei Dumbrăveanu. Una dintre ele a vizat stadiul cercetărilor 
despre locurile memoriale dedicate victimelor comunismului, a diferitelor practici 
festive, religioase care le însoţesc. Cu acest prilej, cercetătorii români au fost 
invitaţi să vizioneze, în premieră, un excepţional film documentar, realizat de prof. 
univ. dr. Andrei Dumbrăveanu (şeful Departamentului TV - Radio), cu participarea 
unor membri ai Facultăţii de Istorie şi Filosofie (prof. univ. dr. hab. Anatol 
Petrencu), ai Facultăţii de Comunicare şi Jurnalism. Realizat cu prilejul unui 
pelerinaj memorial în Insulele Solovetsky sau Solovki, un complex monahal 
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transformat într-una dintre cele mai teribile închisori ale Gulagului, materialul 
video se constituie într-o tulburătoare mărturie despre ororile comunismului 
(numărul victimelor, provenienţa lor geografică – pe lângă europeni şi asiatici, 
nord-africani, nord şi sud-americani, ofiţeri din aparatul închisorii, având la activ 
executarea personală a 20 000 de victime), violenţa represiunii care a atins culmi 
rar bănuite, dar şi a încercărilor contemporane de supravieţuire, refacere şi 
dezvoltare a locului în dubla sa dimensiune, de complex monahal şi de loc 
memorial, marcat de noile presiuni ale puterii de la Moscova. Ar putea fi adus acest 
documentar în Craiova, în noiembrie 2016, cu prilejul colocviului naţional „Cultura 
populară la români: religios şi folcloric”, şi supus şi unor lecturi de interpretare 
etnologică şi antropologică. 

Pe 17 mai 2016, împreună cu Secţia de Istorie Contemporană a Institutului 
de Istorie al AŞM am organizat seminarul ştiinţific „Practici festive, memorie şi 
ideologie în România şi Republica Moldova în secolele XIX-XXI: cum abordăm 
sursele noastre”. Au participat toţi membrii delegaţiei din România, colegi din 
cadrul Institutului de Istorie al AŞM, ai Universităţii de Stat din Chişinău, inclusiv 
specialişti din alte domenii (psihologie), doctoranzi şi masteranzi. Lucrările 
seminarului au fost găzduite de sala de conferinţe a Muzeului Naţional de 
Etnografie şi Istorie Naturală.  Timp de peste trei ore s-a discutat pe marginea 
propriilor cercetări referitoare la vizitele imperiale ţariste în Basarabia (Cristina 
Gherasim), relaţia dintre Biserica Ortodoxă şi sărbătorile naţionale în România, 
pornind de la importanţa arhivelor ecleziastice (Nicolae Mihai), cum s-au 
manifestat extremiştii de stânga în România, controlul iniţiat de autorităţile 
române, inclusiv asupra sărbătorilor de 1 Mai, în lumina informaţiilor conţinute de 
fondurile arhivistice provenind de la Poliţia, Chestura şi Jandarmeria Română 
(Gabriel Croitoru), relaţia dintre ideologia comunistă şi arta europeană în primele 
decenii ale secolului al XX-lea (Silviu-Gabriel Lohon), comemorările Celui De-Al 
Doilea Război Mondial în Republica Moldova şi Transnistria (2005-2016) 
(Virgiliu Bîrlădeanu). Dezbaterile care au urmat au pus în evidenţă atât specificul 
surselor (administrative, ecleziastice, vizuale), cât şi componenta metodologică 
necesară obţinerii unei reflecţii de calitate, necesitatea demersului interdisciplinar 
care permite o mai bună prelucrare a informaţiilor obţinute în arhive (Cristina 
Gherasim, Gabriel Croitoru, Nicolae Mihai), muzee (Silviu-Gabriel Lohon) sau pe 
teren (Virgiliu Bîrlădeanu). Discuţiile vii care au angrenat toţi participanţii, 
noutăţile prezentate (de exemplu, în comunicarea sa, dl. Gabriel Croitoru a adus 
informaţii inedite despre existenţa unor fonduri speciale din Basarabia la Direcţiile 
Judeţene ale Arhivelor Naţionale din Oltenia)  au arătat încă o dată pertinenţa şi 
actualitatea programului de cercetare ales, necesitatea continuării lui, colegii de la 
Institutul de Istorie din Chişinău manifestându-şi întregul sprijin şi disponibilitate.  

Menţionăm şi faptul că, urmare a prestaţiei delegaţiei de la ICSU „C. S. 
Nicolăescu Plopşor”, lucrarea dlui Gabriel Croitoru a fost solicitată pentru a fi 
publicată într-un număr viitor al Revistei de istorie a Moldovei. Informaţii despre 
eveniment au fost postate pe site-ul Institutului de Istorie al AŞM : 
http://www.history.asm.md/index.php/ro/activitate/intruniri-stiintifice/747-seminarul-

http://www.history.asm.md/index.php/ro/activitate/intruniri-stiintifice/747-seminarul-stiintific-practici-festive-memorie-siideologie-in-romania-si-republica
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stiintific-practici-festive-memorie-siideologie-in-romania-si-republica moldova-in-
secolele-xix-xxi-cum-abordam-sursele-noastre. 
 Pe 18 mai 2016, la invitaţia dlui prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu,  dr. 
Ion Militaru şi dr. Nicolae Mihai au fost invitaţi să conferenţieze în faţa studenţilor 
de la specializarea Istorie din cadrul Universităţii de Stat despre impactul 
ideologiei comuniste în Europa de Răsărit şi despre sărbătorile naţionale ca „obiect 
istoriografic”. Evenimentul a durat două ore, subiectele prezentate dând naştere la 
un dialog activ cu studenţii şi cadrele didactice prezente în sală, despre ideologie şi 
libertate, semnificaţiile sărbătorii, teroarea istoriei. 
 De asemenea, pe parcursul stagiului nostru am vizitat Comrat-ul (Găgăuzia), 
constatând încă persistenţa simbolurilor comuniste (imensa statuie a lui Lenin), am 
efectuat o cercetare asupra publicaţiilor basarabene religioase din perioada interbelică, 
găzduite de Biblioteca Naţională (Nicolae Mihai),  am vizitat Muzeul Militar, mai 
ales secţiunea specială dedicată „Ocupaţiei sovietice”, pe care o recomandăm cu 
căldură tuturor colegilor români. Excelent compartimentată, ea propune un culoar 
memorial pornind de la anii imediat următori revoluţiei bolşevice până la 1989, cu 
informaţii inedite despre foamete, distrugerea patrimoniului urban al Basarabiei, 
represiune, forme de rezistenţă, anchetarea şi detenţia, Gulagul, propaganda. 
Impresionante imaginile cu copii murind de foame, reconstituirile unei camere de 
anchetă sau a unei barăci din perioada Gulagului.    
 În concluzie, apreciem  pozitiv experienţa acestui stagiu în Republica Moldova 
şi  exprimăm calde mulţumiri tuturor celor care au făcut posibilă această experienţă 
plăcută (doamnei Ştefania Toader de la Departamentului de Relaţii Externe  al 
Academiei Române, doamnei Lucia Nastasiuc din cadrul Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, Departamentul de Relaţii Externe, domnului prof. univ. dr. hab. 
Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de Istorie a Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, doamnei Silvia Corlătean, secretarul ştiinţific, domnului profesor univ. 
dr. hab. Anatol Petrencu de la Universitatea de Stat, doamnei conferenţiar Lidia 
Pădureac, decanul Departamentului de Istorie şi Asistenţă Socială de la Universitatea 
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Domnului conf. univ. dr. Virgiliu Bîrlădeanu şi 
doamnei conf. univ. dr. Ludmila Cojocaru,  sufletul acestor întâlniri, care ne-au 
facilitat o serie de contacte utile şi care au fost „ghizii” noştri în descoperirea 
Basarabiei istorice şi nu numai, le rămânem încă o dată profund îndatoraţi.  
 

