
ACADEMIA ROMÂNĂ 
ICSU „C.S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR” CRAIOVA 

 
 
 
 
 

ARHIVELE 
OLTENIEI 

 
 
 

32 
SERIE 
NOUĂ 

 
 
 

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE 
 

2018 



tel.: 0351 467 471
mail: editura.aius@gmail.com,

Manuscrisele pe care doriţi să le publicaţi, cărţile  şi revist

: Sofia MORAR

 
Redactor Editura Academiei Române/ Romanian Academy Publishing House Editors: 
Tehnoredactor 

 
Revista se poate procura  / can be procured at: 
 
EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, Calea 13 Septembrie  nr. 13, sector 5, Bucureşti, România, 050711, tel. 4021–318 8106; 
4021–318 8146; tel./fax. 4021–318 2444; e-mail: edacad@ear.ro 
ORION  PRESS  IMPEX  2000  S.R.L., P.O. BOX 77–19, Bucureşti, Sector 3, Tel/Fax 4021–610 6765, 4021–210 6787;          
e-mail: office@orionpress.ro.  
S.C. MANPRES DISTRIBUTION S.R.L., Piaţa Presei libere nr. 1, corp B, etaj 3, cam. 301–302, sector 1, Bucureşti, tel.: 4021 
314 63 39, fax: 4021 314 63 39. e-mail: abonamente@manpres.ro, office@manpres.ro, www.manpres.ro 

 
ele pentru schimb, precum şi orice corespondenţă se vor 

trimite colegiului de redacţie al revistei, pe adresa: str. Unirii  nr. 68, Craiova. / The manuscripts, you would like to have considered 
for publication, the books and the reviews for exchange or for review or any correspondence can be sent to the Editorial Board at 
the following address: str. Unirii  nr. 68, Craiova. 

Responsabilitatea pentru opiniile ştiinţifice exprimate revine în întregime autorilor textelor. 
Manuscrisele nepublicate nu se returnează. 

 

Colegiul editorial/Editorial Board 

Redactor-şef/Editor in Chief: Cezar AVRAM (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova)

Redactor adjunct/Assistant Editor: Simona LAZĂR (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Anca CEAUŞESCU 
(ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova)

Colegiul consultativ/Advisory Board: acad. Dan BERINDEI (Academia Română, Bucureşti), acad. Mihai CIMPOI 
(Academia Română/Academia de Ştiinţe din Chişinău), acad. Dinu C. GIURESCU (Academia Română, Bucureşti),
acad. Victor SPINEI (Academia Română, Bucureşti), acad. Ştefan ŞTEFĂNESCU (Academia Română, Bucureşti), 
acad. Vasile TĂRÂŢEANU (Academia Română, Cernăuţi), membru corespondent al Academiei Române Dorina RUSU, 
membru corespondent al Academiei Române  Ion DOGARU , Marc Olivier BARUCH (EHEES, Paris), Anne Marie 
CASSOLY (Universitatea „Robert Schumann”, Strasbourg), Anna BORBÉLY (Academia de Ştiinţe, Budapesta, 
Ungaria), Sevastian CERCEL  (Universitatea din Craiova), Gheorghe CLIVETI (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol, Iaşi), 
Dan Claudiu DĂNIŞOR (Universitatea din Craiova), Boryana EMILIYANOVA (Universitatea din Veliko Târnovo, 
Bulgaria), Teodora KALEYNSKA (Universitatea din Veliko Târnovo, Bulgaria), Peter KOPECKÝ (Universitatea din 
Nitra, Slovacia), Stoyan MIHAYLOV (Muzeul Regional de Istorie, Veliko Târnovo, Bulgaria), Ion MILITARU (ICSU 
„C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), MIHĂILESCU Silvia (Universitatea din Veliko Târnovo, Bulgaria), Tudor 
NEDELCEA (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Nicolae PANEA (Universitatea din Craiova), Virginia 
POPOVIČ (Universitatea din Novi Sad, Serbia), Laurenţiu VLAD (Universitatea din Bucureşti)

Colegiul de redacţie/Editorial Board: Mihaela BĂRBIERU (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Carmen 
BANŢA (Universitatea din Craiova), Iustina BURCI (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Ileana CIOAREC 
(ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Sorin Liviu DAMEAN (Universitatea din Craiova), Gheorghe DĂNIŞOR 
(Universitatea din Craiova), Lucian DINDIRICĂ (Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Craiova), Georgeta 
GHIONEA (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”), Loredana-Maria ILIN-GROZOIU (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”), 
Nicolae MIHAI (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”), Gabriela MOTOI (Universitatea din Craiova), Xenia NEGREA 
(Universitatea din Craiova), Cristina OTOVESCU (Universitatea din Craiova), Daniela Viorica OSIAC (Universitatea din 
Craiova), Ramona PÂRVU (Universitatea din Craiova), Roxana RADU (Universitatea din Craiova), Lucian SĂULEANU 
(Universitatea din Craiova), Dan Valeriu VOINEA (Universitatea din Craiova), Camelia ZĂBAVĂ (Universitatea din 
Craiova).

Asistenţi de redacţie/Editorial Assistant: Gabriela BOANGIU (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Gabriel 
CROITORU (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Gabriel LOHON (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), 
Narcisa MITU (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Florin NACU (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), 
Diana-Mihaela PĂUNOIU (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Dragoş Troanţă Rebeleş TURCULEANU 
(Societatea Academică de Ştiinţe Administrative, Bucureşti), Şerban PĂTRAŞCU (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, 
Craiova), Laura SAVA (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova).

MIHĂILĂ Mădălina-Oana 

„Arhivele Olteniei”, ISSN – L: 1015-9118, ISSN (Online): 2558-8435 este o revistă supusă procesului de peer-review şi 

este indexată: ERIH PLUS, INDEX COPERNICUS, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), MIAR, SIS, 

Open Academic Journal Index (OAJI), DRJI.

Tiparul
e- www.aius.ro

: AIUS PrintEd Craiova,



ARHIVELE OLTENIEI, serie nouă, nr. 32, 2018, p. 1–324 

CUPRINS 

Arheologie – Istorie 
 
SIMONA LAZĂR, Istoricul cercetărilor din secolul al XX-lea cu privire la începutul epocii 

fierului în sud-vestul României [History of 20th century research regarding to the 
beginning of the Iron Age in south-western Romania]....................................................    5 

OANA ANDREIA SÂMBRIAN, Imaginea protestantismului transilvan în Spania secolului 
al XVII-lea: Francisco de Quevedo şi Gabriel Bethlen [The image of transylvanian 
protestantism in 17th Century Spain: Francisco de Quevedo and Gabriel Bethlen] ...............  15 

ILEANA CIOAREC, Modalităţi de exploatare a moşiilor stăpânite de boierii Păieni [The 
exploitation of the estates owned by Păianu boyars] ..................................................... .. 25 

GABRIELA BOANGIU, Reconfigurări ale conceptului de proprietate în secolele al XIX-lea 
şi al XX-lea în România [Reconfiguration of the Concept of Property in the 21st 

Century and 22nd Century in Romania] ...........................................................................         35 
CRISTIAN CONSTANTIN, Evoluţia recoltelor de cereale din spaţiul românesc (1829–1853) 

[The evolution of grain harvests in Romanian territory (1829–1853)] ............................  45 
FLORIN NACU, Profilul industrial al Olteniei şi influenţa acestuia asupra societăţii (1866–1914) 

[The industrial profile of Oltenia and its influence over the society (1866–1914)] .........          57 
GEORGETA GHIONEA, O incursiune în presa economică din Oltenia interbelică [A foray 

of economic press during inter-war Oltenia] ...................................................................          65 
NARCISA MARIA MITU, Comercianţii străini din Craiova. Studiu de caz: firme individuale 

înregistrate la Camera de Comerţ şi Industrie Dolj (1931–1939) [Trades foreign in 
Craiova. Case study: individual companies registered at Dolj Chamber of Commerce 
and Industry (1931–1939)] ..............................................................................................          75 

ALEXANDRU DANEŞ, 75 de ani de la introducerea transportului în comun electric în 
Craiova [75 years from the introduction of electric public transportation in Craiova]..............          97 

MARIAN GROZOIU, MIHAIL FLORIN, Relaţia ortodoxiei româneşti cu mişcările ecumenice. 
Reflecţii teologice asupra perioadei comuniste [The Relationship of Romanian Orthodoxy 
with Ecumenical Movements. Theological Reflections on the Communist Period]........  117 

BOGDAN EMANUEL RĂDUŢ, Reflecţii privind impactul celui de-al Doilea Război 
Mondial asupra Asociaţiei Religioase „Creştinii după Evanghelie” [Reflections regarding 
the Impact the Second World War had over the Brethren Religious Association in 
Romania] .........................................................................................................................  125 

PETRE OPRIŞ, RADU STAN, Tentative de vânzare în străinătate a unor produse aeronautice 
româneşti (1984–1985) [Attempts of selling romanian aeronautical products abroad 
(1984–1985)]...................................................................................................................  135 

KARINA PAULINA MARCZUK, Cross-border internal security cooperation between Poland 
and Ukraine......................................................................................................................  151 

RAFAŁ ULATOWSKI, Germany: the rise of geoeconomic power and its limits ….................  161 
MIHAELA BĂRBIERU, Alegerile locale din iunie 2016 – cadru legislativ şi rezultate [Local 

elections in June 2016 – legislative framework and results]............................................  181 



    

Filologie 
  
IUSTINA BURCI, Obiecte geografice învestite cu puteri vindecătoare în toponimia din sudul ţării 

[Geographic objects invested with healing powers in the south of the country] ....................       193 

Etnografie 
  
ANCA CEAUŞESCU, Câteva consideraţii privind simbolistica fierului în obiceiurile familiale din 

Oltenia [Some Considerations on the Symbolism of Iron in the Family Traditions of 
Oltenia]............................................................................................................................  201 

LOREDANA-MARIA ILIN-GROZOIU, Strigătul de durere oltenesc manifestat prin bocetul 
tradiţional [The grieve crying from Oltenia manifested into the traditional lament]........  211 

Prolegomene la un bestiar mitologic al basmului fantastic românesc. (III) 
Şarpele [Prolegomena in the fantastic Romanian mythological bestiary. (III) The serpent] ...  219 

Filosofie – Sociologie 
  
ION MILITARU, Cerul înstelat sau despre  rolul meteorologiei în descoperirea conştiinţei 

de sine la Kant [The Starry Sky, or, the Role of Meteorology in Kant’s Exploration of 
Self-Awareness] ..............................................................................................................  239 

ANDI MIHALACHE, Homo narrans: note despre tipologizarea naraţiunilor cu caracter 
istoric în gândirea lui Jörn Rüsen [Homo Narrans: Notes on Typologizing Historical 
Narration in Jörn Rüsen’s Conception] ...........................................................................  251 

DIANA D NIŞOR, AMELIA MOTOI, La maladie: approche philosophique, médicale et 
linguistique [The disease: philosophical, medical and linguistic approach] ....................  265 

CONSTANTIN MIHAI, L’élite intellectuelle roumaine d’entre-deux-guerres et la philosophie du 
quotidien [Interwar Romanian intellectual elite and the philosophy of ordinary]............  273 

LAURA ANTOANETA SAVA, Din contribuţia filosofilor români la afirmarea demnităţii umane 
[From the contribution of the Romanian philosophers to the assertion of human dignity] .....  285 

Note şi discuţii 
  
GHEORGHE DĂNIŞOR, Filosofia dreptului şi jurisprudenţa..................................................  301 
FLORIN MIHAI ILIESCU, Fenomenul migraţiei, ca dimensiune socio-umană .......................  305 

Recenzii 
  
ALEKSANDER WAT, Secolul meu. Confesiunile unui intelectual european – convorbiri cu 

Czeslaw Milosz, Bucureşti, Editura Humanitas, 2014, 699 p. (Ion Militaru)...................  315 
ALAIN DE BOTTON, O săptămână în aeroport, Bucureşti Editura Vellant, 2017, f.p. (Ion Militaru) ..  316 
MICHEL KUBLER, Mic îndreptar de credinţă, Bucureşti, Editura Humanitas, 2014,  145 p. 

(Ion Militaru)...................................................................................................................  318 
PAMFIL BILŢIU, MARIA BILŢIU, Biserici din lemn din Ţara Lăpuşului, Baia Mare, 

Editura Eurotip, 2017, 279 p. (Gabriela Boangiu)...........................................................  319 
ŞTEFAN PETICĂ, Proză, Bucureşti, Editura Muzeului Literaturii Române, 2017 (Doru 

Scărlătescu) .....................................................................................................................  321 

ABREVIERI ..............................................................................................................................  323 

COSTEL CIOANCĂ, 

Ă



ARHIVELE OLTENIEI, serie nouă, nr. 32, 2018, p. 5–13 

ARHEOLOGIE – ISTORIE 

ISTORICUL CERCETĂRILOR DIN SECOLUL AL XX-LEA  
CU PRIVIRE LA ÎNCEPUTUL EPOCII FIERULUI  

ÎN SUD-VESTUL ROMÂNIEI 

SIMONA LAZĂR* 

În terminologia tradiţională a şcolii arheologice româneşti, exista tendinţa de 
a face distincţia între conceptul de epoca bronzului şi cel de epoca fierului. Acest 
mod de abordare este consecinţa aplicării sistemului cronologic al lui Paul 
Reinecke, propus la începutul secolului al XX-lea şi utilizat de Ion Nestor în prima 
sinteză a stadiului cercetării preistoriei din România1.  

În şcoala arheologică românească, începutul primei epoci a fierului, privit din 
perspectiva grupurilor culturale (ceramice) atestate în prezent în spaţiul carpato-
dunărean, corespunde răspândirii ceramicii decorate cu caneluri, în cea mai mare 
parte a acestei arii. Aşadar, prin procesul de „hallstattizare” (termen pur convenţional 
şi discutabil în ceea ce priveşte sensul lui) se înţelege, totodată, apariţia şi 
răspândirea acestui mod de ornamentare a ceramicii2. Se cuvine însă subliniat 
faptul că termenul de „prima epocă a fierului” în aria culturală carpato-danubiană 
s-ar putea justifica şi din punct de vedere fenomenologic, având în vedere că la 
data actuală se cunosc peste 50 de descoperiri de obiecte de fier, datând din această 
perioadă timpurie3.   

Perioada cuprinsă între 1200 a. Chr. şi 800 a. Chr. a intrat în tradiţia şcolii româ-
neşti sub denumirea de Hallstatt timpuriu (corespunzând perioadelor Ha A şi B, 
după Reinecke). Ea a fost considerată, de unii dintre cercetătorii noştri, mai strâns 
legată de epoca bronzului decât de cea următoare, datorită prezenţei în acest 
                                                 

* Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, 
Craiova, al Academiei Române; e-mail: simonalazar@ymail.com. 

1 I. Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumänien, în BerRGK anul 22, 1933, 
p. 80 şi urm. 

2 A. Vulpe, Die Kurzschwerter, Dolche und Streitmesser der Hallstattzeit in Rumänien, în PBF, 
anul 6, nr. 9, 1990, p. 102 şi urm. 

3 A. László, Începuturile metalurgiei fierului pe teritoriul Romaniei, în SCIV, tomul 26, nr. 1, 1975, 
pp. 17–40; idem, Anfang der Benutzung und der Bearbeitung des Eisens auf dem Gebiete Rumänien, în 
ActaArchHung, anul 29, 1977, pp. 53–75; N. Boroffka, Folosirea fierului în România de la începuturi până 
în sec. VIII î.e.n., în Apulum, anul 24, 1987, pp. 55 şi urm; A. Stoia, The Beginning of Iron Technology 
in Rumanien, în „The Bronze Age-Iron Age Transition in Europe. Aspect of continuity and change in 
European Societes c.1200 to 500 BC”, (ed. M. L. Stig Sørensen) Oxford, 1989, pp. 43–67. 



 Simona Lazăr 6 

interval de timp a marilor depozite de bronzuri4. Fenomenul ar fi deci similar cu cel 
întâlnit în Europa Centrală, unde această perioadă istorică este dominată de creşterea 
demografică, de dezvoltarea şi perfecţionarea metalurgiei bronzului, precum şi de 
o stabilitate culturală remarcabilă. În centrul Europei acest interval este conceput 
ca o secvenţă cronologică unitară, cea a „câmpurilor de urne” (UFZ). În sud-estul 
Europei, în Bazinul mijlociu şi inferior al Dunării, începutului acestei perioade îi 
corespund fazele finale ale necropolelor plane de incineraţie cu ceramică incrustată 
(„câmpurile de urne”). Acestea sunt cunoscute în literatură sub denumirile de 
„cultura” Gârla Mare5, Žuto Brdo, Bjelo Brdo, Szeremle, fiind urmate de grupurile 
culturale Bistreţ-Işalniţa şi, în parte, Cruceni-Belegiš. 

Vasile Pârvan, în lucrarea sa Getica, apărută în anul 1926, considera 
protoistoria ca începând încă din „vremea bronzului”. Autorul scria astfel: „de fapt, 
noi trebuie să considerăm în Dacia vârsta bronzului prelungită până pe vremea 
scythilor (secolul al VII-lea), deşi influenţa hallstatto-venetă se arată a fi fost 
puternic activă aici încă de pe la anul 1000 a. Chr.”6 Prin urmare, începutul epocii 
fierului, ca proces istoric şi cultural, se situa, în viziunea lui Pârvan, în jurul anului 
1000 a. Chr., iar din punctul de vedere al utilizării frecvente a obiectelor de fier 
care le-ar fi înlocuit pe cele de bronz, secolul al VII-lea a. Chr., odată cu ceea ce el 
considera a fi momentul apariţiei sciţilor. Utilizarea curentă a acestui metal ar fi 
fost observată în Dacia abia în timpul pătrunderii celţilor (cultura La Tène), în 
secolul al III-lea a. Chr. După cum rezultă din textul lucrării amintite, prin Bronz 
III şi IV (1400–700 a. Chr.), V. Pârvan era tentat să înţeleagă o perioadă relativ 
unitară din punct de vedere cultural-istoric7.  

În 1933, Ion Nestor8, reconsiderând întregul material arheologic din România, 
cunoscut la acea dată, a realizat o analiză cronologică şi tipologică, în care ceramica 
şi piesele de metal ocupau un rol important. Plecând de la aceste elemente, el a 
definit principalele culturi arheologice ale epocii bronzului, dar, datorită informaţiei 
arheologice, reduse la acea dată, Hallstattul timpuriu n-a fost abordat decât 
tangenţial. S-a rezumat doar la enunţarea tezei referitoare la dezvoltarea Hallstattului, 
pe baza unor grupe culturale din Bronzul mijlociu şi târziu din sud-vestul ţării şi la 
o încercare de clasificare a materialelor arheologice pe etape şi grupe regionale. 
Pentru prima oară, teoria italică a lui Vasile Pârvan era combătută, Ion Nestor 
subliniind rolul deţinut de zona Dunării de mijloc în geneza epocii fierului. 
                                                 

4 K. Horedt, Istoria Comunei primitive (curs universitar), Cluj, 1971, p. 79; V. Leahu, Cu privire la 
conceptul „Perioada de trecere la epoca fierului” pe teritoriul României, în SCIV, tomul 24, nr. 3, 1973, 
pp. 477–484. 

5 A se vedea monografiile: M. Şandor Chicideanu, Cultura Žuto-BrdoGârla Mare. Contribuţii la 
cunoaşterea epocii bronzului la Dunărea mijlocie şi inferioară, Cluj, Editura Nereamia Napocae, 2003; 
Chr. Reich, Das Gräberfeld von Szeremle und die Gruppen mit inkrustierter Keramikentlang der 
mittleren und unteren Donau, Berlin, 2006. 

6 V. Pârvan, Getica o protoistorie a Daciei, Academia Română. Memoriile secţiunii istorice, III, 
Bucureşti, 1926, p. 289 şi urm. 

7 Ibidem, p. 191 şi urm. 
8 I. Nestor, op. cit., p. 104. 
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Dumitru Berciu9 s-a ocupat de perioada finală a epocii bronzului şi începutul 
Hallstattului şi a adus noi contribuţii, bazate, în mare parte, pe noile descoperiri 
arheologice. Este valorificată majoritatea materialelor caracteristice câmpurilor de 
urne din Oltenia şi este prezentat pentru prima dată grupul „Vârtop-Plopşor”, care, 
potrivit lui D. Berciu, păstra tradiţia ceramicii anterioare şi care avea analogii în 
Banat în grupa „Vatina-Vârşeţ”10. În aceeaşi lucrare, Oltenia de sud-vest, împreună 
cu Banatul românesc şi nordul Serbiei sunt tratate ca o zonă unitară11. 

În anul 1932, I. Nestor şi D. Berciu au cercetat necropola necropola de la 
Balta Verde12, care aducea în discuţie noi elemente. Săpăturile continuate, în 1949, de 
Dumitru Berciu şi Eugen Comşa13, au favorizat studierea unei noi situaţii arheologice: 
în aceeaşi zonă s-au găsit morminte de incineraţie în urnă, caracteristice Bronzului 
mijlociu şi târziu (de tip Gârla Mare) şi morminte care, prin ceramica de culoare 
neagră, decorată cu caneluri, prezentau elemente considerate a fi caracteristice primei 
epoci a fierului. Prezenţa în aceeaşi zonă a mai multor necropole succesive cronologic 
ar fi putut ilustra geneza şi evoluţia primei epoci a fierului la Dunărea olteană. Însă, 
publicarea parţială a rezultatelor, fără detalii privind planul necropolelor şi fără 
ilustrarea integrală a inventarului mormintelor, lasă o serie de întrebări fără răspuns. 
Ne referim în special la relaţia cronologică şi culturală a cimitirelor şi explicarea 
prezenţei numărului mare de descoperiri funerare succesive în aceeaşi zonă. 

Dumitru Berciu, plasând începutul Hallstattului românesc în jur de 1150 a. Chr., 
considera legătura între epoca bronzului şi prima epocă a fierului ca fiind genetică 
şi evidenţiată atât de numărul mare al depozitelor de bronzuri întâlnite în Ha A şi 
B, cât şi de culturile arheologice caracteristice acestei perioade14. Prezenţa masivă a 
obiectelor de bronz şi raritatea celor de fier era explicată prin dificultăţile tehno-
logice de obţinere a fierului, dar şi prin intensificarea metalurgiei bronzului care 
putea face faţă cerinţelor existente15. 

În lucrarea Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre, apărută în anul 196616, 
autorul face precizarea că trecerea de la bronz la Hallstatt se petrece în anii  1300–
1200 a. Chr., fiind caracterizată ca o nouă etapă în dezvoltarea etno-culturală a 
comunităţilor de pe acest teritoriu şi formarea unor noi sinteze culturale, care ar 
urma sa ia locul celor anterioare. Analizând culturile arheologice de la sfârşitul 
epocii bronzului din sud-vestul României, Berciu reafirma împărţirea în cinci faze 
                                                 

9 D. Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, Craiova, 1939. 
10 Ibidem, p. 158 şi urm. 
11 Ibidem, p. 102 şi urm. 
12 D. Berciu, Ein hallstättisches Brandgrab aus Balta Verde (Rumänien), în ESA, nr. 9, 1934, 

pp. 165–174. 
13 D. Berciu, E. Comşa, Săpăturile de la Balta-Verde şi Gogoşu, în „Materiale şi cercetări de 

arheologie”, nr. 2, 1956, pp. 265–319, 466–476. 
14 D. Berciu, Istoria României, vol. I, Bucureşti, 1960, p. 147. 
15 Ibidem, p. 139. 
16 Idem, Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1966, pp. 150–151, 

170 şi urm. 
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a culturii Verbicioara, pe care o definise anterior17, şi credea că sfârşitul acesteia se 
datora a ceea ce denumea el „marea migraţie egeică”, concepţie ce era „la modă” în 
acea perioadă („Marea migraţie egeică” a fost teoretizată pe larg de W. Kimmig în 
lucrarea Seevölkerbewegung und Urnenfelderzeit. Ein archäologisch-historiker 
Versuch)18. D. Berciu considera cultura Gârla Mare ca fiind contemporană culturii 
Verbicioara, constituind în acelaşi timp o componentă a complexului cultural de pe 
Dunărea Panonică şi din nord-vestul Balcanilor. Prezenţa câmpurilor de urne a fost 
văzută ca fiind o caracteristică a complexului cultural pe care l-a denumit „Vatina-
Gârla Mare”. Încercând să ilustreze mai clar şi mai detaliat sfârşitul epocii bronzului şi 
geneza Hallstattului, autorul a revenit ulterior asupra periodizării culturii Verbicioara, 
divizând faza V în etapele Va şi Vb19. 

În anul 1961 Vladimir Dumitrescu a publicat, în mod exemplar, monografia 
necropolei de incineraţie de la Cârna20, ceea ce a făcut posibilă discutarea periodizării 
interne a culturii Gârla Mare. Paralelizările cronologice cu zonele şi culturile din 
imediata apropiere, a contribuit la înţelegerea evoluţiei acestei culturi, care avea de 
acum o bază documentară mult mai solidă. 

Ion Nestor, afirma în Istoria poporului român din anul 1970 că în Oltenia are 
loc o pătrundere de populaţii dinspre vest, fenomen care ar explica şi modificările 
din cadrul culturii Verbicioara, un proces asemănător petrecându-se şi în cultura 
Tei din Muntenia. Autorul susţinea existenţa unei mari mobilităţi şi întrepătrunderi 
între triburi lingvistic înrudite, care nu afectează fondul etnic şi cultural, generând, 
în schimb, începând cu secolul al XII-lea a. Chr. „contraofensiva blocului carpatic”. 
Această expresie era înţeleasă ca o expansiune spre răsărit a unor grupuri de „păstori 
şi agricultori războinici” care pornesc din Carpaţii Slovaciei, Munţii Apuseni, Dunărea 
Mijlocie şi nordul Serbiei şi care „asimilează în calea lor grupuri ce se formaseră în 
perioada bronzului final”21.  

Cunoaşterea perioadei de început a Hallstattului a fost completată prin studiile 
care au fost elaborate de Kurt Horedt pe baza descoperirilor arheologice de la Cruceni 
şi Bobda. Necropolele de incineraţie au fost săpate în 1958 şi materialele expuse în 
muzeul din Timişoara, dar nepublicate integral. K. Horedt distingea câte două faze 
pentru fiecare din aceste descoperiri. Pentru Cruceni propunea definirea unei prime 
faze ce se caracteriza prin prezenţa mai frecventă a obiectelor de bronz (topoare cu disc, 
pumnal, ace etc.) şi printr-un anumit repertoriu de forme cu decor de tradiţie din epoca 
                                                 

17 Idem, Die Verbicioara-Kultur. Vorbericht über eine neue in Rumänien entdeckte boronzezeitliche 
Kultur, în Dacia, NS, 5, 1961, pp. 123–162. 

18 Prezentarea generală a acestui fenomen la W. Kimmig, Seevölkerbewegung und Urnenfelderzeit. 
Ein archäologisch-historiker Versuch, în R. v. Uslar, K. Narr (ed.), Studienaus Alteuropa I. Festschrift 
für K. Tackenberg, Köln, 1964, pp. 220–283. 

19 D. Berciu, Date noi privind sfârşitul culturii Verbicioara, în SCIVA, tomul 27, nr. 2,1976, 
pp. 171–180. 

20 Vl. Dumitrescu, Necropola de incineraţie din epoca bronzului de la Cârna, Bucureşti, 
Editura Enciclopedică, 1961. 

21 I. Nestor, Istoria poporului român, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1970, pp. 27–28. 
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bronzului. Faza a doua se distingea de cea anterioară prin schimbările evidente surve-
nite în formele şi decorul vaselor, respectiv prin prezenţa mai numeroasă a canelurilor. 

 La Bobda, el observa că faza Cruceni I nu este prezentă, conturându-se în 
schimb o fază Bobda I, analoagă fazei a II-a de la Cruceni, în timp ce faza Bobda II 
prezenta analogii în privinţa formelor şi decorului ceramicii în cultura Gáva22. Astfel, 
prin această succesiune, stabilită mai ales pe criterii tipologice, Horedt concepea o 
relaţie a dezvoltării culturale, începând din Bronzul târziu spre prima epocă a fierului. 

Sporirea şi îmbogăţirea documentaţiei arheologice i-a permis arheologului 
german Bernhard Hänsel să trateze, în anul 1968, această problemă de pe o poziţie 
diferită faţă de cea a predecesorilor săi23. În cadrul noului sistem cronologic 
tripartit, care a fost elaborat de el pentru „Bazinul Carpatic”, cultura Vatina, împreună 
cu grupul Dubovac erau plasate cronologic în MD I (mittlere danubische Bronzezeit I) 
şi se considera că evoluează până în SD I (späte danubische Bronzezeit I). Cu 
această ocazie, a analizat necropola de la Cârna prin metoda statistică (seriere), a 
propus o plasare în timp care, potrivit sistemului său cronologic, corespundea 
răstimpului 1500–1200 a. Chr. Această datare era asemănătoare celei propuse de 
Vl. Dumitrescu, dar, spre deosebire de acesta, Hänsel împărţea evoluţia înmormân-
tărilor în trei faze, datate în cuprinsul etapelor MD I şi SD I24. Potrivit acestei 
interpretări cronologice, cultura Gârla Mare devenea contemporană cu necropolele 
de la Vatina şi Dubovac şi evolua până spre sfârşitul epocii bronzului25. 

Pentru zona de sud-vest a României este importantă şi contribuţia adusă de 
Nikola Tasić, cu privire la sfârşitul epocii bronzului în Serbia. Este primul 
cercetător care a discutat separat ceramica Verbicioara de cea tipică culturii Vatina, 
încercând să prezinte cultura Verbicioara într-o concepţie proprie (diferită de cea 
propusă de Berciu), în care fazele I-II erau tratate unitar26. Analizând originea culturii 
Dubovac-Žuto Brdo, Tasić era de părere că aceasta s-a format printr-un proces de 
transformare a stilului ceramicii transdanubiene, având la bază fondul autohton 
Vatina; el a preluat astfel teoria lui István Bóna, care vedea în geneza şi evoluţia 
câmpurilor de urne de la Dunărea Mijlocie, rezultatul presiunii exercitate de purtătorii 
„culturii tumulare” asupra culturii ceramicii imprimate transdanubiene27. Sfârşitul 
acestei culturi era pus în legătură cu apariţia culturii Belegiš şi a culturii mormin-
telor tumulare, aproximativ la 1400 a. Chr. În ceea ce priveşte cultura Žuto Brdo-
Gârla Mare, autorul propunea dezvoltarea acesteia pe parcursul a trei faze de evoluţie28. 

                                                 
22 K. Horedt, Problemele ceramicii din perioada bronzului evoluat în Transilvania, în „Studii şi 

comunicări”, Sibiu, nr. 13, 1967, pp. 137–156. 
23 B. Hänsel, Beiträgezur Chronologie der mittleren Bronzezeit in Karpatenbecken, Bonn, 1968; 

vezi şi recenzia lui A. Vulpe, în SCIV, tomul 22, nr. 2, 1971, pp. 301–312. 
24 B. Hänsel, Beiträge zur Regionalen und Chronologischen Gliederung der älteren Hallstattzeit 

an der unteren Donau, Bonn, 1976, pp. 235, 239–142. 
25 Ibidem, p. 239 şi urm. 
26 N. Tasić, Praistorija Vojvodine, Novi Sad, 1974, pp. 457–458. 
27 I. Bóna, Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre südöstliche Beziehungen, Budapest, 1975, 

pp. 193–230. 
28 Tasić, op. cit., pp. 460–465. 
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În lucrarea din anul 1976, B. Hänsel relua discuţiile referitoare la culturile 
Verbicioara şi Gârla Mare. El considera că fazelor I-III, stabilite de Berciu pe 
criterii pur tipologice, le corespundea, de fapt, o singură etapă, pe care o defineşte ca 
reprezentând cultura Verbicioara, în timp ce fazele IV-V (Berciu) erau înţelese ca 
fiind un grup cultural cu caracteristici aparte, denumit de el „grupul Govora”29. În 
aceeaşi lucrare, cultura Gârla Mare era, în continuare, discutată pe baza cronologiei 
stabilite în lucrarea Beiträge zur Chronologie der mittleren Bronzezeit in Karpaten-
becken30. El critica periodizarea internă a necropolei de la Cârna, pe care o propusese 
între timp Rolf Hachmann (în recenzia făcută lucrării lui Hänsel din 1968)31 şi 
considera că atât cultura Gârla Mare, cât şi grupul Govora îşi încheie evoluţia în jur 
de 1100 a. Chr., fiind urmate de un orizont al ceramicii canelate de tip Vârtop32. 
Autorul german analiza problema apariţiei grupului Vârtop şi stabilea principalele 
tipuri şi motive decorative pentru ceramică. El sugera analogii cu formele şi 
decorul ceramicii din tumulul de la Susani din Banat, presupunând astfel o relaţie 
de paralelism între orizonturile Susani şi Vârtop. Începutul grupului Vârtop era fixat, 
ţinând cont de dezvoltarea motivului canelat în cadrul ceramicii culturii Gârla Mare, 
aproximativ în cursul secolului al XII-lea a. Chr. B. Hänsel considera că între Gârla 
Mare şi Vârtop ar putea fi intercalat, ca o fază intermediară, grupul Işalniţa33. 

Problema genezei primei epoci a fierului a fost abordată şi de către Sebastian 
Morintz, în lucrarea sa din anul 197834. Culturile epocii bronzului din sud-vestul 
României erau analizate pe baza noilor descoperiri arheologice: cultura Vatina este 
individualizată mai bine, sfârşitul ei fiind plasat între perioadele Reincke Br B2 – 
Br C, iar cultura Cruceni-Belegiš este considerată contemporană şi având o evoluţie 
aproape paralelă cu Dubovac-Žuto-Brdo. În cadrul culturii Gârla Mare el identifica 
patru faze, iar cultura Verbicioara este prezentată în cinci faze evolutive. Aspectul 
Işalniţa, căruia Hänsel îi acordase o poziţie distinctă, este încadrat în etapa 
Verbicioara Vb. Procedând astfel, Morintz căuta să demonstreze legătura genetică 
existentă între ultima fază a culturii Verbicioara (Vb) şi prima epocă a fierului35. 

Săpăturile arheologice care au fost efectuate la Susani, jud. Timiş36, de către 
Ion Stratan şi Alexandru Vulpe, precum şi publicarea tumulului, în anul 1977, au 
îmbogăţit consistent informaţia asupra perioadei în discuţie. Materialul ceramic 
                                                 

29 B. Hänsel, op. cit., pp. 57–65; vezi şi recenzia lui A. Vulpe, în Rev. Ist., nr. 12, 1979, 
pp. 2381–2384. 

30 Idem, Beiträge zur Chronologie der mittleren Bronzezeit in Karpatenbecken, Bonn, 1968. 
31 R. Hachmann, Germania, nr. 46, 1968, pp. 368 şi urm. (recenzie). 
32 Hänsel, Beiträge zur Regionalen und Chronologischen Gliederung der älteren Hallstattzeit an 

der unteren Donau, Bonn, 1976, pp. 101. 
33Ibidem, pp. 104–105. 
34 S. Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii, vol. I, Bucureşti, 1978, pp. 22, 45. 
35 Ibidem, pp. 61–70. 
36 I. Stratan, A. Vulpe, Der Hügel von Susani, în „Prähistorische Zeitschrift”, 52, 1977, 

pp. 228–260; ulterior, A. Vulpe a rediscutat această descoperire: Zur Deutung und Datierung des 
Hügels von Susani im Banat, în B. Schmidt-Sikimić, Ph. Della Casa (ed.), Transeuropam. Festschrift 
für Margarita Primas, Bonn, 1995, pp. 81–88. 
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descoperit în tumulul de la Susani era foarte bogat, însumând peste 250 de vase. 
Repertoriul de forme, culoarea neagră a vaselor, tehnica şi motivele decorative 
canelate, atestau clar un grup „hallstattian” timpuriu pe deplin format. Tumulul de 
la Susani era important în explicarea procesului de evoluţie spre prima epocă a 
fierului, deoarece materialul ceramic, variat în ceea ce priveşte formele şi motivele 
decorative canelate, poate fi considerat reprezentativ pentru începutul noii epoci.  

Mai recent, în anii ’80, contribuţii importante pentru sfârşitul epocii bronzului 
din Oltenia a adus Ion Chicideanu, care, prin săpăturile sale din zona Bistreţ – 
Cârna, a definit un grup cultural. L-a denumit Bistreţ-Işalniţa şi l-a plasat cronologic 
în intervalul dintre secolele XIII-XII a. Chr.37 Conţinutul acestuia se deosebeşte 
într-o anumită măsură de ceea ce Hänsel denumise grupul Işalniţa. Ceramica acestui 
grup era prezentă în lunca Dunării, de la Clisură până la vărsarea Oltului şi ar fi 
reprezentat ultima manifestare a epocii bronzului în zonă, fiind contemporană cu 
faza Cruceni-Belegiš II şi precedând grupul Vârtop38. El a apărut, potrivit părerii 
lui I. Chicideanu, ca urmare a grefării unor influenţe vestice de tip Belegiš pe fondul 
local Gârla Mare. Materialele care au fost încadrate de către I. Chicideanu în 
grupul Bistreţ-Işalniţa fuseseră considerate mult timp ca aparţinând ultimei faze a 
culturii Gârla Mare, sau fazei Vb a culturii Verbicioara (după Berciu)39.  

În anii 1970, Valeriu Leahu a propus definirea unei „perioade de trecere la 
epoca fierului”, noţiune care, potrivit lui, s-ar justifica prin faptul cumulării în acest 
răstimp, în „structurile economice, sociale, etnice şi cultural-spirituale”, a unor elemente 
specifice epocii bronzului, dar cu „trăsături proprii”, şi a altora care reprezintă 
germenii caracteristici viitoarei epoci40. 

Marian Gumă, în cartea Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul 
României, consideră că până la sfârşitul secolului al XI-lea a. Chr., respectiv sfârşitul 
fazei Ha A1, începutul Ha B, avem de-a face în sud-vestul României cu cele mai 
timpurii „manifestări etno-culturale ale primei epoci a fierului”41. Necropola de la 
Hinova, o parte din mormintele „câmpului de urne” de la Balta Verde, materialele 
aparţinând grupului Vârtop ar putea fi atribuite „perioadei de tranziţie de la epoca 
bronzului la prima epocă a fierului”. Autorul este de părere că descoperirile din 
sudul Banatului şi al Olteniei ar putea fi desemnate sub „denumirea de grupă 
Moldova Nouă pentru Banat şi Hinova – Balta Verde sau Hinova – Mala Vrbica 
pentru sudul Olteniei şi nord-estul Serbiei”42. 

Din această scurtă prezentare a istoricului cercetărilor se poate observa că a 
existat o tendinţă constantă de a separa/delimita epoca bronzului de epoca fierului 
                                                 

  37 I. Chicideanu, Die Frühthrakische Kultur. Zur Bronzezeit in Südwest Rumänien, în Dacia, 
NS 30, 1–2, 1986, pp. 7–47. 

38 Ibidem, pp. 40–47. 
39 Ibidem. 
40 V. Leahu, Cu privire la conceptul „Perioada de trecere la epoca fierului” pe teritoriul României, în 

SCIV, tomul 24, nr. 3, 1973, pp. 477- 484. 
41 M. Gumă, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul României, Bucureşti, 1993, p. 180. 
42 Ibidem, pp. 178–179. 
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în ciuda unor aprecieri diferite asupra ambiguităţii acestei dihotomii. Aşa cum am 
văzut mai sus, încercări de depăşire a respectivelor convenţii terminologice n-au 
lipsit în arheologia românească. Este însă totodată evident că noţiuni precum 
„trecere” sau „tranziţie” nu pot defini o secvenţă istorică sau culturală anume şi, de 
aceea, sunt sortite eşecului prin ambiguitatea lor43. 

Alexandru Vulpe propusese, încă din 1990, în lucrarea dedicată spadelor 
scurte, pumnalelor şi cuţitelor de luptă hallstattiene din România44, iar mai recent 
în Istoria Românilor, tratarea unitară a epocii bronzului şi epocii fierului, sub 
denumirea de „epoca metalelor”45. Autorul consideră delimitarea, în spaţiul României, 
a celor două epoci pe la 1200 sau 1150 a. Chr., ca fiind „pur convenţională”, consti-
tuind o urmare a inerţiei impuse de tradiţia cercetării. Pe de altă parte, el vedea, sub 
raport cronologic, o similitudine cu periodizarea Helladicului, o ritmicitate cultural-
istorică, comună unei întinse arii a sud-estului Europei, cu implicaţii de ordin 
cultural-istoric mai largi. Totodată, el considera că termenul de „epocă a fierului” 
ar fi îndreptăţit, din punct de vedere fenomenologic, datorită înmulţirii sensibile a 
dovezilor utilizării acestui metal încă din pragul mileniului I a. Chr.46 Aceasta în 
condiţiile în care extinderea tehnicii prelucrării fierului se va realiza abia în secolul 
al VIII-lea a. Chr., în perioada „Basarabi”. 

HISTORY OF 20TH CENTURY RESEARCH 
REGARDING TO THE BEGINNING OF THE IRON AGE 

IN SOUTH-WESTERN ROMANIA 
 

   (Abstract) 
 

This article encompasses a general overview on the history of the researches for the 
period we are studying, in the context of the concepts’ evolution regarding the end of the 
Bronze Age and the passing to the First Iron Age.  

From this short presentation of the researches’ history can be noticed that fact that 
existed a constant tendency to separate/delimitate the Bronze Age from the Iron Age, 
despite some different appreciation on the ambiguity of this dichotomy. As we have seen 
above, there had been different attempts to excel those terminological conventions in the 
Romanian archaeological research (also see Dumitru Berciu, Kurt Horedt, Sebastian 

                                                 
43 Aceeaşi critică a fost adusă de A. Vulpe noţiunii de „perioadă de tranziţie de la eneolitic la epoca 

bronzului”, formulată de Petre Roman, tranziţie ce dura mai mult de un mileniu (A. Vulpe, Puncte de 
vedere privind istoria Daciei preromane, în Rev. Ist. 32, 1979, 12, p. 2266, nota 9). 

44 A. Vulpe, Die Kurzschwerter, Dolche und Streitmesser in Rumänien, în „Prähistorische Bronze-
funde”, VI, 9, München, 1990, p. 102 şi urm. 

45 Idem, Istoria Românilor, I (ediţia a II-a), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2010, p. 220. 
46 A. Vulpe, op. cit., p. 103, citând pe Milutin Garašanin, „Actes II. Congrès international des 

études sudest-européenes”, Athena, 1970 (1972), II, p. 21 urm., care propusese termenul de „makedonische 
Eisenzeit”, preluat şi în literatura ce tratează probleme ale epocii fierului în Balcani (de ex. K. Kilian, 
Trachtzubehör der Eisenzeitzwischen Ägäis und Adria, în „Prähistorische Zeitschrift”, nr. 50, 1975, 
p. 16 şi urm.) 
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Morintz, Valeriu Leahu, Marian Gumă). It is remarkable the fact that such attempts are 
different especially through the searching of some criteria that seem to strengthen those 
conceptions. It is also obvious that notions such “passing” or “transition” cannot define a 
certain historical or cultural sequence and, therefore, are meant to fail because of their and 
ambiguity.  

 
Keywords: archaeological research, south-western Romania, beginning of the Iron 

Age, 20th century. 
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IMAGINEA PROTESTANTISMULUI TRANSILVAN  
ÎN SPANIA SECOLULUI AL XVII-LEA:  

FRANCISCO DE QUEVEDO ŞI GABRIEL BETHLEN∗ 

OANA ANDREIA SÂMBRIAN∗∗ 

Reforma a constituit, după cum s-a tot spus şi se va mai spune, una din marile 
scindări ale lumii creştine. Implicaţiile ei religioase şi politice au transformat-o 
într-un cvasi-liant social, pe ea grefându-se, în mare parte, Războiul de Treizeci de 
Ani, cel care a dat o nouă formă Europei prin pacea westfalică. Reforma a scindat 
Europa, a fragmentat opinii, a trasat linii clare de demarcaţie între cei care se arătau 
în favoarea casei de Habsburg versus cei situaţi în contra ei, şi a captivat, mai mult 
sau mai puţin, în funcţie de substratul găsit în fiecare regiune în parte. Într-un fel, 
Reforma poate fi asemănată cuceririi romane şi procesului de romanizare: nu toate 
regiunile vorbesc o limbă de sorginte latină, substratul şi adstratul fiind de o covârşi-
toare importanţă în determinarea rezultatului final, dar toate regiunile unde s-a 
desfăşurat sau asupra cărora a acţionat, păstrează urme ale trecerii sale. Tot astfel s-a 
întâmplat şi cu proiecţia ideior lui Luther, Calvin sau Zwingli, pe care le vom descrie 
succint în continuare pentru ca mai apoi să analizăm fezabilitatea acestor idei în 
Spania barocă şi modalitatea în care ele au afectat scrierile contemporane secolului 
al XVII-lea. 

Reforma lui Luther a constituit nu numai o reformă a Bisericii, ci şi a Creştinătăţii, 
principalii săi duşmani nefiind filosofii arabi sau profesorii averroisti, aşa cum s-a 
întâmplat în timpul Scolasticii, nici filosofii păgâni neoplatonici şi stoici, ci acei 
profesori de teologie care reuşiseră să complice şi să nege simplitatea şi libertatea 
Evangheliei1. Pentru Luther, Dumnezeu este extrem de real, iar papalitatea reprezintă 
coruperea Evangheliei. Totodată, Luther îşi apropriază gândirea biblică, utilizată 
ori de câte ori i se antepune filosofia aristotelică, căci, din punctul său de vedere, 
Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să îi fie de ajuns oricărui bun creştin. În cazul în 
care nu îi este suficient, cunoaşterea filosofică nu îi va folosi la nimic, întrucât 
                                                 

∗ Acest articol face parte din tema de plan „Oltenia în secolele XV-XIX. Relaţiile Ţărilor Române 
cu Europa Occidentală în lumina documentelor”, finanţată de Academia Română în perioada 2016–2019. 

∗∗ Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, 
Craiova, al Academiei Române; e-mail: oana.sambrian@gmail.com. 

1 Alfonso Ropero, Introducción a la filosofía. Una perspectiva cristiana, ediţia a III-a, Barcelona, 
Editorial Clie, 2004, p. 312. 
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credinţa se propagă prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu, iar nu ca o consecinţă 
a vreunui silogism filosofic2.  

Calvin a fost un om al Renaşterii, preocupat în special de abordarea a două 
teme întrepătrunse: Dumnezeu şi omul, şi omul şi Dumnezeu, teme cât se poate de 
creştine, ele regăsindu-se şi la Sfântul Augustin, unul dintre primii teologi care au 
unit teologia şi antropologia; acest raport va avea un impact major asupra filosofiei 
moderne, unde balanţa va înclina tot mai mult către latura antropologică3. Cât despre 
Zwingli, născut într-o societate democratică, el percepe valoarea reînnoirii ca o 
întoarcere la izvoarele biblice. În afară de credinţă, niciun alt intermediar nu îi este 
de trebuinţă omului în relaţia sa cu Dumnezeu. Ceremoniile şi simbolurile sunt 
strict interzise, Zwingli dând dovadă de un misticism exacerbat. În opinia sa, viaţa 
religioasă trebuie să determine activ viaţa politică şi socială, astfel încât comunitatea 
creştină să se transforme într-o societate politică ce se întoarce la formele societăţii 
creştine originare, situând principiul reformator în planul social4.  