Nicolae Mihai

http://www.history.asm.md/index.php/ro/activitate/intruniri-stiintifice/747-seminarul-stiintific-practici-festive-memorie-siideologie-in-romania-si-republica
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IN MEMORIAM 

 

 

ACADEMICIAN ALEXANDRU VULPE – PERSONALITATE 

REMARCABILĂ A ARHEOLOGIEI ROMÂNEŞTI 

 

 
SIMONA LAZĂR 

 
   
 
La 9 februarie 2016, a plecat dintre noi acad. Alexandru Vulpe, 

personalitate remarcabilă a arheologiei româneşti, Preşedinte al Secţiei de Ştiinţe 
Istorice şi Arheologie a Academiei Române, director al Institutului de Arheologie 
„Vasile Pârvan” din Bucureşti. 

Alexandru Vulpe s-a născut în data de 16 iunie 1931, la Bucureşti. Părinţii 
săi, Ecaterina şi Radu Vulpe, cunoscuţi istorici şi studenţi ai lui V. Pârvan, au fost 
cei care i-au deschis interesul pentru istoria veche şi arheologie. În 1950, a studiat 
la Liceul „Titu Maiorescu”, după care a urmat cursurile Facultăţii de Istorie a 
Universităţii din Bucureşti, pe care a absolvit-o cu lucrarea de licenţă „Idei politice 

în stoicismul timpuriu”, sub îndrumarea prof. D. M. Pippidi. În anul 1968, şi-a 
susţint doctoratul cu teza „Necropola hallstattiană de la Ferigile. Monografie 
arheologică”, avându-l coordonator pe prof. Ion Nestor. 
  Începând din anul 1955, şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Muzeului 
Naţional de Antichităţi, care, din 1965, a devenit Institutului de Arheologie „Vasile 
Pârvan”. După mai mult de patru decenii de activitate, timp în care avansat pe toate 
treptele profesionale, de la colaborator extern la cercetător ştiinţific I şi şef de 
secţie, în 1999, devine director al acestui important institut de cercetare al 
Academiei Române.  

A desfăşurat o îndelungată activitate de cercetare arheologică de teren, în 
calitate de conducător al şantierelor de la: Ferigile, Costişa, Brad, Deleni, Tigveni, 
Susani, Rotbav, Davideşti, Cepari, Remetea-Pogănici, Popeşti şi Rudeni. Rezultatele 
cercetărilor arheologice au fost valorificate în numeroase studii, articole, rapoarte 
de săpături, comunicări, publicate de-a lungul timpului. În lucrările sale, a abordat 
subiecte legate de începutul şi dezvoltarea metalurgiei, urmărind, totodată, să 
explice problematica complexă a epocii bronzului şi a fierului în România şi, 
implicit, în sud-vestul Europei. În acest context, s-a preocupat de înţelegerea 
raporturilor dintre autohtoni şi illiri, sciţi sau tracii sudici.  

Lucrările de sinteză elaborate, cum ar fi cele referitoare la definirea, 
răspândirea şi cronologia culturilor arheologice Basarabi şi Ferigile, au schimbat 
într-un mod esenţial înţelegerea epocii fierului în România. A. Vulpe sublinia 
foarte bine acest aspect, în 2013: „dacă prima epocă a fierului era după Al Doilea 

http://maps.google.com/maps?ll=45.4833333333,21.85&spn=0.1,0.1&q=45.4833333333,21.85%20%28F%C3%A2rliug%29&t=h
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Război Mondial, în mare măsură o pată albă pe harta arheologică a României, 
astăzi cunoaştem principalele forme de cultură materială ce mobilează toate 
regiunile carpato-dunărene”1.  

Articolele şi studiile sale au apărut în reviste de specialitate cunoscute în 
ţară, „Dacia”, „Thraco-Dacica”, SCIVA, „Arhivele Olteniei”, „Arheologia 
Moldovei”, „Studii Clasice”, „Revue des etudes sud-est européennes” etc.2 dar şi în 
publicaţii de prestigiu din străinătate: „The Journal of Indo-European Studies”, 
„Prähistorische Zeitschrift”, „Germania”, „Jahresbericht des Instituts für 
Vorgeschichte der Universität Frankfurt/Main”, „Mitteilungen der Berliner 
Gesellschaft für Anthropologie und Urgeschichte”, „Regensburger Beiträge zur 
prähistorischen Archäologie”. 

 Din anul 1990, a fost profesor la Facultatea de Istorie din Bucureşti, unde 
a susţinut cursuri şi seminarii de preistorie. În 2012, a devenit profesor emerit al 
Facultăţii de Istorie a Universităţii Bucureşti. A influenţat pregătirea profesională a 
multor tineri pasionaţi de arheologie, atât în ceea ce priveşte cercetarea teoretică 
cât şi practica arheologică. Deseori, s-a considerat că a fost creatorul unei adevărate 
„şcoli de arheologie”3. În concepţia sa, permanenta conectare la literatura de 
specialitate internaţională juca un rol important în cercetarea arheologică, care 
trebuia să se bazeze pe interdisciplinaritatea cercetărilor4, un loc important 
acordându-se antropologiei culturale, etnoarheologiei, sociologiei. La acestea s-au 
adăugat, firesc, teoriile arheologice care au dominat gândirea arheologică 
internaţională în ultimele decenii: procesualismul, postprocesualismul. Acest lucru 
s-a putut observa şi în felul în care a îndrumat doctoranzii a căror pregătire a 
coordonat-o cu începere din anul 1991 (peste 20 doctoranzi care au studiat cu 
domnia sa fiind confirmaţi doctori în istorie). 

Prestigiul de care se bucura A. Vulpe în lumea academică internaţională 
este oglindit şi de faptul că, în perioada 1976–2008, a fost invitat sa susţină mai 
multe prelegeri la diferite Universităţi din Germania: Frankfurt, Marburg, Gießen, 
Berlin, Heidelberg, Münster, Saarbrücken, Bonn, Hochdorf. În 1973, a fost numit 
membru în Colegiul de redacţie al revistei „The Journal of Indo-European Studies”, 
Mc Lean. Virginia USA. Trei ani mai târziu, în 1976, este ales membru 
corespondent al Institutului Arheologic German şi membru în Consiliul permanent 
al Uniunii Internaţionale de ştiinţe pre- şi protoistorice (UISPP), din 1991, 
devenind membru în Comitetul Executiv al UISPP din cadrul UNESCO. 

A fost membru corespondent (1996), apoi membru titular (2009) al 
Academiei Române, unde a susţinut Discursul de Receptie  „Istorie şi Arheologie 

sau Arheologie şi Istorie: Prima epocă a fierului în România”, fiind în ultima 
perioadă Preşedintele Secţiei de Stiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei 
Române. Ca semn de înaltă preţuire a întregii sale activitaţi, a fost distins în anul 

                                                 
1 A. Vulpe, Istorie şi arheologie sau arheologie şi istorie: prima epocă a fierului în România, Editura 
Academiei, Bucureşti, 2013, p. 19.  
2  Mai jos, prezentăm lista completă a lucrărilor şi a publicaţiilor la care a colaborat. 
3 M. Babeş, Profesorul Alexandru Vulpe la a 75-a aniversare, SCIVA, 1-4, 57, 2006, p. 7.  
4 Istoria Românilor, vol. I,  Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2010.  
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2000, de Preşedintele României, Emil Constantinescu cu Ordinul Naţional „Steaua 
României” în grad de Comandor. 
 Alexandru Vulpe va rămâne în memoria celor care l-au cunoscut ca un 
cercetător profund dedicat carierei sale de arheolog şi istoric, dar şi ca un profesor 
erudit, apropiat de studenţii săi. 
 

      Lista lucrărilor 

       

      Cărţi publicate:  

 Necropola hallstattiană de la Ferigile (Monografie arheologică), Editura 
Academiei, Bucureşti, 1967 

 Äxte und Beile in Rumänien, vol. I, Editura C. H. Beck, München, 1970, 
Lucrare distinsă cu Premiul „Vasile Pârvan” de către Academia Română în 
1974. 

 Äxte und Beile in Rumänien, vol. II, Editura C. H. Beck, München, 1975,  
 Die Kurzschwerter, Dolche und Streitmesser der Hallstattzeit in Rumänien, 

Editura C. H. Beck, München, 1990. 
 

Cărţi în colaborare: 

 Geto-Dacii în istoria militară a lumii antice, Editura Militară, Bucureşti, 
1987  

 Dacia înainte de Dromihete, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1988. 
(versiunea germană 1983, versiunea engleză 1988). 

 4 voci în: Encyklopädisches Handbuch zur Vor-und Frühgeschichte, (ed. 
Jan Filip), Praga, 1966. 

 112 voci în: Dicţionar de istorie veche a României, Bucureşti, 1976. 
 44 voci în: Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, (coord. 

C. Preda), vol I, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1994. 
 Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, vol II, Bucureşti, 

Editura Enciclopedică, 1997. 
 Istoria Românilor, vol. I (coordonator A. Vulpe, M. Petrescu Dîmboviţa), 

Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002.  
 

Articole şi studii:  

 Depozitul de la Tufa şi topoarele cu ceafa cilindrică, în „SCIV”, 11, 2, 
1959, pp. 265–276. 

 Cimitir din prima epocă fierului la Ferigile (Vâlcea), în „Materiale şi 
Cercetări Arheologice”, 5, 1959, pp. 363–372. 

 Săpăturile de la Costeşti – Ferigile, în „Materiale şi Cercetări 
Arheologice”, 7, 1959, pp. 237–249. 

 Voprosy sveazi s koncom rannezeleznogo veka v svete raskopok v 
Feridžele, în „Dacia”, 4, 1960, pp. 181–199. 

 K voprosu o periodizacii bronzovego veka v Moldavja în „Dacia” 5, 1961, 
pp. 105–122. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Star_of_Romania
http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Star_of_Romania
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 Descoperiri arheologice pe cursul mijlociu al Siretului, în „Arheologia 
Moldovei” I, 1961, pp. 65–80. 

 Săpăturile de la Ferigile (1958), în „Materiale şi Cercetări Arheologice”, 
7, 1961, pp. 219–225.  

 Sălaşul hallstattian de la Novaci, în „Materiale şi Cercetări Arheologice”, 
8, 1962, pp. 359–368. 

 Traci şi iliri la sfârşitul primei epoci a fierului în Oltenia, în SCIV, 13, 2, 
1962, pp. 307-324. 

 Săpăturile de la Costişa, (colab. M. Zamoşteanu), în „Materiale şi 
Cercetări Arheologice”, 8, 1962, pp. 309–316. 

 Nackenscheibenäxte aus der Moldau, în „Dacia”, 7, 1963, pp. 511–516. 
 Cu privire la unele topoare de aramă şi bronz din Moldova, în 

„Arheologia Moldovei” II–III, 1962–1964, pp. 127–141. 
 Ptolemy and the ancient Geography of Moldavia, în „Studii clasice”, 6, 

1964, pp. 233–246. 
 Cu privire la cronologia topoarelor cu tăişuri crucişe, în SCIV, 15, 4, 

1964, pp. 547–467. 
 Reprezentări umane pe bolurile getice cu decor în relief de la Popeşti, în 

SCIV, 16, 2, 1965, pp. 341–351. 
 Die mittlere Hallstattzeit in Rumänien, în „Dacia”, 8, 1965, pp. 105–162. 
 Les phases de la civilisation de Tei, în „Dacia”, 8, 1966, pp. 319–329. 
 Necropola tumulară de la Milostea (colab. Eugenia Popescu), în „Revista 

Muzeelor” 3, 1966, pp. 148–155. 
 Din nou despre Hallstatt, în „Ramuri”, 3, 6, 1966. 
 Gemeinsame Elemente der späthallstattzeitlichen Gruppen im 

Donaukarpatenraum în „Actes du VIIe Congrès International des Sciences 
Prehistoriques et Protohistoriques”, Praga, 1966 (1971), pp. 880–885. 

 Săpăturile de la Novaci, în SCIV, 18, l, 1967, pp. 83–113 (colab. Valentina 
Veselovski-Buşilă). 

 Depozitul de topoare de la Ostrovul Corbului, în SCIV, 19, 3, 1968, 3, pp. 
505–513 (colab. M. Davidescu). 

 Date noi privind grupul Ferigile în Argeş, în „Studii şi Comunicări”, 
Muzeul Piteşti, l, 1968, pp. 23–31 (colab. Eugenia Popescu). 

 Bronzuri inedite din Maramureş, în SCIV, 20, 1969, 2, pp. 181–194 
(colab. Fr. Nistor). 

 Cu privire la topoarele de metal cu gaură de înmănunşare transversală, în 
SCIV, 21, 1970, 3, pp. 417–428 (colab. E. Tudor). 

 Depozitul de brăţări de bronz de la Vadul-Izei, în SCIV, 21, 1970, 4, pp. 
623– 632 (colab. Fr. Nistor). 

 Metode matematice de cercetare în arheologie, în vol. Metode noi şi 
probleme de perspectivă ale cercetării ştiinţifice, Editura Academiei, 1971, 
pp. 132–136. 

 Cu privire la sistemul cronologic al lui B. Hänsel pentru epoca mijlocie a 
bronzului, în SCIV, 22, 1971, 2, pp. 301–302. 
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 Toporul de bronz cu două tăişuri de la Izvoarele, în SCIV, 22, 1971, 3, pp. 
485–490. 

 Topoare de aramă în muzeul din Dej, în SCIV, 22, 1971, 4, pp. 651–654 
(colab. Fl. Gavrilescu). 

 Une tombe isolé de l’époque du Latène à Răcătău, în „Apulum”, 9, 1971, 
pp. 155–164 (colab. V. Căpitanu). 