Toate aceste idei au influenţat devenirea şi transformările Europei moderne, însă 
întrebarea care ne preocupă în acest moment este cum şi dacă ideile Reformei 
puteau găsi un teren propice în Spania secolului al XVII-lea, atunci când ne 
confruntăm cu Războiul de Treizeci de Ani, unul dintre momentele importante ale 
începutului unui nou veac. Măcar din punct de vedere teoretic, misticismul lui 
Zwingli ar fi trebuit, poate, să găsească un teren favorabil în ţara lui Fray Luis de 
León sau a Terezei de Jesús, însă realitatea este, în acest caz, complet diferită de 
deducţia logică. În opinia lui John Elliott, istoria Spaniei în secolul al XVII-lea este 
o luptă permanentă între tradiţionalismul unei Europe al cărei sfârşit este din ce în 
ce mai aproape şi zenitul cultural al unei societăţi moderne născută din matricea 
liberal protestantă.  

Profund catolică, ceea ce îi va asigura timp de secole supravieţuirea în Europa 
şi îndepărtarea de riscul transformării într-o punte între Europa şi Asia, fapt explicat 
admirabil de Ferand Braudel5, Spania va constitui „ultimul refugiu al creştinismul 
confesional medieval, mai mult ideologic decât teologic, care se va opune fervent 
avansurilor ştiinţei şi culturii moderne, atrăgând consecinţe grave nu doar pentru 
statul şi societatea spaniolă, ci şi pentru domeniile sale coloniale. Ideologia monarhiei 
catolice, a statului confesional şi a imperiului care reflectă principiile construcţiilor 
precedente, la care se adaugă o Biserică catolică militantă, rezultat al Companiei lui 
Iisus şi al Conciliului de la Trento, îndreptate împotriva creştinismului protestant, 
constituie nucleul politicii confesionale a statului spaniol şi a teoreticienilor săi 
                                                 

2 Ibidem. 
3 Ibidem, pp. 327–328. 
4 Ibidem, p. 326. 
5 Ferand Braudel, Mediterana şi lumea mediteraneană în epoca lui Filip al II-lea, vol. I (traducere: 

Mircea Gheorghe), Bucureşti, Editura Meridiane, 1986, pp. 290–291. 
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politici din secolul al XVII-lea. Această doctrină ca discurs politico-juridico-teologic 
cuprinde trei linii argumentative principale: Monarhia, Statul şi Imperiul”6. 

Aşa cum demonstra Braudel în anii ’80, naţionalismul a fost una dintre 
doctrinele dominante în Spania secolelor XVI-XVII, ducând la înlăturarea consilierilor 
nespanioli ai lui Filip al II-lea din principalele posturi, impunând judecăţi conform 
cărora nu se putea avea încredere în francezi, consideraţi certăreţi, cârcotaşi, gata 
să se descurajeze la primul eşec, dar revenind îndârjiţi asupra înfrângerilor sau 
concesiilor întreprinse. Sub această formă compozită, naţionalismul spaniol a 
înflorit în timpul regelui Planetă, Filip al IV-lea, şi al consilierului său, ducele de 
Olivares, în epoca lui Velázquez, Lope de Vega şi Calderón7. De multe ori, naţiona-
lismul iberic a declanşat reacţii pline de ură împotriva populaţiilor minoritare, 
precum evreii convertiţi la creştinism (los conversos) sau maurii şi, mai târziu, 
contra reformaţilor. 

În secolul al XVII-lea, Spania, fidelă preceptelor clasice, utiliza literatura şi 
din perspectiva relaţiei acesteia cu puterea, legătură exploatată anterior de Socrate, 
Platon, Aristotel sau Seneca; dorim să reluăm aici ideea că Luther era profund anti-
aristotelic, de unde rezultă o diferenţă majoră de abordare faţă de filosofia spaniolă 
barocă. De obicei, acest tip de literatură era utilizat în scopuri propagandiste, aflat 
fiind în serviciul puterii, fie pentru a-i proteja, justifica sau lăuda pe mecena operelor 
respective, fie pentru a prezenta versiuni ale unei istorii recente. Aşa cum au demonstrat 
nenumăraţi autori (Carmen Sanz Ayán, Fernando Bouza, Bernardo García, David 
García Hernán) şi, mai recent, Maria Soledad Arredondo în Literatura y propa-
ganda en tiempo de Quevedo: guerras y plumas contra Francia, Cataluña y 
Portugal, literatura şi istoria merg mână în mână, descoperind una în cealaltă 
inepuizabile surse de ispiraţie. Istoria îşi asumă sursele literare cu scopul de a 
descoperi minciunile ascunse sub mantia unei imitatio nu tocmai exacte şi pentru a 
expune motivele ce au dus la respectiva denaturare a adevărului istoric. 

Una dintre figurile marcante ale literaturii propagandistice este Francisco de 
Quevedo, cunoscut mai mult ca scriitor de literatură, dar a cărui operă politică este 
considerată de unii istoriografi drept cea care cuprinde cel mai mare conţinut 
doctrinar catolic din Secolul de Aur spaniol8. Quevedo şi-a compus opera în cadrul 
politic marcat de două dintre figurile dominante ale Războiului de Treizeci de Ani, 
cardinalul Richelieu şi contele duce de Olivares, personaje care, pe fundalul unor 
regi slabi, au preluat iniţiativa în politica externă a propriilor state. În scrierile lui 
Quevedo întâlnim doctrina confesională catolică, apărarea sacralităţii monarhice şi 
sorgintea divină a regelui, ceea ce îl face pe autorul spaniol unul dintre marii ideologi 
ai absolutismului confesional catolic, de unde rezultă că poziţia sa doctrinară a fost 
diametral opusă raţiunii de stat (ratio status) promovată de protestantism. 
                                                 

6 Patricio Carvajal Aravena, La doctrina católico-española del siglo XVII sobre el estado. 
Monarquía, estado e imperio, în „Revista de Estudios Histórico-Jurídicos”, anul XXXI, 2009, pp. 371–397, 
a se vedea: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-54552009000100014. 

7 Fernand Braudel, op. cit., p. 292. 
8 Patricio Carvajal, op. cit., pp. 371–397. 
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Quevedo este, după cum îl definea Francisco Ynduráin, un sceptic, însă nu un 
sceptic în manieră franceză sau latină; astfel, el admite că raţiunea este superioară 
simţurilor şi se foloseşte de ele pentru a deduce prin analogie adevărata cunoaştere 
prin intermediul credinţei. Cunoaşterea sensibilă, cunoaşterea raţională şi cunoaşterea 
prin credinţă sunt cei trei piloni în baza cărora se articulează la Quevedo capaci-
tatea noastră de cunoaştere, în timp ce lumea trebuie supusă în permanenţă unui 
examen moral9. 

În ceea ce priveşte problemele de politică internaţională, Quevedo s-a dovedit 
cel mai înverşunat duşman al duşmanilor Spaniei, folosindu-se cu precădere de 
controversă şi pamflet, ce stau la baza filosofiei sale politice, acestea îmbinându-se 
totodată cu schema teocentrică creştină, idei pe care le vom recunoaşte şi în 
portretul pe care îl alcătuieşte principelui transilvan Gabriel Bethlen, un cunoscut 
calvinist. 

Protejat al contelui duce de Olivares, a cărui figură a elogiat-o în permanenţă, 
Francisco de Quevedo este autorul, pe lângă al unui număr considerabil de discursuri, 
şi al unei piese de teatru politic, Cómo ha de ser el privado (trad. Cum trebuie să se 
comporte întâiul ministru), în care protagoniştii sunt câteva dintre marile personalităţi 
ale istoriei europene din secolul al XVII-lea: regele Filip al IV-lea, ducele de 
Olivares, prinţul Charles Stuart, ducele de Buckingham. În piesa amintită, unul 
dintre personaje este ambasadorul transilvănean, contracandidatul prinţului Charles 
pentru mâna infantei Maria, întrucât sub hainele pretinsului ambasador se ascundea, 
de fapt, însuşi Ferdinand de Habsburg. Totodată, interesul pentru evenimentele 
desfăşurate în Transilvania, manifestat cu intensitate după începutul Războiului de 
Treizeci de Ani, din cauza sprijinului oferit de Gabriel Bethlen contelui palatin, 
face ca personajul ambasadorului transilvan să capete, aşa cum se întâmplă mai 
mereu la Quevedo, conotaţii politice10. 

De-a lungul celor trei acte ale piesei se face aluzie, în repetate rânduri, la 
scopurile comune pe care Spania şi Transilvania le aveau sau ar fi trebuit să le aibă, 
precum şi la vechea prietenie dintre cele două spaţii. Iată ce îi răspundea ambasa-
dorul Transilvaniei amiralului care îl anunţa că planul lui Charles de a se căsători 
cu Maria se năruise: „Del estado de las cosas / del nuevo gobierno resta / que me 
informéis, porque está / Transilvania muchas leguas / distantes para venir / muy 
informado, y es deuda / debida a nuestra amistad / antigua”11 (trad.: „despre actuala 
stare a lucrurilor / trebuie să mă informaţi, căci / Transilvania e la multe leghe 
                                                 

9 Francisco Ynduráin, El pensamiento de Quevedo, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1954, 
p. 18. 

10 Acest episod se poate regăsi mai pe larg în cartea noastră Convergenţe româno-spaniole de 
la Renaştere la Modernism, Bucureşti, Editura Academiei Române, pp. 74-82. Analiza complexă şi 
detaliată a imaginii Transilvaniei în această piesă face subiectul articolului Intención propagandística 
y maniobras políticas en Cómo ha de ser el privado: el embajador transilvano y el príncipe de 
Dinamarca, ce se va publica în 2019, în revista „La Perinola. Revista de Investigación Quevediana”. 

11 Francisco de Quevedo, Cómo ha de ser el privado, ediţie critică: Luciana Gentilli, Viareggio/ 
Lucca, Baroni, 2004, vv. 1920–1927. 
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distanţă / ca să fiu la curent cu noutăţile, ceea ce e o datorie / faţă de vechea noastră 
prietenie”).  

În timpul unei alte conversaţii, purtată, de această dată, cu Olivares, ambasa-
dorul transilvan afirma că „legea, sângele şi statul / ne unesc interesele”12. Mentalul 
colectiv perpetuat în Spania era deci acela de a-şi reprezenta Transilvania drept un 
aliat în lupta contra necredincioşilor, reprezentaţi de otomani şi protestanţi, aşa cum se 
întâmplase mai înainte în timpul domniilor lui Carol Quintul şi Filip al II-lea. De 
altfel, neapartenenţa la catolicism fusese motivul pentru care Charles Stuart fusese 
respins ca posibil soţ al Mariei; în această decizie vedem oglindită doctrina profund 
catolică de care dă dovadă Quevedo pe întreg parcursul operei sale.  

Discursul lui Quevedo trebuie privit în permanenţă cu mare atenţie, întrucât 
spaniolul era posesorul unei fine ironii, iar unele din afirmaţiile sale, şi anume că 
Spania şi Transilvania se aflau de aceeaşi parte a baricadei, constituiau o acuză 
voalată la acţiunile antihabsburgice ale lui Gabriel Bethlen, pe care Quevedo l-a 
atacat dur în piesele sale politice. De fapt, Ferdinand de Habsburg, viitorul soţ al 
Mariei, devenise, în urma tratatului de la Mikulov, din 6 ianuarie 1622, rege al 
Ungariei, Gabriel Bethlen renunţând la acest titlu în favoarea lui Ferdinand. 
Asocierea, însă, în piesa lui Quevedo, a figurii regelui Ungariei cu cea de principe 
al Transilvaniei era o referinţă clară la dorinţa Austriei de a-şi anexa Transilvania.  

Într-unul dintre discursurile sale, Mundo caduco (trad. Lume efemeră), Quevedo 
afirma: „Raíz de todo esto era la ambición del conde palatino: que con el abrigo del 
serenísimo rey de Inglaterra y de la correspondencia con Bethlen Gabor, con quien 
en la secta de Calvino convenía, habiéndose hecho príncipe de Transilvania, 
vendiendo al turco la libertad y dándole las dos mayores fortalezas (...) le asistía al 
robo de la corona de Bohemia”13 (trad.: „rădăcina răului – Războiul de Treizeci de 
Ani n.n. – era ambiţia contelui palatin: care cu sprijinul serenisimului rege al Angliei 
şi cu acordul lui Bethlen Gabor, amândoi aparţinând sectei lui Calvin, ajungând 
acesta principe al Transilvaniei şi vânzând libertatea sultanului, dându-i cele mai 
mari cetăţi ..., l-a ajutat să fure coroana Boemiei”). 

Izbucnirea Războiului de Treizeci de Ani divizase statele europene beligerante în 
două alianţe, Liga Catolică (din care făceau parte principatele catolice germane, 
Austria şi Spania) şi Uniunea Evanghelică, Bethlen luând partea celei din urmă, 
sub pretextul sprijinirii cehilor protestanţi răsculaţi (1619-1622).  În realitate, 
responsabilă de divizarea majoră a Occidentului fusese Reforma protestantă, sub 
cele două forme ale sale, luteranismul şi calvinismul, de aici şi violenţa acuzaţiilor 
venite din partea lui Quevedo contra celor ce trecuseră de partea sectei lui Calvin. 
Totodată, aici putem identifica viziunea naţionalistă a istoriei de care dă dovadă 
                                                 

12 Ibidem, vv. 2242–2243. 
13 Francisco de Quevedo, Obras de don Francisco Quevedo y Villegas, colección completa, 

corregida, ordenada e ilustrada por don Aurelio Fernández Guerra y Orbe, tomo I, Madrid, Imprenta  
y Estereotipía de M. Rivadeneyra, 1852, p. 185. A se vedea şi Oana Andreia Sâmbrian, op. cit.,      pp. 
76-77.  
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Quevedo, o viziune conform căreia rebelii protestanţi, inamici ai Spaniei, trebuiau 
demascaţi şi prezentaţi aşa cum erau de fapt: eretici, cruzi şi hoţi14. 

Revenind la fragmentul din discursul spaniolului, el face referire la intervenţia 
militară împotriva Cehiei, ce a avut loc cu acordul Porţii şi în urma căreia Bethlen a 
ocupat mai multe localităţi ca Bratislava (octombrie 1619), Košice, Nové Zámky, 
Tyrnavia şi Nitra; s-a ajuns chiar la încercuirea şi asedierea Vienei (noiembrie 
1619), acţiune la care Bethlen a renunţat pe neaşteptate, din cauza veştii că polonezii 
l-ar fi sprijinit pe Gheorghe Homonnai, pretendent la tronul Transilvaniei, susţinut 
şi de către Habsburgi, care ar fi plănuit o intervenţie în principatul lui Bethlen.  

Discursul lui Quevedo se continuă cu o succintă informaţie despre Valahia şi 
Moldova din anul 1621, ambele fiind prezentate ca punţi de trecere ale Porţii către 
Polonia, unde sultanul ar fi plasat turci şi tătari, exprimându-şi, astfel, sprijinul faţă 
de contele palatin. Afirmaţia lui Quevedo trebuie privită, în primul rând, prin prisma 
relaţiei de prietenie existentă între cele trei ţări vecine, Transilvania, Moldova şi 
Valahia, materializată de la început prin prezenţa domnilor Radu Mihnea şi Ştefan 
Tomşa al II-lea la încoronarea lui Bethlen ca principe al Transilvaniei şi, ulterior, 
prin participarea lui Alexandru Iliaş, domnul Ţării Româneşti, şi a lui Radu Mihnea, 
domnul Moldovei, alături de Bethlen, la campania împotriva polonezilor din 1617. 
De asemenea, colaborarea dintre Ţările Române fusese întărită prin încheierea unui 
tratat de alianţă semnat de Bethlen şi Radu Mihnea la Soroca (26 septembrie 1617), 
reînnoit la Cluj, în 1622, după ce Radu Mihnea devenise pentru a patra oară 
domnul Ţării Româneşti. Însă, politica lui Bethlen nu era deloc constantă, întrucât 
principele transilvan, în dorinţa sa de a unifica cele trei Ţări Române într-o Dacie 
protestantă, iniţiind în acest sens o corespondenţă cu patriarhul Chiril Lucaris al 
Constantinopolului, a întreprins în cele din urmă intervenţii diplomatice contra lui 
Alexandru Iliaş, Gaspar Graţiani, Radu Mihnea şi Miron Barnovschi, domnii 
români văzându-se în situaţia de a apela la Poartă pentru reglementarea relaţiilor cu 
Transilvania. Ca urmare, în 1628, turcii i-au interzis lui Bethlen să se mai amestece 
în afacerile Moldovei şi Ţării Româneşti. Firea schimbătoare a lui Bethlen nu scapă 
ascuţitului spirit de observaţie al lui Francisco de Quevedo, care îşi exprima 
dezavuarea totală faţă de acest tip de comportament, numindu-l trădător: „(...) 
luego que supo la victoria se concertó con la fortuna (...) y se retiró de la Austria a 
la ciudad de Tirnava de Hungría; y por aplaudir al vencedor con adulación, saqueó 
el camino y robó muchos lugares de los húngaros que le llamaron”15 (trad.: „... 
după ce a aflat de victorie – este vorba de înfrângerea cehilor la Muntele Alb în 
1620, n.n. –, s-a dat de partea celor norocoşi ... şi s-a retras din Austria în oraşul 
Tyrnavia din Ungaria; şi pentru a-l aplauda linguşitor pe învingător, a jefuit 
drumul, prădându-i pe ungurii care îl chemaseră”. 
                                                 

14 Victoriano Roncero, El discurso histórico quevediano y el inicio de la Guerra de los Treinta 
Años, în „La Perinola”, nr. 18, 2014, p. 171. 

15 Francisco de Quevedo, Obras de don Francisco ..., p. 189. A se vedea şi Oana Andreia Sâmbrian, 
op. cit., p. 79. 
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Iată şi aici imaginea recurentă la Quevedo, conform căreia duşmanii Spaniei 
erau falşi, cruzi şi hoţi. În plus, pe lângă viziunea naţionalistă a istoriei, când avem 
de-a face cu protestanţii, autorul spaniol adaugă şi importanţa elementului religios. 
De fapt, Quevedo scrie pentru un public catolic, motiv pentru care simte nevoia de 
a clarifica dihotomia dintre catolici şi protestanţi, unde aceştia din urmă sunt 
prezentaţi, bineînţeles, drept persecutori ai adevăratei credinţe, întreaga ură fiind 
concentrată împotriva contelui palatin16. 

Prezentarea evenimentelor din 1621 continuă la Quevedo cu următoarea remarcă: 
„(...) las invasiones y robos que contra silvanos, húngaros, turcos y tártaros hacía 
Bethlehem Gabor”17 (trad.: „atacurile şi furturile pe care Bethlen Gabor le comitea 
împotriva ungurilor, turcilor şi tătarilor, un nou exemplu de comportament duplicitar”).  

Motivele pentru care Quevedo s-a preocupat atât de mult de Războiul de 
Treizeci de Ani nu au avut de-a face numai cu naţionalismul extrem de care a dat 
dovadă autorul, fapt remarcat recent de Victoriano Roncero18, acelaşi naţionalism 
făcându-l pe Cochrane să afirme că, în secolele XV-XVII, „patriotism became an 
ideology”19. Ele sunt, în general, două. În primul rând, putem semnala predilecţia 
temei războiului la Quevedo, care îl consideră o constantă în istoria Spaniei. În  
La España defendida, text redactat între 1609 şi 1612, Quevedo se referă la îndelungata 
tradiţie spaniolă a războiului sfânt, „el largo hábito a las santas costumbres de la 
guerra”20, continuându-şi afirmaţia remarcând că: „Spania nu se bucură nicicând de 
pace: doar se odihneşte (...) de greutatea armelor pentru a se întoarce la ele cu forţe 
noi. Iar armele sale sunt importante pentru toţi; căci fără ele s-ar propaga fără 
limită îngâmfarea turcului şi insolenţa ereticilor (...)” („aunque en mi opinión 
España nunca goza de paz: solo descansa, como ahora, del peso de las armas para 
tornar a ellas con mayor fuerza y nuevo aliento. Y son a todos, como a ella, 
importantes las armas suyas; pues, a no haberlas, corriera sin límites la soberbia de 
los turcos y la insolencia de los herejes”)21. 

Pe de altă parte, Quevedo era un bun cunoscător al tradiţiei clasice şi umaniste22, 
iar în principalele sale opere politice, España defendida, Mundo caduco y desvaríos 
                                                 

16 Victoriano Roncero, op. cit., p. 172. 
17 Francisco de Quevedo, Obras de don Francisco..., p. 187. A se vedea şi Oana Andreia Sâmbrian, 

op. cit., p. 79. 
18 Victoriano Roncero, Aspectos de la ideología quevedesca en la España defendida, în „AISO. 

Actas (IV)”, Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones, 1996, pp. 1415–1426; idem, El discurso 
histórico Quevediano y el inicio de la Guerra de los Treinta Años, în „La Perinola”, nr. 18, 2014, 
pp. 161–179. 

19 Eric Cochrane, Historians and Historiography in the Italian Renaissance, Chicago, The 
University of Chicago Press, 1985, p. 19. 

20 Francisco de Quevedo, España defendida, în „Obras en prosa”, ediţie de L. Astrana Marín, 
Madrid, Aguilar, 1932, p. 298. 

21 Ibidem. 
22 Victoriano Roncero, Historia y política en la obra de Quevedo, Madrid, Editorial Pliegos, 

1991, pp. 17–131. 
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de la edad şi Grandes anales de quince días, redactate între 1609 şi 1623, a urmat 
întocmai principiile impuse de Tucidide, care a preferat să nareze doar întâmplările 
epocii contemporane, trăite de el sau relatate direct de aceia care particepaseră, cu 
alte cuvinte, pune accent pe sursele primare. Quevedo însuşi afirma în Grandes 
anales că scrie ceea ce a văzut, dând crezare ochilor, iar nu urechilor: „Yo escribo 
lo que vi, y doy a leer mis ojos, no mis oídos”23. 

Prin urmare, era perfect normal ca Francisco de Quevedo să se intereseze de 
Războiul de Treizeci de Ani şi de Reformă, două dintre conceptele cheie ale acestei 
epoci. Acuzele aduse lui Gabriel Bethlen se încadrează, mai apoi, curentului xenofob 
în care Quevedo poate fi, de asemenea, încadrat. Într-o perioadă în care political 
correctness nu era nici măcar o idee gândită, Quevedo îşi manifesta neîncrederea 
faţă de străini, idee subliniată, mai ales, de Américo Castro. 

Astfel, scrierile lui Quevedo sunt, pe lângă opere politice, opere de propagandă 
cu un dublu scop. Pe de o parte, îşi propun să demonstreze că protestanţii sunt 
inamicii Spaniei, ai adevăratei credinţe şi, prin urmare, ai lui Dumnezeu, iar pe de 
alta, îşi doresc să formeze un curent de opinie în Spania favorabil Casei de 
Habsburg. Mulţi spanioli considerau evenimentele din Europa Centrală un lucru 
îndepărtat şi chiar irelevant pentru ei, în ciuda faptului că Quevedo era perfect 
conştient că nu numai motivul religios şi curentul protestantist stăteau la originea 
Războiului de Treizeci de Ani. Cu toate acestea, scriitorul spaniol ştia că într-o ţară 
profund catolică, motivaţia religioasă avea să fie singura capabilă să aprindă 
scânteia beligeranţei, venită din partea unui popor care se considera braţul lui 
Dumnezeu. 

În concluzie, Reforma iniţiată la începutul secolului al XVI-lea de către 
Luther nu a reuşit să aducă în Spania aerul de schimbare al modernităţii, fapt ce, 
ulterior, avea să îi dăuneze acesteia. Neadaptarea Spaniei la elementul de noutate şi 
perseverarea într-un catolicism exacerbat, dublat de xenofobie şi naţionalism, a 
constituit începutul sfârşitului pentru o dominaţie imperială care dura deja de două 
secole şi care, încetul cu încetul, ajunge să se stingă. 

Triada monarhie-stat-biserică la care ideologia spaniolă barocă a subscris 
masiv nu a făcut altceva decât să genereze o fermă respingere a avansurilor 
ştiinţifice şi culturale grefate pe Reformă, ceea ce va duce, într-un final, la 
decăderea puterii spaniole. Dacă Reforma a reuşit să îi supravieţuiască şi să i se 
impună tradiţionalismului spaniol de sorginte medievală, asta demonstrează că acel 
wind of change nu a fost nici întâmplător, nici trecător, chiar dacă a fost primit cu 
ostilitatea aceluia care, de-a lungul istoriei sale coloniale, a demonstrat o reală 
problemă în a se adapta şi în a accepta alteritatea, răspunzând cu violenţă, mânată 
de o evidentă dorinţă de exterminare a elementului de noutate. 

                                                 
23 Francisco de Quevedo, Grandes anales de quince días, ediţie de Victoriano Roncero, în 

„Obras completas en prosa”, vol. III, Madrid Castalia, 2005, pp. 57–115, p. 59. 
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THE IMAGE OF TRANSYLVANIAN PROTESTANTISM IN 17TH 
CENTURY SPAIN: FRANCISCO DE QUEVEDO  

AND GABRIEL BETHLEN 
 

(Abstract) 
 

Transylvanian protestantism was received in Spain with many different reactions. 
After the long period of collaboration between Transylvania and Spain that marked the  16th 
century, once the protestant princes became rulers of Transylvania, the way this space was 
being perceived in the Spanish collective memory suffered significant changes. The 
vocabulary of the chronicles became more aggressive, including Transylvania alongside the 
great infidels, such as the Ottoman Empire or the Low Countries. Meanwhile, political 
literature and plays also reflect the hostility towards the new heathens.  

In this context, we are faced with two types of sources that will influence the Spanish 
collective memory regarding protestant Transylvania: on the one hand, there are the indirect 
sources of those who take the information from the newspapers of those times (relaciones 
de sucesos), and on the other, the memories of some characters that had the chance to meet 
the Transylvanian court directly, such as Diego de Estrada, whom we have tackled several 
times in the past in our works. 

Our article aims at showing the way in which the works of one of the great 
politicians of the 17th century, Francisco de Quevedo, illustrated prince Gabriel Bethlen in 
his extended works, with an important impact on Spanish mentality. 
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MODALITĂŢI DE EXPLOATARE A MOŞIILOR  
STĂPÂNITE DE BOIERII PĂIENI∗ 

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 Românească. Existenţa domeniului lor este dovedită atât de 
numeroase diate, testamente, cât şi de mai multe hotărnicii, rămase ca mărturie de-
a lungul timpului. Reconstituirea acestuia trebuie făcută pornind, în primul rând, de 
la moşiile din judeţul Dolj, locul lor de origine, dobândite ca urmare a daniilor, 
moştenirilor, cât şi a unui îndelungat proces de aservire, concretizat prin cumpărări 
sau cotropiri ale părţilor de moşie moşneneşti. 

Această familie boierească a avut proprietăţi în aproape toate judeţele Olteniei: 
Dolj, Gorj şi Mehedinţi. În judeţul Dolj, boierii Păieni au stăpânit următoarele 
moşii şi sate: Gubaucea, Paia, Hunia, Maglavit, Booveni, Cetate, Amzuleştii de Jos, 
Rojiştea şi Apele Vii. Cea mai mare parte dintre moşiile din acest judeţ au fost 
cumpărate de Păieni de la diverşi boieri şi moşneni începând cu secolul al XVII-lea: 
Gubaucea, Drăgnei, Hunia, Maglavit, Apele Vii, Booveni şi Rojiştea. La acestea se 
adaugă cele pe care le-au obţinut prin căsătoria cu femei aparţinând altor familii 
boiereşti: Gubaucea, Drăgnei, Amzuleştii de Jos şi Rojiştea. O parte dintre moşii 
nu au rămas prea mult timp în proprietatea lor, fiind date ca zestre sau vândute. În 
această situaţie s-au aflat moşiile Maglavit, Cetate, Apele Vii şi Hunia.  

Boierii Păieni au avut moşii şi în judeţul Mehedinţi. Acestea au fost obţinute 
prin cumpărare (Iablaniţa cumpărată de la Maria Băbeanu, fostă Ştirbei) sau prin 
căsătoria reprezentanţilor săi cu femei aparţinând altor familii boiereşti (Gârla Mare 
                                                           

∗ Articolul face parte din proiectul de cercetare Dinamica economică şi socială în perioada 
fanariotă, 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. Nicolăescu-Plopşor”, 
Craiova, al Academiei Române; e-mail: ileanacioarec@yahoo.com  

1 Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova. Secolele 
XIV-XVII, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1971, p. 200; Marcel Romanescu, Ceva despre 
Brădeşti, în C. D. Fortunescu, G. D. Florescu, Marcel Romanescu, Două neamuri oltene: Creţeştii şi 
Brădeştii, Craiova, 1944, p. 58.                                                                                                                                                                    
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dobândită în urma căsătoriei lui Fotache Păianu cu Bălaşa Vlădăianu). Posesiunile de 
la Iablaniţa şi Gârla Mare nu au rămas decât o scurtă perioadă de timp în stăpânirea 
lor. Prima a fost vândută lui Constantin Haralambie, iar cea de a doua a fost dată de 
Costache Păianu ca zestre fiicei sale, la căsătoria acesteia cu Dincă Izvoranu.  

Ţăranii clăcaşi de pe moşiile aflate în proprietatea boierilor Păieni aveau 
numeroase obligaţii faţă de aceştia. Relaţiile dintre stăpânii moşiilor şi locuitorii 
acestora sunt puse în evidenţă de reglementările juridice de la sfârşitul secolului  al 
XVIII-lea şi din secolul al XIX-lea. Ei trebuiau să presteze claca şi dijma aşa cum 
fuseseră stabilite de Legiuirea Caragea2 şi de Regulamentul Organic3. 
                                                           

2 Această legiuire menţinea claca de 12 zile pe an, dar lăsa stăpânului libertatea de a încheia învoieli 
agricole şi pentru mai puţine zile, iar clăcaşului posibilitatea de a plăti cele 12 zile tot cu un zlot, în cazul în 
care stăpânul nu avea nevoie de lucru şi consimţea să ia claca în bani. Stăpânul nu-şi putea duce clăcaşii la 
lucru pe alte moşii ale sale la o distanţă mai mare de 2–3 ore de moşia pe care locuiau. Clăcaşul, care 
folosea pământul moşiei, trebuia să dea din toate produsele dijmă în natură: din grâu şi din orz din zece clăi 
una (inclusiv transportul la aria stăpânului), din fân din zece clăi una, din porumb din zece baniţe una. 
Clăcaşul care avea vie urma să dea dijmă (otaştină) din 20 de vedre de vin una în natură, iar în bani numai 
pe bază de învoială. Clăcaşii care aveau oi (stâni), pe care le ţineau în cursul verii pe moşie, erau obligaţi să 
dea brânză sau bani, după învoială, iar pentru locul (perdeaua) unde fătau oile şi unde se hrăneau în 
perioada de la 25 martie până la 23 aprilie, câte un miel şi un taler de perdea. Clăcaşul care avea capre era 
obligat să dea câte 4 bani de capră pe an (2 bani vara şi 2 bani iarna), iar cel ce avea stupi câte 4 bani de 
stup. Pentru porci, clăcaşul era scutit de dări, în schimb nu-i putea băga la ghindă sau jir în pădurea poprită 
de stăpân, fără învoială şi plată. Clăcaşul care prindea peşte în balta moşiei urma să dea zeciuială (un peşte 
din zece), pescuitul liber în heleşteul stăpânului fiindu-i interzis. El nu avea voie să vândă vin (fără 
autorizaţie şi dare de câte un taler de bute şi de câte o vadră de vin de clăcaş) şi rachiu, să ţină băcănie şi să-
şi facă moară pe moşie, fără învoială şi plată (Legiuirea Caragea, ediţie critică, Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 1955, pp. 44–48; Ilie Corfus, Agricultura Ţării Româneşti în prima jumătate a 
secolului al XIX-lea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1969, pp. 13–14; A. Oţetea şi G. Oţetea, 
Ţăranii sub regimul Regulamentului Organic, în „Studii şi articole de istorie”, vol. I, 1956, pp. 136–150). 

3 Potrivit noii legiuiri, clăcaşul era îndatorat să lucreze proprietarului pe moşia căruia locuia 12 
zile de clacă (4 primăvara, 4 vara şi patru toamna) pe an, cu plugul sau cu carul, dacă le avea, precum 
şi cu numărul legal de vite de muncă. Cel care nu avea vite de tracţiune urma să lucreze zilele clăcii 
cu mâinile. Clăcaşul trebuia să dea stăpânului dijma din produsele obţinute de pe pogoanele de 
fâneaţă şi arătură şi anume una din zece (zeciuială), afară de cazul când pentru această dijmă s-ar fi 
încheiat între clăcaşi şi proprietari învoieli speciale. Singurul teren scutit de dijmă rămânea grădina 
casei. Tot această lege menţinea între îndatoririle fiecărui clăcaş ziua de plug, pe care urma să o 
lucreze pe moşia unde locuia, precum şi carul de lemne pe care trebuia să-l taie din pădurea moşiei şi 
să-l ducă proprietarului, la o distanţă care nu putea depăşi 6 ore de drum. Dacă proprietarul nu avea 
pădure pe moşie, clăcaşul urma să-i transporte, în locul lemnelor, un car de fân sau o cantitate de 500 
de ocale de grăunţe sau 50 de vedre de băutură. Clăcaşul fără vite de muncă urma să lucreze cu 
mâinile 3 zile pentru ziua de plug şi alte trei zile în locul carului de lemne, dar putea să le plătească şi 
în bani. Dacă proprietarul nu avea nevoie de munca clăcaşilor săi, putea să perceapă zilele de muncă 
în bani, la preţul oficial, care urma să fie stabilit de Obşteasca Adunare la intervale de trei ani. 
Clăcaşul care avea vie urma să dea dijmă (otaştină) din 20 de vedre de vin una. Proprietarul deţinea, 
în continuare, monopolul asupra desfacerii băuturilor, cărnii şi articolelor de băcănie, precum şi pe cel 
al exploatării morilor, pădurilor, heleşteelor. Se desfiinţa doar darea pe stupi (Regulamentul Organic 
întrupat cu legiuirile din anii 1831, 1832 şi 1833 şi adăogat la sfârşit cu legiuirile de la anului 1834 
pân acum, împărţite pe fiecare an, precum şi cu o scară desluşită a materiilor, acum a doua oară 
tipărit cu slobozenia înaltei stăpâniri în zilele prea înălţatului prinţ şi domn stăpânitor a toată Ţara 
Românească Gheorghe D. Bibescu Voevod, Bucureşti, 1847, pp. 74-78; Ilie Corfus, Agricultura Ţării 
Româneşti în prima jumătate a secolului al XIX-lea, p. 78-79; idem, Agricultura în Ţările Române 
1848–1864. Istorie agrară comparată, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982, pp. 23–24. 
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Aceste învoieli agricole practicate difereau de la o zonă la alta, de la o localitate 
la alta şi de la o moşie la alta.  

Pe moşia Cetate, în anul 1780, clăcaşii erau nevoiţi să presteze claca, câte 
12 zile de pe an (trei zile primăvara, trei vara şi trei toamna) şi să dea dijma 
(a zecea parte) din toate produsele pe care le obţineau. Erau exceptate de la dijmă 
legumele pe care ei le obţineau în grădinile din jurul casei. În cazul în care proprie-
tarul nu avea nevoie de munca locuitorilor de pe moşie cei din urmă trebuiau să-i 
plătească câte un zlot pe an. Sătenilor nu li se permitea să vândă fără acordul 
proprietarului nici vinul şi rachiul pe care îl obţineau. Trebuiau să mai achite anual 
biv vel clucerului Barbu Păianu câte doi lei pentru fiecare capră pe care o deţineau 
şi 3 lei pentru stupi. În cazul în care pe moşie exista o baltă clăcaşii aveau voie să 
pescuiască, dând proprietarului dijma din peştele obţinut4. 

În anul 1843, cei 30 de clăcaşi de pe moşia Amzuleştii de Jos erau obligaţi 
să presteze claca, câte 12 zile pe an. În cazul în care nu puteau să o efectueze, erau 
nevoiţi să achite proprietarului o sumă de bani. În afara acestor zile, sătenii trebuiau 
să are şi să cosească un anumit număr de pogoane. Ei mai aveau obligaţia de a da 
medelniceresei Stanca Păianu, anual, câte un car de lemne şi o litră de brânză. Din 
toate produsele pe care le obţineau în urma exploatării pământului, clăcaşii erau 
datori să dea zeciuiala (dijma). Pentru a li se permite să-şi păşuneze vitele pe islazul 
proprietarului trebuiau să plătească o taxă de ierbărit. Astfel pentru o vită mare 
achitau 3 lei, pentru o oaie 10 parale şi pentru un porc 60 de parale5. Nemulţumiţi 
de obligaţiile la care erau supuşi de către proprietar, clăcaşii de pe această moşie la 
sfârşitul anului 1843 s-au revoltat, dând foc la patru şire de fân ale medelniceresei 
Stanca Păianu. De teamă ca starea de revoltă a sătenilor să nu ia amploare, în 
16 decembrie 1843, Ştefan Mănăstiriceanu, subcârmuitorul plăşii Câmpul s-a adresat 
Ocârmuirii judeţului Dolj cerându-i să intervină şi să găsească pe autorii incen-
diului6. 

În acelaşi an 1843, clăcaşii de pe moşia Rojiştea au încheiat un contract de 
învoieli cu proprietarul Nicolae Păianu. Potrivit acestuia ei trebuiau să presteze 
către proprietar cele 12 zile de clacă. Pe lângă acestea, sătenii aveau obligaţia de a 
ara cu plugurile şi a treiera un anumit număr de pogoane legiuite. Cei care deţineau 
animale trebuiau să are şi să treiere câte cinci zile, iar ceilalţi câte două zile. După 
recoltarea şi dijmuirea grâului, clăcaşii aveau datoria de a transporta „câte o povară 
din el” până la schelele de la Bechet şi Calafat. Cei care aveau vii şi doreau să 
comercializeze vinul obţinut erau nevoiţi să muncească încă două zile pe lângă cele 
12 zile de clacă. Pentru aş putea păşuna animalele pe islaz, sătenii trebuiau să 
plătească câte 3 lei de vita mare, 22 de parale pentru oi şi capre şi 60 de parale 
pentru porci. Din toate produsele pe care le obţineau, cu excepţia fânului, cei 130 de 
                                                           

4 Documente privind relaţiile agrare în secolul al XVIII-lea, vol. I Ţara Românească (comitet 
de redacţie: V. Mihordea, Şerban Papacostea, Florin Constantiniu), Bucureşti, Editura Academiei Române, 
f. a., pp. 664-665. 

5 SJAN Dolj, Prefectura judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar 29/1843, f. 242v. 
6 Ibidem, dosar 5/1843, f. 1305. 
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clăcaşi aveau obligaţia de a da proprietarului a zecea parte din ele. Din fân erau 
datori să dea din cinci plaste una7. Drepturile şi obligaţiile stipulate în contractul de 
învoieli agricole încheiat de Nicolae Păianu cu clăcaşii au rămas în vigoare până în 
anul 1859.  

La 12 august 1859, S. V. Păianu a făcut cunoscute noile reguli pe care clăcaşii 
de pe moşia sa Rojiştea trebuiau să le îndeplinească începând cu prima lună a 
anului 1860. Sătenii nu aveau voie să lucreze nici o suprafaţă de teren agricol până 
ce acesta nu era măsurat de către proprietar sau de reprezentantul acestuia. După 
măsurare, fiecare teren, pe care clăcaşii urmau să-l primească în exploatare, era 
înscris într-un registru al proprietăţii, specificându-se întinderea sa şi locul în care 
era situat. În cazul în care clăcaşii nu se supuneau, întreaga producţie pe care o 
obţineau revenea proprietarului, fără ca ei să aibă dreptul la despăgubire8. În afara 
pământului destinat lucrărilor agricole fiecare locuitor urma să primească câte patru 
sute de stânjeni pentru casă, grădină şi curte. Sătenii de pe moşia Rojiştea erau 
obligaţi să presteze către proprietar cele 12 zile de clacă şi să-i dea dijma din toate 
produsele obţinute de pe pogoanele de fâneaţă şi arătură. În cazul în care chiriaşii 
dispuneau de grădină, care nu intra în cele patru sute de stânjeni, ei erau datori să 
plătească, anual, 15 lei şi 30 de parale şi să dea două ocale de ceapă, cincizeci de 
căpăţâni de usturoi, douăzeci şi cinci de fire de praz, cinci căpăţâni de varză, 
douăzeci şi cinci de castraveţi, douăzeci şi cinci de ardei.  

O situaţie asemănătoare se petrecea şi în cazul în care locuitorii dispuneau de 
mai mult pământ, decât cei patru sute de stânjeni legiuiţi. În acest caz ei trebuiau să 
presteze către stăpân câte două zile de clacă, fie cu mâinile, fie cu animalele. În 
cazul în care nu puteau să le efectueze le achitau în bani9. Pentru pogoanele 
legiuite, clăcaşii erau obligaţi să are primăvara şi toamna câte două pogoane. 
Trebuiau să transporte în numele proprietarului câte cinci sute de ocale de produse 
până la schela Bechet. 

Pentru a-şi creşte şi a-şi întreţine vitele necesare muncilor agricole locuitorii 
de pe această moşie erau nevoiţi să se înţeleagă cu proprietarul pentru păşunat, 
plătind taxe care erau diferite în funcţie de fiecare animal. Astfel, ei erau obligaţi să 
plătească câte patru lei şi douăzeci de parale pentru o vită mare, câte treizeci de 
parale şi o litră de brânză pentru o oaie sau o capră, douăzeci de parale pentru un 
ied sau un miel, trei lei şi douăzeci de parale pentru un râmător. În cazul în care 
clăcaşii nu ţineau oile în stânele de pe moşia Rojiştea ei nu mai aveau datoria de a 
da proprietarului litra de brânză. Erau exceptaţi de la plata taxei de ierbărit purceii 
de şase luni şi porcul de Crăciun10. 

Dijma din cerealele obţinute de pe pogoanele legiuite locuitorii erau obligaţi 
să o dea în snopi şi nu în boabe. Tot ei erau datori să treiere snopii şi să transporte 
recolta până la curtea proprietarului. Pentru tutunul pe care îl cultivau erau obligaţi 
                                                           

7 Ibidem, dosar 29/1843, ff. 221–222. 
8 Problema ţărănească în Oltenia în secolul al XIX-lea. Documente, Bucureşti, 1967, pp. 368–369. 
9 Ibidem, p. 369. 
10 Ibidem. 
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să-i plătească lui S. V. Păianu câte 64 de lei şi 32 de parale. În cazul în care clăcaşii 
refuzau să îndeplinească obligaţiile stipulate în noul contract ei urmau să fie aspru 
pedepsiţi şi obligaţi să-l despăgubească pe proprietar pentru pagubele suferite. 

În anul 1863, mai mulţi clăcaşi de pe moşia Rojiştea s-au plâns Subprefecturii 
Jiului de Jos pretextând că Nicolae Păianu le-a închis nou bivoli şi un cal pe motiv 
că i-a găsit păscând în pădurea sa. Reclamanţii mai susţineau că li s-a cerut să 
plătească câte patru sfanţi de fiecare pentru a le fi eliberate animalele. Subprefectul 
deplasându-se la faţa locului a constatat că proprietarul moşiei în loc să ducă vitele 
la oborul de gloabă a preferat să le închidă în curtea sa. Deşi i-a cerut lui Nicolae 
Păianu să elibereze vitele, acesta a refuzat. Aceste lucru l-a determinat pe subprefect 
să se adreseze prefectului judeţului Dolj cerându-i să ia măsuri urgente pentru ca 
sătenii să-şi primească vitele înapoi. În cazul în care proprietarul ar fi refuzat să 
înapoieze animalele clăcaşilor, el era obligat să le ducă la oborul de gloabă şi să 
restituie cei patru sfanţi11. 

În anul 1831, clăcaşii de pe moşia Gubaucea trebuiau să îndeplinească numărul 
de zile de clacă stabilit de Leguirea Caragea (12). În cazul în care nu puteau să le 
realizeze erau obligaţi să plătească 12 taleri. În afară de zilele de clacă ei trebuiau 
să transporte un car de lemne până la casa proprietarului. În cazul în care nu puteau 
să facă acest lucru ei erau obligaţi să plătească câte 5 taleri12. Sătenii de pe moşia 
Gubaucea aveau datoria ca să are proprietarului primăvara şi toamna mai multe 
pogoane13. Tot ei erau obligaţi ca din toate produsele pe care le obţineau în urma 
cultivării pământului să achite medelnicerului Fotache Păianu şi lui Teodorache 
Păianu a zecea parte din ele. Dijma era achitată, cu excepţia fânului, în natură. Pentru 
fân trebuiau să achite dijma în bani14. Clăcaşii trebuiau să dea celor doi proprietari 
un miel, un suhat de brânză şi 2–3 găini15. Numărul de zile de clacă pe care trebuiau 
să le presteze clăcaşii a rămas acelaşi şi peste doi ani, însă aceştia nu mai putea să 
le plătească în bani în cazul în care nu puteau să le efectueze16. În anul 1854, 
Costache Păianu a arendat moşia sa Gubaucea împreună cu via de pe ea pe o 
perioadă de şase ani lui Petrache Gârleşteanu. Prin contractul de arendă, arendaşul 
era obligat să întreţină via în bune condiţii, primind însă dreptul a se folosi de tot 
rodul acesteia.  

În anul 1860, atunci când s-a încheiat perioada de arendare a moşiei, Costache 
Păianu verificând starea în care se găsea via a constatat mai multe nereguli. La 
31 octombrie 1860, el s-a adresat prefectului judeţului Dolj cerându-i să-l determine 
                                                           

11 SJAN Dolj, Prefectura judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar 40/1863, f. 308. 
12 SJAN Mehedinţi, Prefectura judeţului Mehedinţi, Serviciul Administrativ, dosar 17 (1847)/1831, 

ff. 302–308; Nicolae Chipurici, Un secol din viaţa satelor mehedinţene 1800–1907. Catalog de documente, 
vol. I, Bucureşti, 1982, p. 78. 