 Archäologische Forschungen und historische Betrachtungen über die 

Periode des 7–5 jh. im Donaukarpatenraum (Cercetări arheologice şi 

consideraţii istorice privind perioada sec. 7–5 î.e.n. în spaţiul carpato-

dunărean), în „Memoria Antiquitatis”, 2, 1970 (1972), pp. 115–213. 
 Contributions à la connaisssance de la génèse de la civilisation geto-

dacique dans la zone Argeş-Vâlcea. La necropole tumulaire de Tigveni, în 
„Dacia”, 16, 1972, pp. 75–111 (colab. Eugenia Popescu). 

 Observaţii privitoare Ia analiza antropologică a osemintelor incinerate din 

mormintele hallstattiene de la Ferigile, în „Buridava” Râmnicu Vâlcea, 
1972, pp. 269–273. 

 Începuturile metalurgiei aramei în România, în SCIV, 24, 1973, 2, pp. 
217–239. 

 Cetatea dacică de la Polovragi, în „Drobeta”, l, 1974, pp. 141–147 (colab. 
V. Veselovski-Buşilă). 

 Depozitul de bronzuri de la Crăciuneşti-Maramureş, în SCIV, 25, 1974, l, 
pp. 5–19. 

 The Cultural Unity of the North-Thracian Tribes in the Balkan-

Carpathian-Hallstatt, în „The Journal of Indo-European Studies” 2, 1974, 
2, pp. 1–23. 

 Puncte de vedere cu privire la unele descoperiri din Hallstattul mijlociu la 

Dunărea sârbească, în „Oltenia, Studii şi Comunicări”, Craiova, 1974, pp. 
25–29. 

 Probleme actuale privind metalurgia aramei şi bronzului în epoca 

bronzului în România, în „Revista de istorie”, 27, 1974, 2, pp. 243–255. 
 Einige Bemerkungen über die mittlere und die späte Bronzezeit im Norden 

Rumäniens, în „Dacia”, 19, 1975, pp. 69–77. 
 Nouveaux points de vue sur la civilisalion géto-dace: l’apport de 

l’archéologie, în „Dacia”, 20, 1976, pp. 19–23. 
 Bols à reliefs de Popeşti, în „Dacia”, 20, 1976, pp. 167–199 (colab. M. 

Gheorghiţă). 
 La nécropole tumulaire gète de Popeşti (Necropola tumulară getică de la 

Popeşti), în „Thraco-Dacica” 1976, pp. 193–217. 
 Une contribution archéologique à l’étude de la religion des Gèto-Daces, în 

„Thraco-Dacica” 1976, pp. 217–227 (colab. E. Popescu). 
 Zu den Anfängen der Kupfer und Bronzenmetallurgie in Rumänien, în 

„Actele Congresului al IX-lea internaţional de preistorie şi protoistorie”, 
Nice, 1976, pp. 134–176. 
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 L’aube de la civilisation en Roumanie, în „Archeologia”, Dijon, Franţa, 
1976, 2, pp. 12–20. 

 Problèmes actuels de la protohistoire thrace, în „Actes du IIe Symposium 
International de Thracologie”, Bucureşti, 1976, pp. 215–222. 

 Sur la culture des Gèto-Daces de la zone sous-carpathique: la necropole 

de Cepari, pp. „Actes du IIe Symposium International de Thracologie”, 
Bucureşti, 1976, vol. 1(1980), pp. 259–266. 

 Bolurile getice cu figuri în relief, în „Muzeul Naţional”, 3, 1977, pp. 97–99 
(colab. M. Gheorghiţă). 

 Der Hügel von Susani, în „Prähistorische Zeitschrift”, 52, 1977, pp. 28–60 
(colab. I. Stratan). 

 Zur Zeifstellung der Ferigile-Gruppe, în „Dacia”, 21, 1977, pp. 81–112. 
 Kritische Anmerkungen zu den karpatenländischen Kulturerzeugnissen der 

Althronzezeit, în „Jahresbericht des Instituts für Vorgeschichte der 
Universität Frankfurt/Main” 1977, pp. 101–112. 

 Aspects significatifs dans 1’histoire et la culture des Gèto-Daces, în 
„Revue des études sud-est europénnes”, 16, 1978, 4, pp. 619–631. 

 Dacia în hărţile geografilor antici, în „Apărarea Patriei”, 36, nr. 12, 1978.  
 Points de vue sur l’histoire et la culture des Gèto-Daces avant Burebista, 

în „Actes du IIe Symposium International de Thracologie”, Roma, 1979, 
pp. 43–55. 

 Puncte de vedere privind istoria Daciei preromane, în „Revista de Istorie”, 
32, 1979, 12, pp. 2261–2285. 

 Cu privire la cronologia grupului cultural Ferigile, în „Danubius”, 8–9, 
1979, pp. 93–123. 

 Şantierul arheologic Popeşti, Raport preliminar 1976–1977, în „Cercetări 
arheologice. Muzeul Istorie al R. S. R.” 3, 1979, pp. 95–105 (colab.  M. 
Gheorghiţă). 

 Geto-dacii ca unitate etnoistorică în lumea tracă, în „SCIVA”, 31, 1980, l, 
pp. 5–13. 

 Premisele civilizaţiei geto-dace, în „Transilvania” 9, 1980, 6, pp. 11. 
 Zur Frühbronzezeit in Mitlelrumänien, în Studien zur Bronzezeit 

Festschrift für W. A. von Brunn, Mainz, 1981, pp. 489–499. 
 Zur Definition und Verbreitung der Basarabi-Kultur în „Actes Symposium 

Novi Sad” XIX, 1981, pp. 179–188. 
 Şantierul arheologic Popeşti-Mihăileşti, judeţul Giurgiu (1978–1979), în 

„Cercetări arheologice. Muzeul de Istorie al R. S. R.”, 4, 1981, pp. 58–66 
(colab. M. Gheorghiţă). 

 Cercetări arheologice în raza comunei Năeni (Buzău), în SCIVA, 32, 
1981, 2, p. 171–195 (colab. V. Drâmbocianu). 

 Beitrag zu den bronzezeitlichen Kulturbeziehungen zwischen Rumänien 

und Griechenland, în Südosteuropa zwischen 1600 und 1000 v. Chr. 
(Symposium Tutzing 1980), Berlin, 1982, pp. 321–329. 
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 Nouvelles découvertes du type Ferigile, în „Dacia”, 26, 1982, pp. 77–115 
(colab. E. Popescu). 

 Ein reichverzierter Bronzedolch aus der Moldau în „Thraco-Dacica” 3, 
1982, pp. 118–121 (colab. M. Zamoşteanu). 

 Le tumulus thrace de Susani (contribution à la connaissance du Hallstatt 

ancien en Banat), în Le monde thrace, Roma, 1982, pp. 222–231 (colab. I. 
Stratan). 

 Pe marginea a trei cărţi noi despre traci şi sciţi, în „Istros” 2–3, 1983, pp. 
115–145. 

 Der hallstattzeitliche Depotfimd von Bistriţa-Vâlcea, în „Prähistorische 
Zeitschrift”, 58, 1983, l, pp. 127–140 (colab. Gh. Petre). 

 Pe marginea unor noi descoperiri din bronzul timpuriu, în SCIVA 34, 
1983, pp. 71–75. 

 The North Thracian Goldsmiths’ at the End of the Bronze Age in The Light 

of some Recent Discoveries, în The Bronze Age in the Thracian Lands and 

beyond, Boston, 1984, pp. 299–308. 
 Descoperirile hallstattiene din zona Aiudului, în „Thraco-Dacica” 5, 1984, 

pp. 36–64. 
 Spada de la Marvila, în „Memoria Antiquitatis”, 9–11, 1985, pp. 497–503 

(colab. V. Căpitanu). 
 Mărturii despre Geto-Dacii din Subcarpaţii Meridionali în sec. VII–V 

î.e.n., în Documente recent descoperite şi informaţii arheologice, 1985, p. 
12–19. 

 Der Goldschatz von Rădeni, jud. Neamţ, in der Westmoldau, Rumänien, în 
„Prähistorische Zeitschrift”, 60, 1985, l, pp. 47–69 (colab. V. Mihăilescu-
Bîrliba). 

 Zur Enlstehung der geto-dakischen Zivilisation. Die Basarabhi-Kultur, în 
„Dacia” 30, 1986, pp. 49–91. 

 Limita de vest a Sciţiei lui Herodot, în „Studii Clasice”, 24, 1986, pp. 33–45. 
 Primele menţiuni antice despre geto-daci în lumina unei analize istorico-

arheologice, în „Revista de istorie”, 39, 1986, 9, pp. 825–835. 
 2500 de ani de la primele menţiuni antice despre geto-daci, în „Forum”, 

28, 1986, 6, pp. 66–71. 
 Les plus anciens témoignages sur les Thraces du Nord (Point de vue 

historique et archéologique) în „Revue des etudes sud-est européennes” 
24, 1986, 4, p. 333–343. 

 Despre unele aspecte ale spiritualităţii dacice, în „Thraco-Dacica”, 7, 
1986, pp. 101–112. 

 Tezaurul de la Rădeni-Neamţ, în „Memoria Antiquitatis”, 12–14, 1980–
1982 (1986), pp. 41–57 (colab. V. Mihăilescu-Bîrliba). 

 Săpăturile arheologice din anii 1980, 1982 şi 1983 în staţiunea getică de 

la Popeşti, în „Cercetări arheologice, Muzeul de Istorie R. S. R.”, 8, 1986, 
pp. 43–53 (în colab. cu M. Gheorghiţă). 
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 Despre cele mai vechi akinakai pe teritoriul României, în „Acta Musei 
Porolisensis”, 9, 1987, pp. 83–89. 

 Die Geto-Daker. Geschichte eines Jahrtausends vor Burebista, în „Dacia”, 
31, 1987, pp. 77–87. 

 Arta aurului la tracii nordici în concepţia lui Vasile Pârvan, în 
„Arheologia Moldovei”, 11, 1987, pp. 21–27. 

 Das vorrömtische Dakien. Ein geographisch-historisches Überblick, în 
„Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie und 
Urgeschichte”, 8, 1987, pp. 70–80. 

 Varia archaeologica (I), în „Thraco-dacica” 8, 1987, pp. 117–192.  
 Varia archaeologica (II), în „Thraco-dacica” 9, 1988, pp. 207–-219. 
 Zum Problem der latènezeillichen Hohenansiedlungen in den Südkarpaten. 

Ein archäologischer Beitrag z. Fl. Josephus Ant. Iud. XVIII, 22, în 
„Slovenská Archeologia”, 36–1, 1988, pp. 241–250. 

 Cu privire la agatirşi, în „Symposia Thracologica” 7, 1989, pp. 62–70. 
 Neue Bronzefunde aus Transilvanien, în „Dacia”, 33, 1989, pp. 235–247 

(colab. V. Lazăr). 
 Nevoia de a forma tineri arheologi, în „Forum” 32, 1990, 5, pp. 36–40. 
 Archäologische und schriftliche Quellen über die Grundung der Stadt 

Istros und ihre Bedeutung für die Chronologie der donau-karpartischen 

Hallstattzeit, în „Actes Congrès international Arheologie Clasică”, Berlin, 
1988, (1990), p. 600 

 Neue Beiträge zur chronologischen und regionalen Gliedentng der 

Frühbronzezeit im unteren Donaugebiet, în „Starinar”, 1989–1990, 40–41, 
pp. 105–112. 

 Depozitul de bronzuri de la Gioseni (Bacău), în „Carpica” 20, 1989 
(1991), pp. 71–76 (colab. V. Căpitanu). 

 Die Westgrenze Skythiens bei Herodot, în „Pontica Thracica”, 4, Burgas, 
1991, pp. 177–196. 

 Săpăturile de la Rudeni-Argeş, în „Materiale şi Cercetări Arheologice” 1992 
(sesiunea de rapoarte Ploieşti 1986), pp. 109–114 (colab. E. Popescu). 

 Depozitul de vase ceramice de la Bistriţa (Vâlcea), în „Arhivele Olteniei” 
9, 1994, pp. 25–43. 

 Der Schatz von Perşinari in Südmmänien, în Festschrift für Hermann 

Müller-Karpe zum 70. Geburtstag, Bonn, 1995, pp. 43–63. 
 Zur Deutung des Hügels von Susani, în Trans Europam. Festschrift für 

Margarita Primas, Bonn, 1995, pp. 81–89. 
 Der Hortfund von Gioseni, Kr. Bacău, in der Moldau, în „Prähistorische 

Archäologie in Südosteuropa”, 10, 1995, pp. 237–245 (colab. V. 
Căpitanu). 

 Stand und Aufgaben der Urnenfelderforschung im Karpatenraum, în 
„Monographien Römisch-Germanisches Zentralmuseum zu Mainz”, Mainz 
35, 1995, pp. 389–399. 
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 Deponierungen, Opferstätten und Symbolgut im Karpatengebiet, în 
„Regensburger Beiträge zur prähistorischen Archäologie”, 2, 1996, pp. 
517–535. 

 Spaţiul egeo-anatolian şi Europa sud-estică în lumina unei revizuiri 

cronologiei epocii bronzului, în „Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice şi 
Arheologie”,  4, tom 21, 1996 (1997), p. 33–47. 

 Die reichverzierte Nackenscheihenaxt von Bogata in Mittelsiebenbürgen 

(Rumämen), în Chronos, Festschrift für Bernhard Hänsel, Berlin, 1997, 
pp. 303–313 (colab.V. Lazăr). 

 Tezaurul de la Perşinari. O noua prezentare, în „Cultură şi Civilizaţie la 
Dunărea de Jos” 15, 1997, pp. 265–301. 

 En Marge de PsScymnus 766–770, în vol. Premier Age du Fer aux 

bouches du Danube et dans les régions autour de la Mer Noire, Tulcea, 
1997, pp. 185–221. 

 Săpăturile de la Popeşti. Prezentarea campaniilor 1988–1993, în 
„Cercetări arheologice. Muzeul Naţional de Istorie R.S.R.” 10, 1997, p. 
172. 

 La cultura Basarabi şi Il tardo Hallstatt e l’inizio della seconda età Del 

ferro, în vol. I Daci, Editura Electa, Milano, 1997, pp. 23–40.  
 Consideraţii privind începutul şi definirea perioadei timpurii a epocii 

bronzului în România, în Timpul Istoriei I (Memorie şi patrimoniu. In 

honorem emeritae Ligiae Bârzu), Bucureşti, 1998, pp. 37–50. 
 Geto-Dacii? Pe marginea unei conferinţe, în „Trimestrial al Centrului de 

Istorie Comparată a Societăţilor Antice” 1, 2, 1998, pp. 2–12. 
 The Legacy of Ancient Times in România. A Historic Perspective, (ed. D. 