13 Ibidem. 
14 Ibidem, p. 79. 
15 Ibidem, pp. 79-80. 
16 SJAN Mehedinţi, Prefectura judeţului Mehedinţi, dosar 1 (1160)/1863, ff. 373–378; Nicolae 

Chipurici, op. cit., p. 116. 
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pe arendaş să-l despăgubească pentru pagubele produse. În reclamaţie, proprietarul 
moşiei Gubaucea preciza că via era uscată deoarece Petrache Gârleşteanu nu o 
îngropase pe timpul iernii şi nu o tăiase în mod corespunzător17. La 7 noiembrie 
acelaşi an, Al. Locusteanu, subprefectul plăşii Dumbrava deplasându-se la faţa locului 
a constatat că via era aproape uscată deoarece degerase pe timpul iernii, iar gardul 
ce o înconjura era distrus în întregime. La 15 noiembrie 1860, subprefectul a elaborat 
un raport referitor la ceea ce constatase la faţa locului pe care ulterior l-a înaintat 
prefectului judeţului. Acest raport pe lângă informaţiile despre starea în care se afla 
via conţinea şi referiri la despăgubirea lui Costache Păianu18. 

În anul 1831, clăcaşii de pe moşia Paia trebuiau să îndeplinească numărul de 
zile de clacă stabilit de Leguirea Caragea (12) şi să transporte un car de lemne până 
la casa proprietarului. În cazul în care nu puteau să îndeplinească această sarcină 
sătenii erau obligaţi să plătească 3 taleri19. Mai aveau datoria ca să are proprietarului 
primăvara şi toamna mai multe pogoane20. În afară de clacă, sătenii trebuiau să dea 
medelnicerului Teodorache Păianu şi dijma din toate produsele pe care le obţineau21. 
În afară de dijmă, clăcaşii aveau obligaţia de a da anual un miel, 10–15 ocale de 
brânză, 2–3 găini22. Numărul de zile de clacă pe care trebuiau să le presteze a rămas 
acelaşi şi peste doi ani. În cazul în care nu puteau să le efectueze erau obligaţi să 
plătească o anumită sumă de bani stabilită de proprietar.  

În decembrie 1855, paharnicul Nicolae Păianu a arendat moşia Paia împreună 
cu pădurea pe o perioadă de treisprezece ani lui Colabin Ştianu. Pentru moşie pahar-
nicul urma să primească anual suma de 180 de galbeni austrieci iar pentru pădure 
2 300 de galbeni. Potrivit contractului de arendă încheiat, arendaşul avea numeroase 
drepturi şi îndatoriri. Astfel, el primea dreptul de a lua tot venitul de pe moşie. În 
ceea ce priveşte obligaţiile, arendaşul era dator să termine de construit pe moşie 
casa pe care proprietarul începuse să o ridice. În cazul în care paharnicul Nicolae 
Păianu ar fi venit la moşie, Colabin Ştianu era obligat să-i asigure cele trebuincioase 
hranei. Referitor la pădurea de pe moşie, contractul de arendă stipula că arendaşul 
era dator să permită să se taie doar copacii uscaţi. Dacă ar fi fost nevoie de noi 
suprafeţe agricole, arendaşul primea dreptul de a tăia toate rădăcinile şi copacii 
mici situaţi în marginea pădurii celei mici23. 

În anul 1781, clăcaşii de pe moşia Iablaniţa, judeţul Mehedinţi erau datori 
să presteze către Iordache Păianu biv vel clucer câte 12 zile de clacă. În cazul în 
care nu puteau să le realizeze erau obligaţi să plătească câte un zlot. Dacă 
                                                           

17 SJAN Dolj, Prefectura judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar 19/1860, f. 331. 
18 Ibidem, f. 328, 330. 
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proprietarul nu avea nevoie „de lucru pe moşia aceia ce şed aceşti locuitori” el 
putea să-i ducă să efectueze cele 12 zile de clacă pe o altă moşie a sa. 

În afară de clacă, sătenii era obligaţi să dea stăpânului dijma (zeciuiala) din 
toate produsele obţinute în urma exploatării moşiei. Astfel, din porumb clăcaşii 
trebuiau să achite Iordache Păianu câte patru băniţi, baniţa cântărind câte 22 de ocale, 
iar din fân din zece clăi una. Erau exceptate de la dijmuire produsele obţinute în 
grădinile din jurul casei. Nu aveau voie să deţină băcănii sau să vândă vin decât 
numai după ce-i plăteau proprietarului câte un taler pentru fiecare bute de vin pe 
care o obţineau. Le era interzis să-şi păşuneze animalele în pădurile de pe moşie 
oprite pe seama boierilor Păieni şi să pescuiască în heleşteu. În cazul în care pe 
moşie exista o baltă, clăcaşii aveau dreptul de a pescui în ea, fiind însă obligaţi să 
dea proprietarului zeciuiala din peştele prins. 

Pentru a-şi creşte şi a-şi întreţine vitele necesare muncilor agricole ţăranii de 
pe această moşie au fost nevoiţi să se înţeleagă cu proprietarul pentru păşunat, în 
schimbul achitării unor taxe. Astfel, pentru o oaie trebuiau să plătească câte un 
taler iar pentru o capră câte doi bani. Erau exceptaţi de la plata taxei de ierbărit 
doar râmătorii care însă nu puteau fi păscuţi în pădurea proprietarului decât dacă 
încheiau o înţelegere cu acesta.  

În cazul în care clăcaşii şi-ar fi instalat stânele de oi pe această moşie erau 
nevoiţi să achite o nouă taxă pe care proprietarul putea să o perceapă fie în bani, fie 
în produse. Dacă oile pe care le deţineau ţăranii fătau pe moşia Iablaniţa, ei erau 
obligaţi să-i dea clucerului Iordache Păianu câte un miel şi câte un taler. 

Mai trebuiau să-i dea anual biv vel clucerului Iordache Păianu şi câte trei bani 
pentru fiecare stup pe care îl deţineau24. 

În anul 1831, clăcaşii de pe partea din moşia Gârla, aflată în stăpânirea lui 
Fotache Păianu, erau obligaţi să presteze cele 12 zile de clacă care fuseseră stabilite 
de Leguirea Caragea (12)25. Numărul de zile de clacă pe care trebuiau să le presteze 
clăcaşii a rămas acelaşi şi în anul 183326. La 28 iulie 1834, Petrache Batoţeanu, 
arendaşul părţii din Gârla a lui Fotache Păianu, a mutat cu forţa aici 24 de case de pe 
moşia lui Costache Otetelişanu. Cei care au încercat să se opună au fost aspru pedep-
siţi. În documentele emise în această perioadă care se referă la mutarea cu forţa a 
clăcaşilor, se precizează că plăcintarul Neagoe care refuzase „aşa de rău a fost bătut 
încât l-au dus cu carul”27. Cele 24 de familii mutate s-au adresat ocârmuitorului 
judeţului Mehedinţi cerându-i să intervină şi să-l determine pe arendaş să le permită să 
se reîntoarcă pe partea de moşie a lui Costache Otetelişanu. Ocârmuitorul a cerut 
subocârmuitorului să nu ia nicio atitudine deoarece: „Fotache Păianu este socrul 
                                                           

24 Documente privind relaţiile agrare în secolul al XVIII-lea, vol. I, pp. 673-675. 
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stolnicului Iancu Otetelişanu, fiul lui Costache şi că până la urmă se vor înţelege 
ei”28. La 10 august 1834, cele 24 de familii de clăcaşi s-au plâns din nou ocârmuito-
rului susţinând că, în ziua de Sfântul Gheorghe, Costache Otetelişanu, cu ajutorul 
dorobanţilor fratelui său, care era ispravnic de judeţ le-a incendiat bordeiele şi i-a 
dus înapoi pe partea sa de moşie din Gârla. Clăcaşii mai reclamau că de la Sfântul 
Gheorghe erau nevoiţi să facă clacă pentru ambii proprietari ai moşiei Gârla, iar în 
cazul în care refuzau erau aspru pedepsiţi. Cereau să li se facă dreptate, în caz 
contrar urmând să fugă de pe moşie. La sfârşitul lunii august 1834, serdarul 
Costache Otetelişanu s-a adresat Vorniciei din Lăuntru susţinând că 30 de familii 
de pe partea sa de moşie au fugit pe moşia lui Fotache Păianu şi a cerut sprijin 
pentru a-i putea readuce29. În octombrie acelaşi an, 20 de familii de clăcaşi au fost 
readuse cu forţa pe moşia lui Costache Otetelişanu. În aceeaşi lună, împăciuitorii 
satului Gârla Mare s-au plâns Ocârmuirii judeţului Mehedinţi susţinând că deşi pe 
clăcaşii strămutaţi au reuşit  să-i readucă pe moşia lui Costache Otetelişanu, pe 
arendaşul Petrache Batoţeanu nu pot să-l aducă deoarece „stă închis în casă şi ne 
ameninţă cu moartea”30.  

Numeroasele moşii pe care boierii Păieni le-au deţinut în judeţele Dolj şi 
Mehedinţi, precum şi numărul mare de clăcaşi de pe acestea demonstrează atât 
calitatea lor de mari boieri (stăpâni funciari), cât şi rolurile economice şi sociale 
importante pe care le-au jucat în societatea românească. 

THE EXPLOITATION  
OF THE ESTATES OWNED BY PĂIANU BOYARS 

 
(Abstract) 

 
Born in the locality of Paia, from which the family took the name, Păianu boyars 

were first attested in the 16th century, when the documents mention a certain Bodin from 
Paia, a bailiff on a field, in 1593. 

The landlords of a wide landed property, Păianu boyars belong to a list with old boyar 
families, with an ancient ascending line, which goes probably way before the constituting 
of Wallachia feudal state. The existence of the estate is proven by both numerous testaments 
and decisional documents, which have been preserved along the time.  

This boyar family had lost of properties in almost all the counties of Oltenia: Dolj, 
Gorj and Mehedinţi. In Dolj County, they owned the estates and the villages of: Paia, 
Hunia, Maglavit, Booveni, Cetate, Amzuleştii de Jos and Apele Vii. Another county where 
they had estates was Mehedinţi. These estates were either bought (Iablaniţa) or obtained 
after some of the representatives married women that belonged to other boyar families 
(Gârla Mare). 
                                                           

28 Ibidem, pp. 57–58. 
29 SJAN Mehedinţi, Prefectura judeţului Mehedinţi, Serviciul Administrativ, dosar 27/(6306)/ 
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The socmen from the estates of Păianu boyars had numerous obligations on 
addressing their masters. The relations between the owners of the estates and the people 
dwelling on them are evidenced by the legal regulations from the end of the 18th century 
and the 19th century. They needed to work the corvee and to sharecrop, as there had been 
stipulated in the Law of Caragea and the Organic Regulation. These farming services could 
be different from one area to another, from one locality to another, or one estate to another. 

The numerous estates from the property of Păianu boyars, and the great number of 
socmen that worked on them, demonstrate the important economic role that he played in the 
Romanian society.  

  
Keywords: the exploitation, the socmen, Păianu boyars, the landlords, boyar family. 
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RECONFIGURĂRI ALE CONCEPTULUI  
DE PROPRIETATE ÎN SECOLELE AL XIX-LEA  

ŞI AL XX-LEA ÎN ROMÂNIA∗ 

GABRIELA BOANGIU∗∗ 

Noile condiţii socio-economice ale destrămării feudalismului şi formării relaţiilor 
capitaliste au condus la efecte socio-culturale în toate domeniile vieţii sociale, în 
special în ceea ce priveste dreptul de proprietate. 

Dezvoltarea producţiei de mărfuri şi consolidarea puterii centrale au deter-
minat o uniformizare a normelor juridice în cadrul unor ample reglementări scrise, 
ceea ce a făcut ca şi dreptul de proprietate să fie reglementat atât de legiuiri ample, 
cu caracter de cod (Calimach, Caragea etc.), cât şi de unele legiuiri speciale (urbarii, 
hrisoave etc.), manuale juridice, precum şi de unele norme bizantine. „Asemănător 
perioadei anterioare, proprietatea se împărţea, în principal – în funcţie de persoana 
titularului ei – în domnească, bisericească, boierească, orăşenească şi ţărănească; 
caracteristica acestei instituţii în noua perioadă, adică după a doua jumătate a secolului 
al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, a constat în tendinţa de «purgare» a 
proprietăţii feudale asupra moşiilor de drepturile de folosinţă ale ţăranilor, culminând 
cu proclamarea ei ca un drept absolut”1. Procesul de extindere a marilor domenii, 
început în secolul al XVIII-lea, s-a accentuat la începutul secolului următor; „după cum 
rezulta dintr-un recensământ făcut în anul 1803, satele boiereşti alcătuiau mai mult de 
jumătate din numărul satelor moldovene, fiind stăpânite, în marea lor majoritate, de 
marea boierime, respectiv, de cele douăzeci şi opt de familii ce o alcătuiau”2. Pe de 
altă parte, în aceeaşi perioadă, proprietatea liberă ţărănească (răzeşească în Moldova 
şi moşnenească sau megieşească în Ţara Românească) a suferit o accentuată 
îngustare, dată fiind extinderea principiului stăpânirii individuale a pământului şi a 
luptei pe care marele domeniu feudal o ducea – prin mijloace permise sau nepermise 
împotriva obştiilor ţărăneşti. Astfel, pe de o parte, devălmaşii înstăriţi căutau să-şi 
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„aleagă” partea lor de moşie şi să o extindă în dauna celorlalţi, iar, pe de altă parte, 
străinii ce au pătruns în obşte („moşinaşii”) au procedat la „hotărnicirea” părţii 
cumpărate. Procedura hotărnicirii („stâlpirii” sau „alegerii”) moşiilor a devenit tot 
mai frecventă, consecinţă a dezvoltării domeniului feudal şi a dezagregării obştilor 
libere. Însăşi domnia, invocând – în anumite momente – faptul că proprietatea se 
dovedeşte pe bază de acte, a pretins ca pământurile stăpânite din timpuri imemoriale de 
către obştile răzeşeşti să-i revină în virtutea lui dominium eminens3. 

Amplu reglementat apare regimul juridic al proprietăţii în Manualul juridic al 
lui Al. Donici (XI, § 1–30), precum şi în Codul Calimach (diviziunea bunurilor, 
dobândirea de proprietăţi, posesiunea, indiviziunea, servituţile). În Ţara Românească 
reglementările juridice făceau referire la ocrotirea proprietăţii, hotărnicie, superficie, iar 
Legiuirea Caragea reglementa dobândirea şi ocrotirea proprietăţii, indiviziunea, 
hotărnicia, servituţile.  

Bunurile „erau definite de Codul Calimach ca fiind «tot ce nu este persoană şi 
slujeşte spre întrebuinţarea oamenilor» (§ 378) şi puteau fi publice sau private – fie 
că aparţineau persoanelor fizice sau morale (§ 379) – , precum şi «de obşte şi fără 
stăpân» (§ 380). După natura lor, bunurile se divizau în «trupeşti şi netrupeşti, în 
mişcătoare şi nemişcătoare, în cheltuitoare (fungibiles) şi necheltuitoare (non fungibiles) 
(adecă cele ce prin întrebuinţare scad sau se strică sau se împuţinează şi în acele 
cele ce prin întrebuinţare nici scad, nici se strică), şi în preţăluitoare şi nepreţălui-
toare» (§ 390)”4. 

În ceea ce priveşte titlul – „legiuitoul temei, care face putincioasă câştigarea 
unui drit” (Codul Calimach, § 417, n. 23) –, bunurile puteau fi în proprietate personală 
(Codul Calimach, § 64); Legiuirea Caragea II, 1, § 3–6; Manualul juridic al lui 
Donici IX, 1–30), în indiviziune – „părtăşie”(Codul Calimach§ 1101), „obştire”, 
„de-a valma treabă” (Legiuirea Caragea III, 13, §1–9), deplină sau asupra lucrului 
altuia, „prin dritul serbirii lucrurilor” (Codul Calimach, § 616), „robire de lucru” 
(Legiuirea Caragea II, 2, §1). Stăpânirea e considerată dreaptă, când „se întemeiază 
asupra unui titlu puternic, adică asupra unui legiuit temei spre agonisire” sau, dimpo-
trivă, „când nu se întemeiază asupra unui titlu puternic, este stăpânire nedreaptă” 
(Codul Calimah, § 416). 

Dobândirea bunurilor putea fi orginară sau derivată. În prima categorie intrau 
ocupaţiunea făcută asupra imobilelor prin ocupaţiune sau accesiune, iar asupra 
bunurilor mobiliare prin culegere de fructe, şeptel, vânătoare sau pescuit; mine-
reurile aflate în subsol erau considerate ca aparţinând stăpânirii (Codul Calimach, 
§ 509). Desţelenirea continua să fie principalul mod de dobândire de terenuri de 
către locuitorii satelor, chiar dependenţi. Modurile derivate voluntare de dobândire 
a bunurilor continuau să fie moştenirea şi donaţia, dar un loc din ce în ce mai mare 
îl capătă actele juridice ce constituiau de altfel şi elementul determinat al titlului: 
„Cumpărare, schimbare, dăruire, intrare în moştenire, năimeală, arvonisire ş.c.l.; iar 
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chipul câştigării este trădare” (Codul Calimach, § 417, n. 23). Prescripţia achizitivă, 
ca mod derivat nevoluntar, opera numai în cazul stăpânirii cu bună-credinţă (Donici, 
IX, 1) şi era reglementată în amănunţime cu termene de 10, 20, 30 sau 40 de ani; ea 
nu opera asupra lucrurilor altuia şi nici asupra celor care „nu sunt ertate a intra în 
aleşverişul oamenilor, precum ceale sfinte ale besearicii şi locurile ţintirimurilor şi 
locurile ceale lăsate pentru obşte...” (Donici, IX, 26). 

Ocrotirea proprietăţii se făcea prin acţiuni judiciare pornite „asupra celui ce 
au pus mâna şi stăpâneşte pre lucru ori cu bună credinţă, sau cu rea credinţă” 
(Donici, IX, 4). Acţiunea era personală („jalobă personalicească”) dacă reclamantul 
pierdea posesiunea, iar dacă avea bunul în stăpânire „are jalobă în rem şi dreptăţile 
asupra lucrului cerut” (Donici, IX, 4). 

Pentru fixarea hotarelor se foloseau pietre mari şi cărbuni. Operaţia trebuia 
făcută numai de cei îndrituiţi, iar „hotarnicii să se numere după vechiul obiceiu ce 
s-au urmat, adică după trepte şi după dregătorii”5. În caz de strămutare a hotarelor, 
se mai recurgea la procedura cojurătorilor care „să meargă cu brazda în cap pe unde 
mergu hotarăle”6. Ca probă, Legiuirea Caragea admitea actelele, măsurătoarea, vechile 
semne şi martorii. La măsurători trebuia să se folosească aceleaşi unităţi de măsură 
ca cele cuprinse în acte, şi anume „să se facă măsurătoarea cu stânjănul ce anume să 
coprindă în seneturile sale «ale lui C. Brâncoveanu, al lui Şerban Cantacuzino»... Iar 
când în scrisori nu să coprinde anume ce stânjăn, atunci să să facă măsurătoarea cu 
stânjănul lui Şărban Vodă” (Legiuirea Caragea, II, 3, § 4, 5).  

Regulamentele Organice au promovat ideea „drepturilor sfinte ale proprietăţii” 
(art. 70), recunoscând proprietarilor moşiei dreptul de proprietate deplină asupra 
unei treimi de moşie, ceea ce a dus la sporirea obligaţiilor de muncă ale ţăranilor, 
prin creşterea zilelor de clacă şi prin utilizarea, într-o largă măsură, a unor forme 
juridice noi, cum a fost contractul de arendare a pământului. În privinţa bogăţiilor 
subsolului, „Regulamentele organice prevedeau că acestea (cu excepţia sării care 
devenise monopol al statului) constituiau proprietatea titularului dreptului de 
proprietate al suprafeţei; urma însă ca statul, prin lege, să reglementeze exploatarea 
acestora. În strânsă legătură cu dreptul de proprietate – şi cu ample efecte asupra 
acesteia – pot fi semnalate şi alte prevederi regulamentare, cum a fost organizarea 
pe baze moderne a drepturilor patrimoniale ale statului şi caracterul personal al 
răspunderii civile prin desfiinţarea formelor de responsabilitate colectivă în domeniul 
fiscal. De asemenea, o însemnătate deosebită a prezentat acea prevedere conform 
căreia s-a permis ca românii să poată achiziţiona proprietăţi imobiliare, de orice fel, 
în ambele Principate”7.  

În perioada de trecere de la feudalism la capitalism, principalele forme de 
stăpânire – pe cale de a deveni proprietate modernă – asupra solului, plantaţiilor, 
clădirilor şi robilor continuau să fie limitate prin dreptul de protemisis şi de retract, 
                                                 

5 Ibidem, pp. 264–265.  
6 Ibidem, p. 265. 
7 Ibidem, p. 266. 
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limitare care, ca şi în perioada precedentă, constituia una din modalităţile de 
condiţionare a stăpânirii funciare. „Tehnic, condiţionarea acestora necesita – ca 
orice înstrăinare, astfel, limitată – să se dea de ştire (denuntiatio) celor interesaţi, 
ca înstrăinarea să fie făcută cu ştirea şi voia lor, după o întrebare ce putea duce la 
precumpărare sau la renunţarea de a exercita protemisisul. Un termen scurt se 
acorda pentru toate aceste operaţii, sub sancţiune de decădere din privilegiul de 
retract. Operaţia, cu caracter extrajudiciar, dovedită cu martori şi înscrisuri, tinde să 
devină o procedură judiciară, mai bine şi original organizată în Moldova”8.  

În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi începutul celui următor, prote-
misisul şi retractul continuau să-şi îndeplinească funcţia de apărare a unei solidarităţi 
locale, dar cu crearea sau accentuarea unor cercuri de solidaritate diferită de cele 
precedente. Stăpânul de moşie şi ţăranii clăcaşi, care locuiau pe ea şi o lucrau, 
formau un „cerc de solidaritate” şi când, în secolul al XVIII-lea, s-a lărgit treptat 
arendarea moşiilor la elemente străine, clăcaşii şi-au impus faţă de boieri şi arendaşi 
un protemisis de o dezvoltare agitată, combătut de boierime şi de biserică şi 
lichidat la 1816 în Moldova şi la 1818 în Ţara Românească.  

În perioada de trecere, şi îndeosebi după 1765, se accentuează contribuţia de 
adaptare creatoare, savantă şi modernizatoare a dreptului bizantin al protemisisului 
la rezolvarea problemelor pe care le ridica acum instituţia românească, preaputerni-
cele ei structuri cutumiare amorfe şi nevoia generală de sistematizare, codificare 
unificatoare şi chiar de reformare a dreptului în spiritul unui „despotism luminat”. 
Contribuţia bizantină nu putea să nu se oglindească în terminologia instituţiei care 
îşi păstrează puternicul ei fond local. Ideea de preferinţă la cumpărare se exprimă 
prin „a fi mai volnic” să cumpere decât străinul din afară sau, la 1747, 1757 în Ţara 
Românească, „li se cădea a cumpăra”, formulare pe care o întâlnim conceptualizată 
în Legiuirea Caragea care vorbeşte despre „cei ce au cădere... să cumpere” 
(III, 2,§7) şi tot astfel Codul Calimah (§1444–1447) şi Manualul lui Donici. 

A doua jumătate a secolului al XIX-lea, precum şi începutul celui de al XX-lea 
marchează „progrese substanţiale ale economiei româneşti privită în totalitatea 
teritoriului naţional. Dezvoltarea, date fiind condiţiile dramatice de existenţă ale 
românilor, a fost inegală, cu ritmuri şi mai ales cu rezultate diferite de la o 
provincie istorică la alta. Ritmul modernizării capitaliste a economiei a fost rapid în 
vechea Românie, Transilvania şi Banat şi relativ mai redus în Dobrogea (până la 
1878), Bucovina şi Basarabia”9.  

Constituirea statului modern român a marcat intrarea ţării noastre în noua 
etapă a evoluţiei capitaliste. Reformele din timpul domniei lui Alexandru I. Cuza, 
în primul rând cea agrară, au contribuit la impulsionarea dezvoltării economiei 
vechii Românii în ansamblul ei. Cucerirea independenţei de stat a României a dus 
la înlăturarea unuia din principalele obstacole ce mai stăteau în calea dezvoltării 
capitaliste a ţării, şi anume, dependenţa faţă de Imperiul Otoman. Posibilitatea de a 
                                                 

8 Ibidem, p. 266. 
9 Vladimir Hanga, op. cit., vol. II, partea a II-a, p. 15. 
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încheia în mod nestingherit tratate comerciale şi vamale cu diferite state a permis 
adoptarea unei politici economice care să favorizeze dezvoltarea industrială a ţării, 
condiţie esenţială pentru propăşirea statului modern român. În ceea ce priveşte 
agricultura, cu toate că în urma reformei agrare trecuseră în proprietatea ţărănimii 
suprafeţe însemnate de teren, totuşi o bună parte a locuitorilor satelor continuau să 
fie lipsiţi de pământul necesar existenţei familiilor lor.  

În încercarea rezolvării problemei sociale pe calea reformelor, „s-a promulgat 
la 14/26 august Legea pentru regularea proprietăţii rurale”10, ce prevedea „împro-
prietărirea prin recunoşterea dreptului de proprietate asupra lotului primit (art. 1) şi 
emanciparea producătorilor direcţi prin răscumpărarea obligaţiilor faţă de vechiul 
stăpân al domeniului (art. 10), ceea ce conferea fostului clăcaş plenitudinea capacităţii 
de exerciţiu a atributelor personalităţii sale juridice”11. Calea urmată de legiuitorul 
român a fost aceea a tiersajului aplicat şi în Europa centrală12. 

Pentru încetarea stării de coproprietate, moşierii au devenit proprietari deplini 
asupra terenurilor ce le-au rămas („emancipare a proprietăţii”), iar proprietatea lor 
a fost declarată sacră şi inviolabilă, primind şi o despăgubire importantă pentru 
forţa de muncă pe care o „liberase” (592,2 – 1321,10 lei de fiecare sătean)”13. 

Desfiinţând „odată pentru totdeauna şi în toată întinderea României” toate 
formele de obligaţii feudale ale ţărănimii, legea preciza, totodată, că „învoielile 
sunt slobode între proprietari şi săteni”, dar numai pe un termen de cinci ani (art. 12). 
Aceste dispoziţii au constituit temeiul legislaţiei tocmelilor agricole, prin care s-a 
organizat noul regim de relaţionare pe baze capitaliste. Împroprietăririle ulterioare 
(însurăţei, veterani etc.) nu au reuşit decât în mică măsură să acopere nevoile de 
pământ ale populaţiei rurale, ceea ce a dus la grave conflicte sociale care au culminat 
cu marea răscoală a ţăranilor din 1907 împotriva înrobitoarei situaţii create de 
condiţiile de muncă în care erau siliţi să se învoiască. Ca atare, s-a preconizat o nouă 
reformă agrară în preajma Primului Război Mondial, care se va realiza însă – odată 
cu satisfacerea revendicărilor politice – de-abia după terminarea lui şi care „sub 
forma unei revoluţii legale, trebuie să se schimbe cu desăvârşire situaţia ţărănimii, 
ca element economic în viaţa ţării şi ca element politic”14. 

După ce Dobrogea a revenit la vechea Românie, statul român s-a substituit în 
drepturile celui otoman şi în privinţa domeniului public, care în Dobrogea, constituia 
principalul fond funciar, însă nu cu un drept eminent, ci cu unul util, stăpânirea sa 
fiind îngrădită de drepturile de folosinţă. „Procedându-se prin analogie, prin Legea 
pentru regularea proprietăţii imobiliare din 3/15 aprilie 1882 s-a stabilit că obligaţiile 
                                                 

10 M.O. nr.181, din 15 august 1864. 
11 Vladimir Hanga, op. cit., vol. II, partea a II-a, p. 19. 
12 Cf. H. H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti, vol. III, partea a V-a, 

cap. III, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1965, p. 45.  
13 „Noţiunea de proprietate indiviză introdusă de art. 728 Cod Civil poate sugera analogia cu 

acţiunea de ieşire din indiviziune, căreia nu i s-ar fi putut opune decât prescripţia de 30 de ani (Cas. I, dec. 
Nr. 203 din 1912, în „Curierul”, 1912, nr. 44)”, apud Vladimir Hanga, op. cit., vol. II, partea a II-a, p. 20.  

14 Vladimir Hanga, op. cit., vol. II, partea a II-a, p. 21. 
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detentorilor diferitelor terenuri faţă de stat – de la care acesta percepea rentă feudală, 
şi nu impozite – să fie răscumpărate odată pentru totdeauna prin plata unei sume de 
bani (3 lei ha pe an pentru primii trei ani şi 4 lei pentru restul de 10 ani) sau prin 
cedarea către stat a unei treimi de teren, liberată de orice obligaţii faţă de foştii 
detentori, situaţie asemănătoare cu cea din vechea Românie, unde, prin reforma din 
1864, starea de coproprietate luase sfârşit în natură, pe calea tiersajului. În schimbul 
răscumpărarării obligaţiilor feudale sau al cedării parţiale de pământ, producătorii 
direcţi dobândeau asupra terenului pe care îl folosiseră până atunci pe bază de tapu 
un drept de proprietate deplină, purgată de orice obligaţii de natură feudală şi 
datorând numai impozitele, în noua lor calitate de proprietari absoluţi, ca şi foştii 
clăcaşi din stânga Dunării, iar statul – ca şi moşierii din vechea Românie – beneficiind 
de un drept absolut asupra treimei de pământ rămase în administraţia sa directă”15. 

Reforma agrară din Dobrogea a parcurs mai multe etape în desfăşurarea ei, 
unele având un caracter preliminar (desfiinţarea temporară a dijmei, verificarea actelor 
de proprietate, delimitarea parcelelor), iar altele cuprinzând acţiunea propriu-zisă 
de transformare a proprietăţii (răscumpărarea dijmei, vânzarea de loturi de către 
stat, împroprietărirea unor categorii de persoane), de unde şi caracterul cu totul 
special al relaţiilor juridice la care a dat naştere16. 

În cele trei judeţe din sudul Basarabiei, redate României prin Tratatul de la 
Paris, „coloniile agrare aveau, conform privilegiului din 12 martie 1820 şi reglemen-
tării româneşti din 30 aprilie/12 mai 1857, un regim funciar special (reconfirmat de 
Al. I. Cuza prin D. nr. 203 din 2/14 august 1861). Coloniştii primeau de la stat pe 
durată nelimitată, cu obligaţii în bani şi natură, loturi „în a lor şi a urmaşilor vecinică 
stăpânire, însă nu personal pentru oricine, ci în comună proprietate a fiecărei 
colonii” (art. 84); numai prin cumpărare puteau dobândi bunuri imobiliare la care să se 
folosească de „toate driturile proprietarilor săteni, pentru privata lor proprietate” 
(art. 92)17. Prin D. Nr. 1247 din 10/22 iunie 1874, ei „devin şi rămân deplini proprietari 
pe pământul supus posesiunii lor”, însă prin răscumpărarea terenurilor aflate în 
posesiune, precum şi a dărilor şi a sarcinilor printr-o sumă stabilită pe unitatea de 
suprafaţă ce urma să fie achitată în curs de 15 ani, comuna răspunzând solidar, iar 
statul păstrând o ipotecă legală18. Spre deosebire de situaţia foştilor ţărani depen-
denţi, cărora li s-a recunoscut un drept propriu asupra pământului, aici, ca şi în 
Dobrogea, s-a considerat – după exemplul colonizărilor din Occident – cumpărarea 
pământului ca un stimulent de producţie”19.  

Reforma agrară din Transilvania a fost legată de evenimentele revoluţionare ale 
anului 1848. „Sub presiunea maselor, Dieta transilvană a fost nevoită, la 8/19 iunie 
1848, să desfiinţeze robotele şi dijmele foştilor iobagi, recunoscându-i proprietari 
                                                 

15 Ibidem, pp. 21–22.  
16 Ibidem, p. 22. 
17 Bujoreanu, I. M., Colecţiune de legiuirile României, vechi şi noi, vol. I, Bucureşti, 1873, 

pp. 742–743; apud Vladimir Hanga, op. cit., vol. II, partea a II-a, p. 22. 
18 Vladimir Hanga, op. cit., vol. II, partea a II-a, p. 22. 
19 Ibidem. 
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asupra pământurilor urbariale în schimbul unei despăgubiri achitate pe calea 
impozitelor, deşi adunarea românilor de la Blaj, din 3/15 mai, ceruse ca această 
reformă să se facă fără niciun fel de plată; moşierii urmau a fi despăgubiţi de către 
stat”20. După înăbuşirea revoluţiei, autorităţile habsburgice au fost nevoite să admită 
valabilitatea reformei agrare înfăptuite prin patentele imperiale din 18 februarie 
1853 şi 9 iunie 1854, să recunoască trecerea pământurilor urbariale în proprietatea 
foştilor iobagi şi posibilitatea pentru jeleri de a-şi răscumpăra îndatoririle faţă de 
vechii stăpâni, plătind valoarea prestaţiilor unui an, înmulţite cu douăzeci, sau 
cedând moşierilor o parte din pământul pe care-l lucraseră până atunci; restul 
ţăranilor lipsiţi de pământ au fost nevoiţi să-şi vândă în continuare forţa de muncă, 
devenind lucrători agricoli sau industriali. 

În perioada dintre cele două războaie mondiale, odată cu rolul crescând pe 
care îl capătă capitalul financiar, „atributele clasice ale proprietăţii încep să fie 
considerate depăşite, dezvoltarea societăţilor pe acţiuni şi «contopirea sau îngemă-
narea băncilor şi industriei» făcând ca transferul de proprietate – inclusiv în materie 
imobiliară să nu mai necesite formalităţi complicate şi să devină din ce în ce mai 
«impersonal». De la simpla «posedare» se trece la o «participare», la mânuirea 
unor bunuri faţă de care titularul era mai degrabă un «administrator», iar dreptul 
său nelimitat asupra substanţei începe să capete un caracter esenţialmente «social» 
(L. Duguit, O. Gierke, R. Ihering), încercându-se să se justifice îngrădirile aduse în 
special dreptului de dispoziţie”21. Dacă vechea Constituţie limita la trei cazuri de 
expropriere (art. 19), în cea din 1923 se decreta că „autoritatea publică, pe baza 
unei legi, este în drept a se folosi, în scop de lucrări de interes obştesc, de subsolul 
oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a desdăuna pagubele aduse populaţiei, 
clădirilor şi lucrărilor existente”; la cazurile de expropriere preexistente, se adăugau 
acum cele de „interes militar, cultural şi acele impuse de interesele generale ale 
statului şi administraţiilor publice” – deci de o instituţionalizare a principiului „funcţiei 
sociale” a proprietăţii, specificându-se doar că „celelalte cazuri de utilitate publică 
vor trebui stabilite prin legi votate cu majoritatea de două treimi” (art. 17). 

De aici până la acreditarea ideii că proprietatea este, în primul rând, o 
„obligaţie” şi nu un „drept” nu a fost decât un pas. Constituţia din 1938, punând pe 
primul plan obligaţiile în dauna drepturilor cetăţeneşti, a extins, în mod expres, 
această accepţiune şi asupra proprietăţii, cu urmări deosebite în materie de expro-
priere, precizându-se că „prin cauză de utilitate publică, nu se poate înţelege decât 
aceea care este de natură a folosi în acelaşi timp tuturor şi fiecăruia în mod actual 
ori eventual” (art. 16), definiţie ce deschidea un larg câmp interpretărilor extensive. 

Noua reformă agrară, preconizată încă din timpul Primului Război Mondial 
prin Proclamaţia din 23 martie/6 aprilie 1917 şi realizată la 17 iulie 1921 pentru 
Muntenia, Oltenia, Moldova şi Dobrogea, prin răscumpărarea pământului moşieresc 
                                                 

20 Ibidem, p. 22. 
21 Vladimir Hanga, op. cit., vol. II, partea a II-a, p. 233. 
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(rata anuală a arendei înmulţită cu 20), a căpătat în anul 1923 consacrare consti-
tuţională22.  

Aşadar, „la sfârşitul Primului Război Mondial, România a înfăptuit cea mai 
radicală reformă agrară din Europa”23. Dispoziţiile cu caracter pozitiv ale legilor de 
expropriere şi împroprietărire din 1921 „au fost precumpănitoare în raport cu cele 
care stânjeneau progresul exploatărilor agricole”24, dar reforma, în loc să dea un 
avânt agriculturii, a contribuit, într-o anumită măsură, deşi nu singură, la o evoluţie 
mai lentă a ei. „Cercurile guvernante nu au fost pregătite să înfăptuiască într-un 
timp scurt o operă atât de vastă, astfel că definitivarea lucrărilor de reformă agrară 
a suferit tergiversări nefireşti. Statul nu a luat măsuri ferme pentru finalizarea lor, 
aşa că, în condiţiile progresului lent al agriculturii, în unele cercuri politice a 
început să fie vehiculată din nou ideea unei reforme agrare, ca soluţie pentru 
redresarea acestui segment al economiei”25. 

Problema agrară din România, nesoluţionată durabil prin reforma din 1921, 
„a fost readusă în discuţie publică la scurtă vreme după schimbarea politică de la 
23 august 1944. Cei care au susţinut în mod stăruitor rezolvarea ei prin expropriere 
şi împroprietărire au fost comuniştii. În primul său număr legal, ziarul „Scânteia” 
îşi inaugura propaganda pe tema problemei agrare, declarând că împroprietărirea 
reprezenta cea mai arzătoare chestiune ce frământa masa ţărănimii şi că expro-
prierea, care din punct de vedere social stătea de mult la ordinea zilei, se punea în 
discuţie deosebit de acut”26. La 24 septembrie 1944, proiectul de reformă al Partidului 
Comunist Român pentru crearea Frontului Naţional Democrat (FND) „a detaliat 
programul comuniştilor în materie de politică agrară. Punctul 3 era consacrat ţărănimii 
şi modului de soluţionare a problemelor ei esenţiale, promiţând înfăptuirea unei 
largi reforme agrare prin exproprierea proprietăţilor agrare de la 50 de ha în sus şi 
împroprietărirea ţăranilor fără pământ sau cu pământ puţin”27. Prevederile proiectului 
reprezentau doar o expunere a intenţiilor generale ale acestuia în legătură cu 
problema agrară. „Cum documentul se adresa tututor forţelor politice ale României, 
solicitându-le să colaboreze la traducerea lui în viaţă, acestea s-au văzut nevoite să 
îşi expună punctele de vedere legate de propunerile comuniştilor. Partidele şi 
organizaţiile care gravitau spre stânga au aderat la principiile enunţate în proiect”28. 
Şi partidele istorice s-au declarat de acord cu împroprietărirea ţăranilor, dar fiecare 

                                                 
22 Ibidem, p. 34 
23 Dumitru Şandru, Colectivizarea agriculturii şi problema agrară: repere social-politice, în 

Dorin Dobrincu, Constantin Iordachi (ed.), Ţărănimea şi puterea – Procesul de colectivizare a agriculturii 
în România (1949–1962), Iaşi, Editura Polirom, 2005, p. 45.  

24 Dumitru Şandru, Reforma agrară din 1921 în România, Bucureşti, Editura Academiei Române, 
1975, pp. 73–75. 

25 Dumitru Şandru, op. cit., 2005, p. 45. 
26 Scânteia, 21 septembrie 1944; apud Dumitru Şandru, op. cit., 2005, p. 47. 
27 Gheorghe Micle, Răscoala pământului. Istoria luptelor politice ale ţărănimii române, 1933–1945, 

Editura „Frontul Plugarilor”, f.l., f.a., p. 381; apud Dumitru Şandru, op. cit., 2005, p. 47.  
28 Ibidem.  



 Reconfigurări ale conceptului de proprietate în secolele al XIX-lea şi al XX-lea în România  43 

a venit cu propria-i variantă. În partea introductivă a Manifestului-program din 
16 octombrie 1944, unde erau prezentate principiile şi doctrina Partidului Naţional 
Ţărănesc, se menţiona că partidul se situa „pe temeiul proprietăţii individuale ţărăneşti, 
limitată în principal la capacitatea de muncă a unei familii” şi că „transformarea 
marii proprietăţii agricole de azi în proprietate ţărănească va fi una din preocupările 
de căpetenie în acest domeniu”29. 

Liberalii care avuseseră un rol dominant în reforma agrară din 1921, şi în 
1943 optaseră pentru reformă, după 23 august 1944 s-au opus exproprierii moşiilor 
particulare. În schimb, au admis împroprietărirea, pe care o limitau numai la dispo-
nibilităţile de pământ ale statului. Ulterior, conducerea partidului şi-a dat acordul 
pentru înzestrarea ţăranilor cu loturi provenite din terenurile părăsite de emigranţi 
şi din cele ce ar fi intrat în patrimoniul statului prin cumpărare.  

RECONFIGURATION OF THE CONCEPT OF PROPERTY  
IN THE 21ST CENTURY AND 22ND CENTURY 

(Abstract) 

The article highlights the conditions of the right to property and its consequences in the 
domaine of social life. In Romania there are many legislation regarding the right to property. 
There are special types of property regarding the titular person. There are discussed the new 
legislation during the feudalism, the beginning of capitalism and the beginning of communism. 
The reality revealed the weakness of capitalism which conducted to the changes in the ’80s. 

 
Key words: property rights, legislation, capitalism, individual property. 

                                                 
29 Partidul Naţional Ţărănesc, Manifest-program. Octombrie 1944, Bucureşti, f.e., f.a., pp. 4–8; 

apud Dumitru Şandru, op. cit., 2005, p. 48.  
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EVOLUŢIA RECOLTELOR DE CEREALE  
DIN SPAŢIUL ROMÂNESC (1829–1853) 

CRISTIAN CONSTANTIN∗ 

Cerealele reprezintă una din categoriile de materii prime agricole cu o impor-
tanţă însemnată pentru agricultura mondială, deoarece constituie unul din elementele 
vitale ale alimentaţiei umane şi al hranei animalelor1. În ultima perioadă, a devenit 
o constantă confruntarea de idei din spaţiul public cu privire la rolul societăţilor 
multinaţionale în cadrul economiei româneşti. Opiniile pro şi contra sunt susţinute 
cu diverse argumente ce converg, în principal, spre a sublinia nivelul de trai al 
forţei de muncă angrenate în activităţile acestor companii internaţionale. Din rândul 
acestor multinaţionale fac parte şi traderii de cereale, a căror istorie a început în 
Europa Occidentală aflată în plină revoluţie industrială. La ora actuală, comerţul 
mondial cu cereale reprezintă circa 10% din schimburile cu produse agroalimentare. 
Procentul este unul destul de semnificativ, dacă avem în vedere că cereale constituie 
materii prime de bază utilizate în prepararea hranei umane şi a animalelor2.  

În ultimii ani, comerţul cu grâne a avut o dinamică diferenţiată, cu un vârf de 
creştere între 2011 şi 2013 şi un regres în următorii doi ani. Cu toate acestea, 
importurile au depăşit cu mult exporturile în tot acest interval. Conform analizei 
specialiştilor, datele statistice aferente anului 2015 prezintă scăderea valorică a 
exporturilor (cu 13% comparativ cu 2011), cât şi a importurilor (cu 11%). În ultimul 
deceniu, tendinţa comerţului internaţional cu cereale a fost inegal repartizată pe 
glob, considerându-se că „schimburile comerciale ale ţărilor dezvoltate au constituit 
factorul de impulsionare a comerţului statelor în dezvoltare”3. Piaţa internaţională a 
grâului a cunoscut o tendinţă ascendentă a cotaţiilor, la principalele burse americane şi 
europene, în contextul în care celelalte produse agricole au înregistrat fluctuaţii ale 
preţurilor. Această tendinţă a fost determinată de criza economică mondială izbucnită 
în anul 2008. Cotaţia grâului a variat în funcţie de factorii fundamentali specifici 
acestui produs: structuri productive, consum, comerţ internaţional4.  
                                                 

∗ Cercetător dr., Muzeul Brăilei „Carol I”; e-mail: cristian.constantin@hotmail.com. 
1 Michael Atkin, The International Grain Trade, Abington, Woodhead Publishing Ltd., 1992, 

pp. 9–10. 
2 Emilia Bălan, Analiza pieţei internaţionale a grâului în perioada 2005–2013, în „Revista de 

Economie Mondială”, vol. V, 2013, nr. 4, pp. 77–92. 
3 Idem, Comerţul mondial cu cereale, în „Revista de Economie Mondială”, vol. IX, 2017, nr. 1, 

pp. 66–74; idem, Analiza pieţei internaţionale a grâului…, pp. 78–90. 
4 Ibidem, pp. 80–87. 
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În urma tranzacţiilor din anii 2015 şi 2016, portul Constanţa a devenit princi-
palul exportator de cereale din Europa. Principalii traderii controlează comerţul cu 
cereale şi seminţe oleaginoase româneşti, dar nevoile şi regulile pieţei au dictat 
pătrunderea mai adâncă a capitalului multinaţional până la producători5. Originile 
intereselor occidentale asupra structurilor productive româneşti sunt cu mult mai 
vechi şi încep să se facă simţite după momentul 1829.  

Extinderea rapidă a suprafeţelor agricole româneşti cultivate cu cereale trebuie 
pusă în corelaţie cu sporirea factorului de interes al economiilor Vestice faţă de 
periferia profund agrară a Europei. Prima etapă a Revoluţiei Industriale a coincis cu 
diviziunea muncii şi intrarea schimburilor comerciale europene în faza liberalismului 
promovat de City-ul londonez6. Specializarea pieţei internaţionale a pătruns la 
Dunărea de Jos după 1829 şi a luat o mare amploare după îndepărtarea pericolului 
ţarist de la gurile fluviului, ca urmare a Războiului Crimeii. Datorită obişnuinţei 
potentaţilor locali şi în baza unui capital consistent acumulat în cadrul operaţiunilor 
comerciale internaţionale, negustorii levantini au devenit, după 1829, dar nu imediat, 
principala forţă care a dictat ritmul transformării agriculturii româneşti. Prin intrarea 
structurilor productive autohtone în cadrul „caruselului comercial internaţional”, 
întreaga agricultură românească s-a supus cerinţelor dictate de rigorile internaţionale7. 

Privit în ansamblu, spaţiul românesc al începutului de secol XIX avea contururile 
economice şi sociale neclare, îşi păstra structurile tradiţionale intacte, iar ramura 
cea mai de seamă a economiei rămânea agricultura, cu metehnele tipice societăţii 
feudale8. Cu toate neajunsurile cotidiene, populaţia celor două Principate era în creştere, 
„fenomen ce avea să afecteze viaţa materială şi organizarea socială în mod 
fundamental; [se vor produce] subtile modificări de mentalitate, mai ales în probleme 
legate de proprietate” şi în câteva decenii se ajunge la „adoptarea unor noi modele 
economice” 9. Ţăranul român al anului 1800 îşi trata pământul aşa cum o făcuse în 
veacurile anterioare, ara unde şi când voia, iar când pământul era secătuit de resurse îl 
                                                 

5 Vezi Gabriel Razi, Topul traderilor din portul Constanţa în sezonul 2015/2016: Cei mai mari zece 
exportatori ţin în palme 80% din grânele livrate internaţional de România, în „Agrofinaciar”, 6 iulie 
2016; a se vedea: http: //agrofinanciar.ro/ Topul-traderilor- din-portul- Constanta-in-sezonul–2015–2016-
Cei-mai-mari-zece-exportatori-tin-in-palme–80-din-granele-livrate-international-de-Romania-n383.html 
(accesat în10 august 2017); Portul Constanţa se califică al doilea an consecutiv pentru primul loc european 
în tranzitul de cereale; a se vedea: https://www.agerpres.ro/economie/2017/08/11/portul-constanta-se-
califica-al-doilea-an-consecutiv-pentru-primul-loc-european-in-tranzitul-de-cereale–15-02–4 (accesat în 
8 septembrie 2017).  