C. Giurescu, St. Fischer-Galaţi), New York, 1998, pp. 3–44. 
 Securea de la Gostinu, în „Buletinul Muzeului Judeţean Giurgiu” 2, 1996–

1998, pp. 123–128. 
 Storia e civilità della Dacia preromana în Traiano ai confini dell’Impero, 

Editura Electa, Ancona, 1998, pp. 103–109. 
 Zu Trogus. Prol. XXXII. Ein archäologischer Beitrag, în Les Portes de Fer 

à la deuxième moitié du premier millenaire av. J.Chr. jusqu’aux guerres 

daciques  , Beograd, 1999, pp. 15–17. 
 Ältere Eirenzeit und Späthallstatzeit, în Thraker und Kelten Beiderseits der 

Karpaten, Hochdorf/Enz., 2000, pp. 42–51. 
 Despre un pasaj din Istoriile Filipice ale lui Pompeius Trogus, în 

„Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie”, 4, tom 23, 1998, 
Bucureşti, 2000, pp. 181–187. 

 Din nou despre geografia antică a Moldovei la vest de Prut, în Faţetele 

istoriei. Omagiu acad. Ştefan Ştefănescu,  Bucureşti, 2000, pp. 407–419. 
 Considerations upon the Beginning and the Evolution of the Early Bronze 

Age in România, în  Lux Orientis. Omagiu pentru H. Hauptmann, 2001, 
pp. 419–425. 
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 The Aegean-Anatolian and South-Eastern Europae in the Light of a 

Revision of the Bronze Age Chronology, în Der Nordkarpatische Raum in 

der Bronzezeit, Baia Mare, 2001, pp. 9–21. 
 Cimmerienii: un etnonim cu multiple înţelesuri, în „Buletinul Muzeului 

Judeţean Giurgiu” 7–8, 2001–2002, p. 123–146. 
 Herodot IV, 94: Gebeleizis?, în Omagiu prof. Emilian Popescu, Iaşi, 2003, 

pp. 61–65. 
 Cum să-l înţelegem pe Herodot, în In memoriam Radu Popa, Bistriţa-

Năsăud, 2003, pp. 57–63. 
 Problema scitică în România, în Omagiul pentru acad. Dan Berindei, 

Bucureşti, 2003, pp. 113–133. 
 Rumänien und Republik Moldau. Prähistorie, în „Reallexikon der 

Germanischen Alteitumskunde“, Berlin-New York, 2003, pp. 465–469. 
 Rumänien i tidens spegel, în Guldskatter Rumänien under 7000 år, 

Stockholm, 2004, pp. 12–21. 
 Reflecţii despre problema geto-dacică, în Scripta Prehistorica Miscellanea 

in Honorem M. Petrescu-Dîmboviţa, Iaşi, 2005, pp. 563–578. 
 Celebraiting 170 Years of Roumanian Archeology, în „Dacia”, NS, 58–59, 

2004–2005. 
 50 Years of Archeological Researches in the pre- and protohistorical site 

at Popeşti, în „Dacia”, NS, 58–59, 2004–2005. 
 Die Agathyrsen. Eine zusammenfassende Darstellung, în In memoriam T. 

Sulimirski, Kraków, 2004, pp. 473–482. 
 Migraţii. O temă arheologică şi istorică. Modelul Est→Vest, în 

„Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie”, 4, tom. 31, 2006, pp. 
29–40. 

 Urgeschichte und Antike im Donau-Karpatenraum, în (ed. Th. Kahl, M. 
Metzeltin, M.-Răzvan Ungureanu) Rumänien, Wien/Berlin, 2006, pp. 171–194. 

 Despre centrul de putere al dacilor din Defileul Oltului de la Racoş, în 
Studia in honorem dr. Florea Costea, Braşov, 2007, pp. 78–82. 

 Rubobostes. Edin dakischer König im 2. Jh. V. Chr.? (zu Trogus, Prol. 

XXXII), în „Dacia”, NS,  51, 2007, pp. 227–232. 
 Zu den Grabsitten der älteren Hallstattzeit in Rumänien, în „Durch die 

Zeiten. Festschrift für A. Jockenhövel zum 65. Geburtstag“, 
Rahden/Westf., 2008, pp. 269–275. 

 Reflecţii în urma unei dezbateri despre Indo-Europeni, în (ed. S. Ailincăi 
et alii) Omagiu lui Gavrilă Simion la a 80-a aniversare, Constanţa, 2008, 
pp. 23-29. 

 Herodot şi religia geţilor, in (ed. A. Zanoci, T. Arnăut, M. Băţ) „Studia 
archeologiae (sic!) et historiae antiquae. Omagiu Ion Niculiţă”, Chişinău, 
2009, pp. 117-129. 

 Impactul cercetării civilizaţiei geto-dacice aspra societăţii contemporane, 
în  „Angustia”, 20, 2010, pp. 293-299. 
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 The Urnfield in Hinova, Mehedinţi county, în „Dacia”, NS. 54, 2010, pp. 
43-95 (colaborare M. Davidescu). 

 Necropola de incineraţie de la Hinova, jud. Mehedinţi, in “Drobeta”, 20, 
2010, p. 117-179 (colaborare M. Davidescu). 

 Agathyrsii în imaginarul lumii antice, în (ed. D. Măgureanu, D. Măndescu, 
S. Matei) Archaeology: making of and practice. Studies in honor of Mircea 

Babeş at his 70th anniversary, Piteşti, 2011, pp. 139-144. 
 Practici ascetice pre-creştine în Dacia, în (ed. ep. Vic. Varlaam, Em. 

Popescu) Euharistirion patriarhului Daniel al României, Bucureşti, 2012, 
pp. 426-431. 

 Fost-au cimmerienii o populaţie nomadă? O discuţie pe marginea unei 

cărţi recent apărute, în (ed. V. Nistor, D. Zaharia) Armele Atenei. In 

honorem Zoe Petre, Bucureşti, 2012, pp. 81-117. 
 Sciţi şi Agathyrsi în spaţiul carpato-dunărean, în SCIVA,  63, 1-2, 2012, p. 

27-66. 
 Herodotus and the Scythian Problem in Romania, în „Dacia”, NS. 56, 

2012, p. 47-75. 
 Istorie şi arheologie sau arheologie şi istorie: prima epocă a fierului în 

România, Discurs de recepţie, Academia Română, Bucureşti, 2013, pp. 1-
45. 

 Colonna  di Traiano nel pensiero di Radu Vulpe, în „Ephemeris Daco-
Romana”  
 

Recenzii (selectiv): 

 V. Leahu, Cultura Tei (Bucureşti, 1966), în SCIV 19, 1968, 2, pp. 371–
375. 

 Hänsel, Beiträge zur Chronologie der mittleren Bromezeit im 

Karpatenbecken (Bonn, 1968), în „Dacia” XVI, 1972, pp. 414–419. 
 M. Novotná, Die Äxe und Beile in der Slovakei (München, 1970), în 

„Dacia” 17, 1973, pp. 441–445. 
 Preda, Monedele geto-dacilor (Bucureşti, 1973), în „Dacia” 19, 1975, pp. 

328–330. 
 Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica, Repertoriul arheologic al judeţului 

Botoşani (Bucureşti, 1976), în „Dacia” 21, 1977, pp. 383–385. 
 G. Wegner, Die vorgeschichttichen Fluβfunde aus dem Main und dem 

Rhein bei Mainz (Kallmunz, 1976), în „Dacia” 22, 1978, pp. 371–372. 
 Hänsel, Beiträge zur regionalen und chronologischen Gliederung der 

älteren Hallstaltzeil an der unteren Donau (Bonn, 1976), în „Germania” 
57, 1979, pp. 207–215. 

 M. Dusek, Die Thraker im Karpatenbecken (Amsterdam, 1978), în 
„Dacia” 25, 1981, pp. 396–398. 

 V. Vasiliev, Sciţii agatîrşi pe teritoriul României (Cluj, 1980), în „Dacia” 
25, 1981, pp. 398–404. 
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 I. Meljukova, Skifija i frakijskij mir (Moskva, 1979), în „Dacia” 25, 1981, 
pp. 404–406. 

 M. Petrescu-Dîmboviţa, Die Sicheln in Rumänien (München, 1978), în 
„Germania” 59, 1981, p. 427–430. 

 S. Sievers, Die mitteleuropäischen Hallslattdolche (München, 1982), în 
„Dacia” XXVII, 1983, p. 213–214. 

 G. Gallay, Die kupferzeitlichen und altbronzezeithchen Dolche und 

Stadbolche in Frankreich (München, 1981), în „Dacia”, 27, 1983, pp. 212–
213. 

 M. Gedl, Die Dolche und Stabdolche in Polen (München, 1980), în 
„Dacia”, 27, 1983, pp. 211–212. 

 H. Todorova, Die kupferzeitlichen Äxte und Beile in Bulgarien (München, 
1981), în „Germania” 64, 1986, 2, pp. 609–612. 

 Kilian-Dirlmeier, Anhänger in Griechenland von der mykenischen bis zur 
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61, 1986, 2, pp. 222–223. 

 T. Bader, Die Fibeln in Rumänien (1983), în „Germania” 65, 1987, pp. 
477–483. 

 G. Schumacher-Matthäus, Studien zu bronzezeitlichen Schmucktrachtem 

im Karpatenbecken (1985), în „Germania” 66, 1988, l, pp. 191–194. 
 W. Werner, Eisenzeitliche Trensen an der unteren und mittleren Donau, în 

„Germania” 70, 1992, l, pp. 154–158. 
 Andrew MacKenzie, Archaeology in România/The Mystery of Roman 

Occupation, în „Prähistorische Zeitschrift”, 67, 1992, 2, pp. 247–248. 
 János Makkay, The Tiszaszőlőls Treasure, în „Prähistorische Zeitschrift”, 

67, 1992, 2, pp. 251–253. 
 T. Bader, Die Schweter in Rumänien, în „Germania”, 75, 1997, pp. 339–

343. 
 J. Sommerfeld, Gerättegeld Sicheln, în „Acta prehistorica et archeologica”, 

32, 2000, pp. 167–168. 
 Askold Ivantschik, Am Vorabend der Colonisation, în „Eurasia Antiqua“ 

16, 2010, pp. 360-370. 
 Elena Renţa, Prima epocă a fierului pe cursul rîului Ialomiţa, în SCIVA, 

63, 1-2, 2012, pp. 181-183. 
 Ion Motzoi Chicideanu, Obiceiuri funerare din epoca bronzului la 

Dunărea mijlocie şi inferioară, în „Dacia” NS. 56, 2012, pp. 187-193. 
 Carol Kacsó, Repertoriul arheologic al judeţului Maramureş, în „Dacia” 

NS. 56, 2012, pp. 197-200. 
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În anul 2016, a plecat dintre noi arheologul şi profesorul Gheorghe 
Popilian, unul dintre cei mai serioşi oameni de ştiinţă şi cultură din Oltenia, fost 
director al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopşor” din 
Craiova, al Academiei Române. 

Gheorghe Popilian s-a născut la 28 octombrie 1926, în comuna Negoeşti, 
judeţul Dolj. A urmat studiile secundare la Colegiul Carol I din Craiova, în 
perioada 1938-1946, apoi Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie, pe care 
a absolvit-o în 1951. În 1974, a susţinut, la Universitatea din Bucureşti, doctoratul 
cu lucrarea Ceramica romană din Oltenia, sub îndrumarea profesorului univ. dr. 
Gheorghe Ştefan. 

A început activitatea în domeniul cercetării arheologice ca asistent la Muzeul 
Regional Porţile de Fier, în septembrie 1951, iar un an mai târziu, a devinit director al 
muzeului, funcţie pe care o va ocupa până în anul 1956, când s-a transferat la Muzeul 
Olteniei din Craiova. În intervalul decembrie 1959-iunie 1963, destinul său a fost aspru 
încercat, fiind arestat politic. Şi-a reluat activitatea, iar din 1966, a devenit cercetător 
ştiinţific la Centrul de istorie, etnografie şi folclor din Craiova al Academiei Române. 
În perioada 1970-1975, a fost transferat, conform Decretului nr. 36/1975, la Muzeul 
Olteniei, ca cercetător ştiinţific. În anul 1980, a fost reîncadrat, pe acelaşi post, la 
Centrul de Ştiinţe Sociale din Craiova al Academiei Române. Din 1990, a fost 
promovat cercetător ştiinţific I, în acelaşi an fiind numit director al Institutului de 
Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopşor” din Craiova, al Academiei 
Române, funcţie pe care a deţinut-o până în 1998. 

  Încă de la terminarea facultăţii, a făcut parte din colectivul care a efectuat 
săpături arheologice la Dinogeţia, apoi la Slăveni, Romula şi în zona Porţilor de 
Fier. A condus şantierele arheologice de la Romula, Celei-Sucidava, Locusteni, 
Gropşani, Craiova-Fântâna Obedeanu, Dioşti.          

Rezultatele cercetărilor efectuate s-au materializat în peste 120 de lucrări, 
reprezentând: studii, articole, comunicări la sesiuni ştiinţifice, rapoarte de săpătură, 
recenzii, monografii, colaborări la volume colective, dicţionare, un tratat de istorie. 
A participat la numeroase Congrese şi Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară 
sau peste hotare: Praga (1966), München (1982), Veliko Târnovo (1985), Waimar 
(1986), Pavia (1990), Chişinău (1991).   
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Articolele şi studiile sale au apărut în reviste de specialitate de prestigiu, cum 
ar fi: „Dacia”, „Thraco-Dacica”, SCIVA, „Arhivele Olteniei”, „Arheologia Moldovei”, 
„Studii Clasice”, „Revue des etudes sud-est européennes” BSNR, SCN etc1.  

A fost membru al Societăţii de Studii Clasice, Societăţii Numismatice 
Române, Asociaţiei Rei Cretariae Romane Fautores, Societăţii Terra Antiqua 
Balcanica. Din anul 1991, a condus doctorate pe teme ce abordează epocă romană. 