6 Vezi interpretări contemporane în David Ricardo, Principiile de economie politică şi de impunere 
(trad. Zoe Gheţu), Bucureşti, Tiparul Românesc S.A.R., 1939, passim; Adam Smith, Avuţia naţiunilor. 
Cercetare asupra naturii şi cauzelor ei, vol. I, Bucureşti, Editura Academiei RPR, 1962, pp. 7–18. 

7 Andrei Oţetea, Pătrunderea comerţului românesc în circuitul internaţional (în perioada de trecere 
de la feudalism la capitalism), Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1977, pp. 50, 72–73. 

8 A se vedea o perspectivă comparativă asupra spaţiului rusesc în Evsey D. Domar, Mark J. 
Machina, On the Profitability of Russian Serfdom, în „The Journal of Economic History”, vol. XLIV, 
1984, nr. 4, 1984, pp. 919–955. 

9 Keith Hitchins, Românii 1774–1866, ediţia a III-a (trad. de George G. Potra, Delia Răzdolescu), 
Bucureşti, Editura Humanitas, 2013, p. 78. 
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abandona. De aici au rezultat şi frecventele mutaţii de sate pe distanţe şi la intervale 
mici de timp10. 

Modificările survenite în demografia Principatelor au devenit tot mai evidente 
după intrarea pieţei româneşti de cereale în contact cu sistemul capitalist din Apusul 
Europei. Populaţia Ţării Româneşti a sporit de la 1 920 590 de locuitori, în anul 
1831, la aproximativ 2 400 000 de locuitori, în 1860. În Moldova, se observă o 
creştere de la 1 115 325 de locuitori (în 1826) la 1 463 927 locuitori în primul an de 
domniei a lui Al. I. Cuza (1859). Printre beneficiile aduse de impunerea în Princi-
pate a Regulamentelor Organice s-a numărat carantina dunăreană, cu un impact 
crescut asupra Valahiei faţă de Moldova. Aceasta – coroborată cu vaccinările copiilor 
împotriva variolei, stabilitatea fiscală şi activitatea economică intensă – a crescut 
speranţa de viaţă la naştere şi a influenţat într-un mod pozitiv demografia celor 
două provincii extracarpatice11. 

Plasarea geografică a celor două ţări române, la intersecţia unor mari imperii, 
aşa-zisul monopol otoman asupra producţiei şi controlarea navigaţiei la gurile 
Dunării, dar şi desele schimbări pe tronurile de la Iaşi şi Bucureşti, cu tot cu aparatul 
de stat, au contribuit pe deplin la plasarea economiei româneşti la periferia intereselor 
marilor rute comerciale. Cu toate aceste neajunsuri, cele două state extracarpatice au 
beneficiat de o serie de factori favorabili dezvoltării agriculturii, în special culturii de 
cereale, care să atragă negustorii levantini şi chiar occidentali12. Agricultorii români 
din primele decenii ale veacului al XIX-lea nu exploatau pe deplin zestrea naturală: 
unul dintre cele mai bune soluri pentru producţia de cereale (cernoziomul bogat în 
humus), clima temperată, precipitaţiile generoase, dublate de un sistem hidrografic 
cu râuri ce izvorăsc din Munţii Carpaţi se varsă în fluviul Dunărea (plasat în sudul 
Ţării Româneşti). Dar, cea mai de seamă resursă a fost suprafaţa întinsă13, care 
putea fi cultivată cu cereale şi care, din diverse motive, a fost utilizată ca păşune 
pentru animalele destinate exportului. Sursele contemporane prezintă agricultura ca 
pe „singura ocupaţie” din cele două Principate, dar nici „nu există în întreaga 
Europă un pământ mai bogat şi abia cu greu poţi găsi o climă mai favorabilă decât 
cea din Ţara Românească”14. Terenul cel mai prielnic agriculturii este câmpia; 
solul fertil din cele două Principate extracarpatice se putea rapid desţeleni cu 
                                                 

10 Florin Constantiniu, Relaţiile agrare din Ţara Românească în secolul al XVIII-lea, Bucureşti, 
Editura Academiei RSR, 1972, p. 50. 

11 K. Hitchins, op. cit., p. 216. 
12 Constantin Ardeleanu, International Trade and Diplomacy at the Lower Danube: The Sulina 

Question and the Economic Premises of the Crimean War (1829–1853), Brăila, Editura Istros a 
Muzeului Brăilei, 2014, pp. 95–96.  

13 Ibidem; vezi şi Maria Mureşan, Istoria economiei. Epoca modernă şi contemporană, 
Bucureşti, Editura Economică, 1995, p. 69. 

14 Patrick O’Brien, Journal of a Residence in the Danubian Principalities in the Autumn and Winter of 
1853, Londra, 1854, p. 52 (în limba română, în Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea, 
Seria Nouă, vol. 6, 1852–1856, coord. Daniela Buşă, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, 
p. 92); vezi şi Constantin Ardeleanu, Gurile Dunării – o problemă europeană. Comerţ şi navigaţie la 
Dunărea de Jos în surse contemporane (1829–1853), Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2012, 
p. 43. 
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pluguri uşoare trase de un număr redus de vite şi într-un număr mic de zile, în 
comparaţie cu cel din zona de deal şi munte. 

În secolul al XVIII-lea, judeţul Ialomiţa era considerat cel mai productiv în 
materie de cereale şi de valorificare a acestora la export. Din punct de vedere al 
suprafeţei cultivate şi al recoltei, grânele din Ialomiţa erau: orzul, meiul, grâul şi 
porumbul, cu menţiunea că în Balta Ialomiţei se cultivau cu precădere mei, orz şi 
ovăz15. Prin comparaţie, în judeţul Brăila s-au continuat şi în primii ani după elibe-
rarea de sub ocupaţia otomană metehnele epocii anterioare, punându-se accentul pe 
creşterea animalelor, destinate în mare parte pieţei otomane. Cultivarea cerealelor 
se făcea pe terenuri restrânse din lunca Dunării. Şi în celelalte zone ale Valahiei 
cultura cerealelor nu constituia principala preocupare în cadrul agriculturii rudimentare 
şi de subzistenţă a ţărănimii şi a marilor proprietari pe ale căror moşii se desfăşurau 
aceste activităţi16. În Moldova, situaţia era similară celei din Muntenia, cu menţiunea 
existenţei, în acest Principat, a unor soiuri superioare calitativ, care ofereau şi o 
creştere a producţiei. Factorii prielnici ai agriculturii moldoveneşti stârneau interesul 
negustorilor străini. O chestiune defavorabilă negoţului cu cereale al Moldovei era 
plasarea culturilor semnificative în regiunea de nord a principatului. Acest neajuns 
a influenţat considerabil comerţul internaţional cu grâu şi porumb al Moldovei pe 
fondul unei infrastructuri precare şi a costurilor adăugate celor de producţie17. 

Tehnica rudimentară folosită de ţărani pentru a lucra pământul fertil şi dezin-
teresul clasei conducătoare, care, de multe ori, era şi cea care deţinea marile suprafeţe 
pe care se realiza agricultura, au fost cauzele principale ale producţiei scăzute din 
Principatele Danubiene. Instrumentarul agricol a rămas „sărac şi rudimentar”, accentul 
fiind pus pe plug, sapă, lopată şi furcă. Grebla era „cel mai des înlocuită de o tufă 
enormă de mărăcini. Bătătorul pentru treieratul grânelor este necunoscut: picioarele 
cailor îi ţin locul”18. Pe marile moşii, numărul de pluguri era încă redus, iar în cazul 
producţiei realizate de ţărani pe terenul acestora, principala forţă de tracţiune o 
constituia chiar omul. Plugul se construia din lemn cu un cuţit subţire din fier, iar 
în alte cazuri era înlocuit tot cu o componentă ascuţită din lemn. Pentru a putea să-
şi lucreze pământul, mai mulţi ţărani se asociau şi fiecare contribuia cu vite, cu 
plugul sau cu munca manuală. În consecinţă, arăturile epocii rămâneau rudimentare 
şi secau de putere vitele, folosite în număr mare la deal şi munte, dar şi solul 
cultivat. De foarte multe ori, suprafeţele erau lucrate alternativ şi lăsate pentru 
păşunat; în unele cazuri, acestea îşi refăceau proprietăţile în timp îndelungat, chiar 
şi în cinci ani, sau se alternau culturile de cereale cu fasolea, varza etc. 
                                                 

15 Ilie Corfus, Agricultura Ţării Româneşti în prima jumătate a secolului al XIX-lea, Bucureşti, 
Editura Academiei RSR, 1969, p. 61; vezi şi Nicolae Iorga, Genealogia Catacuzinilor de banul Mihai 
Cantacuzino, Bucureşti, s.e., 1902, p. 469. 

16 I. Corfus, Agricultura Ţării Româneşti…, pp. 60–65. 
17 Ibidem, pp. 63–66; vezi şi C. Ardeleanu, International Trade and Diplomacy..., pp. 95–98.  
18 Jean Henry Abdolomyne Ubicini, Provinces d’origine Roumaines. Valachie, Moldavie, Bukovina, 

Transylvanie, Bassarabie, Paris, s.e., 1856, p. 205 (în limba română, în Călători străini despre Ţările 
Române în secolul al XIX-lea, Seria Nouă, vol. V, 1847–1851, coord. Daniela Buşă, trad. de Daniela 
Buşă, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, p. 277).  
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Asolamentul natural, prin care pământul era lăsat necultivat după ce era folosit 
timp de câţiva ani, a continuat să fie utilizat pe scară largă, atât în zonele de deal şi 
de munte, cât, de neînţeles pentru acea epocă, şi la câmpie. În zona de şes s-a 
practicat şi asolamentul bienal, prin care ţărănii alternau cultivarea terenului într-un 
an cu porumb, iar în anul celălalt cu grâu sau alte păioase19. Tehnica utilizării 
îngrăşămintelor era complet ignorată de către localnici, pe motiv că folosirea 
bălegarului „prejudiciază recoltei dacă acesta ar fi aplicat pe pământ şi acest fapt 
poate fi adevărat când se ară la o aşa adâncime [mică], pentru că umezeala poate 
ieşi mai uşor [din pământ] la începutul verii”20. Treieratul şi vânturatul cerealelor 
stagnau la parametrii agriculturii arhaice, iar separarea boabelor se realiza prin 
aşezarea acestora într-o mică îngrăditură circulară, unde se zdrobeau cu ajutorul 
cailor, „până ce totul este redus la o grămadă de paie tocate, amestecate cu grâu”21. 

Cu toate stăruinţele domniei anterioare anului 1829, agricultura românească 
nu a putut impune un ritm al producţiei pe scară largă în care semănăturile de 
toamnă şi cele de primăvară să ofere o producţie de cereale necesară asigurării 
consumului intern şi unui export însemnat. Tot în această epocă trebuie luat în 
calcul şi aspectul tranzitării dese a Principatelor de către armatele otomane, ruse şi 
austriece, cărora le era asigurată hrana din producţia internă22. Între Tratatul de la 
Adrianopol (1829) şi declanşarea Războiului Crimeii (1853) au existat două perioade 
în care Principatele Danubiene s-au aflat sub ocupaţie străină, între 1828–1834 şi 
1848–1851. Aceste intervale au frânat dezvoltarea resurselor economiei româneşti 
şi aplicarea în totalitate a reformelor pe care le stipulau Regulamentele Organice23. 
Comerţul cu cereale a devenit liber după 1829 şi a stimulat creşterea exportului, 
oferind perspectiva depăşirii negoţului cu vite. Sub mirajul oferit de lumea occidentală 
a secolului al XIX-lea, o parte dintre boierii români au plecat în străinătate, iar sub 
influenţa curentelor revoluţionare europene au început să îmbrăţişeze o carieră 
politică. Mulţi s-au mutat în capitalele Principatelor, şi-au arendat moşiile şi, de 
multe ori, s-au văzut ruinaţi din cauza nesăbuinţei lor24. 

Pentru a stimula creşterea producţiei, a fost utilizată pe scară largă arendăşia. 
Principala preocupare a arendaşilor a fost maximizarea profitului obţinut pe domeniile 
administrate, cu toate neajunsurile închirierii pe intervale scurte de timp, care s-a 
dovedit păguboasă şi care împiedica efectuarea unor investiţii costisitoare şi 
                                                 

19 I. Corfus, Agricultura Ţării Româneşti…, pp. 66–68. 
20 Commerce of the Danube, în „Hunt’s Merchants’ Magazine and Commercial Review”, New 

York, tomul XXVII, nr. 3, septembrie 1852, p. 291.  
21 James Henry Skene, The Frontier Lands of the Christian and the Turk, Comprising Travels in the 

Regions of the Lower Danube in 1850 and 1851, Londra, s.e., 1853, p. 418 (în limba română, în Călători 
străini, vol. V, 1847–1851, trad. de Adrian-Silvan Ionescu, p. 629). 

22 Ibidem. 
23 C. Ardeleanu, Gurile Dunării – o problemă…, p. 47; vezi şi M. Mureşan, Istoria econo-

miei…, pp. 67–71; C. Ardeleanu, International Trade and Diplomacy…, pp. 95–98. 
24 Ion Veverca, Tratatul de la Adrianopol şi interesele economice ale Angliei şi Franţei în Principate, 

în Enciclopedia României, vol. III, Economia naţională cadre şi producţie, Bucureşti, Imprimeriile statului, 
1938, p. 244. 
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durabile25. În prima jumătate a secolului al XIX-lea, în Ţările Române pe marile 
proprietăţi se folosea forţa de muncă a robilor, pe care sursele de epocă o descriu 
astfel: „O altă problemă a fost legată de sistemul de robie din principate, care nu-i 
îndemna pe ţărani să lucreze serios pe moşiile boierilor, unde obiceiul de a arenda 
pământul doar pentru scurte perioade de timp (trei ani) îi opreşte pe fermieri să 
investească în atât de necesarele îmbunătăţiri”26. Boierii români au căutat şi în 
prima parte a secolului al XIX-lea să-şi cumpere titluri nobiliare şi, pe alocuri, să 
ignore importanţa domeniilor latifundiare, deşi se dovedeau o investiţie profitabilă. 
Cauza trebuie identificată în mutaţiile produse în structura societăţii româneşti în 
epoca regulamentară. Pentru prima dată în spaţiul românesc prima respectarea 
legilor în defavoarea rangului27. 

Satul românesc cunoaşte profunde schimbări pe fondul dependenţei ţăranului 
român de pământul boierului. Anterior anului 1829, o treime din suprafaţa de pământ 
aflată pe domeniul senioral era considerată ca aparţinând propriu-zis boierului. 
După introducerea Regulamentelor Organice, întreaga posesiune se considera la 
discreţia boierului român. În consecinţă, în acea perioadă 75% din ţăranii din 
Valahia şi 70% din cei din Moldova se aflau în strânsă dependenţă de boierul pe al 
cărui domeniu îşi ducea traiul cotidian. În prima jumătate a secolului, se constată o 
creştere a numărului boierilor, de la câteva sute, în fiecare dintre cele două state 
extracarpatice, la câteva mii. Una dintre cauze a reprezentat-o creşterea numărului 
de boieri mici. Impulsionată de ideile revoluţionare occidentale, cu precădere 
franceze, şi de capitalul introdus în principate de către negustorii străini, boierimea 
mică a militat pentru dezvoltarea comerţului, îmbunătăţirea şi mecanizarea agri-
culturii româneşti, în parametrii tehnici ai epocii motoarelor cu aburi. Moldova 
anului 1828 număra 902 boieri, iar în anul 1853 se ajunge la cifra de 3 325. În 
Valahia, în anul 1834 s-a constituit o societate agricolă cu scopul introducerii în 
principate a celei mai noi tehnici agricole existente în Occident28. 

Regulamentele Organice prevedeau un număr fix de zile de clacă pe an, 
obligatorii de efectuat de către ţărani pe terenurilor moşierilor. Aceştia din urmă 
considerau că ţăranii nu îşi realizau serios îndatoririle legale şi măreau după bunul 
lor plac numărul de zile de clacă, iar uneori recurgeau şi la aplicarea unor pedepse 
corporale. Prin articolul 141 al Regulamentului Organic din Ţara Românească, 
numărul de zile de clacă a fost fixat la 12, iar situaţia era similară şi în Moldova. 
Zilele se efectuau astfel: 4 zile primăvara, 4 zile vara şi 4 zile toamna29. Cu toate 
                                                 

25 Johan Daniel Ferdinand Neigebaur, Beschreibung der Moldau und Walachei, Breslau, 1854, p. 21 
(în limba română, traducere de Şerban Rădulescu-Zoner, în Călători străini, vol. IV, 1841–1848, coord. 
Daniela Buşă, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, p. 255). 

26 Commerce of the Danube, p. 21. 
27 Cătălin Turliuc, Emancipare, occidentalizare şi transfer normativ la mijlocul secolului al XIX-lea 

în societatea românească, în Venera Achim, Viorel Achim (coord.), Modernizare socială şi instituţională 
în Principatele Române, 1831–1859, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016, pp. 23–31. 

28 Vezi pe larg la K. Hitchins, op. cit., pp. 216–222. 
29 Constantin Corbu, Ţărănimea din România în perioada 1848–1864, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 

1973, pp. 45–70; I. Corfus, Agricultura Ţării Româneşti…, pp. 77–79. 
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stăruinţele autorităţilor ruse de ocupaţie, pentru ca prevederile legate de agricultură 
din Regulamente să fie tipărite şi citite ţăranilor în fiecare sat, negocierile privind 
numărul de zile de clacă, modul şi locul în care se efectuau au rămas la dispoziţia 
boierului şi a trupelor trimise de autorităţi pentru a stopa orice revoltă30. În această 
perioadă, în Ţările Române 80% din totalul suprafeţei arabile era deţinut de către 
5 900 de familii boiereşti (2 800 în Moldova şi 3 100 în Valahia), iar restul de 
aproximativ 120 000 de familii de ţărani, împărţiţi pe diverse categorii în funcţie de 
numărul de vite şi unelte agricole de care dispuneau31. Acest cumul de factori 
potrivnici a continuat până la reforma agrară din timpul domniei lui Alexandru 
Ioan Cuza (1864), dezamorsând pentru moment cea mai importantă „chestiune” din 
epocă, care pentru simplii ţărani surclasa problema naţională. 

Creşterea animalelor a jucat un rol important în economia Principatelor 
Române în Evul Mediu şi a continuat să se dezvolte până în secolul al XIX-lea. 
Exportul de cai şi boi oferea clasei privilegiate din Moldova şi Valahia o anumită 
prosperitate, în condiţiile cultivării unor suprafeţe restrânse cu cereale şi a exis-
tenţei unor întinse păşuni folosite pentru creşterea animalelor. Evenimentele din 
1829 aveau să schimbe optica marilor proprietari asupra agriculturii. Dacă anterior 
tratatului ruso-otoman, creşterea animalelor reprezenta principala preocupare a 
agriculturii moldo-valahe, în perioada regulamentară se pun bazele trecerii Moldovei 
şi Ţării Româneşti la o economie dedicată culturii cerealelor. Suprafaţa totală a 
terenurilor arabile din Principate era, în anul 1837, de 1 048 000 ha şi s-a extins la 
aproximativ 6 000 000 ha, în 1916. Acest fenomen de transformare s-a realizat 
treptat, lent la început, şi s-a accelerat începând cu domnia lui Al. I. Cuza şi reformele 
sale privitoare la terenurile deţinute de bisericile din cele două state extracarpatice. 
În anul 1862, terenul supus arăturilor a atins 2 197 000 ha, adică dublu faţă de anul 
1837, în 1875 a depăşit 3 000 000 ha, iar în anul 1900 s-a înregistrat un total de 
cinci ori mai mare decât cel din 183732.  

Creşterea vitelor constituia o componentă economică vitală pentru ţăranul din 
Moldova şi Ţara Românească. Pentru români, vitele au fost indispensabile în 
diversele lor activităţi cotidiene, utilizate pentru transport şi agricultură, dar şi pentru 
efectuarea obligaţiilor de muncă, pentru hrana proprie şi pentru îmbrăcăminte. Aceste 
animale reprezentau principala posibilitate de obţinere a banilor peşin necesari achitării 
taxelor impuse de stat. În epocă, pentru că era cam singura avuţie a ţărănimii, 
numărul de vite deţinute constituia criteriul de calculare a taxelor pe gospodărie, 
pentru distribuirea loturilor de teren arabil şi de păşune. De ele depindea şi clasifi-
carea populaţiei rurale pe categorii socio-fiscale. Numărul mediu de cornute mari 
pe familia ţărănească era superior celui din Europa şi transforma piaţa locală într-una 
                                                 

30 Vezi analize pe larg în C. Corbu, op. cit., pp. 70 şi urm.; I. Corfus, Agricultura Ţării Româneşti…, 
pp. 80–107. 

31 I. Corfus, Agricultura Ţării Româneşti…, pp. 193–195; C. Ardeleanu, International Trade 
and Diplomacy…, pp. 96–97. 

32 G. K. Constantinescu, Creşterea animalelor în România, în Enciclopedia României, vol. III, 1938, 
pp. 473–475. 
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profitabilă33. Conform francezului Jean Alexandre Vaillant, în anii ’40, în Ţara 
Românească existau peste 630 000 de bovine şi 200 000 de cabaline, la o populaţie 
de 2 324 000 locuitori. În Moldova, la o populaţie de aproximativ 1 254 000 de 
locuitori existau peste 550 000 de bovine mari şi 250 000 cabaline34. Astfel, în 
Valahia exista o medie de circa 0,3 vite pe cap de locuitor, iar în Moldova de 0,5 
vite. La aceste animale se adăugau cele peste 5 milioane de ovine şi păsările pe 
care autohtonii le creşteau pentru comercializarea cărnii şi a blănurilor, respectiv 
pentru consumul intern al gospodăriei35. Necesarul zilnic al ţăranului, pe de o parte, 
cât şi menţinerea rangului şi creşterea averii seniorale, cu ajutorul unei forţe de 
muncă ieftine şi dotate cu propriul inventar agricol rudimentar, au împins boierimea 
şi ţărănimea la un compromis viabil pentru ele şi pentru solicitările tot mai mari de 
cereale din partea negustorilor occidentali36. 

Principalul obiectiv al politicii agrare prevăzut în Regulamentele Organice a 
fost promovarea agriculturii, creşterea producţiei şi dezvoltarea comerţului cu 
cereale al celor două Principate Danubiene. Administraţia rusă de ocupaţie a întreprins 
măsuri pentru a populariza şi încuraja ţăranii şi moşierii să practice pe scară largă o 
agricultură bazată pe producţia grânelor de calitate destinate consumului intern, dar 
şi pentru un export consistent. La sfârşitul anilor 1830, se constata de către contem-
porani o creştere a suprafeţelor lucrate, o ameliorare a tehnicii agricole, utilizarea 
seminţelor de bună calitate şi folosirea pe scară redusă a unor maşini moderne37. 

Grâul şi porumbul dominau sectorul cultivării plantelor din două motive pe 
care marii proprietari şi ţăranii le considerau esenţiale. Grâul a fost solicitat pentru 
pieţele externe şi boierii şi-au îndreptat din ce în ce mai mult atenţia spre acesta 
pentru a creşte suprafaţa şi producţia. Datorită fertilităţii solului, cu investiţii 
reduse şi puţină muncă, se obţinea la un preţ scăzut, lucru ce-l făcea interesant 
pentru negustorii străini.  

De cealaltă parte, ţăranii preferau cultivarea porumbului, datorită productivi-
tăţii sale de aproximativ 50 de ori cantitatea însămânţată, şi o perioadă scurtă de 
                                                 

33 Vezi analize pe larg în: I. Corfus, Agricultura în Ţările Române 1848–1864: istorie agrară 
comparată, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982, pp. 331–336. 

34 Jean Alexandre Vaillant, La Roumanie ou Histoire, Langue, Littérature, Ortographie, 
Statistique des peuples de la langues d’ore, ardialiens, vallaques et moldaves, résumé sour le nom de 
Romains, vol. III, Paris, Arthus Bertrand, p. 28 (în limba română, traducere de Raluca Tomi, în 
Călători străini, vol. IV, p. 375). 

35 Adrien Louis Cochelet, Itinéraire des Principautés de Valachie et Moldavie. Extraits d’un journal 
de voyage fait en 1834 et 1835 par M. Cochelet, ancien agent et consul général de France, en Valachie et 
en Moldavie, pour servir à l’itinéraire de ces deux principautés, în „Bulletin de la Societe de 
Geographie”, Paris, tomul XIX (1843), p. 260 (în limba română, traducere de Raluca Tomi, după o altă 
ediţie, în Călători străini, vol. III, p. 233). 

36 K. Hitchins, Românii 1774–1866, pp. 222–224. 
37 The Countries of Moldavia and Wallachia, partea a III-a, în „The Penny Magazine of the Society for 

the Diffusion of Useful Knowledge”, Londra, nr. 544, septembrie 1840, p. 374; apud C. Ardeleanu, Gurile 
Dunării – o problemă… p. 47; vezi şi I. Corfus, Agricultura Ţării Româneşti…, pp. 192–195; M. 
Mureşan, Istoria economiei…, pp. 67–71; Bogdan Murgescu, România şi Europa. Acumularea 
decalajelor economice (1500–2010), Iaşi, Editura Polirom, 2010, pp. 114–115. 
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vegetaţie. Porumbul era uşor de preparat şi devenise alimentul de bază al ţăranului 
român, al animalelor domestice, astfel încât întreaga plantă a fost utilizată în 
gospodărie38. Mămăliga din porumb o înlocuise, în secolul al XVIII-lea, pe cea de 
mei. Călătorii străini care au străbătut Ţările Române în prima jumătate a veacului 
al XIX-lea descriau că „porumbul se cultivă mult pentru calităţile sale nutritive şi 
producţia sa îmbelşugată. El cere şi mai puţină muncă, şi fiind semănat primăvara, 
e mai puţin expus la accidente şi mai puţin susceptibil să înşele speranţele gospo-
darului”39. Doar din Ţara Românească se exportau cantităţi semnificative de orz, 
deşi agricultorii din ambele state extracarpatice îl cultivau pe suprafeţe notabile40. 

O altă cauză a precarităţii dezvoltării economice a Principatelor Danubiene 
era starea deplorabilă a infrastructurii rutiere. Drumurile din Moldova şi Valahia se 
înfăţişau celor care le-au străbătut, chiar în anii ’50 ai secolului al XIX-lea, drept 
„nişte poteci bătătorite, nedelimitate, după bunul plac al vizitiilor”41. În primă fază, 
cei care se ocupau şi de transportul produselor către porturile dunărene au fost 
producătorii. Ulterior, după ce a crescut producţia şi interesul pe pieţele străine, 
această activitate a fost preluată de cărăuşi, care s-au asociat şi au format caravane. 
De cele mai multe ori, după ce ploua, drumurile către porturi deveneau impracticabile, 
iar cerealele se deteriorau din cauza umezelii. Transportul se realiza în căruţe trase 
de boi sau bivoli42.  

Depozitarea cerealelor a constituit un alt element definitoriu al grânelor 
româneşti din veacul al XIX-lea, în principal din prima sa jumătate. Obiceiul 
păstrării cerealelor în gropi a supus grânele umezelii şi impregnării unui puternic 
miros de pământ43, iar cei care au văzut astfel de depozite au descris procedura în 
următorul mod: „Într-un astfel de depozit, cerealele sunt supuse umezelii, se 
conservă prost şi cer menţinerea unei mâini de lucru numeroasă şi costisitoare”44. 
Lipsa hambarelor făcea ca paiele să fie „îngrămădite în stoguri; grâul, porumbul şi 
celelalte cereale sunt păstrate când în gropi săpate în pământ, când în coşuri mari 
sau, mai bine, în cuşti de alun, acoperite cu paie, construite la câţiva paşi pe un 
mare ţăruş înfipt în pământ”45. 

În zece ani de la aplicarea Regulamentelor Organice şi după eliminarea 
relativului monopol otoman asupra exportului cerealelor româneşti s-a ajuns la o 
                                                 

38 C. Ardeleanu, Gurile Dunării – o problemă…, p. 48. 
39 Thomas Thornton, The Present State of Turkey... Toghether with the Geographical, Political 

and Civil State of the Principalities Moldavia and Wallachia, Londra, s.e., 1807, p. 398 (în limba 
română, traducere de Paul Cernovodeanu, în Călători străini, vol. I, 1801–1821, Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 2004, p. 373). 

40 Commercial Resources of Wallachia and Moldavia, în „Portfolio”, tomul 5, 1837, p. 302. 
41 Thibault Lefebvre, Études diplomatique et économiques sur la Valachie, Paris, 1858, p. 323 

(în limba română, trad. de Raluca Tomi, în Călători străini, vol. VI, 1852–1856, coord. Daniela Buşă, 
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, p. 287). 

42 Ibidem; vezi şi I. Corfus, Agricultura Ţării Româneşti…, pp. 195–251. 
43 C. Ardeleanu, Gurile Dunării – o problemă…, pp. 47, 55. 
44 T. Lefebvre, op. cit., p. 256 (Călători străini, vol. VI, p. 269). 
45 J. H. A. Ubicini, op. cit., p. 206 (Călători străini, vol. V, p. 277). 
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agricultură extensivă. Porumbul reprezenta planta care a ocupat, ca întindere şi 
producţie, primul loc în cultura cerealelor în toate zonele de relief. Din cauza condi-
ţiilor climaterice defavorabile, porumbul nu a putut acoperi în toţi anii necesarul 
consumului intern şi de aceea ponderea cea mai mare în exportul românesc de 
cereale au avut-o grâul şi orzul46. 

Între semnarea Tratatului de la Adrianopol şi izbucnirea Războiului Crimeii, 
producţia a fost supusă intemperiilor vremii. Conform lui Ilie Corfus, pentru Ţara 
Românească a existat o singură recoltă maximă (în anul 1842), şase recolte bune 
(1831, 1835, 1843, 1844, 1846 şi 1847), două recolte mediocre (1848 şi 1850), 
şapte recolte slabe (1832, 1833, 1836, 1837, 1838, 1839 şi 1851), două recolte rele 
(1830 şi 1840) şi patru recolte dezastruoase (1834, 1841, 1845 şi 1849). După ce 
primul deceniu a fost considerat unul deficitar şi de adaptare la noile realităţi 
economice ale vremii, cel de al doilea a fost unul al excedentului, aspect care a 
condus şi la stimularea extinderii suprafeţelor cultivate şi a măririi volumului de 
grâne destinat exportului47.  

Producţia medie a Ţării Româneşti în 1831–1835 s-a ridicat la aproximativ 
5 000 000 q şi a crescut la 8 000 000 q în anul 185048. Producţia pe cap de locuitor 
a Ţării Româneşti, în prima parte a anilor 1830, indică valori de 2,5 q/locuitor, 
ajunge la 3 q la sfârşitul anilor 1840 şi la 4 q în timpul domniei lui Al. I. Cuza49. 
Conform lui Bois-le-Comte, în anul 1831 producţia totală de cereale a Moldovei a 
fost de aproximativ 1 900 000 q. În anul următor a scăzut sub 900 000 q, în 1833 a 
depăşit 1 640 000 q şi a ajuns la o cifră de 3 000 000 q în preajma Războiului 
Crimeii (1850)50. Datele privind producţia pe cap de locuitor din Moldova prezintă 
carenţe de la o sursă la alta şi trebuie privite cu circumspecţie. 

Sporirea cererii de cereale în antrepozitele europene nu a determinat doar 
creşterea cantităţilor exportate, ci a vizat (în principal) şi structurile productive din 
cele două provincii extracarpatice. Deficitul de grâne din Europa industrială a fost 
acoperit prin creşterea suprafeţelor de cereale cultivate la nivel mondial, în dauna 
creşterii animalelor.  

Integrarea spaţiului românesc pe cea mai mare piaţă comercială a vremii, 
comerţul cu cereale, a permis agricultorilor autohtoni acumularea şi rularea unui capital 
însemnat şi a demarat un amplu proces de „cerealizare” a întregului stat român. 
Economia românească a devenit tributară intemperiilor, recoltelor de cereale şi a 
                                                 

46 I. Corfus, Agricultura Ţării Româneşti…, pp. 252–253. 
47 Ibidem, pp. 153–154. 
48 Ibidem, pp. 338–379; idem, Agricultura în Ţările Române 1848–1864…, pp. 338–360. 
49 Victor Axenciuc, Introducere în istoria economică a României. Epoca modernă, Bucureşti, 

Editura Fundaţiei „România de Mâine”, 1997, p. 109. 
50 V. Popovici (coord.), Dezvoltarea economiei Moldovei între anii 1848 şi 1864. Contribuţii, 

Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1963, p. 106 (capitol de Ecaterina Negruţi); Bogdan Murgescu, 
Tratatul de la Adrianopol (1829) şi limitele impactului său asupra exporturilor româneşti de cereale, 
în Maria Mureşan (coord.), Economie, instituţii şi integrare europeană, Bucureşti, Editura ASE, 
2007, p. 67. 
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jocurilor comerciale din jurul acestor. De la 1829 şi până la prima conflagraţie 
mondială s-a observat o sporire de patru ori a suprafeţelor cultivate cu grâne şi de 
peste 2,5 ori a populaţiei din România (Moldova şi Ţara Românească)51. 
 

Tabel 1 

Tipuri de recoltă la cereale în Ţara Românească (1830–1851) 
După ierarhizarea lui Ilie Corfus 

 

Tip  
recoltă 

Număr  
de ani Anii înregistraţi 

Maximă 1 1842 
Bună 6 1831, 1835, 1843, 1844, 1846 şi 1847 

Mediocră 2 1848 şi 1850 
Slabă 7 1832, 1833, 1836, 1837, 1838, 1839 şi 1851 
Rea 2 1830 şi 1840 

Dezastruoasă 4 1834, 1841, 1845 şi 1849 
 

 Sursa: Ilie Corfus, Agricultura Ţării Româneşti în prima jumătate a secolului al XIX-lea, Bucureşti, 
Editura Academiei RSR, 1969, pp. 252–253. 

THE EVOLUTION OF GRAIN HARVESTS FROM THE 
ROMANIAN TERRITORY (1829–1853) 

 
(Abstract) 

 
Over time, the Romanian principalities represented a proper territory for the 

cultivation of grain, a vital element for the feeding of humans and animals. The fact that 
Romania was the granary of Europe after 1829 is an axiom well-rooted in the Romanian 
collective mentality of the last century. The present paper aims at deciphering the causes of 
a particularly interesting phenomenon for the economic life of Romanian peasantry. 
Starting with the latter half of the nineteenth century, up to the First World War, the areas 
cultivated with grain exponentially increased, and Romania turned into one of the greatest 
European grain exporters, which provides the background for the subsequent theories of the 
country as the granary of Europe. This study statistically presents the development of grain 
harvests, with reference to: cultivated areas, total harvests and productivity. By assessing 
these factors, one can identify the causal relation between the production and the export of 
Romanian grain, compared to the production and export of other countries in order to 
further acquire an image of Romania’s potential to feed the entire Europe. 

 
Keywords: Wallachia, Moldavia, agriculture, peasantry, cereals, trade. 

                                                 
51 A se vedea interpretări pe larg la V. Axenciuc, op. cit., passim şi B. Murgescu, România şi 

Europa…, pp. 194–203. 



 



ARHIVELE OLTENIEI, serie nouă, nr. 32, 2018, p. 57–64 

PROFILUL INDUSTRIAL AL OLTENIEI ŞI INFLUENŢA  
ACESTUIA ASUPRA SOCIETĂŢII (1866–1914) 

FLORIN NACU∗ 

Perioada 1821–1866 a fost una de schimbări esenţiale în plan politic, dar şi 
legislativ, instituţional, toate acestea influenţând, în mod direct dezvoltarea industriei. 

Oltenia sau „Mica Valahie” este o regiune compactă, cu un mare potenţial 
agricol. Dezvoltarea localităţilor rurale şi urbane a fost urmată de o evoluţie a 
meşteşugurilor. Moşiile statului, Bisericii, cele particulare aveau, de regulă, oameni 
specializaţi pe activităţi meşteşugăreşti-industriale. Astfel, în rândul robilor ţigani, 
eliberaţi la 1857, existau fierari, aurari, lingurari, muzicanţi şi căldărari, aceşia 
stabilindu-se în apropierea localităţilor sau alegând să devină semi-nomazi. Astfel, 
ei obişnuiau să cutreiere localităţile pentru a se face utili cu meşteşugurile lor. 

Dacă în sudul Olteniei predominau agricultura şi meşteşugurile casnice, 
precum torsul, ţesutul, în zona centrală, submontană şi montană existau meserii 
precum fabricarea alcoolului din fructe, prelucrarea pieilor, prelucrarea pietrei, 
lemnului, cultivarea pomilor fructiferi, îngrijirea fâneţelor, produsele fiind valorificate 
în târgurile, iamaroacele, pieţele din localităţile de deal, câmpie, ajungându-se până 
la schelele de la Dunăre. Astfel, se obţineau fie bani, fie se făcea un schimb în natură, 
convenit, un produs din zona montană, contra unor produse din zona de câmpie. De 
exemplu, o ladă de lemn, pentru zestre, pentru păstrarea făinii, mălaiului costa 
cantitatea de grâu sau boabe de porumb care umplea respectiva ladă. Morile care 
utilizau pietrele speciale pentru măcinat puteau cumpăra respectivele produse 
plătind contravaloarea în măciniş (făină sau mălai). De asemenea, ţuica, rachiul, 
vinul se vindeau fie pe bani, fie pe produse agricole.  

Turmele de oi, capre, porci, cirezile de vite, hergheliile de cai puteau fi 
vândute în special în Transilvania (prin Gorj, Vâlcea) şi Banat (prin Mehedinţi), 
dar puteau fi valorificate (cu excepţia porcilor) şi în schelele de la Dunăre, de unde 
luau calea Imperiului Otoman sau chiar a Rusiei1. 

Existau ocupaţii precum extragerea minereurilor, prelucrarea acestora, extra-
gerea sării, un produs căutat dintotdeauna, pe care Oltenia îl avea din plin, mai ales 
la ocnele din zona judeţului Vâlcea. 

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

email: florinnacu86@yahoo.ro. 
1 *** Istoria Românilor, vol. VII, tomul I, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p.15 şi urm. 
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Regiunile de luncă, câmpie şi deal ale Olteniei cunoşteau o pluralitate a 
ocupaţiilor, pluralitate care se reducea, cu cât se avansa spre munte, unde 
predominau păstoritul şi meşteşugurile. Exista tradiţia transhumanţei, turmele 
porneau primăvara spre munte, de la câmpie şi reveneau toamna pentru iernat în 
zonele de câmpie şi luncă (bălţile Dunării în documente). Această transhumanţă 
antrena dezvoltarea unei industrii incipente şi ducea la schimburile economice. 
Astfel, laptele, brânza, pieile de miel, oaie, capră lâna, carnea mieilor, iezilor, 
batalii, ţapii valorau o cantitate convenită de cereale. 

Un actor economic important era Biserica. Moşiile mânăstirilor autohtone şi 
ale celor închinate aveau heleştee, iazuri, fâneţe, păduri, zăvoaie, la fel ca moşiile 
devălmaşe, moşiile de stat, moşiile boiereşti. În zona pădurilor de salcâm, exista 
obiceiul creşterii albinelor, după cum, acolo unde existau duzi, se creşteau viermi 
de mătase, obţinându-se firul de borangic (mătase). Se cultivau in, cânepă, tutun, 
sfeclă de zahăr, aşa numite plante industriale. 

Secularizarea averilor mănăstireşti şi introducerea oficiilor de stare civilă, de 
notariat, reforma codurilor fiscal, civil şi penal, a codurilor de procedură civilă, 
penală, legea instrucţiei publice, obligativitatea şi gratuitatea învăţământului  
de patru clase, legea de organizare a armatei au făcut ca gradul de instruire a 
populaţiei să crească. Bisericile, şcolile şi mănăstirile au primit pământ cât să îşi 
ducă existenţa onorabil, din resurse proprii. Revenirea pământului mănăstirilor 
închinate şi a celor neînchinate în patrimoniul statului au făcut ca profitul acestui 
pământ să aparţină statului şi ţăranilor împroprietăriţi. Ţăranii primeau pământ prin 
despăgubire, la 1864, deci, statul avea de unde să obţină bani. Ulterior, împroprie-
tăririle veteranilor, văduvelor de război de după 1878, însurăţeilor, vânzarea moşiilor 
„de mână moartă” au adus statului bani pentru a fi investiţi în industrie. 

De regulă, pe lângă meşteşugarii autohtoni menţionaţi mai sus, existau şi 
străini din spaţiul ardelean, bănăţean, germanofone în bună măsură, aşa numiţii 
„nemţi”. Aceştia ştiau să construiască, să întreţină şi să repare anumite mecanisme 
folosite în activitatea protoindustrială, mai ales în domeniul prelucrării lemnului 
(fierăstrău mecanic, abrig, banţig) unde existau ateliere (în Ardeal şi Banat erau 
numite „werkeş”, de la termenul german omonim), separării cerelalelor de impurităţi, 
plugurilor trase de boi, cai, mai târziu a celor mecanice, maşinilor de treierat, 
instalaţiilor de distilat alcoolul, instalaţiilor miniere, petroliere şi de navigaţie. În 
contextul asupririi românilor în Transilvania, mulţi dintre ei au ales să se stabi-
lească în Oltenia întemeind comunităţi de „ungureni”, chiar şi sate cu acest nume 
(de exemplu: satul Ungureni, comuna Gherceşti, judeţul Dolj). 

La Turnu Severin, austriecii de la Orşova construiseră deja şantier de reparaţii 
pentru vapoare, care a devenit şantier producător de nave, ceea ce a însemnat că s-au 
deschis şcoli pentru tineri care să înveţe meseriile aferente reparării şi construcţiei 
de nave.  

După 1866, în România a început construcţia căilor ferate, de la Vârciorova –
Turnu Severin – Filiaşi – Craiova – Balş – Piatra Olt – Slatina – Piteşti – Bucureşti, 
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Bucureşti – Focşani – Iaşi – Roman – Galaţi, Bucureşti – Giurgiu (1869), Bucureşti – 
Constanţa după 1878 (tronsonul Cernavodă – Constanţa fiind construit de turci din 
1862 şi preluat de români după 1878). În total, la 1878, România avea 1 300 km de 
cale ferată, iar în 1915 circa 3 500 km de cale ferată2. 

Aşadar, Oltenia era traversată pe linia mediană de la Sud-Vest la Nord-Est de 
un drum de fier, pe relaţia Turnu Severin – Craiova – Slatina. La construcţia căilor 
ferate a fost nevoie de ingineri (aduşi de consorţiul Stroussberg care se angajase să 
conducă lucrările) şi de muncitori, forţa brută fiind asigurată de muncitori români, 
în majoritatea lor ţărani din zonele traversate de calea ferată. Astfel, atelierele de 
reparaţii, stabilimentele feroviare aveau nevoie de personal tehnic specializat, dar şi 
personal de mişcare, calitatea de „ceferist” fiind foarte apreciată şi căutată, chiar 
dacă salarizarea era mică. S-a introdus un anumit tip de arhitectură pentru gări, s-a 
generalizat folosirea ceasurilor, de aceea, meseria de ceasornicar a început să fie 
căutată, fiind apanajul evreilor, etnicilor germani, însă aceştia au format şi români 
în această meserie. Tinerii care mergeau în armată şi deprindeau anumite meşte-
şuguri sau le ştiau din familie, se îndreptau apoi spre oraşe şi meserii industriale.  

Mulţi străini, stabiliţi în România, sau oficiali care efectuau serviciul diplo-
matic în România, alegeau să deschidă stabilimente industriale. Astfel, Mary Grant, 
soţia lui C. A. Rosetti, fruntaşul paşoptist şi omul politic liberal, sora consulului 
britanic Efingham Grant, a construit cu soţul său o fabrică de tutun în Bucureşti. 
Cum tutunul era monopol de stat (Regia Monopolurilor) ea a decis să creeze o 
infrastructură stabilă pentru salariaţi. Astfel, a cumpărat moşia Golescu din Bucureşti, 
pe care a porţionat-o în parcele pentru case şi în terenul fabricii. Până azi, zona a 
rămas cunoscută ca „Regie”. Nepotul Mariei Rosetti a proiectat podul din Bucureşti, 
care astăzi poartă numele „Podul Grant”. 

Până la mijlocul secolului al XIX-lea, îngrijirea medicală era apanajul moaşelor, 
doftoroaielor, agenţilor sanitari (tinerii care terminaseră armata şi slujiseră în 
sistemul sanitar militar). După 1859, în Bucureşti şi Iaşi s-au înfiinţat universităţi 
unde se pregăteau medici, iar în oraşele medii apăruseră şcolile pentru cadre 
medicale, pensioanele pentru domnişoare, şcolile medii de fete, băieţi şi mixte3. 

După cucerirea Independenţei de Stat a României, s-a luat decizia modernizării 
Capitalei şi a marilor oraşe; pentru realizarea acestui obiectiv mulţi meşteri cons-
tructori au fost aduşi din străinătate. O categorie aparte au reprezentat-o friulanii, 
etnici italieni din zona Friuli-Venezia-Giulia, care au imigrat în diferitezone ale 
României, inclusiv în Oltenia şi Dobrogea. Mulţi s-au stabilit în Oltenia, ca 
agricultori, constructori, pietrari, dulgheri, lucrând în marile oraşe, dar şi pe marile 
domenii funciare. Un sat din Oltenia, Talieni, aminteşte de aceşti meşteri. 

Dezvoltarea reţelei şcolare, nevoia de manuale, dorinţa de a citi, răspândirea 
jurnalelor, ziarelor, revistelor au determinat apariţia şi dezvoltarea tipografiilor, 
litografiilor, imprimeriilor, care, cândva, erau apanajul Bisericii. 
                                                 

2 Keith Hitchins, Românii 1866–1947, Bucureşti, Editura Humanitas, 1999, pp. 219–221. 
3 Ibidem. 
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Intrarea Dobrogei în fruntariile României a făcut ca mulţi cetăţeni români să 
accepte relocarea în Dobrogea, unde puteau primi pământ, rămas de la fostele 
aşezămine otomane şi de la otomanii care se retrăseseră în Imperiul Otoman după 
revenirea Dobrogei la România (după peste patru secole de dominaţie otomană). 

Oraşe ca Turnu Severin, Craiova, Târgu-Jiu, Râmnicu Vâlcea, Caracal au 
început să se dezvolte, iar statul a încercat să reglementeze nomenclatorul meseriilor 
şi tipurilor de negoţ, obligând meseriaşii să cumpere „patente” (autorizaţii) şi să 
plătească impozite. Acestea au generat răscoale, precum „răscoala patentarilor” din 
Craiova, din noiembrie 1860. 

La Craiova, statisticile arată că existau circa 4650 de clădiri. Casele erau 
majoritare, numărând 3220 imobile. Au fost înregistrate 36 biserici şi mănăstiri, 
11 şcoli şi puncte sanitare. În Craiova, se lucra în 60 de ateliere, numite generic şi 
fabrici. Totodată, funcţionau şi 90 stabilimente propriu-zise, axate pe morărit 
(12 stabilimente), tăbăcărie-pielărie (4 stabilimente), prese de ulei, producţia de 
bere (3 fabrici), distilerii de gaz (câte 2 stabilimente ), 2 tipografii4. 

Oraşul Craiova înregistra aproximativ 60% din totalul lucrătorilor industriali. 
Erau aproape 1 100 de meseriaşi atestaţi, circa 1200 de calfe şi ucenici5. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea, în Craiova funcţiona o uzină electrică 
(inaugurată la 26 octombrie 1896), care avea utilajele germane AEG, cu o putere 
instalată de 310 CP. Circa 30 km de străzi ale Craiovei erau luminate cu lămpi 
electrice (aproape 400 de lămpi pe 40 de străzi). 

În anul 1900, circa 44% din activităţile industriale ale Olteniei erau înregis-
trate ca având baza în Craiova. Acestea se desfăşurau în 924 de întreprinderi. 
Industria mare cuprindea 25 de întreprinderi. În cele peste 900 de stabilimente 
lucrau aproape 1 100 de muncitori. Aşadar, Oltenia număra circa 2 079 de stabilimente 
industriale. 

La Turnu Severin, în anul 1859, Şantierul de reparaţii navale devenea şantier 
de construcţii navale, iar în 1860 a fost înfiinţată turnătoria. Din 1861, apare 
iluminatul stradal cu petrol (64 de lămpi). Se pavează străzile, se construiesc 
edificii publice, parcuri, iar în 1877 se dă în folosinţă gara. La 1882, Turnu Severin 
avea un atelier de reparaţii vagoane şi locomotive, întrucât Severinul era oraşul cap 
de linie de la graniţa cu Austro-Ungaria. În 1890, se înfiinţează Serviciul Fluvial pe 
Dunăre, iar trei ani mai târziu, la 1893, statul român devine proprietarul Şantierului 
Naval. În 1914, de pe calele de lansare ale acestui şantier naval a ieşit primul vas 
cu zbaturi, de fabricaţie românească, acesta fiind operaţional şi astăzi, la Brăila. În 
acelaşi an, Şantierul Naval Turnu Severin era cel mai mare din România, având 
angajaţi 700 de muncitori6.  

La Turnu Severin exista o Cameră de Comerţ, un sediu al Băncii Naţionale, 
iar din 1915, Căpitănia Portului. Oraşul avea la finele secolului al XIX-lea aproape 
                                                 

4 Istoria Craiovei, Craiova, Editura Scrisul Românesc 1977, p. 53 şi urm. 
5 Avram Cezar et alii (coord.), Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Dolj, Craiova, 

Editura Alma, 2004, passim. 
6 C. Dănescu, Şantierul Naval din Turnu Severin (1851–1950), Turnu-Severin, 2004, pp. 45–49. 
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19 000 de locuitori7. Apar Băncile „Mehedinţi”, „Severinului”, „Comercială” şi 
„Dunărea”. Se construiesc Uzina de Apă, Castelul de Apă (până la 1905 oraşul 
fiind alimentat doar de sacagii). Între 1899 şi 1914, încep să funcţioneze numeroase 
fabrici: de bomboane (Mercur), tăbăcărie (Damianoff), mezeluri (James O Mara). 
Până la 1914, în oraş se construiesc obiective economice şi industriale precum: 
Hala Radu-Negru, Uzina Electrică (trei motoare Sulzer-Diesel totalizând 360 CP), 
Baia Comunală (între 1892 şi 1914 se finalizează canalizarea oraşului), morile 
Graf, Schwartz, Sabetay, Moara de Foc, fabricile de pâine (4, fiecare pe lângă una 
dintre morile menţionate) săpun (3), cărămizi (2) gheaţă (1), tuburi de ciment (1), 
lumânări (1). Anul 1915 marchează apariţia Fabricii de Produse Zaharoase „Cerna”8. 

Râmnicu Vâlcea şi localităţile din judeţul Vâlcea (Drăgăşani, Horezu, Brezoi, 
Băbeni etc.) se remarcă în domenii de interes deosebit pentru industria românească: 
industrializarea lemnului – 17 joagăre mecanice, acţionate prin forţa apei, Societatea 
„Lotru” – Brezoi (în 1883 cu 770 de muncitori, iar în 1908 cu 1 344 de muncitori 
se prelucrau peste 63 000 de metri cubi material lemnos anual, ajungând până la 
160 000 de metri cubi anual); cheresteauaera produsă, în 1889, de fraţii Hanciu, 
fabricile Stagni and Co. (90 de lucrători), N. C. Vămăşescu (45 de lucrători), 
Vasilatul-Brezoi, Oltul-Brezoi etc. Alte activităţi erau: extragerea şi prelucrarea 
sării (circa 1 240 de lucrători), pielărie (fraţii Schland), tăbăcărie (fraţii Simian – 1891) 
cojocărie, confecţionare obiecte de cupru (asociaţia „Proprietatea”), morărit şi pani-
ficaţie – morile Santinela (1885 – Brezoi), Andras Gheltz (1886 – Râmnicu Vâlcea), 
producerea utilajelor agricole (1890 – fabrica Frantz Eitel)9. 

Industria judeţului Vâlcea, al cărui oraş de reşedinţă, RâmnicuVâlcea, avea 
circa 5 000 de locuitori, la 1900, mai cuprindea: poverne de ţuică, rachiu, fierării, 
dogării, fabrici de ploşti, piepteni, pălării, încălţăminte, frânghii, tinichigerii, tâmplărie 
manuală şi mecanică, apă gazoasă, săpun, mezeluri, cărămidă, pive, mai multe mori. 

În fiecare judeţ al Olteniei se găseau între 25 şi 50 de utilaje agricole acţionate 
mecanic (inclusiv prin forţa aburului) moderne pentru însămânţare, separare corpuri 
străine, recoltare a cerealelor10.  

Sistemul bancar în Vâlcea a înregistrat o creştere spectaculoasă, pe lângă 
sucursala care aparţinea Băncii Naţionale a României, înfiinţându-se după 1880 
circa 37 de „bănci populare”, la 1907, numărul lor fiind de 9811.  

Judeţul Gorj avea, în general aceleaşi coordonate de dezvoltare, precum judeţul 
Vâlcea, excepţia fiind în faptul că, în locul exploatării sării, predomina exploatarea 
cărbunelui – mina de antracit de la Schela. Astfel, în judeţul Gorj existau fabrici de 
mobilă (1), fasonat lemnul (1), postav (1), pielărie (2) în Târgu Jiu, reşedinţa judeţului. 
                                                 

7 M. Butnariu, Monografia oraşului Drobeta Turnu Severin, Drobeta Turnu Severin, Editura 
Prier, 1998, p. 36 şi urm. 

8 M. Davidescu, Turnu-Severin, Craiova, Editura Poligrafica Oltenia, 1964, p. 20 şi urm. 
9 Vâlcea. Monografie, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1980, pp. 105–114. 
10 *** Istoria Românilor, vol.VII, tomul I, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p.105. 
11 Corneliu Tamaş, Istoria municipiului Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2006, 

pp. 264–265. 
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La Târgu Jiu şi Vădeni existau câte o fabrică de cărămizi refractare, 2 fabrici de 
Cherestea la Cărbuneşti şi Baia de Fier. Târgu Jiu, avea la începutul secolului 
al XX-lea aproape 9 000 de locuitori12. 

Judeţul Romanaţi era axat pe producţia şi prelucrarea cerealelor. Caracal avea 
aproape 8 000 de locuitori, la sfârşitul secolului al XIX-lea. Înainte de intrarea 
României în primul război mondial, în judeţul Romanaţi, existau 11 mori indus-
triale şi circa 120 de mori săteşti. La Caracal, reşedinţa judeţului funcţionau 2 ateliere 
pentru repararea maşinilor agricole şi industriale, o fabrică de tăbăcărie şi o fabrică 
de teracotă pentru sobe. La Corabia, existau: fabrici de cherestea (4), spirt (l), ţiglă, 
cărămidă (2), mobilă (1)13. 

Porturile şi instalaţiile portuare de la Cetate, Calafat, Bechet, Dăbuleni, Corabia, 
Islaz au continuat să se dezvolte, însă doar Calafat, Bechet şi Corabia au ajuns să 
aibă o importanţă mare în economia românească, celelalte diminuâdu-şi treptat 
activitatea. 

Reformele legislative, economice, electorale, în special introducerea celor 
patru colegii permiteau micilor meşteşugari, industriaşilor medii, proprietari de 
stabilimente (mori, pive de postav, poverne) să intre în categoria a IV-a, sau 
Colegiul IV. În 1884, s-a trecut la organizarea în trei colegii, cenzitare, votul 
universal fiind introdus în 1919. 

După cristalizarea celor două partide fanion, Partidul Naţional Liberal (1875) 
şi Partidul Conservator (1880), primul reunindu-i pe industriaşi, bancheri, negus-
tori, al doilea pe proprietarii funciari, arendaşi şi ţărani fruntaşi, în anul 1893, se 
înfiinţa Partidul Social Democrat al Muncitorilor din România (PSDMR), care a 
inaugurat cluburile socialiste (după modelul cluburilor conservatoare). Chiar dacă 
votul cenzitar a dus ca deputaţii socialişti să se orienteze spre facţiunea „liberalilor 
sinceri” şi mai târziu, să se alăture juniniştilor, ramura progresistă a conservatorilor, 
numărul muncitorilor crescuse, în primii ani ai secolului al XX-lea apărând mişcarea 
sindicală, activă în rândul muncitorilor feroviari, tipografi etc. 

După 1888 şi 1907, şi ţăranii au putut obţine credite. Dezvoltarea reţelei 
bancare a dus la obţinerea de credite pentru industrializare, iar pentru mediul rural, 
instituţia „Casei Rurale” (1909) a permis ca proprietarii funciari şi arendaşii să suporte 
mai uşor perioadele de secetă sau incapacitatea de a vinde cu preţ bun roadele 
pământului şi produsele turmelor. În zona rurală, aceste credite erau utilizate pentru 
a cumpăra pământ, inventar agricol modern, vite, dar şi pentru subzistenţă14. 

Iniţiativele legislative au ţinut cont şi de reglementarea muncii salariate în 
agricultură şi industrie, fiind adoptate legi precum Legea Repausului Duminical 
(6 martie 1897), Legea Meseriilor (Missir, 1902), dar şi legi contra tendinţelor de 
ridicare la proteste (Legea Orleanu sau „legea scelerată”, 2 ianuarie 1910)15. 
                                                 

12 Dimitrie Gusti, Enciclopedia României, vol. II, Ţara Românească, Bucureşti, Editura Imprimeriei 
Naţionale, 1938, passim. 

13 Ibidem. 
14 N. Marcu, Istorie economică, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1979, pp. 193–195.  
15 *** Istoria românilor, vol. VII, tomul I, pp. 208–209. 
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Trebuie să amintim, că de la calitatea de importator de tehnică, de personal 
pentru întreţinere sau de la aceea de gestionar de ateliere pentru reparaţii, statul 
român şi industriaşii au trecut la calitatea de producători (chiar sub licenţă sau ca 
sucursală a producătorului străin) de unelte, maşini-unelte şi piese pentru necesarul 
industriei. 

Un aspect deosebit de important după 1866, îl reprezintă înzestrarea Armatei, 
atât cu echipament, cât şi cu armament. Astfel, apar adevărate stabilimente, ca 
Arsenalul Armatei, Pulberăria Armatei, unde se fabricau arme, muniţii, cuirase, 
blindaje, căşti. Existau fabrici care fabricau veştminte militare, încălţăminte, obiecte 
specifice (foi de cort, lenjerie, alte obiecte de îmbrăcăminte). Existau ateliere 
mănăstireşti care, din cauza secularizării îşi reduseseră activitatea, mulţi meşteri 
croitori, cojocari fiind recuperaţi de Armată. 

Să nu uităm că armamentul modern încă se importa, dar şcolile de război 
pregătiseră tehnicieni, ofiţeri capabili să le mânuiască (la 8/20 august 1889, se 
înfiinţa prin Înaltul Decret Regal, 2073/1889, Şcoala Superioară de Război), să le 
repare şi chiar să le fabrice, statul asigurându-le chiar specializarea în sediile 
marilor uzine importatoare (din Franţa şi Germania în special). Aurel Vlaicu, 
tânărul inginer şcolit la Uzinele Opel din Germania şi-a construit aparatul de zbor 
la Arsenalul Armatei, dorind să obţină dreptul de a-l integra în producţia de serie. 

Aici se impune să deschidem un alt subiect, destul de sensibil. Chiar dacă 
România era independentă, dezvoltarea industrială era înfrânată de cercurile străine 
care doreau să rămânem la stadiul de piaţă de desfacere şi de aceea, interesul de a 
achiziţiona aeroplane franceze (deşi aparatul lui Aurel Vlaicu îşi dovedise eficienţa 
la numeroase mitinguri aviatice în Franţa) a făcut ca Vlaicu să rămână doar cu 
aparatul său, pe care a refuzat să îl vândă, deşi britanicii i-l solicitaseră în mod 
deosebit. 

Falimentul Stroussberg şi răscumpărarea acţiunilor de către statul român 
(condiţie expresă pentru recunoaşterea independenţei României în anul 1878), 
cheltuielile mari pentru realizarea infrastructurii feroviare au fost urmate de 
cheltuielile pentru extinderea şi modernizarea portului Constanţa. Aici, în 1901, 
falimentul acţiunii iniţiate de Adrien Hallier a făcut ca România să fie nevoită să 
lichideze datoriile acestui antreprenor pentru că altfel, bancherii occidentali refuzau 
să ofere împrumutul extern de care România avea nevoie. Porturile Brăila şi Galaţi 
au continuat şi ele să se dezvolte16. 

Ca o constantă a perioadei 1866–1914, se cuvine să menţionăm că au început 
să apară şi specializări educaţionale superioare din sfera industrială economică şi 
agricolă. Marii proprietari au fost interesaţi de introducerea moderată a progesului 
în agricultură (culturi noi, seminşe performante şi rezistente la dăunători, tehnici 
agricole), însă continuau să prefere munca ţăranilor, pe care îi plăteau prost sau îi 
înrobeau prin clauze contractuale abuzive, atât ei, cât mai ales arendaşii. 
                                                 

16 Keith Hitchins, op. cit., p. 203. 
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 Unii proprietari au mers şi mai departe, adică au sprijinit înfiinţarea de şcoli 
săteşti, ba chiar a unor ferme model, inclusiv în Oltenia, unde Constantin Dini 
Mihail, licenţiat în Agronomie la Hochenheim a înfiinţat ferma model de la Bârza, 
jud. Dolj. 

Perioada analizată în acest studiu este, din considerentele mai sus arătate, 
hotărâtoare pentru bazele industriei româneşti moderne şi contemporane. 

THE INDUSTRIAL PROFILE OF OLTENIA 
AND ITS INFLUENCE OVER THE SOCIETY (1866–1914) 

 
(Abstract) 

 
 The article reveals the industrial development of Oltenia during the second part of its 
modern history. Cities as Craiova and Turnu Severin represented the main industrial and 
economical centres, followed by Râmnicu, Târgu Jiu and in a small measure by Caracal. 
The industry in Oltenia grew after 1886, but the connection with the agriculture influenced 
its course because of some important lacks in the industrial evolution of Romania. 
 
 Keywords: Oltenia, industry, Modern Age, society, counties. 
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O INCURSIUNE ÎN PRESA ECONOMICĂ  
DIN OLTENIA INTERBELICĂ 

GEORGETA GHIONEA* 

Am încercat cu această ocazie, fără a avea pretenţia de exhaustivitate, o trecere în 
revistă a celor mai importante publicaţii, din Oltenia, care au abordat diferite teme 
economice şi au fost editate în intervalul de timp 1918–1940. Am ales să studiez 
acestă perioadă deoarece, după Primul Război Mondial, influenţată de faptul că 
publicul devine tot mai preocupat de problemele societăţii, presa s-a diversificat, au 
apărut un număr mare de ziare, gazete şi reviste, iar gazetarul „… a fost obligat să 
aprofundeze cunoştinţele de istorie, de drept politic, de economie politică, de drept 
internaţional, astfel ca să răspundă menirii presei ca izvor de informaţie şi de 
călăuză a opiniei publice”1. În Oltenia interbelică, cu toate că publicaţiile politice şi 
cele culturale au deţinut întâietatea, au apărut, din iniţiativa unor intelectuali locali, 
de cele mai multe ori, fără pregătire jurnalistică sau a uniunilor cooperatiste, 
calendare, ziare, almanahuri, reviste şi broşuri, în cadrul cărora rubricile dedicate 
cooperaţiei, de altfel, cele mai numeroase, au avut un pronunţat caracter teoretic şi 
propagandistic, iar teme precum starea economică a Olteniei, informaţii şi ştiri 
referitoare la evoluţia agriculturii, a meseriilor şi comerţului au fost frecvent 
dezbătute.  

 În perioada studiată, putem integra în categoria publicaţii cu caracter economic, 
următoarele periodice: Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Craiova; Comerţul 
Romanaţean; Calendarul cooperaţiei oltene pe anul 1921; Sfatul negustoresc2, 
Rm. Vâlcea; Acţiunea cooperativă olteană3; Lupta Cooperativă, Craiova (1924); 
                                                 

* Cercetător ştiinţific. III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” 
Craiova, al Academiei Române,; e-mail: getaghionea@yahoo.com. 

1 Pamfil Şeicaru, Istoria presei, ediţie îngrijită de George Stanca, Piteşti, Editura Paralela 45, 2007, 
p. 170. 

2 „Sfatul negustoresc”, „organ al comercianţilor şi industriaşilor din Vâlcea” (1920–1921), în 
Marian Petcu (coord.), Istoria jurnalismului din România în date. Enciclopedie cronologică, Bucureşti, 
Editura Polirom, 2012, p. 384. 

3 „Acţiunea cooperativă olteană”, subintitulată „foaie pentru susţinerea principiilor de coope-
raţie autonomă” a fost editată în 26 octombrie 1922 – 27 noiembrie 1922, la Craiova, sub conducerea 
unui comitet de cooperatori, în Publicaţiile periodice româneşti: ziare, gazete, reviste. Catalog 
alfabetic 1919–1924, tomul III, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1987, p. 6 (în continuare se va 
cita: Publicaţiile periodice..., tomul III); Marian Petcu (coord.), op. cit., p. 417. 
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Oltenia economică; Prietenul cooperatorului4; Curierul bursei din Oltenia5; 
Cooperatorul6, Caracal; Cooperatorul, Tg. Jiu; Corabia economică7; Buletinul 
Camerei Agricole a Judeţului Vâlcea8; Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie 
Turnu Severin; Cooperatorul vâlcean9; Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie 
Caracal (1928); Almanachul special al Ţării Româneşti pentru industrie şi comerţ10; 
Cooperatorul Judeţului Romanaţi; Oltenia Cooperatistă; Sfatul Negustoresc11, Turnu 
Severin; Buretele12; Victoria Olteniei13 etc.  

Pentru început, ne-am oprit la Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie 
Craiova, a cărei editare a început cu mult înainte de perioada cronologică a 
materialului nostru, mai precis în 1887, dar care a avut o evoluţie neîntreruptă, 
până în anul 1946. Într-o perioadă caracterizată printr-o explozie de ziare şi reviste, 
multe dintre ele dispărând după câteva numere sau chiar după unul singur, 
                                                 

4 „Prietenul cooperatorului”, „organ cooperatist, independent, săptămânal”, editat în intervalul de 
timp 1920–1923, în Marian Petcu (coord.), op. cit., p. 392. 

5 „Curierul bursei din Oltenia”, revistă economică editată la Craiova, în intervalul de timp 
1920–1924. Publicaţia a apărut cu colaborarea unui comitet de comercianţi, cu frecvenţă lunară, într-
un format de 31/24 cm. Director-proprietar a fost Ştefan G. Saite (secretarul Camerei de Comerţ şi 
Industrie Craiova), în Marian Petcu (coord.), op. cit., p. 222. 

6„Cooperatorul”, Caracal, „foaie bilunară a contabililor cooperatori din judeţul Romanaţi”, a 
fost editat în anul 1927, la Tipografia Românească, într-un format de 32/24 cm. 

7 „Corabia economică”, organ local pentru îndrumarea vieţii economice şi sociale, editat pe 
parcursul anului 1925. 

8 „Buletinul Camerei Agricole a Judeţului Vâlcea”, „organ de propagandă cultural-economică şi de 
informaţiuni” a fost editat în anii 1926–1929, într-un format de 27/12 cm, la Tipografia Matei Basarab, în 
Tudor Nedelcea, Marcel Ciorcan, Publicaţiile periodice din Oltenia. Catalog (ziare, gazete, reviste), 
Craiova, Întreprinderea Poligrafică Oltenia, 1976, p. 23. 

9„Cooperatorul vâlcean”, „organ de cultură şi propagandă cooperativă”, a fost tipărit cu 
sprijinul administraţiei corpului contabililor cooperatori „Solidaritatea”, în anii 1928–1930, în Marian 
Petcu (coord.), op. cit., p. 485. 

10 „Almanachul special al Ţării Româneşti pentru industrie şi comerţ” (1929, Craiova, Editura 
Scrisul Românesc, 310 p.). În paginile sale găsim date statistice privind bilanţurile anuale ale 
societăţilor comerciale din Oltenia. O atenţie deosebită a fost acordată promovării comerţului şi 
meşteşugurilor locale (industria şi comerţul de textile, pielărie, hârtie, automobile), băncilor şi 
societăţilor de asigurări, în Tudor Nedelcea, Marcel Ciorcan, Publicaţiile periodice din Oltenia, 
catalog, vol. II, Craiova, Editura I. P. Oltenia, 1979, p. 6. 

11 „Sfatul Negustoresc”, „ziar pur comercial”, apare în anul 1932. Publicaţia va găzdui sfaturi 
agricole şi comerciale, precum şi articole referitoare la piaţa de credit, semnate, între alţii, de către St. 
Damianoff, C. Pajură şi C. Cioabă, în C. Pajură, D. T. Giurescu, Istoricul oraşului Turnu Severin, 
1833–1933, Bucureşti, 1933, p. 118. 

12 „Buretele”, „organ independent, cu caracter economic şi social”, editat la Caracal, între anii 1933–
1938. Director al periodicului a fost Emil Borşanu. Buretele a apărut de 3 ori pe lună şi a fost continuator 
al ziarului „Desrobirea”. El „va apare când şi cum va putea, fiindcă va fi ajutat de cei sărăciţi, adică 
de aceia care au înţeles ca prin muncă să câştige”, în „Buretele”, anul I, nr. 1, 21 mai 1933, p. 1. 

13 În anul 1933, era imprimată „Victoria Olteniei”, subintitulată „gazetă economică informativă şi de 
luptă pentru propăşirea claselor producătoare”, cu o periodicitate bilunară, sub direcţiunea lui C. M. 
Cioabă. Până în anul 1937, când apare ultimul număr, cei mai importanţi colaboratori au fost 
următorii: Emil Vora, Achim Costea, Emil Gicana, în Marian Petcu (coord.), op. cit., p. 562. 
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Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Craiova ni se înfăţişează, prin proble-
matica cuprinsă şi durata apariţiei, drept cel mai reprezentativ periodic pentru presa 
economică din Oltenia. Înfiinţarea Buletinului, „organ al intereselor economice din 
Oltenia”14 s-a discutat în cadrul şedinţei din 16 septembrie 1887, a Camerei de 
Comerţ şi Industrie Craiova. Din primul număr aflăm că, Buletinul va conţine în 
coloanele sale „tot şi nimic altceva decât ceea ce interesează comerţul şi industria”15 
şi va aduce în faţa cititorului „toate chestiunile economice care se tratează atât în 
ţară cât şi în străinătate”16. O lectură a periodicului ne dezvăluie studii asupra evo-
luţiei unor instituţii comerciale şi industriale locale, diferite statistici economice, 
analize asupra preţurilor mărfurilor din bâlciuri, detalii asupra lichidării unor societăţi 
comerciale, informaţii privind necesitatea înfiinţării şcolilor de meserii, bugetul anual şi 
dările de seamă ale Camerei de Comerţ şi Industrie Craiova17 etc. Buletinul a apărut 
bilunar, într-un format de 33/24 cm şi un preţ anual al abonamentului de şase lei18.  

În perioadă studiată au existat publicaţii care s-au dedicat strict promovării 
mişcării cooperatiste (Lupta cooperativă, Prietenul cooperatorului, Cooperatorul 
vâlcean, Cooperatorul). Spre exemplu, Cooperatorul, apărut la Tg. Jiu şi a cărui 
activitate „va fi închinată mişcării cooperative…ce va urmări lămurirea rostului dife-
ritelor întovărăşiri şi aplicarea ideii cooperative în toate ramurile de activitate 
economică”19. Organ al mişcării cooperative din Gorj, periodicul a fost publicat 
între 15 iunie – 1 august 1919, sub directa supraveghere a lui Adrian Dumitrescu-
Bumbeşti20. 

Cooperaţia şi mijloacele de înfăptuire ale acesteia sunt teme întâlnite şi în 
foaia de propagandă naţională, cooperatistă, culturală şi economică, Cooperatorul 
Judeţului Romanaţi21. Cuprinsul foii a fost generos, iar titlul sugestiv pentru 
intenţiile redactorului Ştefan Ricman, director al Federalei Dacia, membru fondator 
al băncilor populare şi al cooperativelor din Vişina. Primul număr al periodicului se 
deschidea cu o Lămurire din care deducem că, acest periodic urma să fie o 
continuare a Buletinului Economic al judeţului Romanaţi, din care fusese tipărit 
numai un număr22. Cele 22 de numere, apărute în intervalul de timp 1920–1921, ne 
                                                 

14 „Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie. Circumscripţia I”, Craiova, anul I, nr. 1, 16 septembrie 
1887, p. 1. 

15 Ibidem. 
16 Ibidem.  
17 Ibidem, anul I, nr. 10, 2 februarie 1888; ibidem, anul II, nr. 6, 17 decembrie 1888; ibidem, anul II, 

nr. 9, 1 februarie 1889; ibidem, anul II, nr. 10, 16 februarie 1889; ibidem, anul II, nr. 11, 1 martie 1889; 
ibidem, anul XIV, nr. 15, 25 mai 1902. 

18 Marian Petcu (coord.), op. cit., p. 143. 
19 Otilia Gherghe, Problema agrară reflectată în publicaţii gorjene editate la sfârşitul secolului 

al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, în „Litua. Studii şi cercetări”, XVII, Târgu Jiu, 2015, p. 247. 
20 Publicaţiile periodice..., tomul III, p. 193. 
21 La 9 noiembrie 1920, era editat, la Caracal, primul număr al periodicului „Cooperatorul 

Judeţului Romanaţi”, cu un format de 31/23 cm (4 p.) şi o apariţie bilunară (1 şi 15 ale fiecărei luni), 
în Marian Petcu (coord.), op. cit., p. 390.  

22 Lămurire, în „Cooperatorul judeţului Romanaţi”, nr. 1, 9 octombrie 1920, p. 1. 
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dezvăluie bilanţurile unor societăţi cooperatiste din judeţ, dar şi informaţii care 
vizau agricultura, meşteşugurile casnice sau grădinăritul. Sunt inserate informaţii 
despre lucrările Congresului cooperatist de la Craiova din 29–30 august 192023, dar 
şi despre prima împroprietărire din judeţul Romanaţi, despre care aflăm că a avut 
loc „cu deosebită solemnitate”24, în comuna Devesel, în prezenţa „prim-ministrului 
Al. Averescu…, ce a împărtăşit cele rele cu plugarul român în tranşee, dorind să se 
bucure de bucuria lor, acum la împărţirea celor bune”25. Tipărit cu sprijinul Federalei 
Dacia, din Caracal, Cooperatorul Judeţului Romanaţi s-a adresat preoţilor şi învăţă-
torilor din judeţ cărora le solicita sprijinul „prin a ne semnala tot ce este demn de 
arătat”26, fără însă a aduce în discuţie „chestiuni politice de care cooperaţia trebuie 
să rămână de-a pururi străină pentru bunul ei mers”27. 

Cea mai importantă contribuţie teoretică referitoare la mişcarea cooperatistă 
din Oltenia, în perioada studiată rămâne, fără îndoială, Calendarul cooperaţiei 
oltene pe anul 1921. Încă din primele rânduri, redacţia calendarului îşi definea 
obiectivele tematice, astfel: „Prin acest mijloc de propagandă scrisă, vom face mai 
uşor şi mai bine cunoscută mişcarea cooperatistă”28, iar „doctrina economică pe 
care o servim noi cooperatorii, va fi mai repede înţeleasă şi cultivată de către aceia 
care nu ne cunosc, sau ne cunosc prea puţin”29. Răsfoim calendarul şi ne oprim 
asupra articolului „Banca populară Banul Mărăcine”, semnat de profesorul Dem. 
Rădulescu30, practic, un îndemn adresat sătenilor „de a se grupa în jurul unei instituţii 
de cultură economică”31. Autorul atrăgea atenţia asupra importanţei băncilor populare 
„singurele instituţii economice”32 care inspirau încredere şi care aveau datoria 
morală de a-i ajuta pe săteni să se dezvolte din punct de vedere economic. Aceleaşi 
bănci populare reprezentau, în concepţia autorului, baza mişcării cooperatiste, iar 
după organizarea lor „să ajutăm cu creditul necesar pe producători şi asociaţiile de 
producători şi să stăruim pentru intesificarea culturii pământului, dar şi să 
contribuim direct la sporirea producţiei prin înfiinţarea de fabrici de tot felul”33. 

Calendarul cooperaţiei oltene pe anul 1921 a fost publicat de Federala Mihai 
Viteazul a băncilor populare şi cooperativelor săteşti din Dolj, sub îngrijirea lui 
                                                 

23 Ibidem. 
24 Prof. Ion D. Tîlvănoiu, Prof. Floriana Tîlvănoiu, Publicaţii periodice din Olt şi Romanaţi, în 

„Memoria Oltului. Revistă de istorie şi cultură”, Caracal, anul I, nr. 5, iulie 2012, pp. 78–79. 
25 Ibidem. 
26 Lămurire, în „Cooperatorul judeţului Romanaţi”, Caracal, nr. 1, 9 octombrie 1920, p. 1. 
27 Ibidem. 
28 Către cooperatori, în „Calendarul Cooperaţiei oltene pe anul 1921”, Craiova, 1921, p. 1. 
29 Ibidem. 
30 Prof. Dem. Rădulescu a îndeplinit următoarele funcţii: membru fondator al cooperativei de 

consum „Poporul” din Craiova; membru fondator şi membru în primul consiliu de administraţie al 
Federalei „Mihai Viteazul” a băncilor populare şi cooperativelor săteşti din judeţul Dolj; preşedintele 
„Băncii populare Banul Mărăcine” din Craiova.  

31 Prof. Dem. Rădulescu, Banca populară Banul Mărăcine, din Craiova, în „Calendarul Cooperaţiei 
oltene pe anul 1921”, Craiova, 1921, p. 78. 

32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
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G. Mil. Demetrescu, la Editura Ramuri din Craiova, având 354 de pagini. Ponderea 
cea mai mare a materialelor inserate în acest calendar a fost dedicată vieţii 
financiar-bancare din Oltenia. În paginile sale găsim un material statistic valoros, 
constând în bilanţurile anuale ale societăţilor cooperatiste din regiunea menţionată, 
date privind organizarea internă a băncilor populare şi a cooperativelor de producţie 
şi consum (directori-executivi, contabili şefi, membrii ai Consiliilor de administraţie, 
ai Comisiilor de cenzori şi Contenciosului34 etc.), tabele cu diverse date absolut nece-
sare desfăşurării activităţii funcţionarilor din birourile băncilor, statistici referitoare la 
organizarea internă şi activitatea băncilor (sediul băncii, anul înfiinţării, capitalul 
social, fondul de rezervă, fondul de pensii, numărul funcţionarilor şi numele lor35 
etc.), studii de tehnică bancară, propagandă şi educaţie cooperatistă36, snoave şi 
poveşti cooperative37.  

Deşi nu a fost publicat într-un periodic cu specific cooperatist, iar autorul era 
avocat, ne-a atras atenţia un articol dedicat cooperaţiei, deorece problemele 
semnalate au fost de actualitate în întreg spaţiul rural oltenesc, din prima jumătate 
a secolului al XX-lea. Astfel, în numărul 2 al revistei Democraţia olteană38 întâlnim 
articolul intitulat sugestiv Despre cooperaţiune, semnat de Vasile Arjoceanu. Materialul 
are la bază un studiu asupra cametei şi al importanţei creditului în agricultură. 
Autorul era de părere că: „era nevoe ca ţăranul muncitor de pământ să aibă la 
îndemână capitalul necesar cumpărării de pământuri, de vite de muncă, seminţe, 
maşini şi instrumente agricole, capital cu o dobândă uşoară şi pe termene cât mai 
lungi, care să-l ferească de camătă şi spoliaţiune”39. Pentru că interesul pentru 
dezvoltarea economică a satului era limitat, iniţiativa i-a aparţinut tot săteanului, 
care s-a constituit în „cooperative de credit, pentru ca prin prisosul unora să fie 
                                                 

34 D. Băluţă, Învăţătorii şi cooperaţia, în „Calendarul Cooperaţiei oltene pe anul 1921”, Craiova, 
1921, pp. 101–102; Cooperaţia orăşenească în Craiova şi Oltenia, în „Calendarul Cooperaţiei oltene pe 
anul 1921”, Craiova, 1921, pp. 115–118. 

35 Prof. Dem. Rădulescu, Banca populară Banul Mărăcine din Craiova, în „Calendarul Cooperaţiei 
oltene pe anul 1921”, Craiova, 1921, pp. 74–78.  

36 I. G. Duca, Viitorul cooperaţiei, în „Calendarul Cooperaţiei oltene pe anul 1921”, Craiova, 1921, 
pp. 29–30; G. Mil. Demetrescu, Ce este cooperaţia. Principii, istoric, legislaţia ei în ţara noastră, în 
„Calendarul Cooperaţiei oltene pe anul 1921”, Craiova, 1921, pp. 31–56. 

37 Şt. St. Tuţescu, Snoave şi Poveşti Cooperative, în „Calendarul Cooperaţiei oltene pe anul 
1921”, Craiova, 1921, p. 114. 

38 Primul număr al ziarului Democraţia olteană, a văzut lumina tiparului la 15 martie 1919, la 
Craiova. Cu o apariţie bilunară, publicaţia a fost o „Revistă socială, economică şi politică”. Respon-
sabilitatea redactării a aparţinut unui comitet, din care au făcut parte Constantin Neamţu, directorul 
publicaţiei, Dem. D. Stoenescu, prim redactor, al acesteia, dar şi următorii avocaţi din Oltenia: Vasile 
Antonescu, Ştefan Boţoiu, Raliu Georman, A. Safirescu, Gh. Stănescu (Craiova), I. G. Mihail, Marius 
Vorvoreanu (Turnu Severin), Vasile Arjoceanu, Ion Micodin (Tg. Jiu), C. Mustaţă, Ion C. Popescu 
(Caracal), D. Steriopol (Corabia). Redacţia şi administraţia şi-au avut sediul în Craiova, str. Unirii, nr. 
48, imprimarea realizându-se la Tipografia Samitca, într-un format de 31/23 cm. Abonamentul anual 
a fost de 25 de lei, iar al numărului de un leu, în Publicaţiile periodice…, tomul III, p. 261.  

39 Vasile Arjoceanu, Despre cooperaţiune, în „Democraţia olteană”, Craiova, anul I, nr. 2, 15 aprilie 
1919, pp. 33–34. 
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ajutaţi cei mai nevoieşi şi mai nefericiţi”40. În acest fel explica Vasile Arjoceanu, de 
ce în ţara noastră „cooperaţiunea s-a manifestat dela început sub forma creditului, 
şi de multă vreme la noi, banca populară era sinonimă cu însăşi instituţiunea 
cooperaţiunei”41.  

Din cronica economică şi financiară a publicaţiei, Democraţia olteană, reţinem 
date legate de Banca Comerţului din Craiova, bilanţul lunar al societăţii pe anii 
1916–1918, precum şi situaţia bilanţieră a societăţilor anonime, mici şi mijlocii, din 
judeţul Dolj. Pe lângă aceste informaţii, între rubricile publicaţiei găsim şi teme 
dintre cele mai variate, de la starea materială a populaţiei, statistici financiare, 
starea economică a ţării şi a Olteniei42, până la îndemnuri, poveţe, sfaturi, cuvântări, 
recenzii, note, cronici43 etc.  

„Foarte uşor apar în provincie gazetele şi tot aşa de repede dispar, fiindcă 
fiecare dintre ele reprezintă câte o necesitate momentană, fie politică, fie un simplu 
capriciu al unei persoane, ori al unui grup”44. Cu toate acestea, „înfruntând tradiţio-
nala indiferenţă a cititorului de provincie, apare, cu eforturi demne de toată cinstirea, 
pentru a apăra, ceea ce a mai rămas de salvat, din ruina intereselor clasei comer-
cianţilor şi industriaşilor”45, ziarul Oltenia economică. Ziar propriu, pur economic 
şi absolut independent, publicaţia era editată, începând cu anul 1924, sub direcţiunea 
unui comitet, coordonat de Petre P. Andreescu, preşedintele Regionalei Oltene a 
Sfaturilor Negustoreşti. Periodicul a avut un format de 64/49 cm, preţul abonamen-
tului anual a fost de 250 de lei, pentru particulari, şi de 350 de lei, pentru instituţii, 
şi a fost editat de Sfatul negustoresc Craiova46. 

Organ de îndrumare economică, ziarul a inserat încă din primele numere 
diferite probleme economice şi financiare, locale şi naţionale. Cel mai masiv şi mai 
valoros compartiment al periodicului, din punct de vedere informativ, îl constituie 
partea statistică, cea care reflectă activitatea următoarelor instituţii economice: Camera 
de Comerţ şi Industrie, Oficiul Registrului de Comerţ şi Sfatul Negustoresc, Secţia 
Craiova. Fiecare dintre aceste instituţii a acumulat în timp, date importante care au 
vizat întreaga viaţă economică a Olteniei, respectiv: acte notariale, menţiuni la 
firme individuale, orarul de vară al magazinelor craiovene, radieri de firme sociale, 
reclamă comercială şi dări de seamă ale băncilor comerciale47.  

În numărul 1–4/1934 al ziarului se aduc amănunte despre falimentul Băncii Fraţii 

                                                 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42 M. A. Georgescu, Păreri asupra refacerii economice a ţării, în „Democraţia olteană”, Craiova, 

anul I, nr. 3, 1 mai 1919, pp. 52–54. 
43 „Democraţia olteană”, Craiova, anul I, nr. 6, 15 iunie 1919; ibidem, Craiova, anul I, nr. 10, 

1919; ibidem, Craiova, anul I, nr. 11, 1919. 
44 Nicu Iovipale (Avocat), Pentru „Oltenia economică festivă”, în „Oltenia economică”, Craiova, 

anul XI, nr. 1–4, ianuarie 1934, p. 2. 
45 Ibidem. 
46 Publicaţiile periodice..., tomul III, p. 677. 
47 „Oltenia economică”, Craiova, anul XII, nr. 9, martie 1935, pp. 4–10. 



 O incursiune în presa economică din Oltenia interbelică 71 

Aşer Eschenasy (Crahul financiar şi pierderea familiei Eschenasy48). Afectată de criza 
economică a anilor 1929–1933, societatea a intrat în lichidare, iar asociaţii săi au fost 
acuzaţi de cămătărie sau de impunerea de procente „nelegiuite” la împrumuturi. 
Răsfoim numărul 9 al periodicului, pe anul 1935 şi la secţia Menţiuni la firmă 
individuală aflăm că Jean Eschenasy – cunoscut comerciant din Craiova – mută 
sediul comerţului din Craiova, str. Sf. Dumitru nr. 4, în Craiova, str. Unirei nr. 83.49 
De la secţiunea Radieri de firme, aflăm despre închiderea a două societăţi comer-
ciale în nume colectiv, cunoscute în localitate: Isac M. Eschenasy & Fraţii, Craiova, 
Take Ionescu nr. 9 şi Benvenisty & Eschenasy, Lipscani nr. 2850. La Tabloul de firme 
individuale, ne sunt semnalate numele comerciantului, localitatea, data începerii 
activităţii, precum şi profilul de activitate al acestuia. Spre exemplu, în 20 februarie 
1936, se indică următoarea informaţie: Jarchy Santo Lica, de naţionalitate otomană 
pentru exercitarea comerţului de manufactură şi mărunţişuri, Calafat, str. Cuza 
Vodă, începe activitatea la 25 octombrie 1935. Valoarea publicaţiei sporeşte prin 
aceste date oficiale, care întregesc viziunea de ansamblu asupra structurii revistei şi 
sunt specifice domeniului economic. Cu începere din anul al III-lea, Camera de 
Comerţ şi Industrie din Craiova a publicat în această gazetă Buletinul său oficial51. 
Ultimul număr al ziarului Oltenia economică a văzut lumina tiparului în anul 1947. 

În acelaşi registru – probleme economice şi financiare – putem înscrie şi 
informaţiile oferite de Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Turnu Severin, 
care dincolo de greutăţile economice ale vremii „a apărut cu regularitate mate-
matică”52. Primul număr al periodicului a fost tipărit în martie 1926 şi cuprindea 
„decât tabloul de poliţe protestate, acte de notariat şi tablouri de firmele înregistrate 
de Camera de Comerţ”53. Studiile se vor diversifica în anii următori, astfel încât 
cititorul descoperă în paginile periodicului dările de seamă ale Camerei de Comerţ 
şi Industrie, preţurile de piaţă ale produselor agricole, reclamă comercială, articole 
şi statistici întocmite de Gh. Stănică şi D. Giurescu, preşedintele, respectiv secretarul 
Camerei de Comerţ şi Industrie Turnu Severin54. Publicaţia a apărut lunar, până în 
anul 1930, într-un format de 24/16 cm. 

O notă aparte în peisajul presei economice din Oltenia interbelică a adus 
organul cercului comercial şi industrial din judeţul Romanaţi, Comerţul Romanaţean, 
care a văzut lumina tiparului la 25 decembrie 192055. Publicat la Caracal, sub 
                                                 

48 Ibidem, Craiova, anul XI, nr. 1–4, ianuarie 1934, p. 27. 
49 Menţiune la firmă individuală, în „Oltenia economică”, Craiova, anul XII, nr. 9, martie 

1935, p. 4. 
50 Radieri firme, în „Oltenia economică”, Craiova, anul XII, nr. 9, martie 1935, p. 4. 
51 Ing. P. P. Andreescu, Cum a luat naştere şi cum a vecuit Oltenia economică, în „Oltenia 

economică”, Craiova, anul XI, nr. 1–4, ianuarie 1934, p. 3. 
52 C. Pajură, D. T. Giurescu, op. cit., p. 122. 
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
55 Publicaţii periodice..., tomul III, p. 186; Marian Petcu (coord.), op. cit., p. 392. 
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conducerea unui comitet, într-un format de 23/32 cm, cu un preţ al abonamentului 
anual de 24 de lei, pentru particulari, şi de 40 de lei, pentru bănci şi societăţi, s-a 
remarcat printr-un program limpede formulat56. Comerţul Romanaţean ni se înfăţişează 
ca un ziar, care oferă „comerciantului o oră de recreaţiune intelectuală, puindu-l la 
curent cu toată mişcarea vieţii economice şi comerciale din ţară şi din judeţul 
nostru (Romanaţi)”57. Pentru a depăşi greutăţile organizatorice, redactorii au făcut 
un apel pentru o „conlucrare frăţească a tuturor comercianţilor şi comercialiştilor 
dornici de muncă”58, care să sprijine apariţia revistei „asigurându-i o reputaţie bine 
meritată şi o independenţă absolută”59. Coloanele acestui periodic au stat la dispo-
ziţia tuturor, cu condiţia ca aceştia să trateze numai subiecte de interes „practic 
profesional şi de a apăra comerţul în contra tuturor învinuirilor nedrepte ce se 
aduc”60. Comerţul Romanaţean a apărut constant, până la 18 decembrie 1921, şi a 
avut drept motto: „Prin noi înşine”. 

Materialul de faţă reprezintă o scurtă incursiune într-un domeniu mai puţin 
studiat, şi anume, presa economică din Oltenia interbelică. Nu ne-am propus să 
epuizăm totalitatea publicaţiilor sau a subiectelor dezbătute, în cadrul acestora, 
limitându-ne la a sintetiza câteva informaţii, considerate de noi importante. Subiectele 
cele mai dezbătute au fost, cum era de aşteptat, cele aparţinând domeniului economic, 
dintre care le amintim pe următoarele: cultivarea pământului, introducerea unor 
plante noi ca inul sau bumbacul, lucrările agricole ale sezonului, informaţii despre 
pomicultură, viticultură sau apicultură, precum şi date despre avantajele oferite de 
economia modernă. Unul dintre subiectele des întâlnite este cooperaţia, care a fost 
concepută ca o soluţie pentru ridicarea economică, culturală şi morală a categoriilor 
sociale cu o stare materială precară. Statisticile financiare, starea economică a ţării 
şi a Olteniei, înfiinţarea, evoluţia şi lichidarea unor societăţi comerciale, dări de 
seamă ale unor instituţii centrale sau locale sunt teme des întâlnite în presa 
economică din Oltenia interbelică. Formatul publicaţiilor periodice a fost în general 
unul mare. În ceea ce priveşte ritmicitatea publicării lor, majoritatea au avut o 
apariţie bilunară, cu specificaţia „în 1 şi 15 ale lunii” sau săptămânală. Au existat 
un număr mare de proiecte editoriale cu o apariţie neregulată sau care au sfârşit 
adesea după doar câteva apariţii. Dincolo de chestiunile de organizare, editare, 
distribuire în teritoriu, asigurarea unui număr suficient de abonaţi, merită remarcat 
faptul că majoritatea publicaţiilor economice studiate s-au bucurat de colaborarea 
unor prestigioşi economişti, ingineri, profesori, învăţători, avocaţi, bancheri, care 
au avut la dispoziţie spaţiul util pentru publicarea propriilor cercetări dedicate 
domeniului economic al Olteniei. 
                                                 

56 Marian Petcu (coord.), op. cit., p. 392. 
57 Prim cuvânt, în „Comerţul Romanaţean”, Caracal, nr. 1, 25 decembrie 1920, p. 1. 
58 Ibidem. 
59 Ibidem. 
60 Ibidem. 
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A FORAY OF ECONOMIC PRESS DURING  
INTER-WAR OLTENIA 

 
(Abstract) 

 
The paper depicts a brief inroad in a less examined field such as economic press from 

inter-war Oltenia. Published with the support of local intellectuals, or out from the initiative 
of cooperative associations, calendars, newspapers, almanacs and economic reviews in the 
above-mentioned region, they were risen to the scientific level required at that time, being 
approachable not only for economists, lecturers, teachers, or banking officers but also for 
readers from villages. Most cases of the published works had an economic encyclopedic 
feature, among their pages revealing articles inscribed to financial – banking area but also 
for agriculture, crafts, trade or modern industry. 