Aşa cum sublinia unul dintre colegii săi „(…) prin cultura sa generală 
temeinică şi cea de specialitate riguroasă, prin muncă şi seriozitate, Gheorghe 
Popilian aparţine şcolii interbelice de istorie şi arheologie. A rămas credincios 
vechii şcoli şi s-a închis într-o carapace pentru a nu fi atins de binefacerile 

comunismului şi postcomunismului”2. 
      

 Lista lucrărilor 

 

Cărţi:  
 Ceramica romană din Oltenia, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1976 

 Necropola daco-romană de la Locusteni, Craiova, Editura Scrisul 
Românesc, 1980 

 Necropola daco-roamnă de la Dioşti (judeţul Dolj), Craiova, 2012. 
 
Cărţi în colaborare: 

  Gropşani. Monografie arheologică, Bibliotheca Thracologica XXIV, 
Bucureşti, 1998 (colab. M. Nica).  

 Castrul roman de la Slăveni. Încercare de monografie arheologică, Cluj 
Napoca, 2011 (colab. D. Tudor, D. Bondoc, N. Gudea). 

    The Roman and Late Roman cemetery of Sucidava-Celei. The excavations 

from 1969-1983, Craiova, 2012 (colab. D. Bondoc). 
 Aşezările daco-romane de la Locusteni, Craiova, 2014 (colab. D. Bondoc). 

 
Colaborări la enciclopedii şi tratate de istorie şi arheologie: 

 Enciclopedia civilizaţiei romane (coord. D. Tudor), Bucureşti, Editura 
Enciclopedică, 1982. 

 Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi (coord. C. Preda), vol I, 
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1994. 

 Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi, vol II, Bucureşti, Editura 
Enciclopedică, 1997. 

 Istoria Românilor, vol. II , Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001.  
 

                                                 
1  Mai jos, prezentăm lista completă a lucrărilor şi a publicaţiilor la care a colaborat. 
2 M. Negru, Gheorghe Popilian la cea de-a 80-a aniversare, în (ed. D. Bondoc), In honorem 

Gheorghe Popilian, Craiova, Editura Aius, 2006, pp. 7-9.   
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Articole şi studii: 

 Şantierul Garvăn (Dinogetia), în SCIV, 3, 1952, pp. 349-421 (colab.). 
 Şantierul Garvăn (Dinogetia), în SCIV, 4, 1953, pp. 240-274 (colab.). 
 Şantierul Garvăn (Dinogetia), în SCIV, 5, 1954, pp. 161-197 (colab.). 
 Cercetări arheologice de suprafaţă la Godeni (jud. Dolj), în SCIV, 6, 

1955, 1-2, pp. 309-311. 
 Muzeul communal din Orlea, în „Revista Muzeelor”, 1, 1964, 3, pp. 278. 
 Tezaurul medieval de la Şuşiţa, „Revista Muzeelor” 1, 1964, pp. 278-280 

(colab. L. Roşu). 
 Săpăturile de la Cioroiu Nou (1960-1961), „Apulum” 6, 1967, pp. 593-605 

(colab. D. Tudor şi I. Diaconescu). 
 Un tezaur de monede romane republicane descoperit la Şopot (jud. Dolj), 

SCN, 4, 1968, p. 450-452 (colab. C. Preda). 
 Două cuptoare de ars ţigle şi cărămizi descoperite la Romula, în „Revista 

Muzeelor”, 6, 1969, 2, pp. 167-169. 
 Tezaurul de monede geto-dacice de la Leu (jud. Dolj), în „Revista 

Muzeelor”, 6, 1969, 3, pp. 267-268 (colab. T. Niţă). 
 Les recherches archéologiques dans la zone des Portes de Fer, în Groupe 

de recherches complexes.  Mémoires. Série archéologique 5, Académie de 
la R. S. R., Craiova, 1968,  p. 32 (colab.). 

 Tezaurul de monede romane republicane de la Dunăreni (jud. Dolj), în 
„Historica”,  I, 1970, pp. 53-65. 

 Un nouvel aspect de l’âge du bronze en Olténie, în Actes du VII-e Congrès 

International de Sciences Préhistoriques, Praga, 1970, pp. 733-736. 
 Noi tezaure romane imperiale descoperite în Oltenia, în Lucrările Sesiunii 

Muzeelor din 27-29 decembrie 1964, I, Bucureşti, 1971, pp. 356-361. 
 Descoperirea monetară de la Gostavăţ, judeţul Olt, în „Historica”, II, 

1971, pp. 35-31. 
 O gemă gnostică de la Romula, în SCN, 5, 1971, pp. 211-213. 
 Tezaurul de monede republicane de la Plopşor (jud. Dolj), în SCN, 5, 

1971, pp. 380-384. 
 Thermele de la Slăveni, în „Apulum”, 9, 1971, pp. 622-641.  
 Un atelier de terra sigillata à Romula, în „Dacia”, N.S., 16, 1972, pp. 145-

161. 
 Notă asupra tezaurului de monede romane imperiale descoperite la 

Pârşani (jud. Dolj), în „Contribuţii istorice”, I, Craiova, 1972, p. 190-199 
(în colaborare cu Z. Gărău). 

 Date noi privind cultele de la Romula-Malva în lumina vaselor cu figuri în 

relief, în SCIV, 24, 2973, 2, p. 239-257 (colab. Gh. Poenaru Bordea). 
 La céramique sigillée d’importation découverte en Oltenie, în „Dacia”, 

N.S., 17, 1973, pp. 179-216. 
 Notă asupra unui tezaur de monede romane de la Bujoru, comuna Vârvor 

(jud. Dolj), în SCN, 6, 1974, pp. 213-216. 
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 Aspecte ale circulaţiei monetare în castrul şi aşezarea romană de la 

Slăveni, în „Oltenia”, 1, 1974, pp. 75-82. 
 Un tezaur din secolul al IV-lea descoperit în Oltenia, în SCN, 6, 1974, pp. 

229-231. 
 Monedele oraşelor Dyrrhachium şi Apollonia în Oltenia, în „Historica”, 3, 

1974, pp. 43-65. 
 Tezaurul de monede romane imperiale descoperit la Leurda – oraşul 

Motru (jud. Gorj), în „Drobeta”, 1, 1974, pp. 147-157. 
 Contribution à la typologie des amphores découvertes en Oltenie (IIe-IIIe 

siècles de n.è), în „Dacia” N.S., 18, 1974, pp. 137-146. 
 Tradition autochtones dans la céramique provinciale romaine de la Dacie 

méridionale, în „Thraco-Dacica”, I, 1976, pp. 279-286. 
 Un quartier artisanal à Romula, în „Dacia” NS, 20, 1976, pp. 221-250. 
 Patru monumente inedite ale cavalerilor danubieni, în SCIVA, 27, 1976, 

2, p. 269-273 (colab. D. Tudor). 
 Nouvelles découvertes de sigillée d’importation en Dacie, în „Dacia”, N.S. 

21, 1977, pp. 343-350.    
 Craiova în epoca post-romană, în Craiova, trecut, prezent şi viitor, 

Craiova, 1978, pp. 59-62. 
 Un nou tezaur de monede republicane romane descoperit în Oltenia, în 

„Drobeta”, 3, 1978, pp. 33-46. 
 Continuitatea populaţiei autohtone confirmată la Romula (sec. IV-VI), în 

„Contribuţii istorice, filologice şi socio-istorice”, 3, Craiova, 1979, pp. 70-75. 
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