 
Keywords: Oltenia, press, journalists, economy, society. 



 



ARHIVELE OLTENIEI, serie nouă, nr. 32, 2018, p. 75–95 

COMERCIANŢII STRĂINI DIN CRAIOVA. STUDIU DE CAZ:  
FIRME INDIVIDUALE ÎNREGISTRATE LA CAMERA DE COMERŢ 

ŞI INDUSTRIE DOLJ (1931–1939)∗ 

NARCISA MARIA MITU∗∗ 

 Procesul de urbanizare şi modernizare, creşterea demografică cât şi dezvol-
tarea economică şi industrială din secolul al XIX-lea şi prima jumătate a 
secolului al XX-lea, au făcut din Craiova unul dintre cele mai importante centre 
urbane din zona de sud-vest a Olteniei. Alături de populaţia autohtonă, în Oltenia, 
implicit, în Craiova, întâlnim şi minorităţi naţionale numeroase (romi), cât şi altele, 
prezente într-un număr mai mic (bulgari, greci, evrei, italieni, cehi, armeni, mace-
doneni, albanezi, maghiari, sârbi, germani), toate păstrându-şi tradiţiile culturale, 
lingvistice şi religioase specifice1. Din diverse motive, minorităţile etnice au imigrat 
în anumite perioade istorice, de-a lungul timpului formându-se câteva generaţii. 
Împreună cu românii, şi acestea au jucat un rol important în dezvoltarea economică 
a oraşului, multe dintre persoanele aparţinând minirităţilor dezvoltând variate afaceri. 
Bulgarii erau recunoscuţi ca reputaţi lucrători ai grădinilor de zarzavat; armenii ca 
buni negustori, cafengii şi buni plăcintari; italienii – vestiţi pictori, constructori, zidari, 
mozaicari, arhitecţi, antreprenori şi, în ceea ce-i priveşte pe evrei, având abilităţi 
financiare, mulţi dintre ei au devenit bancheri faimoşi, industriaşi, comercianţi, 
negustori, funcţionari, meşteşugari, medici renumiţi, avocaţi, tipografi, intelectuali 
cu diferite alte profesii dar şi liber profesionişti. 

În raport cu majoritatea românească din Craiova (inclusiv comunele subur-
bane), de 58 238 de români, cu ocazia Recensământului general al populaţiei din 
anul 1930, principalele etnii, înregistrate după limba maternă, erau: 949 de unguri, 
1 279 de germani, 234 de ruşi, 7 ucraineeni, 116 de sârbo-croato-sloveni, 84 de 
bulgari, 61 de cehoslovaci, 26 de polonezi, 313 indişi, 122 de greci, 30 de albanezi, 
74 de armeni, 39 de turco-tătari, 1 137 de ţigani, 476 de persoane de alte limbi, 
30 nedeclaraţi2. După religie, populaţia ortodoxă era cea mai numeroasă – 56 829 de 
                                                 

∗ Acest studiu face parte din programul de cercetare: Dezvoltarea economico-socială, politică şi 
culturală a Olteniei istorice, condiţie a integrării în comunitatea euroregiunilor, proiectul: Amprenta 
minorităţilor etnice asupra dezvoltării sociale şi economice a Olteniei (1866–1948). 

∗∗ Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, 
Craiova, al Academiei Române; e-mail: narcisa_mitu@yahoo.com. 

1 Ionela Carmen Banţa, Italienii din Oltenia. Identitate-diferenţe-alteritate, în Bokor Zsuzsa 
(coord.), Terra promesa. Italienii din România, Cluj-Napoca, 2017, p. 295. 

2 Sabin Samuilă, Studiu etnografic asupra populaţiei României, Bucureşti, 1940, pp. 58–59. 
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persoane, secondată de cea romano-catolică – 2 707, mozaică – 2 274, 238 greco-
catolică, 253 reformată calvină, 641 evanghelică luterană, 4 unitariană, 37 armeno-
gregoriană, 74 adventistă, 25 baptistă, 86 mahomedană, 1 alte religii şi secte, 18 fără 
religie – liber cugetători, 28 nedeclarată3. 
 Lucrarea de faţă face parte dintr-un proiect al cărui scop este identificarea 
comerciaţilor străini care au desfăşurat activităţi negustoreşti, antreprenoriale pe 
teritoriul Craiovei în perioada interbelică. Pentru realizarea acestui material am 
folosit informaţiile oferite de Camera de Comerţ şi Industrie Dolj, dar şi cele 
prezentate de Tribunalul Dolj, unde erau înregistrate firmele individuale şi sociale 
înfiinţate anterior constituirii Camerei de Comerţ. Din documentele depuse la înregis-
trare, ne-au fost oferite informaţii cu privire la: numele şi prenumele comer-
ciantului, domiciliul acestuia, locul şi data naşterii, numele asociaţilor, în cazul 
firmelor sociale, numele şi prenumele persoanelor desemnate să administreze sau 
să reprezinte societatea, tipul societăţii, emblema întrebuinţată, obiectul şi felul 
activităţii, adresa unde era înregistrat sediul societăţii, anul în care societatea şi-a 
început activitatea, capitalul investit, adresele unde erau înregistrate sucursale sau 
agenţii, activitatea anterioară a comercianţilor sau a asociaţilor, certificate de bună 
purtare şi de naţionalitate emise de Primărie, certificate de practică comercială.  
 Printre criteriile de bază, avute în vedere în momentul în care un străin dorea 
să înfiinţeze o firmă în ţara noastră, menţionăm: acte conforme regulilor de admi-
nistraţie cu privire la stabilirea în ţară şi faptul că nu a fost condamnat pentru fapte 
nelegiuite. Totodată, actele eliberate de grefele Tribunalului Dolj, Corpul Portăreilor 
şi Curtea cu Juri trebuiau să certifice faptul că aceştia nu au fost declaraţi în stare 
de faliment, nu au avut poliţe protestate şi nu au ţinut nici case de toleranţă. În plus, 
mai aveau obligaţia să facă dovada existenţei unui certificat de exercitarea profesiei 
pe cont propriu şi a unui bilet de liberă petrecere, vizat pe anul respectiv.  

Din Legea din 14 februarie 19294 dar şi din Legea pentru înfiinţarea Consi-
liului superior şi organizarea Camerelor profesionale din 29 aprilie 1936, art. 90, 
alin. j5, reiese că firmele supuşilor străini sau ale societăţilor cu capital străin nu 
puteau fi înscrise de către tribunale şi, ulterior, de Oficiul Registrului de comerţ, 
fără autorizarea Ministerului Industriei şi Comerţului, care lua şi avizul Camerei de 
Comerţ şi de Industrie respectivă.  

Dintre străinii stabiliţi în Craiova care au găsit aici un trai mai uşor şi mai 
ieftin decât în ţara lor natală, dar şi un vast câmp de activitate, vom evidenţia acei 
comercianţi care au înfiinţat firme individuale şi au fost înregistrate la Camera de 
Comerţ şi Industrie Dolj, în perioada interbelică, mai precis în intervalul de timp 
1931–1939. Mulţi dintre ei s-au integrat natural în rândul majorităţii, constituind 
                                                 

3 Ibidem, pp. 78–79. 
4 „Monitorul Oficial”, nr. 35, 14 februarie 1929, Legea din 14 aprilie 1929 abroga vechea Lege 

din 12 mai 1925, p. 206 (în continuare se va cita: M.O.). 
5 C. Hamangiu, op. cit., vol. XXIV, pp. 870–912; Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale 

Dolj, Fond Camera de Comerţ şi Industrie. Firme sociale, dosar nr. 605/1937, f. 10 (în continuare se 
va cita: S.J.A.N. Dj). 
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familii mixte, sau migrând, dar au lăsat urme „culturale” în spaţiul Olteniei. Toţi 
străinii care au luptat în campaniile din 1913, dar şi în Primul Război Mondial 
(1916–1918), au avut şansa să obţină cetăţenia română. Chiar dacă mulţi străini, 
aflaţi de câteva decenii pe teritoriul României, au decis să primească cetăţenia 
română, soluţie pe care ei au ales-o pentru a beneficia de Legea agrară din 1921, au 
fost destule cazuri când au optat să nu renunţe la cetăţenia lor, rămânând totuşi, 
să locuiască în ţară. Sârbii, evreii, austriecii, italienii, ungurii, armenii, polonezii, 
cehoslovacii, bulgarii şi alte minorităţi, care s-au implicat în industria şi comerţul 
craiovean şi care şi-au adus aportul la dezvoltarea economică a oraşului, identificaţi 
de mine în informaţiile de arhivă, vor fi prezentaţi în rândurile de mai jos. În 
demersul meu, am preferat să-i enumăr după cum au fost înregistraţi pe străzi, pe 
numere şi pe ani, în Registrul Comerţului. 

Strada Unirii a reprezentat, în perioada interbelică, o importantă arteră comer-
cială a oraşului Craiova, fiind populată de personaje celebre ale comerţului de altădată. 
Ca toate străzile comerciale, era flancată de clădiri negustoreşti cu prăvălii la 
parter. Dintre comercianţii străini care şi-au desfăşurat activitatea pe această arteră, 
îl menţionăm pe negustorul armean Karakasian Minaş (n. Arapchir, Armenia), 
apreciat de locuitorii urbei ca fiind „competent şi cinstit, deosebit de politicos şi 
serviabil”. Acesta avea înregistrată, în spaţiul comercial situat la nr. 2, o sucursală a 
băcăniei cu emblema „La Vievodul Mihai”, înfiinţată la 28 noiembrie 1927. Sediul 
principal al firmei se afla în strada Sf. Apostoli nr. 9 şi avea ca obiect de activitate 
„băcănie şi mărunţişuri”. În magazinul din str. Unirii, acesta comercializa: cafea 
măcinată, coloniale şi alte mărunţişuri. La 4 octombrie 1938, negustorul radia emblema 
„La Vievodul Mihai”, adoptând-o pe aceea de „Brazilianu”. Din aprilie 1939, punctul 
de lucru din această stradă a devenit sediul principal, sucursala fiind radiată. 
Capitalul investit, în anul 1942, era de 100 000 de lei, iar la 29 septembrie 1947 
ajunsese la 15 000 de lei. Firma şi-a închis magazinul în 1948, cu puţin timp înainte 
de naţionalizare, fiind radiată în luna octombrie6.  
 La câteva case distanţă (nr. 13), se găsea firma de „agentură şi comision şi 
vânzări de diferite mărfuri: materiale de construcţie, fierărie brută şi lucrată şi 
unelte agricole”, proprietatea elveţianului Ziegler Albert (n. la Velthem, Elveţia). 
Aceasta şi-a desfăşurat activitatea în anii 1926 – 1 ianuarie 1934. A fost radiată 
pentru a-şi deschide o firmă socială împreună cu fiul său, George Ziegler. Potrivit 
informaţiilor de arhivă, Albert Ziegler şi-a condus afacerea prin procuratorii 
Gh. Ziegler, elveţian, şi George Rill, român7. La nr. 31 era înregistrată sucursala firmei 
Misachian Sarchis8 (n. Zmara, Armenia), recunoscută după emblema „La Vultur”, 
având ca obiect de activitate „manufactură”. Sediul principal al firmei era în str. Emil 
Gârleanu. Mutându-se în Bucureşti, a încetat orice tip de comerţ în Craiova, motiv 
pentru care a radiat firma în 1934. 
                                                 

6 S.J.A.N. Dj, Firme individuale, dosar nr. 128/1931, nenumerotat. 
7 Ibidem, dosar nr. 83/1931, ff. 1, 2, 8. 
8 Ibidem, dosar nr. 148/1931, ff. 1–2.  
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 Aznavorian Aznavov (n. Eghin, Armenia) îşi desfăşura activitatea comercială, 
în 1931, în spaţiul comercial situat puţin mai sus, la nr. 43. Prăvălia, unde practica 
comerţul cu „cafea şi coloniale”, era recunoscută prin emblema „La Indiana”. 
Activitatea, începută la 1 mai 1925, s-a desfăşurat doar în str. Unirii. În septembrie 
1934, cerea radierea firmei pe motiv că s-a mutat în Bucureşti. Pauza a fost foarte 
scurtă, pentru că la 1 mai 1935 a redeschis firma pentru acelaşi comerţ, funcţionând 
neîntrerupt până la 26 iulie 1948, când a încetat activitatea. Potrivit revizuirii realizate 
în anul 1946, capitalul investit la acea dată în firmă era de 600 000 de lei9.  
 La nr. 61 era înregistrată, în 1931, la Camera de Comerţ şi Industrie Dolj, 
firma Lillu A. Leon10 (comerciant cu 4 clase secundare, turc, n. Craiova). Firma şi-a 
început actvitatea la 1 octombrie 1923, desfăşurând comerţul „de agentură, comision, 
manufactură, cereale şi mărunţişuri”, cu sediul în str. Elca nr. 19. În anul 1929, a 
adoptat emblema „Tricotaje Lido”, a mutat sediul în str. Unirii nr. 21 şi, totodată, 
şi-a extins afacerea, adăugând comerţul cu „ciorapi şi tricotaje” (1929), „confecţii 
şi articole de galanterie” (1931) şi „manufactură” (noiembrie 1936). În 1931, a înscris o 
nouă emblemă: „Lido-Evelin”. În martie 1939, Lillu A. Leon apare în documente 
ca desfăşurându-şi comerţul în str. Lipscani nr. 66. La data respectivă, solicita redu-
cerea activităţii la „galanterie şi mercerie”. Fiind evreu, în ianuarie 1941, a fost nevoit 
să ceară radierea firmei, fiind ameninţat cu arestarea şi închiderea magazinului, 
firma având un capital de 704 101 lei. La 20 februarie 1945, Comisia confirma 
faptul că firma de galanterie şi mercerie, din str. Lipscani, nr. 33, aparţinând lui 
Leon A. Lillu, nu era radiată. În acelaşi an, îşi lărgea aria de activitate, adăugând şi 
comerţul de manufactură. Doi ani mai târziu, radia comerţul „en gros”. În decembrie 
1947, capitalul firmei era de 100 000 de lei. În conformitate cu aprobarea Ministerului 
Industriei şi Comerţului, din 10 februarie 1948, decizia din 29 ianuarie 1948, patronul 
solicita radierea firmei cu sediul în str. Lipscani nr. 33. 
 Două numere mai sus, (63), era înregistrată, în iulie 1931, la Camera de 
Comerţ şi Industrie Dolj, firma Hagi Ibraim Huseim (persan, n. Hameton, Persia). 
Domeniul său de activitate era „comerţul cu covoare şi mărunţişuri”. Firma îşi 
începea activitatea la 13 decembrie 1920, pentru început cu vânzarea de covoare 
persane după care, la 22 octombrie 1926, şi-a extins comerţul, adăugând şi 
„mărunţişuri”11. La 17 aprilie 1937, la aceeaşi adresă (nr. 63), era consemnat, la Registrul 
Comerţului, „atelierul de ţesut covoare persane cu accesorii”, aparţinând armeanului 
Kelechian Artin, (n. Gheive, Asia-Mică – Turcia)12. Atelierul funcţiona din septembrie 
                                                 

9 Ibidem, dosar 252/1931, ff. 1–6; ibidem, dosar nr. 2865/1935, ff. 1–17. La 11 decembrie 1929, 
Aznavorian Aznavov a primit diplomă de încetăţenire. 

10 Ibidem, dosar nr. 360/1931, nenumerotat. 
11 Ibidem, dosar nr. 428/1931, ff. 1–2. 
12 Ibidem, dosar nr. 3796/1937, ff. 1–20. A sosit în ţară la 24 iulie 1924 şi nu a mai părăsit ţara, 

iar în Craiova este din 6 septembrie 1924. Chestorul Poliţiei Municipiului Craiova, pe baza referatului 
dat de către Biroul Controlului Străinilor, certifica că are paşaport otoman, trimis la prelungire. A 
venit în România prin punctul de frontieră Constanţa, la 24 iulie 1924, şi, de la această dată, nu a mai 
părăsit ţara.  
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1932 şi în cadrul său lucrau 22 de lucrătoare specializate, de naţionalitate română. 
Capitalul investit ajungea la suma de 200 000 de lei. Firma a fost radiată la 6 mai 
1941. După această dată, apare încadrat, ca administrator, la firma înregistrată la 
16 februarie 1937, de soţia sa, Kelechian A. Elena13, păstrând acelaşi tip de comerţ.  
 La nr. 71 este consemnată firma Bedrosian Oschian (armean, n. în comuna 
Kiamoch, Armenia), al cărei antet era „Crucea albă”. Domeniul său de activitate 
era „comerţul cu cafea şi coloniale”. Firma şi-a început activitatea încă din anul 1911. 
Obţinând cetăţenia română, a primit numele de Iancu Rosman. În martie 1932, Iancu 
Rosman a cerut înmatricularea firmei pentru comerţul cu „bijuterii şi ceasuri” în 
str. Libertăţii nr. 5. În ianuarie 1941, a renunţat la emblema „Crucea Albă”, iar în 
martie 1944, din cauza sănătăţii şi a vârstei înaintate, a renunţat să mai continue 
activitatea, solicitând radierea firmei14. În 1935, în documente, Bedrosian Oschian 
apare ca proprietar al firmei cu emblema „Mondial”, ce îşi exercita activitatea tot în 
str. Unirii nr. 71. Potrivit aceleiaşi surse, firma avea sucursală şi în str. Cuza-Vodă 
nr. 12, condusă personal, prin intermediul vânzătorilor salariaţi15. 
 Pe aceeaşi stradă, la nr. 76, în evidenţa Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj 
figurează firma germanului Roth Otto16 (n. Craiova), înmatriculată la 8 august 
1931. În dreptul obiectului de activitate era trecut: „comerţul cu pălării bărbăteşti, 
blănuri”, la care se adaugă, la 1 august 1934, „galanterie”. Firma şi-a desfăşurat 
activitatea până la 15 august 1940, când s-a cerut radierea acesteia. 
 La nr. 94, activa firma Hulam Ali Haşim (persan, n. în oraşul Sana, Persia). 
Comerţul său cu „covoare, galanterie şi mărunţişuri naţionale” a început în anul 
1893. Douăzeci de ani mai târziu, primea aprobare pentru a-şi vinde produsele şi la 
bâlciurile şi târgurile din comunele rurale învecinate, cât şi la stabilimentele 
balneare din ţară: Govora, Călimăneşti etc. De altfel, la 15 august 1934, a deschis şi 
o sucursală în localitatea Govora, jud. Vâlcea17. La 1 februarie 1940, soţia sa a 
cerut radierea firmei pe motiv că acesta îşi încetase activitatea cu cinci ani în urmă, 
fiind „lovit de sărăcie şi ulterior de boală (paralizat)”. Cererea de reziliere suna aşa: 
„Hulam Ali soţul meu fost negustor de peste 40 de ani, fost negustor cu vază pe 
vremuri şi cu o situaţie materială de seamă şi cu un trecut foarte cinstit. Împrejurări 
diferite au făcut ca să peardă toată averea nemaiavând acum nici existenţa posibilă 
ca să mai întreţină familia noastră compusă din 7 copii şi împreună cu părinţii şi 
noi suntem toţi 11 persoane iar Hulam Ali de suferinţă şi mizerie s'a paralizat (...) 
ducem o mizerie neagră fără hrană, lemne şi îmbrăcăminte, am ajuns să ne întindă 
mâna lumea care cunoaşte situaţia noastră de altă dată”18.  
                                                 

13 Elena Kelechian, fostă Kerner, nu a avut niciodată cetăţenie română, ci s-a bucurat numai de 
protecţie românească. 

14 S.J.A.N. Dj, Firme individuale, dosar nr. 88/1931, nenumerotat. 
15 Ibidem, dosar nr. 2817/1935, f. 1. 
16 Ibidem, dosar nr. 522/1931, ff. 1–13. 
17 Ibidem, dosar nr. 124/1931, ff. 1–12. 
18 Ibidem, ff. 3, 9.  
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 Polonezul Gelehrter Iosef (n. Stanislavov, Polonia) se ocupa cu comerţul 
„cu cereale, agentură şi comision”. Firma şi-a început activitatea la 1 noiembrie 
1934, cu un capital de 100 000 de lei. Sediul se afla pe aceeaşi stradă, la nr. 106, 
unde a activat până la 12 mai 1937, când şi-a mutat sediul în str. Sf. Dumitru nr. 4, 
respectiv, în str. Buzeşti nr. 61 ( aprilie 1941)19.  
 Atszesberger Ludwig (austriac, n. Scheifling-Stirca sau Stiria, de profesie chimist, 
fost director electro-tehnic la fabrica Lux, a înmatriculat, la 20 aprilie 1932, un „atelier 
pentru fabricarea bateriilor electrice şi diverse articole în această branşă” cu emblema 
„Atelier Astra Electro-chimică”, în str. Unirii nr. 128. În acest sens, el deţinea livretul 
de exercitarea profesiei cu nr. 50094/1930. Pentru atelierul său, a închiriat un imobil 
ce aparţinuse fostei Societăţi „Câmpa”, format din două camere, o bucătărie şi o 
magazie ce aparţineau Băncii Olteniei S.A., cu suma de 29 000 de lei/an. Decesul, 
survenit la 11 februarie 1935, a dus la radierea firmei şi înregistrarea ei, la 6 martie, 
acelaşi an, pe numele soţiei, Ecaterina L. Atszesberger20. La 4 septembrie 1937, 
aceasta extindea activitatea, practicând şi „comerţul de fier şi metale vechi”. Firma a 
fost radiată din oficiu, cu ocazia revizuirii realizate la 15 iunie 1946, pe motiv de 
neprezentare a proprietarului21. 
 În 1931, la nr. 131, găsim brutăria iugoslavlui Martinovici Petre (n. Achrida, 
Iugoslavia). Aceasta avea o existenţă îndelungată, firma figurând înregistrată la 
Tribunal, la 19 martie 1910, în str. Alexandru Nicolaid nr. 30. În februarie 1936, 
capitalul investit era de 500 000 de lei. La 19 martie 1948, a cerut radierea în 
conformitate cu aprobarea Ministerului Industriei şi Comerţului din 25 februarie 
1948, decizia din 17 februarie 194822.  

După un an de zile (aprilie 1930 – iulie 1931), perioadă în care a funcţionat în 
str. Abatorului nr. 66, „Depozitul de cherestea şi tot felul de materiale de construcţie”, 
ce aparţinea lui Gheza Deutsch (n. Craiova, fost supus ungur), şi-a mutat sediul în 
str. Unirii nr. 164. Pentru a-şi desfăşura activitatea, el a depus la Chestura de Poliţie, 
Biroul Controlului Străinilor biletul de liberă petrecere şi livretul de exercitare a 
profesiei/1930. Firma a funcţionat până la 15 martie 1941, când depozitul a fost 
vândut către Victor Braun23. 

Polonezul Albert Schvartz (n. Gniezno, Polonia) era proprietarul fabricii de 
tuburi de ciment, înregistrată în 1931, la nr. 236. Acesta şi-a deschis afacerea cu 
ciment la 19 mai 1922, mai întâi în str. Bechet nr. 62, şi apoi în str. Unirii. După 
22 de ani, la 29 aprilie 1936, fabrica şi-a închis activitatea din cauza decesului 
proprietarului24. 
                                                 

19 Ibidem, dosar nr. 2730/1934, ff. 1–7. 
20 Ibidem, dosar nr. 2019/1932, ff. 1–18. Pentru a deveni cetăţean român, Atszesberger 

Ludwig, la 10 septembrie 1929, renunţa „definitiv şi irevocabil la protecţia austriacă precum şi la orice 
supuşenie şi protecţie străină”. 

21 Ibidem, dosar nr. 2834/1935, ff. 1–6. 
22 Ibidem, dosar nr. 523/1931, ff. 1–13. În anul 1936, prin diploma de încetăţenire nr. 3542, 

Martinovici Petre a primit cetăţenia română. 
23 Ibidem, dosar nr. 416/1931, ff. 1–12. 
24 Ibidem, dosar nr. 1722/1931, ff. 1–4. 
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Pe Bulevardul Carol, în spaţiul comercial cu nr. 17, se găsea magazinul de 
coloniale ce aparţinea armeanului Kevorkijan Mihail (n. Eghin, Armenia)25. Firma, 
înfiinţată la 18 mai 1931, era cunoscută după emblema „La Moca” şi avea ca obiect 
de activitate comerţul cu „coloniale şi specialităţi de cafea”. Şi-a încetat activitatea 
după numai câteva luni, la 31 martie 1932, motivul reprezentându-l mutarea sediului 
firmei în oraşul Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 34. Potrivit informaţiilor de arhivă, 
anterior înfiinţării firmei individuale, acesta s-a aflat într-o asociere cu Kevorkran 
Kevork, desfăşurând acelaşi tip de activitate.  

Pe aceeaşi stradă, la nr. 43, era înmatriculată, în 1931, bragageria lui Dervişovici 
Bairam (Albania)26, de naţionalitate albaneză. Ca obiect de actvitate declarat la 
Camera de Comerţ era „bragagerie şi bombonărie”. Firma şi-a început activitatea la 
23 mai 1927, în Bulevardul Carol I nr. 33, după care, în mai 1935, şi-a mutat sediul 
în str. Buzeşti nr. 38. Puţin mai sus, la nr. 53, funcţiona firma de „agentură şi 
comision” a comerciantului grec Panait Mavrico (n. la Eghin, Armenia)27. Acesta 
şi-a început activitatea comercială în anul 1919, prin deschiderea unei cafenele în 
str. Justiţiei nr. 50, în localul situat sub Hotelul Victoria.  

Pentru desfăşurarea comerţului său, a investit, atunci, un capital de 5 000 de lei. 
În anul 1925, şi-a extins comerţul, adăugând activităţii sale şi domeniul de agentură 
şi comision, desfăşurat în str. Cuza Vodă28. În 1931, firma era înregistrată la Camera 
de Comerţ doar cu agentură şi comision la care, în februarie 1932, a adăugat ca 
domeniu de activitate şi „lipscănie, hăinărie, încălţăminte şi mărunţişuri (mărfuri 
ocazionale)”, iar un an mai târziu, în februarie 1933, a introdus şi comerţul cu coloniale. 
În acelaşi an, după două luni, la 22 aprilie, şi-a restrâns activitatea doar la comerţul 
cu coloniale. Firma a funcţionat, de-a lungul timpului, la mai multe adrese: str. 
Bulevardul Carol, nr. 53 (1931 – februarie 1932), str. Emil Gârleanu nr. 5 (februarie 
1932 – februarie 1933), Piaţa Marşeu nr. 3 respectiv 4 (februarie 1933 – octombrie 
1939) şi în str. Madona Dudu, probabil până la desfiinţare. 

Pe aceeaşi stradă, funcţiona, la nr. 131, încă de la 7 august 1922, atelierul de 
croitorie aparţinând cehoslovacului Royer Frantz. Firma era cunoscută urbei cu 
emblema „Croitoria solidă”. În vederea înmatriculării, Royer Frantz a depus la 
dosar livretul de exercitarea profesiei valabil în 193029. 

Pe strada Cuza Vodă (fostă str. Justiţiei), la nr 1, în 1931, îşi desfăşura activitatea 
firma de modă a Alexandrinei Iosef Wohleim30. Cunoscută sub emblema „La 
Davidescu”, firma a fost înmatriculată în 5 februarie 1926. După moartea acesteia, 
activitatea a fost continuată de soţul său, Wohlsein Iosef (n. Brün, Austria)31, în 
                                                 

25 Ibidem, dosar nr. 12/1931, ff. 1–3.  
26 Ibidem, dosar nr. 1669/1931, ff. 1–3.  
27 Ibidem, dosar nr. 258/1931, ff. 1–11.  
28 Ibidem, f. 11. 
29 Ibidem, dosar nr. 540/1931, f.1. 
30 Ibidem, dosar nr. 792/1931, ff. 1–2. S-a născut în 15 septembrie 1895, la Craiova şi a dobândit 

cetăţenia austriacă prin căsătorie. 
31 Ibidem, dosar nr. 3455/1936, ff. 1–25.  
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calitate de tutore legal al minorilor defunctei Alexandrina Wohlsein. La 20 octombrie 
1936, acesta figurează înscris la Camera de Comerţ şi Industrie Dolj cu firmă 
proprie, având ca obiect de activitate comerţul cu „mode şi coroane”, la aceeaşi 
adresă. Firma şi-a încetat activitatea la 1 aprilie 1941.  

Tot în 1931, la aceeaşi adresă, figurează înregistrată şi „Cofetăria Palace” a 
austriacului Appel Engelbert Iosif (n. Gratz, Austria)32. Inaugurată la 30 octombrie 
1924, în str. Piaţa Unirii nr. 1, sub palatul Băncii Olteniei, cofetăria şi-a mutat locaţia 
în str. Cuza Vodă. Decesul proprietarului a determinat-o pe soţia acestuia, Elisabeta I. 
Apple, să ceară, la 24 septembrie 1936, radierea firmei defunctului său soţ şi 
înscrierea acesteia pe numele Iosef Engelbert Appel S-sori, tot pentru comerţul: 
„cofetărie şi bombonărie”. În anul 1941, firma figura înmatriculată pe numele lui 
Josef Frantz Appel, la aceeaşi adresă, şi nu era radiată.  

Feruglio Giussepe (n. Italia)33, de naţionalitate italiană, a deschis, la 24 septembrie 
1924, un atelier „de piatră artificială şi antreprenor de lucrări publice”, cu sediul la nr. 5. 
Conaţionala sa, Candotty B. Margareta (n. Ampezzo, Italia)34, a înfiinţat, la 15 mai 
1926, firma cu emblema „La italianu”, al cărei obiect de activitate era: „magazin cu 
arme şi cuţitărie, reparat şi ascuţit arme, fel de fel de obiecte tăioase”. În 1931, 
activitatea sa avea ca obiect: „cuţitărie şi atelier de tocilărie şi reparaţiuni”.  

Din documente reiese că, la 1 februarie 1946, capitalul investit era de 50 000 de 
lei. În aceeaşi lună, firma îşi restrângea activitatea, urmând să se ocupe doar de 
atelierul de tocilărie şi reparaţii. Trei ani mai târziu, la 6 decembrie, proprietara 
firmei solicita radierea acesteia. De-a lungul timpului, a avut sediul: în str. Justiţiei 
nr. 20 (1926–1931) şi str. Cuza Vodă nr. 6 (1931–1949). Un alt conaţional, Copetti 
Bartolomeu (Tolmetza, Italia)35, deţinea la nr. 8 un birou de construcţii. Acest 
birou a fost înmatriculat la 23 noiembrie 1922, având sediul în str. Justiţiei nr. 22 şi 
în str. Cuza Vodă nr. 8 (1931).  

Tamuiani Z. Iani (n. Zmicsi, Grecia), de naţionalitate româno-macedoneană, 
deţinea, în spaţiul comercial de la nr. 10, un magazin de „mărunţişuri”. Firma a fost 
înfiinţată în anul 1916 şi în anul 1931 i-a adăugat emblema „La Cometa”36. La 
4 februarie 1933, şi-a extins comerţul, adăugând şi articole de „parfumerie şi apă 
de colonie dar şi articole de galanterie”. Firma a fost radiată la 31 martie 193437. În 
imediata sa vecinătate, la nr. 11, a funcţionat, în perioada 10 aprilie 1933–15 ianuarie 
1935, atelierul de „croitorie de dame”, cunoscut sub emblema „Vogue”, aparţinând 
lui Elek Tereza (n. com. Baranya)38. 

La nr. 12, firma Neche Nesrolach (n. Lina, Persia)39 avea ca obiect de activitate 
comerţul de „lustragerie, ciorăpărie şi mărunţişuri”. Aceasta a fost înmatriculată la 
                                                 

32 Ibidem, dosar nr. 682/1931, ff. 1–10.  
33 Ibidem, dosar nr. 1763/1931, ff. 1–2.  
34 Ibidem, dosar nr. 61 bis/1931, ff. 1–6.  
35 Ibidem, dosar nr. 1118/1931, ff. 1–4.  
36 Ibidem, dosar nr. 56/1931, ff. 1–3.  
37 Ibidem, f. 5. 
38 Ibidem, dosar nr. 2351/1933, ff. 1–4. 
39 Ibidem, dosar nr. 1543/1931, ff. 1–4. 
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1 iunie 1926. În lunile iulie şi august 1935, negustorul îşi expunea marfa şi la Băile 
Govora. Nu avea angajaţi. La nr. 29 se găsea, începând cu 1 august 1933, magazinul de 
„coloniale şi mărunţişuri” al armeanului Zaharian Ardaşes (n. Cemah, Turcia). Acesta 
desfăşurase anterior comerţ în asociaţie cu fratele său, Ştefan Zaharian, în locali-
tatea Calafat, unde era stabilit din 1907. La 7 mai 1925, declara că renunţă la „supuşenia 
armeană” pentru a obţine cetăţenia română, „obligându-mă să mă supun tuturor îndato-
ririlor impuse de lege şi regulamente”40. Pe aceeaşi stradă, mai sus, la nr. 31, îşi desfăşura 
activitatea magazinul cu emblema „La pomul de cafea”. Acesta aparţinea armeancăi 
Zaharian A. Eftimia (n. Eghin, Asia Mică)41, menajeră de profesie. Ea a început 
comerţul cu coloniale în august 1928. A mai avut deschise două sucursale în oraş, 
una în str. Ulise Boldescu nr. 2. şi a doua, inaugurată la 1 mai 1931, în str. Emil 
Gârleanu nr. 2, condusă de Haciadur Babaeghian. În spaţiul comercial de la nr. 83 se 
găsea prăvălia cehoslovacului Josef Horn (n. Banuk Sengherk)42. Acesta a înmatriculat 
firma la 10 iulie 1920, având ca obiect de activitate comerţul de: „cârnăţărie şi mezeluri”.  

În perioada 1920–1931, a avut sediul în str. Transilvaniei nr. 21. În 1931, era 
înregistrat în str. Cuza Vodă şi, ulterior, în str. Jules Michelet nr. 19. În 1936, firma a 
fost radiată. Pe aceeaşi stradă, la nr. 197, se găsea, în 1931, şi brutăria iugoslavului 
Serafim Georghevici (n. Cladovic-Btoha)43. Firma sa, de „brutărie şi plăcintărie”, 
a fost înfiinţată la 15 sept 1927. La 1 iulie 1932, a deschis un magazin universal în 
str. Buzeşti nr. 43. În mai 1936, a luat hotărârea de a renunţa la „brutărie şi plăcintărie”. 
 În strada Justiţiei îi întâlnim, în perioada interbelică, pe comercianţii albanezi 
Cesko J. Pally, zis Frantz, şi Pali I. B. Pally J. Frantz (n. Ionievo, Albania)44 a înma-
triculat, în spaţiul comercial de la nr. 4, la 19 noiembrie 1931, un magazin „de 
galanterie”, unde comercializa tot felul de mărunţişuri. După cinci luni, mai precis 
la 13 mai 1932, a mutat sediul în str. Soarelui nr. 4. Câteva case mai sus, la nr. 8, îşi 
desfăşura, în 1931, comerţul „de mărghitănie şi tot felul de mărunţişuri”, albanezul 
Pali I. B. (n. Saneva, Albania)45. Firma sa a fost înmatriculată la 28 mai 1921. Pentru 
comercializarea mărfurilor, acesta frecventa târgurile săptămânale şi bâlciurile din 
comunele rurale, dar şi cele urbane. 
 În strada Buzeşti nr. 11, era înregistrată în Registrul Camerei de Comerţ şi 
Industrie, în 1931, firma cetăţeanului israelian Marcu Moscovici (n. Pungeşti, jud. 
Vaslui), căruia, în 1919, Tribunalul Dolj i-a acordat cetăţenia română46. Acesta şi-a 
început activitatea comercială pe cont propriu, la 16 iulie 1921, când a înfiinţat 
firma cu emblema „La Satisfacere”, având ca obiect de activitate comerţul de 
„manufactură şi mărunţişuri en detail”. Firma a funcţionat până la 10 ianuarie 1941, 
când a fost radiată la ordinul legionarilor, fiind ameninţat cu arestarea şi închiderea 
                                                 

40 Ibidem, dosar nr. 2460/1933, ff. 1, 3. 
41 Ibidem, dosar nr. 22/1931, ff. 1–5. 
42 Ibidem, dosar nr. 404/1931, ff. 1–14. 
43 Ibidem, dosar nr. 278/1931, ff. 1–7.  
44 Ibidem, dosar nr. 1781/1931, ff. 1–14.  
45 Ibidem, dosar nr. 400/1931, ff. 1–6.  
46 Ibidem, dosar nr. 116/1931, nenumerotat.  
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magazinului de către vicepreşedintele Camerei de Comerţ, Willy Ianischenwsky, şi 
chestorul poliţiei, Vâlcu Vlad, în cazul în care nu semnează cererea de radiere a 
firmei. A fost reînmatriculată trei ani mai târziu, conform art. 14 din Decretul Lege 
nr. 641/1944 publicat în M.O., nr. 294 din 19 decembrie 1944. Capitalul investit, în 
1944, era de 1 500 000 de lei, iar doi ani mai târziu, acesta ajungea la suma de 
2 000 000 de lei. La 25 august 1948, firma a fost radiată la cererea comerciantului.  
 În imediata sa vecinătate, la nr. 12, funcţiona, în 1931, firma turcului Mihran 
Ipranosian (n. Amasia, Asia Mică)47, cu sediul în Galaţi. Această firmă era administrată 
prin intermediul lui Ovanez Ciorbagian, de naţionalitate armean, care, în acelaşi an, 
deschide o sucursală şi la Turnu-Severin, str. Maior Strehăianu nr. 1, şi pe care o 
închide, relativ repede, la 26 septembrie 1931. Moartea titularului firmei a impus 
radierea acesteia în 1936, la cererea fratelui defunctului. Obiectul comerţului era 
„manufactură, bumbăcărie şi mărunţişuri”.  

În acelaşi spaţiu comercial, probabil după moartea negustorului turc, în 1932, 
Ovanez Ciorbagian (n. com. Bruss, Asia Mică)48 a înfiinţat o firmă cu emblema 
„Casa Albă – magazin oriental”, având ca obiect de activitate: „manufactură, galan-
terie, articole de voiaj, confecţiuni de dame şi mantoane”. În februarie 1933, acesta 
îşi extinde activitatea, adăugând şi comerţul de „agentură şi comision”. În decembrie 
1940, avea investit în firmă un capital de 500 000 de lei, capital care, în mai puţin de 
trei ani, ajungea la cifra de 2 000 000 de lei. Comerţul său s-a dezvoltat şi în anii 
ulteriori, dovadă fiind faptul că în 1946 capitalul era de 4 356 848 de lei. Firma a fost 
radiată un an mai târziu, la 22 decembrie 1947. Pe aceeşi stradă, la nr. 24, în 10 februarie 
1931, era inaugurat şi hotelul cehoslovacului Roupcova Bozena (n. Moroschi, 
Cehoslovacia)49. 
 Pe Calea Bucureşti, la nr. 37, figura înmatriculată, în 1931, firma lui Iohan 
Meditz (n. Vanbeulnum, Iugoslavia)50, care a primit diplomă de încetăţenire în anul 
1928. Atelierul său de „dogărie şi lemnărie” şi-a început activitatea la 10 iunie 
1919 în str. Ştirbei Vodă nr. 29, şi a fost mutat, ulterior, în Calea Bucureşti. Înce-
pând cu 1 aprilie 1937, la nr. 38, a funcţionat firma de „coloniale, agentură comision şi 
consignaţie” a grecului Meniadis D. Dimitrie (n. Hios, Grecia)51, având investit un 
capital de 50 000 de lei. La 1 februarie 1940, a mutat sediul în str. Vasile Alexandri, 
nr. 13. La 9 martie 1946, membrii Comitetului de Direcţie al Camerei de Comerţ şi 
Industrie din Craiova i-au permis să-şi extindă comerţul, adăugând: „fructe orientale 
şi indigene, articole alimentare, chimicale şi mărunţişuri”. 
 Câteva clădiri mai sus pe stradă, la nr. 47, funcţiona, în 1931, brutăria lui Andrei 
Silian (n. Zasle-Bitobi, Macedonia). Acesta şi-a început activitatea la 1 noiembrie 
1924 în str. Ştirbei Vodă, nr. 133. În anul 1946, capitalul investit se cifra la suma 
                                                 

47 Ibidem, dosar nr. 166/1931, ff. 1–10.  
48 Ibidem, dosar nr. 2173/1932, ff. 4–25.  
49 Ibidem, dosar nr. 1122/1931, f. 1.  
50 Ibidem, dosar nr. 927/1931, ff. 1–2. A venit în ţară din decembrie 1921 şi a lipsit între iulie 

1932 şi mai 1933 pentru efectuarea serviciului militar. 
51 Ibidem, dosar nr. 3657/1937, ff. 1–24.  
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de 1 500 000 de lei. Firma a fost naţionalizată, conform legii 119 din 11 iunie 194852. 
Tot în 1931, figura înregistrată în Registrul Comerţului, la nr. 99, firma armeanului 
Siragan Cialikian (n. Gheiwe, Asia Mică)53. Acesta deţinea o fabrică de „rahat şi 
bomboane”. Fabrica şi-a exercitat activitatea începând cu 1 martie 1926, mai întâi 
în str. Alexandru Lahovari nr. 164. În 1929, a înfiinţat şi o sucursală pentru „vânzări 
de coloniale” în str. Regele Ioaniţiu, nr. 61, cu emblema „Orient”. După un an, a mutat 
cele două sedii în str. Ştirbei Vodă nr. 99, păstrând sigla „Orient” şi, în anul următor, 
în Calea Bucureşti. Decesul proprietarului, la 7 iulie 1936, a impus radierea firmei, 
la 14 octombrie 1937. Soţia sa, Cialikian Verkine (n. Ceanghără, jud. Castimuni, 
Turcia)54, tot de naţionalitate armeană, obţinând livret de exercitarea profesiei pe 
cont propriu, valabil până la 31 decembrie 1937, a fost autorizată de Ministerul 
Muncii pentru a continua comerţul soţului său decedat. Firma înfiinţată pe numele 
său a păstrat emblema „Orient” şi a fost radiată conform ordinului Ministerului 
Economiei Naţionale cu nr. 114766/1942 şi 14667/1943. 
 La nr. 144 funcţiona, începând cu 17 noiembrie 1932, firma cu specific „constructor 
de zidărie şi lucrări publice” a italianului Gentilni Nicolo (n. Genova, Italia)55, iar 
la nr. 177 îşi desfăşura activitatea firma conaţionalului său, Giovani Valent (n. Venzone, 
Italia)56, înfiinţată la 6 octombrie 1931, având acelaşi obiect de activitate: „constructor 
de lucrări publice”. Pe aceeaşi stradă, se găsea, la 12 iunie 1931, la nr. 257, cafeneaua 
şi brutăria iugoslavului Mitanovici B. Ion (n. comuna Ţer, Macedonia), cunoscută 
locuitorilor oraşului sub emblema „Cafeneaua şi brutăria aliaţilor”. Comerciantul 
iugoslav şi-a început activitatea comercială la 8 decembrie 1927, când a deschis o 
cafenea pe strada Justiţiei nr. 4457.  

În Piaţa Marşeu (ulterior numită Piaţa Nouă), la mesele cu numărul 4 şi 5, îşi 
exercita comerţul cu coloniale armeanul Ferhadian B. Ferhat (n. Craiova)58, încă 
din 19 mai 1926. Firma sa, cu emblema „La Elefantul”, şi-a mutat sediul în octombrie 
1936 în Bld. Carol nr. 17. Începând cu 1932, la nr. 4 era înregistrată la Registrul 
Comerţului şi firma individiuală Ernest Ovarez (n. com. Mezin Kevest, Ungaria)59, 
care se ocupa cu comerţul cu horticultură. Acesta deţinea şi o sucursală pe care o 
radiază la 28 mai 1947. Fiind apatrid, a depus actele la Ministerul Justiţiei pentru 
obţinerea cetăţeniei. La nr. 108, începând cu data de 22 iulie 1933, îşi vindea 
zarzavaturile şi fructele grecul Vanghelos Spiros (n. Macedonia)60. În 1942, acesta 
avea investit un capital de 50 000 de lei. În aceeaşi piaţă, la nr. 117, şi-a desfăcut 
                                                 

52 Ibidem, dosar nr. 355/1931, ff. 1–12. 
53 Ibidem, dosar nr. 527/1931, ff. 1–4.  
54 Ibidem, dosar nr. 3903/1937, ff. 1–14. Aceasta a venit în România la 23 septembrie 1923, 

fără a mai părăsi ţara, şi pe tot acest timp a avut o bună purtare în societate. În anii 1923–1925, a trăit 
în Constanţa, apoi la Craiova. 

55 Ibidem, dosar nr. 2201/1932, ff. 1–13. Italianul a venit în România în anul 1900. 
56 Ibidem, dosar nr. 985/1931, ff. 1–2.  
57 Ibidem, dosar nr. 52/1931, ff. 1–2, 4.  
58 Ibidem, dosar nr. 320/1931, ff. 1–2.  
59 Ibidem, dosar nr. 1892/1932, ff. 1–5. 
60 Ibidem, dosar nr. 2416/1933, ff. 1–14. Vanghelos Spiros a venit în ţară în 1892. 
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marfa şi sârbul Gheorghe Stefanovici (n. Negotin, Iugoslavia)61, în perioada 18 mai 
1926–1 ianuarie 1934. Firma avea ca obiect de activitate „grădinăritul”. După o 
absenţă de trei ani, în aprilie 1937, acesta şi-a reluat comerţul cu zarzavaturi la 
aceeaşi locaţie. Firma a fost radiată din oficiu la 31 martie 194662.  
 Timp de 24 ani, grecul Meniadis Mihail (n. Ellata-Hios, Grecia)63 şi-a îmbiat 
cumpărătorii cu fructele şi colonialele expuse la mesele 154–155. Firma şi-a început 
activitatea la 24 aprilie 1922 şi a încetat-o la 15 iunie 1946, ca urmare a decesului 
său. La 28 noiembrie 1935, acesta a deschis o sucursală în str. Cuza Vodă, nr. 68, unde 
desfăşura comerţul de „coloniale, delicatese, fructe şi mărunţişuri”. Sucursala, în 
care a investit un capital de 50 000 de lei, a fost condusă personal şi a fost radiată 
un an mai târziu, la 10 noiembrie 1936. Din livretul de exercitarea profesiei pe cont 
propriu reiese că din momentul intrării în ţară, în 1891, nu a mai părăsit România. 
 La nr. 170, funcţiona, de la 1 octombrie 1905, pescăria grecului Vasile Hristea 
Nicolaidis (n. Lehova Castonia, Grecia)64. În dreptul obiectului de activitate era 
trecut, în Registrul Comerţului, comerţul „de pescărie şi coloniale”. Fire caritabilă, 
acesta a oferit un ajutor de 4 400 de lei unui număr de 15 negustori. 
 În Piaţa Elca, la nr. 2, a fost deschis, în 9 decembrie 1925, magazinul cu 
coloniale al lui Moise B. Abram (Avram) (n. Belgrad)65. În anul 1926, comerciantul 
dobândea naţionalitatea română. În aceeaşi piaţă, la nr. 12, polonezul Efraim Stein 
avea ca domeniu de activitate „cereale în comision”. În perioada 1912–1927, şi-a 
desfăşurat activitatea în oraşul Calafat, apoi a mutat întreaga afacere în Craiova66. 
Tot la nr. 12 figura, în 1931, în evideţa Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj, firma 
individuală Artin Minas Melikian (n. Huruia, Persia)67. Armeanul a înfiinţat, la 
21 februarie 1926, o firmă al cărei domeniu de activitate era comerţul de „cafea, 
coloniale şi mărunţişuri”. Timp de 15 ani, magazinul său cu coloniale a fost cunoscut 
locuitorilor urbei sub emblema „Crucea de Aur”, pe care o înlocuieşte, la 31 ianuarie 
1941, cu „La cămila de aur”. La 16 ianuarie 1943, avea declarat un capital de 
100 000 de lei la care adăuga valoarea imobilului de 600 000 de lei şi a mobilierului 
de 100 000 de lei, deci, un total de 800 000 de lei. Firma a activat la mai multe 
adrese. În perioada 1926 – 26 aprilie 1933, şi-a desfăşurat activitatea în str. Elca, la 
nr. 8 şi 12, şi, apoi, în str. Madona Dudu, la nr. 54, respectiv 61 (26 aprilie 1933 – 
1943). Firma a fost radiată pe baza ordinului Ministerului Industriei şi Comerţului 
nr. 114766/1942 şi a ordinului nr. 14667/1943.  

În strada Calomfirescu, la nr. 46, respectiv 81, băcănia armeanului Jagligian 
Artin (n. Angora, Turcia)68 şi-a desfăşurat activitatea în perioada 1927–22 mai 
                                                 

61 Ibidem, dosar nr. 276/1931, ff. 1–2.  
62 Ibidem, dosar nr. 3715/1937, ff. 1–3.  
63 Ibidem, dosar nr. 120/1931, ff. 1–4; ibidem, dosar nr. 3058/1935, ff. 3–17. 
64 Ibidem, dosar nr. 100/1931, ff. 1–3. Avea 4 clase secundare. 
65 Ibidem, dosar nr. 381/1931, ff. 1–2.  
66 Ibidem, dosar nr. 1116/1931, ff. 1–2. 
67 Ibidem, dosar nr. 102/1931, nenumerotat.  
68 Ibidem, dosar nr. 117/1931, ff. 1–13.  
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1935. Pe baza livretului obţinut de la Ministerul Muncii, a deschis, în anul 1925, în 
str. Banatului nr. 2, o firmă a cărei activitate era comerţul „de băcănie, foi de 
plăcintă, cafea şi fructe”. După mutarea sediului din str. Calomfirescu, la 22 mai 
1935, firma a activat la mai multe adrese: str. Principele Nicolae, nr. 41 (22 mai 
1935 – 2 nov. 1937) şi str. Dl. Tudor nr. 50 (2 nov. 1937 – 1945). În 1945, titularul 
firmei a cerut radierea acesteia, pe motiv că este bolnav şi bătrân. 
 Pe strada Alexandru cel Bun, la nr. 127, îşi primea clienţii, în magazinul său 
de coloniale, iugoslavul Genicik K. Vlastimir (n. Korbova, Iugoslavia)69. Acesta a 
înfiinţat, la 1 iulie 1931, o firmă având ca obiect de activitate „coloniale şi mărun-
ţişuri”. Firma şi-a desfăşurat activitatea, la început, în str. Alexandru cel Bun nr. 127 
şi 107 (1931 – mart. 1938) şi apoi în str. Buzeşti nr. 8 (mart. 1938 – dec. 1942). În 
1942, Genicik K. Vlastimir menţiona că, în conformitate cu certificatul eliberat de 
Chestura Municipiului Poliţiei Craiova, cu nr. 4.559 din 23 octombrie 1942, şi certi-
ficatul cu nr. 133, din 19 septembrie 1942, eliberat de Societatea Culturală „TIMOC” 
din Bucureşti, era calificat ca fiind de origine etnică român din Valea Timocului şi 
nu mai este supus iugoslav, trecând de drept ca român şi fiind scutit de toate actele 
cerute de lege pentru un supus străin. Firma a fost radiată în decembrie 1942.  
 Pe strada Mărgăritari nr. 168, se găsea băcănia rusului Preadcenco Ion 
(n. Ecaterinoslov, Rusia,)70. Acesta şi-a inaugurat magazinul la 15 mai 1921, pe 
aceeaşi stradă, la nr. 130. În 1931, acesta figura în Registrul Comerţului, la obiectul 
de activitate, cu comerţul de „băcănie şi mărunţişuri”. 
 Pe strada Bucovăţ, la nr. 22, îşi desfăşura activitatea comerciantul cehoslovac 
Schmiedel Robert (n. Niklasdorf, Cehoslovacia)71. Acesta deţinea o ceasornicărie, 
inaugurată la 12 mai 1934, în care a investit un capital de 20 000 de lei. Ca obiect 
de activitate era trecut, în Registrul Comerţului, „ceasornicărie şi bijuterie”. La 
21 februarie 1938, proprietarul a mutat sediul în str. Madona Dudu nr. 59.  
 Cunoscută locuitorilor de pe aceastră stradă, era şi băcănia armeanului Davidian 
Hacig (n. Constantinopol)72. Emblema era intitulată sugestiv: „La Armean”. Firma 
a fost înmatriculată la 3 august 1931, în str. Bucovăţ nr. 38, iar din 20 ianuarie 1939, 
la nr. 47. Pentru a-şi putea desfăşura comerţul, acesta a obţinut livret de exercitarea 
profesiei încă din 1903. În mai 1933, a deschis o sucursală în str. Buzeşti nr. 27. Cu 
aceată ocazie, a solicitat înlocuirea siglei existente cu aceea de „Cafea Ideal”. Un 
an mai târziu, a mutat sediul sucursalei în str. Cuza Vodă, nr. 68, pe care a radiat-o 
la 29 martie 1937. Davidian Meribe, de profesie menajeră (n. Constantinopol.)73, 
deţinea un magazin cu coloniale pe aceeaşi stradă, la nr. 47. Firma, înfiinţată 
la 17 aprilie 1935, şi-a încetat activitatea după numai trei ani, fiind închisă la 
10 octombrie 1938.  
                                                 

69 Ibidem, dosar nr. 310/1931, nenumerotat.  
70 Ibidem, dosar nr. 441/1931, ff. 1–3.  
71 Ibidem, dosar nr. 2618/1934, ff. 1–5.  
72 Ibidem, dosar nr. 444/1931, ff. 1–11.  
73 Ibidem, dosar nr. 2869/1935, ff. 1–7. 
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Puţin mai sus, la nr. 94, era înregistrată în Registrul Comerţului, bragageria 
albanezului Rachip Baki (n. Dobridol, Macedonia)74. Firma avea o activitate neîntre-
ruptă din 11 noiembrie 1922, având sediul, mai întâi, la nr. 96 şi, în 1931, la nr. 94. 
Ca obiect de activitate era trecut, în 1922, „bragagerie şi alte mărunţişuri” iar în 
1931 „bragagerie şi bombonărie”. O bragagerie deţinea, din 22 aprilie 1915, şi 
sârbul Chiasip Osman (n. Dobridol, Macedonia)75. Aceasta a funcţionat mai întâi 
în str. Bucovăţ nr. 96, şi, în 1931, în str. Bucovăţ nr. 111.  

Pe strada Calea Brestei, la nr. 29, figura, în 1931, cu un magazin de colo-
niale, grecul Pipidi M. Limonia (n. Insula Hio, Grecia)76. Acesta a înmatriculat firma 
de coloniale şi băuturi spirtoase în 1909, în str. Barbu Catargiu nr. 17, şi a condus-o 
în calitate de tutore. În 1931, şi-a redus comerţul, rămânând să comercializeze doar 
băuturi spirtuoase cu amănuntul. În martie 1938, l-a angajat pe Petre M. Gulia condu-
cător al magazinului, după care, la 1 iunie 1939, magazinul îşi înceta activitatea. 

Pe strada Opanez, Cumini Giovani, zidar de meserie (n. Cividale-Udine, Italia), 
de naţionalitate italiană, a înfiinţat o firmă, al cărei obiect de activitate era „executare 
de lucrări publice”. Firma a fost înfiinţată la 11 iunie 1931 şi îşi desfăşura activi-
tatea în str. Opanez nr. 16. La scurt timp, la cererea Ministerului Muncii şi Ocrotirii 
Sociale, Preşedintele Camerei de Comerţ a radiat firma din Registrul Comerţului pe 
motiv că „înmatricularea sa fusese făcută în baza livretului de exercitarea profesiei 
ce respectivul cetăţean poseda ca salariat, ceea ce contravenea dispoziţiilor art. 20 
din legea pentru protejarea muncii indigene, iar pentru înscrierea de firme era 
necesar prezentarea unui livret de exercitarea profesiei pe cont propriu”. În aceste 
contiţii, Ministrul Muncii a respins şi cererea privind autorizarea şederii în România 
a lui Cumini Giovani77.  

Atelierul de sculptură în lemn al sârbului Sichel I. Iosif (n. Gratz, Austria)78, 
se găsea, în 1931, pe strada Sineasca, la nr. 34. Acest atelier şi-a început activitatea 
în 1915 şi a fost radiat în martie 1945, proprietarul motivând probleme de sănătate. 
A funcţionat în străzile Unirii nr. 34 (1915–1931) şi Sineasca nr. 34 (1931–1945). 
Din informaţii de arhivă aflăm că, în conformitate cu Jurnalul Consiliului de 
Miniştri nr. 1361 din 13 decembrie 1932, publicat în M.O. nr. 71 din 25 Martie 
1933, şi după cum se constată şi din certificatul nr. 17837/11200 din 7 iulie 1940, 
Sichel I. Iosif devenea cetăţean român. 

Fabrica de trăsuri şi produse din ciment, aparţinând germanului Roth Friderich 
(n. Karlsruhe, Germania)79, avea sediul în strada Vlad Ţepeş nr. 2. Firma, înmatricu-
lată în 28 aprilie 1900, a funcţionat până la 20 martie 1937, când Roth Friderich a 
cerut radierea, deoarece intenţiona să îşi înscrie firma în asociaţie cu fiul său, 
                                                 

74 Ibidem, dosar nr. 1733/1931, f. 1.  
75 Ibidem, dosar nr. 1734/1931, f. 1.  
76 Ibidem, dosar nr. 875/1931, ff. 1–11.  
77 Ibidem, dosar nr. 48/1931, ff. 1–2.  
78 Ibidem, dosar nr. 200/1931, nenumerotat.  
79 Ibidem, dosar nr. 439/1931, ff. 1–9.  
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Wilhelm Friderich Roth. La obiectul comerţului, în Registrul Comerţului era menţionat: 
„fabrică de trăsuri, garaje de automobil şi o fabrică de produse cimentate”. La 1 martie 
1939, firma nu apărea radiată. 

Pe strada C.A. Rosetti nr. 3, îşi desfăşura activitatea, începând din anul 1931, 
atelierul de „pictură de firme” aparţinând cehoslovacului Brettschneider Frantz 
(n. Kladno, Cehoslovacia)80, cunoscut urbei sub emblema „La Lupescu”. Firma a fost 
înmatriculată la 23 decembrie 1913, în str. Madona Dudu nr. 30. La 6 noiembrie 1931 
a rămas fără emblemă.  

Pe Bulevardul Barbu Ştirbei figura, în evidenţa Camerei de Comerţ Dolj, 
firma individuală a italianului Zanotini Silvio Giovani (n. Aviana, Italia)81. În dreptul 
obiectului de activitate, în Registrul Comerţului, acesta a trecut: „Antreprenor şi 
constructor de binale şi lucrări publice”. Firma a fost înmatriculată la 18 februarie 1916 
şi avea posibilitatea să desfăşoare activitate în orice localitate din ţară.  

Pe strada Sfinţii Apostoli nr. 8, a funcţionat, între 1 septembrie 1928 şi 10 iulie 
1934, depozitul lui Marcu Gh. Bey (n. în comuna Blaţa, Macedonia)82. Potrivit 
informaţiilor de arhivă, acesta era recunoscut ca având naţionalitate română. Comerţul 
exercitat de firma sa era: „cereale, cherestea şi lemnărie”. Avea sucursală în comuna 
Risipiţi, unde deţinea şi un magazin universal. În 1934, a mutat sediul comerţului 
său în Bld. Barbu Ştirbei, colţ cu Bld. Romanescu, adoptând, totodată, şi emblema 
„Molift”. La 25 mai 1935, a renunţat la comerţul cu cherestea şi lemnărie, continuând 
să-l exercite doar pe acela de cereale. 

În perioada 2 august 1926 – 8 decembrie 1947, pe strada Doamnei la nr. 70, 
şi-a desfăşurat activitatea firma de „antreprenor de lucrări publice”, aparţinând italia-
nului Tamburini Bruno (n. Sofia, Bulgaria)83. În martie 1946, acesta avea investit 
un capital de 9 000 000 lei. În decembrie 1947, a mutat sediul în str. Al. Nicolaid 
nr. 23, iar doi ani mai târziu, la 8 decembrie 1949, cerea radierea firmei. 

Tot o firmă de antreprenor de lucrări publice se găsea şi pe strada Viorelele 
nr. 7. Aceasta aparţinea italianului Bearzi Vitorio (n. Pordemone-Udine, Italia)84 şi 
a fost înmatriculată la 26 mai 1933, având investit un capital de 100 000 de lei. 

Pe strada Postelnicu Fir la nr. 15–17, se găsea „atelierul de căldărărie şi atelierul 
mecanic” al sârbului Latcovici Dragomir (n. Zăicoi, Serbia-Valea Timocului)85, 
înfiinţat la 6 august 1920, cu un capital de 20 000 de lei. În anul 1908, a dobândit 
cetăţenie română prin livretul militar matricol din 1908. În anul 1933, acesta figura 
şi cu o sucursală în str. Cuza Vodă nr. 46. Atelierul mecanic a fost desfiinţat în 31 martie 
1942. La 7 octombrie 1947, din cauza decesului proprietarului, a fost radiată firma, 
                                                 

80 Ibidem, dosar nr. 1613/1931, ff. 1–3.  
81 Ibidem, dosar nr. 2139/1932, ff. 1–3.  
82 Ibidem, dosar nr. 154/1931, ff. 1–4.  
83 Ibidem, dosar nr. 2419/1933, ff. 1–29.  
84 Ibidem, dosar nr. 2383/1933, f. 3.  
85 Ibidem, dosar 2421/1933, ff. 1–12. S-a născut în 16 noiembrie 1885 şi a decedat în 11 aprilie 

1947. 
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comerţul urmând să fie continuat de soţia sa, Gheorghiţa Latcovici, avându-l drept 
conducător tehnic pe meşterul căldărar Constantin Ionescu. 

Pe strada Alexandru Lahovari nr. 1, a funcţiont, între 16 iulie 1925 şi 
19 octombrie 1933, magazinul „de manufactură şi marunţişuri” aparţinând polonezului 
Jean Reif (n. Stojance, Polonia)86. Un conaţional al său, Solomon Lax (n. Colomea, 
Polonia), şi-a deschis, pe aceeaşi stradă, la nr. 17, un atelier de tinichigerie87. 
Atelierul, inaugurat la 21 aprilie 1892, a funcţionat la mai multe adrese: în Mahalaua 
Ştefan Gheorghe vechi, în str. Lipscanii noi şi în str. Alexandru Lahovari nr. 17 
(1931 – 1 aprilie 1937), când a fost radiată firma.  

La nr. 32, şi-a desfăşurat activitatea, în perioada octombrie 1932 – 8 mai 1935, 
sucursala firmei Zisu Şerman (n. Chişinău, Basarabia)88. Firma a fost înfiinţată la 
4 iulie 1927 şi radiată în mai 1935. Sediul central se afla în Galaţi, str. Artelor nr. 6, şi 
era cunoscută sub emblema „Zisu Şerman şi Fiu”. Ca obiect de activitate, era înregis-
trat în Registrul Comerţului: „manufactură, galanterie şi bumbace”. La conducerea 
sucursalei a fost numit administrator Iosif Şermann. Şerman Zisu a dobândit 
cetăţenia română prin cartea de alegător a judeţului Ocol II, nr. 1157/1926.  

Cetăţeanul albanez Zgalla P. Ioan (n. Beliţa de Jos, Macedonia)89 a înfiinţat, 
la 6 noiembrie 1924, în strada Emil Gârleanu, la nr. 3, un magazin universal 
cunoscut, iniţial, sub emblema „Fericirea”, denumire la care renunţă la 26 februarie 
1938, pentru a o adopta pe aceea de „La Rândunica”. În cadrul magazinului, 
comercializa produse de galanterie şi tot felul de mărunţişuri, adăugând treptat 
comerţul cu parfum (1933), manufactură (1946) şi stofe (1947). Firma a funcţionat 
la adresele: str. Emil Gârleanu nr. 3 (6 noiembrie 1924 – 26 februarie 1938) şi str. 
Lipscani nr. 68 (februarie 1938 – martie 1949). Capitalul investit a ajuns, în anul 
1946, la 2 000 000 de lei. La 30 martie 1949, Ministerul Comerţului şi Alimentaţiei 
aproba încetarea definitivă a activităţii. În anul 1941, a renunţat la cetăţenia albaneză, 
după cum o dovedeşte Poliţia Craiova. 

Pe strada Părului nr. 35, a funcţionat, în perioada 1931 – martie 1942, maga-
zinul de coloniale cu emblema „Dealul Părului”, aparţinând sârbului Velcovici Filip 
(n. Vefciuma, Macedonia)90. Firma a fost înfiinţată în 1926 având ca obiect de 
activitate: „comerţul de mărunţişuri de băcănie”, cu sediul în str. Basarabiei nr. 29. 
În 1942, decesul titularului a dus la radierea firmei. 

Pe strada Lipscani, o altă importantă arteră comercială situată în zona centrală 
a oraşului, se afla, în 1931, la nr. 35, magazinul de mărunţişuri al grecului Avram 
Levy (n. Adrianopol)91. Cu toate că la momentul înfiinţării, 15 ianuarie 1921, 
practica comerţul de „agentură şi comision”, în anul 1925, renunţă la acesta şi, 
                                                 

86 Ibidem, dosar nr. 76/1931, ff. 1–3.  
87 Ibidem, dosar nr. 1261/1931, ff. 1–6.  
88 Ibidem, dosar nr. 1867/1932, ff. 1–7.  
89 Ibidem, dosar nr. 67/1931, nenumerotat.  
90 Ibidem, dosar nr. 158/1931, ff. 1–8.  
91 Ibidem, dosar nr. 75/1931, ff. 1–15. Avram Levy s-a născut în 15 aprilie 1866 şi a decedat în 

25 mai 1937, la Craiova. 
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odată cu mutarea sediului în str. Copertari nr. 27, a exercitat doar comerţul de 
mărunţişuri. Tot în 1925, revine cu comerţul său în str. Lipscani nr. 49 şi, ulterior, 
la nr. 35. Activitatea se diversifică, adaugând, în 1933, şi comerţul „de parfumerie 
în genere şi magazin universal”. Firma şi-a încetat activitatea la 9 iulie 1938, fiind 
radiată la un an după decesul proprietarului.  

Armeanul Hatchadurian Melcon (n. Matcheran, Armenia)92 deschidea, pe 
aceeaşi stradă, la nr. 46, în 3 septembrie 1934, magazinul de ,,manufactură şi galanterie” 
cunoscut urbei „la Olteanca”, iar la nr. 64 se găsea magazinul grecului Sabetay S. 
Sabetay (n. Ianina, Grecia)93, înfiinţat la 3 noiembrie 1932, unde comercializa pro-
duse de „manufactură, galanterie, mărunţişuri, confecţii şi încălţăminte”. După trei 
ani de activitate, a mutat sediul în str. Emil Gârleanu nr. 7, unde a fucţionat până la 
23 ianuarie 1941, când a radiat firma. 

Turcul Lillu Haim (Craiova)94 figura în Registrul Comerţului, în anul 1931, 
pe strada Regina Elisabeta nr. 13, cu un birou de agentură şi comision. Firma a 
fost înmatriculată la 27 mai 1925 şi a avut, pentru început, sediul în str. Madona 
Dudu, nr. 38. Acesta a condus agenţia prin intermediul împuternicitului C-tin Sgoanţă. 

În 1931, în strada Fraţii Goleşti nr. 77, se găseau brutăria şi băcănia sârbului 
Anghelovici Sfetcu (n. comuna Ţer, Macedonia)95. Brutăria, deschisă în anul 1915, 
în comuna Bârza, a fost mutată ulterior în Craiova, Bld. Carol I, nr. 103 şi apoi în 
str. Fraţii Goleşti. După 3 ani de activitate, la 15 decembrie, a radiat comerţul de 
băcănie. Două luni mai târziu, a renunţat şi la brutărie, încheindu-şi, totodată, şi 
activitatea comercială. Pentru a-şi putea realiza comerţul, Anghelovici Sfetcu deţinea 
autorizaţia din 17 martie 1926, livret de exercitarea profesiei din 1930 şi bilet de 
liberă petrecere din 192496. 

În strada Sf. Dumitru nr. 10, bulgarul Rosanis Haine (n. Vidin, Bulgaria)97 
deţinea, în 1931, o firmă al cărei obiect de activitate era: „comision, cereale şi 
comerţ de cereale”. Firma şi-a început activitatea în 1923, având sediul în str. Dima 
Popovici, nr. 1. În 1925, Rosanis Haine făcea menţiunea că este şi mandatar al 
firmei Compania Continentală de Export S.A. din Brăila pentru a face comerţ cu 
                                                 

92 Ibidem, dosar nr. 2680/1934, ff. 1–18. La 7 mai 1934, Melcon Hatchadurian a înfiinţat, 
împreună cu Franceska Crusti, din Craiova, societatea în nume colectiv Hatchadurian & Crusti, cu 
emblema „La olteanca elegantă”, care se ocupa cu comerţul de „manufactură, galanterie şi confecţiuni”. 
Societatea avea sediul în str. Lipscani nr. 46 şi deţinea un capital de 40 000 de lei. Firma era condusă 
de Franceska Crusti, personal sau prin intermediul soţului său, Petre Crusti. Administrator fusese 
numit Hatchadurian Melcon. Ca angajat aveau o casieră. La 6 august 1934, au renunţat la asociaţie, 
activitatea fiind continuată de către Hatcadurian Molcon, care şi-a însuşit atât activul cât şi pasivul. 

93 Ibidem, dosar nr. 2350/1933, ff. 1–29. În perioada 5 septembrie 1924 – 29 octombrie 1932, 
pe când locuia în oraşul Turnu Severin, a deţinut, în str. Calea Traian, Casele Gh. Stoicescu, nr. 133, un 
spaţiu comercial unde comercializa produse de manufactură, galanterie şi mărunţişuri. Firma, cunoscută 
sub emblema „La Albina”, a fost radiată în octombrie 1932, când comerciantul a părăsit oraşul. Sabetay 
S. Sabetay a venit în România pe 5 martie 1906 şi a fost căsătorit cu Marieta I. Eschenasy. 

94 Ibidem, dosar nr. 510/1931, f. 1.  
95 Ibidem, dosar nr. 152/1931, ff. 1–7.  
96 Ibidem, f. 6. 
97 Ibidem, dosar nr. 199/1931, ff. 1–2.  
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cereale în comision. În 1931, conducea agenţia specială din Craiova a acestei 
Companii, iar în 1932 era conducătorul subagenţiei Calafat, care avea ca obiect de 
activitate doar cumpărarea de mărfuri98. Rosanis Haine a dobândit cetăţenia română 
prin cartea de alegător 1928/1928. Puţin mai sus, pe aceeaşi stradă, la nr. 35, a funcţionat, 
în perioada 1919–1943, brutăria sârbului Marcovici E. Dumitru (n. Vraneştiţa, 
Iugoslavia)99. În iulie 1943, aceasta şi-a mutat sediul în str. Matei Basarab nr. 4, şi, 
ulterior, la nr. 190. Capitalul investit în ianuarie 1946 ajungea la suma de 1 000 000 de 
lei. Firma şi-a încetat activitatea la 11 iunie 1948, când întreprinderea a trecut în 
patrimoniul statului, fiind naţionalizată pe baza legii 119 din 11 iunie 1948. 

O altă brutărie, aparţinând sârbului Isian Stoica (n. Velmevitzi, Bitolia), era 
înregistrată, în 1931, la Camera de Comerţ şi Industrie Dolj, în strada Sf. Gheorghe 
Nou nr. 31. Acesta şi-a început activitatea încă din 14 mai 1916, când a deschis „un 
cuptor de făcut pâine şi cozonaci” în str. Fraţii Goleşti nr. 42. În aceeaşi perioadă, avea 
şi o sucursală în str. Sf. Dumitru nr. 17. Brutăria a fost înschisă la 1 octombrie 1935100. 

O brutărie a existat şi pe strada Amaradiei nr. 42. Proprietar era sârbul 
Simionovici Matei Andreevici (n. Cladovic, Iugoslavia). Acesta avea brutăria din 
10 decembrie 1922. La 6 septembrie 1935, a mutat sediul în Bariera Vâlcii101.  

În strada Gherceştii-Noi nr. 5, a funcţionat, în perioada 1932 – 10 septembrie 
1938, hanul şi birtul economic aparţinând sârbului Ivanovici Antonie (n. Cladic, 
Macedonia)102. Activitatea sa comercială a început în 1921, când, la 21 noiembrie, 
deschidea o brutărie cu sediul în comuna Şimnicu. După cinci ani de activitate, la 
această adresă, i-a mutat sediul în Bariera Vâlcii. Firma a fost radiată în 1938. 

Pe strada Matei Basarab, se găsea depozitul de făină ce aparţinea lui Bogoe 
M. Vlintovici (n. Ţer, Macedonia), de naţionalitate iugoslavă. Sugestivă pentru 
definirea comerţului este emblema „Făina”, firma având ca obiect de activitate: 
„cereale şi depozit de făină”. Acest depozit, înfiinţat la 12 mai 1934, avea sediul 
înregistrat la nr. 13. Potrivit Chesturii Poliţiei Craiova/1934, respectivul comerciant 
a investit în intreprindere, la momentul înfiinţării, un capital de 133 832 de lei103.  

Pe strada Alexandru Lahovari nr. 117, „Ceasornicăria modernă”, aparţinând 
sârbului Savu Dimitrievici (Corbova-Kraina, Iugoslavia)104, îşi începea activitatea 
                                                 

98 M.O., partea a 2-a, nr. 276, 25 noiembrie 1931, p. 13973; idem, partea a 2-a, nr. 260, 
5 noiembrie 1932, p. 9793. 

99 S.J.A.N. Dj, Fond Camera de Comerţ şi Industrie Craiova. Firme individuale, dosar nr. 147/1931, 
nenumerotat. Studii: 3 clase gimnaziale. 

100 Ibidem, dosar nr. 408/1931, ff. 1–4. A dobândit naţionalitatea română în 1926. 
101 Ibidem, dosar nr. 1745/1931, ff. 1–3.  
102 Ibidem, dosar nr. 1921/1932, ff. 1–4.  
103 Ibidem, dosar nr. 2624/1934, ff. 1–11. Acesta deţinea livret de liberă petrecere, eliberat de 

Serviciul special de Siguranţă Craiova, şi livret de exercitarea profesiei, eliberat de Ministerul Muncii, 
valabil până la 1 iunie 1934. 

104 Ibidem, dosar nr. 157/1931, nenumerotat. Acesta a venit în România la 25 aprilie 1921 şi, 
după ce a locuit la Turnu Severin 14 zile, la 9 mai s-a stabilit la Craiova. Avea livret de exercitarea 
profesiei vizat până la 31 decembrie 1940. Avea ca studii 4 clase primare. La 21 august 1930, Savu 
Dimitrievici renunţa la cetăţenia sârbă şi devenea cetăţean român, fiind şi căsătorit cu o româncă şi 
având 3 copii.  
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în anul 1929. În anul 1940, capitalul investit era de 60 000 de lei, iar în 1948 
ajungea la valoarea de 300 000 de lei. În perioada 1940–1946, şi-a diversificat 
comerţul, adăugând: „optică, articole de bijuterii şi argintărie”. La 9 decembrie 1948, 
a radiat celelalte ramuri ale afacerii, rămânând doar cu atelierul de ceasornicărie. Pe 
aceeaşi stradă, la nr. 131, a funcţionat, în perioada 24 februarie 1931 – iulie 1932, şi 
atelierul de croitorie al conaţionalului său, Ştefanovici Branco (n. Negotin, Serbia)105. 

Pe strada Severinului nr. 17, în perioada 25 ianuarie 1933 – 5 martie 1943, 
şi-a desfăşurat activitatea firma de „mezelărie şi cârnăţărie” a cehoslovacului Strömpl 
Ladislav (n. Nyzny-Medzeri, Cehoslovacia)106. Bragageria sârbului Arif Islam 
(n. Capasdol, Iugoslavia) se găsea, în 1931, pe strada Barbu Catargiu nr. 33107. 
Acesta şi-a înmatriculat firma la 15 octombrie 1925, având ca obiect de activitate 
„bragagerie, zahariale, coloniale şi altele” şi sediul în str. Anastasie Stolojean. Firma a 
fost radiată conform ordinului Ministerului Economiei Naţionale 114766/1942 şi 
nr. 14667/943, iar la 12 august 1947 a cerut reînscrierea firmei. 

Vincent Verner (n. Bilam, Boemia)108, de naţionalitate cehoslovac, a înmatriculat, 
la 27 septembrie 1926, un atelier „de tors, dărăcit lâna şi piuit dimia”, cu sediul în 
strada Tabaci nr. 27. La 28 ianuarie 1937, a încetat activitatea. 

În Camera de Comerţ şi Industrie Dolj era înregistrată, în strada Kogălniceanu 
nr. 17, în anul 1931, firma individuală a germanului Meinike Wilhelm (n. Nurtengen, 
Germania)109. Acesta avea un atelier de tricotaje, înscris la 15 iunie 1924, cu sediul 
în str. Horia nr. 2, pe care l-a mutat, în 1927, în str. Abatorului nr. 28 iar, în 1931, 
în str. Kogălniceanu. Firma a fost închisă la 1 februarie 1932, dar activitatea sa a 
fost continuată de soţie, Passera Meinike Wilhelm Lydia (n. Trivero, Italia), de 
naţionalitate italiană, şi, ulterior, germană, prin firma înfiinţată la 21 septembrie 
1932. Pentru a putea continua activitatea soţului, a obţinut cartea de meşter cu 
nr. 24/1932 şi aprobarea Ministerului de Industrie şi Comerţ nr. 109241/1932. 
Lidia Meinike figura înscrisă la Biroul Controlului Străinilor de pe lângă Chestura 
Craiova. A venit în ţară la 3 aprilie 1912. În 1943, a înfiinţat şi o secţie de ciorăpărie 
căreia i-a atribuit un capital de 500 000 de lei, secţie care a funcţionat numai un an 
de zile. În februarie 1946, adoptă emblema „Tricotaje Meinike”. Capitalul firmei 
reprezenta, la data respectivă, 300 000 de lei110. În baza hotărârii Conferinţei de la 
Potsdam (1945), Decretul-lege nr. 182 din 21 martie 1946 prevedea trecerea activelor 
germane în proprietatea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste111. Drept urmare, 
la 16 iulie 1946, activele germane ale firmei „Lydia Wilhelm Meinike Passera” 
au trecut în proprietatea U.R.S.S. Prin decizia Comitetului de direcţie al Casei  
                                                 

105 Ibidem, dosar nr. 212/1931, ff. 1, 3.  
106 Ibidem, dosar nr. 2290/1933, ff. 1–6.  
107 Ibidem, dosar nr. 657/1931, ff. 1–5.  
108 Ibidem, dosar nr. 567/1931, ff. 1–4.  
109 Ibidem, dosar nr. 1264/1931, ff. 1–4.  
110 Ibidem, dosar nr. 2257/1932, ff. 1–33.  
111 M.O., partea I, 114, nr. 70, 23 martie 1946, pp. 2656–2657. 
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de administrare şi supraveghere a bunurilor inamice (C.A.S.B.I.) nr. 2535 din 
29 ianuarie 1946, Comisia Română de legătură cu Comisia aliată de control a 
numit ca administrator al firmei pe Elena Gheorghe112.  

La 4 decembrie 1946, reprezentantul Administraţiei Întreprinderilor şi Bunurilor 
Sovietice, Dedcov Vladimir Ivanovici, declara că această întreprindere a fost 
preluată de Reprezentanţa Comisiei a U.R.S.S. în România. La 26 august 1948, 
proprietara firmei a primit ordin de la Camera de Comerţ Alba Iulia să radieze 
firma din Craiova. O lună mai târziu, la 28 septembrie, firma a fost preluată de 
Societatea Ţeba din Sebeş Alba, proprietatea U.R.S.S.113 

Un atelier de croitorie funcţiona, începând cu 2 octombrie 1930, şi pe strada 
Sf. Mina, la nr. 28. Acesta aparţinea cehoslovacului Mracek Venceslau (n. Popoviţa, 
Cehoslovacia). Proprietarul atelierului a deschis, la aceeaşi dată, şi o sucursală 
pentru comerţul de tipografie în oraşul Buzău. Firma şi-a încetat activitatea la 
7 iunie 1946. În 1925, Primăria Craiova certifica faptul că acesta era cetăţean 
român pe baza certificatului cu nr. 13446/1913 al Ministerului de Justiţie. De 
asemenea, deţinea certificatul de încetăţenire cu nr. 7227/1925114. 

Pe strada Smârdan, la nr. 17, se găsea magazinul comerciantului armean 
Dilberian Gazaros (armean, n. Eghin, Armenia), având emblema „La Paşa”. Acesta 
se ocupa cu comerţul de „coloniale şi mărunţişuri en gross şi en detail” încă din 
1926. La l5 iulie 1931, a înregistrat în Registrul Comerţului şi o sucursală în str. 
Unirii nr. 90, care se ocupa cu comerţul de „cafea şi coloniale”. Începând cu 
7 martie 1934, a strămutat întreaga activitate în str. Unirii nr. 90. În perioada 1937–1939, 
sediul firmei a funcţionat în str. Severinului, la nr. 17, respectiv 13. În decembrie 1939, 
a renunţat să mai exercite activitatea en gros, rămânând doar cu cea en detail115. 

Indiferent că vorbim despre armeni, italieni, polonezi, turci, germani, sârbi, 
cehoslovaci, ruşi, elveţieni, greci, albanezi, unguri, austrieci etc., trebuie să recunoaştem 
că au avut o contribuţie esenţială la ridicarea economică a Olteniei, în speţă a 
Cetăţii Băniei. Comercianţi, pietrari, mozaicari, faianţari, arhitecţi, ingineri, pictori, 
sculptori au contribuit, de-a lungul timpului, cu munca, talentul şi priceperea lor, la 
dezvoltarea şi modernizarea oraşului Craiova. Din materialul prezentat mai sus, reiese 
că cei mai mulţi străini aveau spaţii comerciale deschise pe principalele artere 
comerciale ale oraşului: str. Unirii (cca 15), str. Cuza Vodă (13), Calea Bucureşti 
(8). Dintre cei identificaţi de noi, cei mai mulţi comercianţi cu firme individuale, 
după naţionalitatea înregistrată în Registrul Comerţului, erau: 21 de sârbi, 17 armeni, 
8 cehoslovaci, 8 greci, 7 germani, 7 albanezi, 7 italieni, 4 polonezi, 4 turci, 4 persani, 
3 austrieci, 3 unguri, 1 israelian, 1 rus, 1 bulgar, 1 elveţian şi un apatrit.  
                                                 

112 Idem, partea I, B, nr. 35, 11 februarie 1946, p. 1076. 
113 S.J.A.N. Dj, Fond Camera de Comerţ şi Industrie, Firme Individuale, dosar nr. 2257/1932, 

f. 26. 
114 Ibidem, dosar nr. 1609/1931, ff. 1–5.  
115 Ibidem, dosar nr. 45/1931, ff. 1–9. 
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TRADES FOREIGN IN CRAIOVA. CASE STUDY:  
INDIVIDUAL COMPANIES REGISTERED AT DOLJ CHAMBER 

OF COMMERCE AND INDUSTRY (1931–1939) 
 

(Abstract) 
 
 The presentation of the individual societies, with the summary description above, is 
far from being able to surprise all the units that functioned in Craiova, during the interwar 
period. Either we talk about the Armenians, the Italians, the Poles, the Turks, the Germans, 
the Macedonians, the Czechoslovaks, the Russians, the Swiss, the Greeks, the Albanians, 
the Hungarians or the Austrians, etc., we have to admit that they have made an essential 
contribution to the economic growth of Oltenia, especially Craiova. Even if were traders, 
stonemasons, mosaics, architects, engineers, painters, sculptors, they have contributed, over 
time, their work, talent and skills to the development and modernization of Craiova. 
 
 Keywords: the interwar period, Craiova, minorities, traders foreign, sole proprietorships. 
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75 DE ANI DE LA INTRODUCEREA TRANSPORTULUI  
ÎN COMUN ELECTRIC ÎN CRAIOVA 

ALEXANDRU DANEŞ* 

Mobilizarea şi intrarea României în cel de-al Doilea Război Mondial au 
determinat, între altele, aplicarea măsurilor prevăzute în Decretul-Lege nr. 139 din 
26 februarie 1940 asupra rechiziţiilor1, inclusiv în domeniul transporturilor. Pentru 
multe oraşe, ridicarea majorităţii autobuzelor a avut urmări semnificative, întrucât 
cetăţenii nu au mai avut mijloace suficiente şi adecvate nici măcar pentru depla-
sările absolut necesare. Situaţia era cu atât mai gravă, cu cât armata a ales cele mai 
bune autovehicule şi, în lipsa pieselor de schimb şi a cauciucurilor de rezervă2, un 
număr important din parcul de vehicule nerechiziţionate era, de fapt, inutilizabil3, 
iar puţinul care mai rămăsese în circulaţie era deseori folosit în scopuri militare sau 
medicale4. Consecinţele din primul an de război au fost raportate de Serviciul 
Special de Informaţii într-o notă confidenţială: „Dificultăţi mari au fost întâmpinate 
în cursul anului 1941 la efectuarea transporturilor, din cauză că majoritatea mijloacelor 
de transport a trebuit să fie pusă la dispoziţia armatei [...] Cărăuşia mecanică 
pe şosele a fost aproape cu totul sistată, din cauza rechiziţionării autocamioanelor 
şi autobuzelor”5.  

Cel mai puţin afectate au fost oraşele care dispuneau de transport în comun 
electric, inutil armatei. Din cele treisprezece centre cu peste 50 000 de locuitori6, 
doar oraşele Bucureşti, Iaşi, Chişinău, Sibiu, Galaţi, Brăila, Cernăuţi şi Timişoara 
deţineau reţele de tramvai electric, ultimele două municipii având şi linii de 
                                                 

* Cercetător independent; e-mail: alexdanes2002@gmail.com. 
1 Publicat în „Monitorul Oficial”, partea I, anul CVIII, nr. 48, 27 februarie 1943, p. 899.  
2 Anumite piese trebuiau procurate din import întrucât erau turnate din aliaje speciale, iar 

tehnologia nu era disponibilă în ţară. Cauciucurile utilizate înainte de inventarea anvelopei radiale în 
1946 se uzau mult mai repede şi era necesară schimbarea lor frecventă. 

3 ANIC, Fond Ministerul de Interne. Direcţia Exploatărilor Comunale. 1929–1949 (în continuare, 
se va cita: MI–DEC), dosar 77/1941, f. 7. Mulţumiri domnului cercetător Nicolae-Adrian Alexe pentru 
semnalarea acestui fond arhivistic. 

4 A se vedea: http://www.ratph.ro/itinerariu.html (accesat la 3 iulie 2018). 
5 S.S.I., Sinteză asupra situaţiei economiei româneşti în anul 1941; apud Gheorghe Buzatu, 

Corneliu Bichineţ, Arhive secrete, secretele arhivelor, vol. 2, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2011, 
pp. 178–179. 

6 Conform statisticilor publicate în Indicatorul localităţilor din România, 6 aprilie 1941. Datele 
recensământului general din 6 aprilie 1941, Bucureşti, Imprimeria Institutului Statistic, 1943. Oraşele 
din Ardealul de Nord nu au fost socotite. 
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troleibuz7. În Braşov, exista o cale ferată suburbană pe care operau automotoare şi 
trenuri cu locomotive cu abur, însă aceasta servea numai o zonă periferică a 
oraşului8. Aradul, Craiova, Constanţa şi Ploieştiul aveau transport în comun exclusiv 
cu autobuze. În municipiul Craiova acesta trebuia asigurat pe bază de concesiune 
de către societatea „Săgeata” din Bucureşti, însă, în condiţiile războiului, la jumătatea 
anului 1942, primăria aprecia serviciul ca şi inexistent9. 

Autorităţile locale şi cele de la centru au fost preocupate constant să asigure 
transportul în comun10, însă posibilităţile de aprovizionare de pe pieţele externe 
erau foarte limitate, iar livrările întârziau cu lunile. 

 
Capturile de la Odessa 

 
Rezolvarea problemei a venit de pe frontul de luptă. După o campanie sângeroasă, 

Armata Română a ocupat Odessa, în 16 octombrie 1941. O echipă de tehnicieni, 
trimisă de Ministerul de Interne în Transnistria pentru a repune în funcţiune reţelele 
edilitare afectate de război, a aflat, la Odessa, circa 250 km de linii de tramvai afectate 
de bombardamente – cu două ecartamente: rusesc şi metric – şi 400 de vagoane de 
tramvai în trei depouri, dintre care numai 200 erau în stare de funcţionare11.  

Într-unul dintre garajele de autobuze ale oraşului, au fost găsite opt troleibuze 
noi12. La începutul acelui an, în Odessa demarase instalarea unei „linii experimentale”, 
între Gara principală şi Piaţa Tolstoi, de-a lungul străzilor Puşkin, Deribasivska şi 
Lev Tolstoi, însă lucrările au fost întrerupte din cauza războiului (fig. 1). Parcul de 
vehicule a constat din 7 troleibuze de tip ЯТБ–4 şi unul de tip ЯТБ–4а, produse la 
Fabrica de Automobile din Iaroslav. Puteau transporta, fiecare, câte 55 de călători, 
dintre care 34 pe scaunele capitonate. Ambele modele aveau un şasiu metalic, 
punte dublă pe spate şi simplă pe faţă, şi măsurau 9,32 metri lungime şi 2,5 metri 
lăţime. Motorul electric de tip ДК–201б era alimentat la 600 V curent continuu şi 
furniza o putere de 74 kW. Spre deosebire de modelul anterior, ЯТБ–4а a primit o 
caroserie uşor cosmetizată, cu o structură metalică în locul celei din lemn. Drept 
                                                 

7 În Cernăuţi, serviciul cu troleibuze a început la 1 februarie 1939, cu un parc circulant format, 
iniţial, din patru troleibuze MAN. Ulterior ocupării Bucovinei de Nord, sovieticii au mai adus încă 
patru troleibuze ЯТБ–4, care au rămas în folosinţă şi după eliberarea oraşului de către români. În 
Timişoara, serviciul cu troleibuze a fost inaugurat pe 15 noiembrie 1942 cu şapte „firobuze” Fiat-
Marelli 635F, livrate din Italia cu o întârziere de peste un an şi jumătate din cauza războiului. 

8 Mai precis, industriile din sud-estul oraşului şi satele săcelene învecinate. Încercarea de a 
reintroduce linia în oraş, după ce suferise scurtări repetate în perioada interbelică, a rămas fără succes. 
A se vedea: Gruia Hilohi, Alexandru Daneş, Jonás András, Calea ferată suburbană Braşov – Satulung, 
Braşov, Editura Pro Corona, 2018. 

9 MI–DEC, dosar 138/1942, f. 7. 
10 Motivele fiind cele mai diverse, de la asigurarea producţiei de război până la evitarea 

consumului sporit de talpă de pantofi. Aceasta era încă fabricată din piele naturală, o resursă preţioasă 
în acele vremuri, ulterior fiind substituită cu surogate din cauciuc sintetic sau chiar lemn. 

11 MI–DEC, dosar 130/1941, f. 9. 
12 Ibidem. 
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rezultat, i-a sporit rezistenţa la şocuri şi i-a scăzut masa totală cu 210 kg, viteza 
maximă urcând astfel de la 55 la 57,5 km/h13 (fig. 2, 3). Fiind încunoştinţat de 
existenţa troleibuzelor, mareşalul Ion Antonescu a dat mână liberă guvernatorului 
Transnistriei, prof. Gheorghe Alexianu, să dispună asupra lor14. 

La propunerea ministrului apărării naţionale şi a subsecretarului de stat al 
înzestrării armatei, s-a înfiinţat, retroactiv, începând cu 1 noiembrie 1941, „Serviciul 
de capturi şi recuperări «Odesa», cu sediul la Odesa, sub conducerea unui ofiţer 
superior, ajutat de personalul necesar cu atribuţiunile de inventarierea, depozitarea 
şi evacuarea [la vest de Nistru a] tuturor instalaţiunilor şi materialelor care nu sunt 
necesare traiului şi nevoilor trupelor şi populaţiei, repartizându-le pe departamente”15. 

Rechiziţiile nu s-au limitat doar la nevoile armatei. Conform amintirilor lui 
Gherman Pântea, fostul primar al Odessei în timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial, „în luna decembrie a luat fiinţă la Odessa o altă organizaţie militară, 
denumită SCOD, adică Serviciul de capturi Odessa, în frunte cu generalul Vasiliu-
Perju, inginer. Pe baza Jurnalului Consiliului de Miniştri, foarte echivoc şi încurcat, 
generalul Vasiliu declară toate bunurile primăriei capturi de război: morile, brutăriile, 
spitalele, tramvaiele etc., adică, de fapt, desfiinţa administraţia civilă [...]. Pe baza 
aceasta, generalul Pichi Vasiliu vine într-o noapte la Odessa, încarcă în vagoane 10 
(sic!) troleibuze noi, pe care le avea Odessa cu titlu de experienţă, şi le trimite la 
Craiova, fieful politic al generalului. Am protestat împotriva acestui abuz, dar 
generalul Vasiliu-Perju mi-a spus că «noi am vărsat atâta sânge că trebuie să ne 
despăgubim» şi el a mai programat 150 de tramvaie pe care le va trimite în diferite 
oraşe din ţară”16. 

În realitate, pe lângă troleibuze au mai fost repartizate doar circa 25 km de linii 
ferate cu ecartament metric şi câteva zeci de vagoane motoare şi remorci de tramvaie 
oraşelor Arad (14 bucăţi), Chişinău (17 bucăţi), Constanţa (14 bucăţi) şi Craiova 
(12 bucăţi), împreună cu o parte din necesarul de fire, instalaţii electrice şi stâlpi17. 

Jaf sau capturi de război? România era semnatară a Convenţiei de la Haga din 
1907, privitoare la legile şi obiceiurile războiului pe uscat, care stipula că proprie-
tatea privată din teritoriile ocupate nu putea fi confiscată (articolul 46 din anexă), 
că bunurile oraşelor, chiar în cazul în care ar fi fost proprietate de stat, trebuiau 
                                                 

13 A se vedea: https://ru.wikipedia.org/wiki/ЯТБ–4 (accesat la 2 mai 2018). Dimensiunile 
vehiculelor diferă de la sursă la sursă. În inventarele craiovene, troleibuzele aveau 9,45 m lungime, 
2,55 m lăţime şi 2,65 m înălţime. 

14 În şedinţa Consiliului de Miniştri din 13 noiembrie 1941, conform stenogramei publicate în 
„Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri. Guvernarea Ion Antonescu”, vol. V, octombrie 
1941 – ianuarie 1942, Bucureşti, 2001, p. 119. 

15 Decretul nr. 1403 al Ministerului Apărării Naţionale privind Înfiinţarea serviciului de capturi 
şi recuperări „Odesa”, publicat în „Monitorul Oficial”, partea I, anul CIX, nr. 296, 13 decembrie 1941, 
pp. 7758–7759. 

16 Gherman Pântea, Triumful dreptăţii. Procesul meu, f.a., conform textului publicat pe site-ul https:// 
orasulmeuchisinau.wordpress.com/2010/11/15/gherman-pantea-primar-al-chisinaului–1923–1927–1928–1932/ 
(accesat la 2 mai 2018). 

17 MI–DEC, dosar 118/1942. 
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tratate ca proprietate privată (articolul 56 din anexă) şi că rechiziţiile de orice fel nu 
puteau fi făcute decât strict pentru nevoile armatei de ocupaţie (articolul 52 din 
anexă)18. Legea asupra rechiziţiilor din 1940 a fost alcătuită în acelaşi spirit 
(articolul 42). La procesul „criminalilor de război”, judecat de Tribunalul Poporului 
în 1946, acţiunea a fost calificată drept jaf19. Gheorghe Alexianu, profesor de drept, 
a recunoscut, în cadrul interogatoriilor, că ridicarea bunurilor din Transnistria nu s-a 
făcut în conformitate cu convenţia de la Haga şi că scoaterea tramvaielor din 
Odessa a fost „o stupiditate”20. Pe de altă parte, mareşalul Antonescu a considerat că, 
dimpotrivă, „nu s-a produs niciun jaf în Transnistria” şi că România avea „dreptul 
ocupantului”21. Conform amintirilor unui colaborator apropiat al acestuia, generalul 
Constantin Pantazi, când s-a semnat decretul de înfiinţare a serviciului de capturi 
mareşalul „a reamintit felul cum România şi-a pierdut tezaurul în 1917 şi că pentru 
recuperarea lui a hotărât să ia capturi din Rusia”, luându-şi răspunderea în faţa 
istoriei şi a neamului românesc22. 

 
Înfiinţarea regiei publice comerciale craiovene de transport în comun23 

 
În urma deciziilor şi aprobărilor date de Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul 

de capturi, Preşedinţia Consiliului de Miniştri – Secţia Militară, guvernatorul Transnistriei 
şi primarul Odessei, pe 9 martie 1942, reprezentanţii Uzinelor Comunale Craiova 
au recepţionat, la Odessa, instalaţia de troleibuze, în valoare de 13 850 350 de lei, 
constând din cele 8 vehicule, un redresor cu mercur şi accesoriile sale, armătura 
reţelei de contact, 80 de stâlpi Mannesmann şi 85 de socluri din fontă pentru 
stâlpi24. Aceste materiale aveau câteva lipsuri. Unuia dintre troleibuze – cel de tip 
ЯТБ–4а, judecând după fotografia păstrată – îi lipseau motorul electric şi două 
discuri pentru roţi cu cauciucurile lor. Ulterior, i s-a adaptat motorul demontat de la 
un tramvai. Niciun vehicul nu avea acumulatorul portativ, iar staţiei de redresare îi 
lipseau doi transformatori25.  

Pentru a obţine o parte din materialele necesare şi a perfecta la faţa locului 
preluarea reţelei repartizate de tramvaie, directorul Uzinelor Comunale, inginerul 
Ion Neguş, s-a deplasat la Odessa, în două rânduri, în cursul lunilor iulie şi august 
                                                 

18 A se vedea: avalon.law.yale.edu/20th_century/hague04.asp (accesat la 24 iulie 2018). 
19 Marcel-Dumitru Ciucă (ed.), Procesul Mareşalului Antonescu. Documente, vol. I, Bucureşti, 

Editura Saeculum I.O., Editura Europa Nova, 1997, pp. 170–171. 
20 Idem (ed.), Procesul Mareşalului Antonescu. Documente (ancheta procesului), vol. III, 

Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 1998, p. 456. 
21 Marcel-Dumitru Ciucă (ed.), Procesul..., vol. I, p. 207. 
22 Constantin Pantazi, Cu Mareşalul până la moarte, Bucureşti, Editura Publiferom, 1999, 

pp. 149–150. 
23 Legat de subiect, a se vedea şi Şerban Pătraşcu, O încercare de modernizare a Craiovei din 

vremea celul de-al Doilea Război Mondial: Serviciul de tramvaie şi troleibuze, în „Arhivele Olteniei”, 
Serie Nouă, nr. 23/2009, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, pp. 173–180. 

24 MI–DEC, dosar 138/1942, ff. 2–3, 58–62. 
25 Ibidem. 
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1942. Concomitent, a tratat şi chestiuni litigioase, cum ar fi obţinerea a patru 
cauciucuri de rezervă ale troleibuzelor, reţinute de primăria din Odessa, repararea 
pavajelor deteriorate în urma demontărilor sau înlocuirea vagoanelor de tramvai 
obţinute, care fuseseră folosite ca baricade pe străzi în 1941 şi erau degradate, cu 
unele funcţionale26. 

Materialele de tramvai au fost recepţionate în 15 august 1942. S-au primit 
11 vagoane de tip belgian cu ecartament metric în diverse stadii de uzură, dintre care 
două transformate în remorci, prin demontarea motoarelor. Fiecare avea 10,7 metri 
lungime, 2,2 metri lăţime, ampatament de 3,05 metri, 25 de locuri pe scaune şi uşi 
care se închideau manual. Pe nouă dintre ele, erau montate câte două motoare 
electrice de 50 kW, alimentate la 600 V. De asemenea, s-au mai primit un vagon 
remorcă, deschis la capete, de 8,4 metri lungime şi 2,2 metri lăţime, cu 24 de locuri 
pe scaune, apoi 80 de stâlpi Mannesmann cu socluri de fontă, 36 de stâlpi de alte 
tipuri, 3 700 de metri de fir din cupru uzat, aproape 4 700 de metri liniari de şine 
Phoenix şi Vignole, precum şi şase ace de macaze. Costul acestor materiale, inclusiv 
demontarea şi transportul, a fost de 11 810 910 lei27. 

Între timp, la 29 iulie 1942, Consiliul Tehnic Superior din cadrul Ministerului 
Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor a dezbătut proiectul pentru executarea lucrărilor 
şi instalaţiilor necesare înfiinţării unui serviciu de transport în comun cu troleibuze 
şi tramvaie, propus de specialiştii craioveni28. În urma analizei profitabilităţii vechilor 
trasee de autobuze şi a necesităţilor concrete, s-au stabilit trei linii care să lege bariere 
diametral opuse ale oraşului, trecând prin centru, respectiv două magistrale nord-sud, 
operate cu troleibuze, şi o magistrală est-vest, operată cu tramvaie (fig. 4): 

– Linia I: Gara CFR – Centru – Cartierul Cazărmilor (Spitalul Militar) 
– Linia II: Parcul Bibescu – Centru – Bariera Amaradiei (Şcoala Normală) 
– Linia III: Bariera Brestei – Centru – Bariera Bucureşti, cu o ramură spre 

Gara CFR. 
Străzile de pe trasee, cu mici excepţii, erau pavate sau în curs de pavare şi 

aveau canalizare. În primă etapă, urma să fie realizată doar linia I în totalitate şi 
linia II între parc şi centru. Depoul şi atelierele urmau să fie înfiinţate ori în Piaţa 
Chiriac, unde exista un teren liber de 9 800 m², ori în clădirile serviciului de salubritate 
al municipiului, situat pe Calea Bucureşti nr. 3, pe un teren de aproximativ 10 000 m², 
cu o faţadă spre Calea Bucureşti şi alta spre Strada Ştefan cel Mare. Întreg proiectul 
avea un cost estimat de realizare de circa 40 de milioane de lei şi se sconta pe un 
profit anual din exploatare de circa 2,9 milioane de lei29. 

Pe lângă o serie de observaţii tehnice, Consiliul Tehnic Superior a fost de 
părere să se renunţe la exploatarea cu tramvaie, ca fiind neraţională şi neeconomică, 
şi să se folosească exclusiv troleibuze. De asemenea, a recomandat construirea 
                                                 

26 Ibidem, ff. 18–19. 
27 Ibidem, ff. 62–64. 
28 Ibidem, ff. 7–13. 
29 Ibidem. 
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garajelor în piaţa Chiriac, întrucât transformarea vechilor clădiri ale salubrităţii ar fi 
putut pune probleme de stabilitate şi rezistenţă30. 

În cele din urmă, autorităţile craiovene au ales localul din Calea Bucureşti. 
Avantajele avute în vedere erau apropierea de uzina electrică a oraşului şi situarea 
centrală faţă de liniile de transport proiectate. Serviciul salubrităţii, a cărui existenţă 
în centrul oraşului devenise improprie, a fost mutat în clădirile fabricii de paste 
făinoase „Concordia”, din Calea Brestei nr. 95, care a fost achiziţionată de primărie 
în 1943 cu 15 milioane de lei31. Construcţiile existente în Calea Bucureşti au fost 
adaptate noilor cerinţe de către Antrepriza „Dalla Barba & Peresutti”32. Astfel, parterul 
clădirii administrative a fost transformat într-o sală mare, capabilă să adăpostească 
nouă troleibuze, şi i s-au adăugat două ateliere mecanice pe laterale. La etaj, spaţiul 
a fost recompartimentat în trei camere pentru birouri, un hol, o cameră pentru şoferi, 
una pentru taxatoare şi o baie cu duşuri şi closete. Un alt corp de clădire a fost 
modificat să adăpostească atelierele de vopsitorie, lemnărie şi tapiţerie, cu o magazie 
de lemne şi scânduri la etaj33. 

Lucrările de montaj fiind avansate, pe 10 octombrie 1942 Primăria Munici-
piului Craiova a luat decizia înfiinţării unui serviciu public de transport în comun de 
persoane, cu troleibuze şi tramvaie, organizat sub formă de Regie Publică Comercială 
în cadrul Uzinelor Comunale Craiova. Serviciul Contencios Municipal era delegat 
să contacteze reprezentanţii societăţii „Săgeata” în vederea rezilierii contractului de 
concesiune a transportului în comun cu autobuze34. În patrimoniul noii regii au fost 
trecute imobilul din Calea Bucureşti nr. 3 şi materialele primite de la Odessa. 

 
Inaugurarea şi dezvoltarea serviciului de „trolleybuze” 

 
Noul mijloc de transport a fost inaugurat în dimineaţa zilei de 9 mai 1943, 

când au fost date în folosinţă garajele troleibuzelor şi linia Centru (Prefectură) – 
Gară35. În prezenţa primarului, gen. Dumitru Popescu – totodată în calitate de 
preşedinte al Regiei Publice Comerciale a Uzinelor Comunale din Craiova – şi a 
membrilor regiei, în frunte cu directorul, ing. Ion Neguş, s-a efectuat un serviciu 
religios, urmat de un scurt discurs de mulţumire al primarului şi de citirea unei 
telegrame adresate mareşalului Ion Antonescu cu acest prilej – în limbajul epocii: 

                                                 
30 Ibidem, ff. 13–15. 
31 Ibidem, ff. 24–42. Astăzi, sediul Companiei de apă Oltenia. 
32 Ibidem, ff. 65, 69. 
33 Ibidem, dosar 61/1944, f. 9. 
34 Decizia nr. 406/28.413 din 10 octombrie 1942, publicată în „Buletinul Oficial al Municipiului 

Craiova”, anul III, nr. 13–15, 15 octombrie – 30 noiembrie 1942, pp. 4–5. A se vedea şi MI–DEC, 
dosar 134/1942, unde decizia are numărul greşit 407. 

35 Punerea în circulaţie a troleybuzurilor la Craiova, în „Universul”, anul LX, nr. 129, 14 mai 
1943, p. 6. 
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 „Astăzi, Duminică, 9 Mai 1943, orele 8 dimineaţa, Uzinele Comunale din 
Craiova au pus în funcţiune trolleybuzele atribuite capitalei Olteniei, prin înalta 
hotărâre a Conducătorului statului întregitor de ţară.  

Primul gând al nostru şi al craiovenilor, în faţa acestei fapte de ridicare a 
nivelului de viaţă al oraşului nostru românesc, se îndreaptă către Domnia-Voastră, 
pentru a vă exprima adânca recunoştinţă, devotament desăvârşit şi integrare sufle-
tească totală la opera măreaţă pe care o înfăptuiţi pentru un viitor mai bun, legat de 
tradiţia naţională a României. 

Să trăiţi, Domnule Mareşal!”. 
 
Alte telegrame au fost adresate generalilor Dumitru I. Popescu, ministru de 

interne, şi Constantin Z. „Piki” Vasiliu, subsecretar de stat al poliţiei şi 
jandarmeriei (fapt care ar veni în sprijinul bănuielior lui Gherman Pântea 
referitoare la rolul decisiv al acestuia în aducerea troleibuzelor la Craiova)36. 

După această solemnitate, primarul şi Consiliul de Administraţie al regiei au 
parcurs, într-unul dintre troleibuze, tot traseul până la gară, „plătind biletul”37. În 
acest fel, Craiova a devenit cel de-al treilea oraş al ţării în care au circulat 
troleibuze. 

Cu toate avantajele sale, acest serviciu nu a fost scutit de critici, neajunsurile 
fiind, din când în când, semnalate prin ziare. Bunăoară, un călător sosit cu bagaje în 
gara Craiova care dorea să ajungă la un hotel din oraş, era sfătuit de hamal astfel: 
„E cam greu cu transportul, mai ales cu bagajele astea mari; trăsuri au rămas foarte 
puţine şi nu prea vin la toate trenurile dacă nu au din întâmplare de făcut vreo cursă 
din oraş la gară [...]. Drumul până în oraş e cam lung. Să tot fie vreo 3 kilometri. 
Încercaţi şi dvs., poate să vă primească în «trilobuzele» astea ale primăriei, dar ştiu 
că nu primeşte pasageri cu bagaje”. Într-adevăr, refuzat de taxatoare, călătorul a 
ajuns, în cele din urmă, la destinaţie, plătind 300 de lei unui „taxi hodorogit”38. 
Nici preţul biletelor nu era prea accesibil: 20 de lei pentru fiecare călătorie, în 
condiţiile în care unii funcţionari erau nevoiţi să facă şi câte patru drumuri pe zi, iar 
reduceri sau abonamente nu existau deloc39. Această problemă a fost, întrucâtva, 
ameliorată în lunile următoare40. 

La începutul lunii iulie 1943, a fost inaugurat şi cel de-al doilea traseu de 
troleibuze, între Centru şi Parcul Bibescu, de-a lungul Căii Unirii, acesta fiind 
menit să faciliteze accesul craiovenilor spre parc şi, totodată, al locuitorilor din 
                                                 

36 Ibidem. 
37 „Gazeta Municipală” în ţară. Realizările administrative: Craiova, în „Gazeta Municipală”, 

anul XII, nr. 572, 30 mai 1943, p. 2. 
38 George Diamandi, Anchetele noastre: Scurt popas în capitala Olteniei, în „Viaţa”, anul III, 

nr. 778, 20 iunie 1943, p. 7. 
39 Ibidem. Tariful oficial al trăsurilor pentru aceeaşi cursă era de cel puţin patru ori mai mare, 

conform Ordonanţei Primăriei Municipiului Craiova nr. 8.278 din 12 mai 1943, publicată în 
„Buletinul Oficial al Municipiului Craiova”, anul IV, nr. 3–5, 1 mai – 15 iunie 1943, p. 23. 

40 Şerban Pătraşcu, op. cit., p. 176. 
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Romaneşti spre centru, cu „mijloace de transport mai rapide şi mai ieftine de cum 
aveau până acum”41. Întregul tronson Gară – Parc a fost exploatat ca o singură 
linie, cu cinci troleibuze42. 

O lună mai târziu, erau deja în curs lucrările de refacere a pavajelor şi instalare a 
stâlpilor pentru susţinerea reţelei de troleibuz pe traseul Spitalul Militar – Centru, de-a 
lungul străzilor Caracal şi Buzeşti43. Inaugurarea, prevăzută a avea loc până la data de 
15 septembrie acelaşi an44, ar fi însemnat, totodată, finalizarea liniei I, aşa cum a fost 
stabilită în proiectul iniţial. Greutăţile războiului au amânat, însă, acest eveniment 
până anul următor45. 

În acelaşi timp, întreţinerea pavajelor străzilor pe care treceau liniile de troleibuz 
a fost trecută, de Primăria Municipiului Craiova, în sarcina Uzinei Comunale46. 

La împlinirea a trei ani de domnie a regelui Mihai, şi totodată a trei ani de la 
instalarea lui Ion Antonescu la conducerea statului, au avut loc, în toată ţara, 
ceremonii de (re)inaugurare a lucrărilor edilitare realizate în tot acest interval. La 
Craiova, pe 6 septembrie 1943, în faţa celor mai importante notabilităţi ale oraşului, s-a 
repetat aproape întocmai ceremonia din primăvară: după o slujbă religioasă ţinută 
la garajele din Calea Bucureşti, primarul, gen. Dumitru Popescu, a făcut o dare de 
seamă privind realizările edilitare din cei trei ani, după care asistenţa a inspectat 
garajele troleibuzelor, noul sediu al serviciului salubrităţii – instalat deja în locul 
fostei fabrici „Concordia” – şi liniile de troleibuz de la Gară până în Parcul Bibescu. 
Evenimentul s-a încheiat cu o gustare luată în parc la terasa Florilor, cu toasturile 
de rigoare47. 
                                                 

41 Craiova: O nouă reţea de trolleybuze, în „Universul”, anul LX, nr. 180, 5 iulie 1943, p. 8; 
„Buletinul Oficial al Municipiului Craiova”, anul IV, nr. 6–9, 15 iunie – 15 august 1943, p. 6. 

42 MI–DEC, dosar 71/1943, f. 125. 
43 Craiova: Noui linii de trolleybuzuri, în „Universul”, anul LX, nr. 213, 7 august 1943, p. 8. 
44 Ibidem. Alte surse precizau însă că „în toamnă se va da în circulaţie [doar] porţiunea [din centru] 

până la întretăierea str. Caracal cu str. Cazărmilor” (astăzi General Dragalina), vezi „Buletinul Oficial 
al Municipiului Craiova”, anul IV, nr. 6–9, 15 iunie – 15 august 1943, p. 4; „Gazeta Municipală” în ţară. 
Realizările administrative: Craiova, în „Gazeta Municipală”, anul XII, nr. 589, 26 septembrie 1943, p. 2. 

45 Conform ing. Neguş, directorul Uzinelor Comunale, impedimentul cel mare consta în livrarea 
stâlpilor de susţinere, comandaţi deja la Reşiţa (a se vedea „Buletinul Oficial al Municipiului Craiova”, 
anul IV, nr. 6–9, 15 iunie – 15 august 1943, p. 6). În decembrie 1943, linia încă nu era dată în 
folosinţă (a se vedea Nicolae Cristofir, Craiova sub diverse aspecte, în „Viaţa”, anul III, nr. 946, 
3 decembrie 1943, p. 4), însă, la mijlocul lunii august 1944, erau consemnate două trasee de troleibuz: 
Gară – Parc şi Gară – Calea Caracal (a se vedea anexa). Inventarul de la sfârşitul anului 1944 
sugerează că linia ar fi ajuns până la Spitalul Militar, aşa cum fusese proiectat, întorcând într-un rond 
creat pe un teren expropriat prin Decizia nr. 18.421 din 29 septembrie 1943 cu preţul de 222 000 de lei 
(a se vedea „Buletinul Oficial al Municipiului Craiova”, anul IV, nr. 10–14, 15 august – 15 octombrie 
1943, p. 6). 

46 „Gazeta Municipală” în ţară. Realizările administrative: Craiova, în „Gazeta Municipală”, anul 
XII, nr. 589, 26 septembrie 1943, p. 2; „Buletinul Oficial al Municipiului Craiova”, anul IV, nr. 6–9, 
15 iunie – 15 august 1943, p. 3. 

47 Inaugurarea lucrărilor edilitare la Craiova, în „Universul”, anul LX, nr. 247, 10 septembrie 
1943, p. 8. 
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Planul de lucrări în perspectivă pe 5 ani, întocmit la începutul lunii octombrie, 
prevedea pentru 1944 – 45 construirea liniei III a tramvaielor (în lipsa altor 
troleibuze disponibile să le înlocuiască), repararea a patru tramvaie, completarea 
utilajului şi amenajarea curţii din Calea Bucureşti (lucrări în valoare de 51 de 
milioane de lei), iar pentru 1946 – 47 procurarea a trei troleibuze noi şi construirea 
liniei IV Centru – Bariera Severinului (în valoare de 65 de milioane de lei). Pentru 
1948, obiectivele erau mai vagi, fiind planificate completări de utilaje, revizii şi 
reparaţii ale tramvaielor şi extinderi de trasee, în valoare de circa 7,5 milioane de lei48. 
În final, nu s-a reuşit decât repararea a cinci vagoane motor de tramvai contra 
sumei imense de peste 7 milioane de lei49. 

Între 24 şi 31 octombrie 1943, în Craiova, a fost sărbătorită Săptămâna 
Olteniei, constând într-o serie de manifestări culturale, sociale, sportive şi politice, 
dedicate acestei regiuni. La inaugurare, a participat însuşi mareşalul Ion Antonescu, 
care a vizitat diferite obiective din oraş. Privitor la transportul în comun, a reco-
mandat autorităţilor locale păstrarea unui sistem unitar de transport în interiorul 
oraşului, prin folosirea exclusiv a troleibuzelor (fig. 5). Această indicaţie a determinat 
Consiliul de Administraţie al regiei craiovene să accepte, în cele din urmă, 
înlocuirea tramvaielor cu troleibuze pe traseul liniei III Bariera Brestei – Bariera 
Bucureşti şi să rezerve şinele şi materialul rulant primit de la Odessa pentru o 
eventuală linie de centură, în colaborare cu CFR, între atelierele ce tocmai se 
construiau (viitoarea uzină „Electroputere”) şi noile gări de mărfuri şi de pasageri 
ale oraşului, aflate în proiect50.  

Pentru realizarea acestei hotărâri, pe 27 octombrie 1943, regia a anunţat o 
licitaţie pentru procurarea a încă patru troleibuze cu câte 33 de locuri pe scaune51. 
Ţinută pe data de 1 decembrie 1943, aceasta a rămas fără rezultat. Pentru a doua, 
oară însă, evoluţia războiului a adus Craiovei un dar neaşteptat: încă trei troleibuze 
provenite de la Cernăuţi (fig. 6). Ofensiva celor patru Fronturi Ucrainiene, declanşată 
în 5 martie 1944, adusese forţele militare sovietice la graniţele României după doar 
două săptămâni. În tot acest timp a fost executată evacuarea oamenilor şi a bunurilor 
din Bucovina şi Basarabia după un plan prestabilit. Troleibuzele de la Cernăuţi au 
fost repartizate astfel: cele patru MAN-uri la Braşov (unde nu au apucat să circule)52, 
iar trei din cele patru ЯТБ–4 la Craiova53, ultimul rămânând pe loc în lipsa roţilor54. 
                                                 

48 MI–DEC, dosar 100/1943, ff. 219–220. 
49 Ibidem, dosar 92/1944, f. 137. 
50 Ibidem, dosar 61/1944, f. 9; Şerban Pătraşcu, op. cit., p. 174. Gara de mărfuri urma să fie 

construită pe terenul dintre Bariera Vâlcii şi Regia C.A.M. – astăzi Regia de Tutun – cu trecere sub 
nivel, iar gara de călători în afara axei Bulevardului Carol spre răsărit. . 

51 Anunţul nr. 9.728 al RPC Uzinele Comunale Craiova, în „Monitorul Oficial”, partea 
a II-a, anul CXI, nr. 258, 3 noiembrie 1943, p. 7304. 

52 SJAN Braşov, Fond Prefectura Judeţului Braşov. CASBI, dosar 8/1944, f. 107. 
53 MI–DEC, dosar 112/1944, f. 48. 
54 A fost pus în funcţiune la 1 mai 1944 pe linia 4, unde a circulat singur până în septembrie 1948, 

când sovieticii au adus primele troleibuze МТБ–82. A se vedea dr. Sergej A. Tarchov, 100 Jahre 
elektrischer Nahverkehr in der ehemaligen Landeshauptstadt Tschernowitz, Baneforlaget, 1997. 
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Regia s-a preocupat, concomitent, şi de extinderea garajelor din Calea Bucureşti. 
Pentru mărirea suprafeţei construibile, la 25 iunie 1943 primarul Craiovei a declarat de 
utilitate publică şi a expropriat o bucată din terenul învecinat de la nr. 1, proprie-
tatea familiei Iottu55. În aceeaşi zi, regia a ţinut o licitaţie publică pentru darea în 
antrepriză a construcţiei depoului de tramvaie, în valoare de 7 milioane de lei. A 
câştigat Antrepriza „Dalla Barba & Peresutti”, care s-a oferit să execute lucrarea cu 
un spor de doar 5% peste preţul din deviz. Proiectul presupunea ridicarea unui 
depou din cărămidă şi beton, măsurând circa 37 × 15 metri, care să adăpostească 
doisprezece vagoane pe patru linii, dintre care una trebuia să aibă o groapă de vizitare 
pe toată lungimea sa. A fost aprobat, cu mici observaţii, de Consiliul Tehnic Superior 
din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor, în şedinţa sa din 
22 iulie 1943, decizia – fără de care lucrările nu puteau începe – fiind comunicată 
autorităţilor craiovene abia la sfârşitul lunii august56 (fig. 7).  

În vederea ultimei etape a extinderii, la 25 februarie 1944, regia a înaintat 
Direcţiei Exploatărilor Comerciale din cadrul Ministerului de Interne un „Proiect 
pentru construirea atelierelor, garaje[lor] de maşini, magazii etc. anexe la serviciul 
de troleybuze”. Acesta prevedea edificarea unor construcţii din cărămidă pe latura 
dinspre Strada Ştefan cel Mare, în locul vechilor grajduri ale serviciului de salubritate, 
în care urmau să funcţioneze restul secţiilor necesare serviciului de transport în 
comun: un atelier de vulcanizare, ale cărui instalaţii fuseseră cumpărate în 1943 cu 
suma de 1 250 000 de lei, un atelier pentru confecţionarea şi călirea arcurilor, un 
atelier de sudură, un atelier pentru reţeaua aeriană a troleibuzelor, o magazie pentru 
materiale, toalete şi frizerie pentru lucrători şi o încăpere pentru portar. Celelalte 
autovehicule necesare regiei ar fi beneficiat de un atelier mecanic pentru trei maşini 
şi cinci boxe pentru adăpostirea a unsprezece maşini. Una din aceste boxe era proiec-
tată pentru a putea primi alternativ două troleibuze. În centrul construcţiilor urma să 
fie ridicat un turn decorativ cu ceas, care ar fi adăpostit instalaţiile de calorifer pentru 
încălzirea complexului şi coşul de fum. De o parte şi de alta a acestuia fuseseră 
prevăzute o poartă mare pentru vehicule şi una mică pentru pietoni57 (fig. 8). Fiind 
înaintat pe 15 martie cu un referat pozitiv ministrului de interne, acesta a respins 
proiectul cu rezoluţia „nu e acum momentul să facem astfel de lucrări”58. Regia a 
insistat şi, pe 14 iunie, a solicitat realizarea doar a unei părţi din proiect, pentru a 
preveni degradarea utilajelor depozitate în fostele grajduri părăginite, întrucât 
dispunea de fonduri proprii şi de aproape toate materialele necesare. Cererea i-a 
fost aprobată de minister la 21 iunie59. Licitaţia pentru executarea respectivelor 
lucrări a fost ţinută pe 24 iulie60. În cele din urmă s-a reuşit ridicarea unui singur atelier 
                                                 

55 Conform deciziei nr. 8.954, publicată în „Monitorul Oficial”, partea a II-a, anul CXI, nr. 149, 
30 iunie 1943, p. 4474. 

56 MI–DEC, dosar 71/1943, ff. 116–121, 132–142. 
57 Ibidem, dosar 61/1944, ff. 9–10. 
58 Ibidem, f. 5. 
59 Ibidem, ff. 59–64. 
60 Anunţul nr. 5.545 al RPC Uzinele Comunale Craiova, în „Monitorul Oficial”, partea a II-a, anul 

CXII, nr. 161, 13 iulie 1944, p. 4065. 
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şi amenajarea curţii interioare, în valoare totală de peste 10,5 milioane de lei61. 
Lunile din vara anului 1944 s-au scurs sub imperiul alarmelor şi a bombarda-

mentelor aeriene aliate. În acele situaţii, şoferii care trebuiau să evacueze călătorii 
spre periferii „uitau” să mai oprească în staţii, lăsând în urmă oameni deznădăjduiţi 
şi panicaţi62. 

 
Sfârşitul exploatării 

 
La 23 August 1944, România a încetat războiul împotriva Uniunii Sovietice 

şi a trecut de partea Aliaţilor. Potrivit Convenţiei de Armistiţiu încheiată pe 
12 septembrie 1944, „Guvernul român se obliga ca în termenele indicate de Înaltul 
Comandament Aliat (Sovietic) să restituie Uniunii Sovietice, în desăvârşită bună 
stare, toate valorile materiale luate de pe teritoriile ei, în timpul războiului”63, aşadar, 
indiferent de starea în care fuseseră aduse în ţară! Pusă în faţa acestei situaţii şi 
neputând efectua reparaţiile necesare şi înnoirea materialelor uzate în timpul alocat, 
regia craioveană a încheiat, în noiembrie, un acord de compensare cu Comisia 
Aliată de Control, prin care erau predate în schimb materiale în valoare de peste 
33 de milioane de lei. La această sumă s-au mai adăugat încă 8 milioane de lei 
cheltuite cu demontarea şi expedierea tuturor bunurilor spre Odessa. Transportul a 
fost realizat în şase tranşe, în vagoane de tren direcţionate spre portul Constanţa, 
începând cu troleibuzele – inclusiv cele trei din Cernăuţi – pe 15 şi 17 octombrie 
1944 şi terminând cu tramvaiele, pe 19 ianuarie 194564. La Odessa, linia de troleibuz 
a fost reinstalată pe traseul iniţial, iar cele unsprezece vehicule, după ce au intrat în 
reparaţie capitală, şi-au început serviciul, pe 5 noiembrie 1945. Între timp, Craiova 
avea să rămână lipsită de orice transport în comun, vreme de doi ani65.  

 
Ultimele rămăşiţe 

 
Inventarele de la sfârşitul anilor 1944 şi 1945 indică puţinul rămas de pe urma 

serviciului de transport în comun: terenurile şi clădirile, peste 100 de stâlpi de mai 
multe feluri depozitaţi în diverse locuri, mobilier, firme cu inscripţii, câteva clişee 
fotografice66. Toate acestea aveau să dispară în timp. La sfârşitul anilor ’60, pe 
                                                 

61 MI–DEC, dosar 7/1944, ff. 179–181 şi totodată conform inventarului bunurilor regiei de la 
sfârşitul anului 1944; ibidem, dosar 24/1944, f. 302. 

62 Ecouri din Craiova: Pentru direcţia U.C.T., în „Curentul”, anul XVII, nr. 5928, 17 august 
1944, p. 2, reprodus în anexă. 

63 Convenţie de Armistiţiu între Guvernul Român, pe de o parte, şi Guvernele Uniunii Sovietice, 
Regatului Unit şi Statele Unite ale Americii, pe de altă parte, în „Monitorul Oficial”, partea I, anul CXII, 
nr. 219, 22 septembrie 1944, p. 6372. 

64 MI–DEC, dosar 92/1944, ff. 29–39 şi 132–141; ibidem, dosar 112/1944, ff. 47–52; ibidem, 
dosar 57/1946, ff. 68–70. 

65 Şerban Pătraşcu, op. cit., p. 178. 
66 MI–DEC, dosar 24/1944, ff. 302–305; ibidem, dosar 47/1945, ff. 60–61, 78–79. 
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locul vechilor garaje şi ateliere din Calea Bucureşti – în care au continuat să 
funcţioneze Întreprinderile Comunale Orăşeneşti – a fost construit hotelul „Jiul”. 

Pe Calea Unirii, la numărul 37, există un stâlp Mannesmann atipic zonei, care 
a fost considerat ca făcând parte din vechea reţea de troleibuz a oraşului67 (fig. 9). 
Soclul de fontă, cu aspect identic unora care încă se mai păstrează la Odessa pe 
Strada Puşkin, pare a confirma această supoziţie68 (fig. 10). Ar reprezenta ultima 
mărturie rămasă pe teren care să ateste că, în urmă cu 75 de ani, Craiova a avut 
transport în comun electric cu troleibuze. 

 
Reînfiinţarea transportului în comun electric în Craiova 

 
Timp de peste patru decenii oraşul nu a mai avut niciun mijloc de transport 

alimentat electric. La 24 septembrie 1987, a fost inaugurată linia de tramvai, lungă 
de 19 km, între platforma industrială din sud-estul Craiovei (Fabrica de automobile 
„Olcit”, Întreprinderea de tractoare şi maşini agricole, Întreprinderea mecanică de 
material rulant, Uzina „Electroputere”, Întreprinderea de utilaj greu etc.) şi platfoma de 
vest (Centrala electrică de termoficare de la Işalniţa, Combinatul chimic, Întreprinderea 
de sere, Întreprinderea de prefabricate din beton etc.). La orele de vârf, urma să 
deservească o parte semnificativă a celor peste 120 000 de muncitori69. În ultimii 
20 de ani, s-a încercat (re)introducerea troleibuzelor pe traseul 1 Gară – Romaneşti. 
Deşi au fost aprobate mai multe studii de fezabilitate, iar măsura a fost inclusă în 
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Craiovei încă din 2009, versiunile actuale 
ale Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană şi ale Planului de Mobilitate Urbană 
Durabilă nu mai fac nicio referire explicită în acest sens70. 

75 YEARS FROM THE INTRODUCTION OF ELECTRIC PUBLIC 
TRANSPORTATION IN CRAIOVA 

 
(Abstract) 

 
During World War II, the majority of the trucks and buses in Romania were 

requisitioned by the Army. Having hardly any public transportation left, in 1942 the city of 
Craiova received eight trolleybuses and twelve tramway cars “captured” from Odessa, 
together with some of the necessary wires, rails, poles and a rectifier. Later that year, 
                                                 

67 A se vedea: https://jurnaldecraiova.ro/transportul-electric-craiova–95-de-ani-de-speranta/ 
(accesat la 26 iunie 2018). 

68 În dreptul caselor cu nr. 23 şi 40, conform imaginilor din 2012 furnizate de serviciul Google 
Street View (accesat la 26 iunie 2018). Alţi stâlpi de pe aceeaşi stradă prezintă socluri cu design 
similar. 

69 Nicolae Băbălău, Prima linie de transport în comun cu tramvaiul din Craiova, în „Scînteia”, 
anul LVII, nr. 14.026, 25 septembrie 1987, p. 5. 

70 A se vedea HCL 14/1998, PIDU din 2009 şi 2011, SIDU şi PMUD din 2017, ultimele disponibile 
la adresa https://www.primariacraiova.ro/ro/documente-strategice (accesată la 27 iulie 2018). 
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Craiova established its own public transportation service, operated by the city, and started 
building garages and workshops for running it. The first trolleybus line was inaugurated on 
May 9th 1943, between the Railway Station and the center of the city. It was followed by 
another two branches, one between the center and Bibescu (today Romanescu) Park and the 
other between the center and the Military Hospital. The planned route for a tramway line 
was abandoned in late 1943, in favor of a unified trolleybus network. Nothing came to it, 
despite Craiova receiving another three trolleybuses evacuated from Cernăuţi in March 
1944. After King Michael’s coup on August 23rd 1944, Romania joined the Allies. The 
Soviets requested their property back, “as new”. Thus, the trolleybus network was dismantled, 
and all materiel, along with a hefty compensation, was sent back to Odessa through the Port 
of Constanţa, leaving Craiova without public transportation for two years. 

  
Keywords: Craiova, Odessa, trolleybus, tramway, Second World War. 

ANEXĂ 
 

Pentru Direcţia U.C.T. 
 

Deşi posedă un mijloc – putem spune luxos – de locomoţie restrâns, urbea 
noastră prin acele trolleybuze – gara – parc şi gara – Calea Caracal – şi acestea funcţio-
nează cu mari dificultăţi pentru publicul călător. 

Şi ca să expunem situaţia de fapt a acestora, vom reda câteva din faptele 
petrecute: 

În nenumărate ocaziuni, când se sună prealarma, unii din şoferi trec prin staţii 
fără să mai oprească, numai cu scopul de a ajunge cât mai degrabă spre periferia 
oraşului, lăsând în urma lor oameni deznădăjduiţi în panică. 

Alt procedeu destul de defectuos este acela de seară, când se face retragerea 
maşinilor de pe trasee. 

De exemplu: ultimul trolleybuz trebuieşte să plece din centrul oraşului – 
„Minerva” – spre parcul „Romanescu” la 21,30. Or, în seara zilei de 9 august a.c., 
ultimul vehicul a trecut la 21,20, deci cu 10 minute mai devreme, fapt ce a făcut ca 
peste 20–30 de pasageri care locuiesc în direcţia aceea şi chiar prin suburbana 
Romaneşti şi la sate să aştepte peste orarul acestora în speranţa că doar va mai trece 
vreun trolley. Dar n-au trecut decât câteva minute la mijloc şi sirenele anunţau 
pericolul aerian. A urmat o panică indescriptibilă printre locuitori şi câteva cuvinte 
tari au fost auzite în întunericul nopţii la adresa celor de la U.C.T. 

Un alt caz a fost înregistrat în seara următoare – 10 august – când între ora 21,8 
şi 21,25 n-a trecut niciun trolleybuz spre parc, dar în schimb au trecut 3 spre gară, iar 
la 21,30 două din aceste vehicule se găseau unul în urma celuilalt, lucru ce a 
determinat pe şoferul de pe maşina nr. 1 să spună că el se găseşte pe traseu şi nu-i 



 Alexandru Daneş 110 

pasă de ce fac ceilalţi – însă la ora aceea 21,30 d-abia urma să plece de la „Minerva”, 
ci nu să se găsească la staţia parc. 

Şi câte alte lucruri revoltătoare se manifestă în fiecare zi cu personalul acestor 
trolleybuze – taxatoarele stau de vorbă cu pasagerii sau se fardează în timpul 
serviciului, răspund arogant şi câte alte fapte – şi despre care direcţiunea U.C.T.-ului 
nu ştie nimic şi deci nu poate lua măsuri în consecinţă. 

Se cere de către locuitori – şi pe drept cuvânt – aplicarea întocmai a progra-
mului de circulaţie şi „dresarea” în special a personalului feminin – certat în parte cu 
morala publică. 

Dacă d. general Dem. Popescu şi d. inginer Neguş s-au străduit să dea muni-
cipiului nostru un aspect occidental, apoi nu este îngăduit nimănui să nu se ghideze şi 
să nu respecte dispoziţiunile şi regulile programului fixat pentru funcţionarea în bune 
condiţiuni a trolleybuzelor, urmând – dacă este cazul – să se procedeze la aplicarea 
de sancţiuni contra celor ce se abat de la ele. 

 
„Curentul”, anul XVII, nr. 5928, 17 august 1944, p. 2. 

 
 
 

 
 

Fig. 1. Montarea stâlpilor pentru linia de troleibuz în Odessa, martie – aprilie 1941. 
În mod similar trebuie să fi decurs lucrările şi la Craiova. 

Sursa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ОдессаЧкаловатроллейбус.JPG. 
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Fig. 2. Troleibuzul ЯТБ–4а la Odessa, 2 noiembrie 1941. Forma casetei de traseu 
şi a acoperişului sunt diferite faţă de ЯТБ–4, iar geamurile de la parbriz au primit 

colţuri rotunjite. Se observă lipsa roţii exterioare de pe puntea spate. Colecţia: SANIC. 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3. Schema locurilor troleibuzului ЯТБ–4а. 
Sursa: http://denisovets.ru/yaaz/yaazpages/yatb1.html. 
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Fig. 4. Schema traseelor de troleibuz şi tramvai propuse în 1942–1943. 
Sursa foto: http: //www.wwii- photos- maps.com/ romania/slides/ Craiova%20%20064.html. 
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Fig. 5. Troleibuz ЯТБ–4 pe Strada Alexandru Ioan Cuza din Craiova, 24 octombrie 1943. 
Foto: Willy Pragher, Staatsarchiv Freiburg W 134 Nr. 036737, Bild 1. 

 
 

 
 

Fig. 6. Troleibuz ЯТБ–4 pe străzile Cernăuţiului în 1941. 
Sursa: http://transphoto.ru/vehicle/54901/. 
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Fig. 7. Planul garajelor şi birourilor UCC. Redesenare după planurile aflate în colecţia SANIC. 
 
 
 

 
 

Fig. 8. Detaliu din proiectul extinderii atelierelor şi garajelor din 1944. Poarta principală şi 
turnul centralei termice, văzute dinspre Strada Ştefan Cel Mare. Colecţia: SANIC. 
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Fig. 9. Stâlpul Mannesmann de pe Strada Unirii 

nr. 37.  Foto: Alexandru Daneş. 
Fig. 10. Detaliu cu soclul de fontă al stâlpului. 

Foto: Alexandru Daneş. 
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RELAŢIA ORTODOXIEI ROMÂNEŞTI 
CU MIŞCĂRILE ECUMENICE. REFLECŢII TEOLOGICE 

 ASUPRA PERIOADEI COMUNISTE 

MARIAN GROZOIU∗, MIHAIL FLORIN∗∗ 

După evoluţia politică de la 23 august 1944, Partidul Comunist din România 
a urmărit discret mişcările Bisericii Ortodoxe, fiind conştient de „rolul istoric 
covârşitor al Bisericii lui Hristos în cultura şi dezvoltarea poporului român”1.  

Din punct de vedere ideologic şi cultural, comunismul, prin învăţătura sa de 
promovare accentuată a ateismului militant, a dus o campanie susţinută de 
confruntare, denigrare şi persecutare împotriva apologeţilor creştini, a instituţiilor 
religioase şi a valorilor ortodoxiei bizantine2.  

Anul 1948 este, pe de o parte, anul primei Adunări Generale a Consiliului 
Ecumenic al Bisericilor, anul Constituţiei comuniste din România, „prin care Statul 
garanta libertatea religioasă”3 şi anul în care Patriarhul Iustinian reuşeşte să obţină 
aprobarea, din partea Ministerului Cultelor, pentru elaborarea Statutului pentru 
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, în care se prevedea 
„autonomia Bisericii faţă de Stat şi se stabileau condiţiile în care Biserica poate 
exista într-un regim comunist”4.  

După anul 1948, instituţia Bisericii Ortodoxe Române „a suportat toate 
consecinţele practice şi juridice ale ideologiei marxiste, materialiste şi ateiste: 
negarea transcendenţei de către instituţiile şi oamenii de ştiinţă, limitarea religiei la 
conştiinţa şi evlavia personală, fără dreptul de a se face publică credinţa, separarea 
instituţională dintre Biserică şi Stat”5.  
                                                 

∗ Preot doctorand al Universităţii din Craiova, Facultatea de Teologie, Secţia Misiologie şi 
Ecumenism; e-mail: grozy2006@yahoo.com. 

∗∗ Preot doctorand al Universităţii din Craiova, Facultatea de Teologie, Secţia Misiologie şi 
Ecumenism; e-mail: mihailflorin2000@yahoo.com. 

1 Radu Ciuceanu, Introducere, în Biserica Întemniţată. România 1944–1989, Bucureşti, Institutul 
National pentru Studiul Totalitarismului, 1998, p. 5. 

2 Nifon Mihăiţă, Arhiepiscopul Târgoviştei, Misiologie Creştină, Târgovişte, Editura ASA, 2002, 
p. 158. 

3 Adrian Boldişor, Aspecte ale educaţiei religioase în România. Asemănări şi deosebiri cu modele 
europene, în Paradigma creştină a unei Europe unite. Educaţia religioasă – valori, exigenţe, 
finalităţi, Craiova, Editura Mitropolia Olteniei – Editura Universitaria, 2017, p. 118. 

4 Ion Bria, Ortodoxia în Europa. Locul spiritualităţii române, Iaşi, Editura Mitropoliei Moldovei 
şi Bucovinei, 1995, pp. 10–11. 

5 Nifon Mihăiţă, op. cit., p. 161. 
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„Apostolatul social” pe care l-a adoptat şi l-a propus Biserica Ortodoxă în relaţia 
sa cu regimul comunist pare să fi fost o măsură necesară şi salvatoare, reuşindu-se 
coabitarea, colaborarea şi implicarea instituţiei ecleziale în unele componente sociale 
ale Statului, în vederea realizării „binelui poporului”6. 

Recunoaşterea unei aşa-zise „autonomii” a Bisericii Ortodoxe Române a 
însemnat un control aspru din partea autorităţilor comuniste asupra personalului 
clerical şi monahal, dar şi asupra activităţilor desfăşurate în cadrul misiunilor carac-
teristice moralei creştine sociale. În acest sens, „autonomia a însemnat înţărcuirea 
Bisericii într-un univers închis, dictatura comunistă forţând Biserica să se acomodeze 
cu regimul, în condiţie de represiune, persecuţie şi tiranie... Regimul a vegheat ca 
Biserica să nu organizeze grupări dizidente şi mişcări de protest. Mărturia ei în 
sfera politică a fost prudentă, deoarece structurile regimului nu acceptau un centru 
de putere sau de autoritate alături de cel politic”7. 

După anul 1948, s-au făcut epurări masive în Biserică, s-au aplicat măsuri 
împotriva religiei şi a reprezentanţilor ei, aceştia fiind învinuiţi ca fiind „conservatori”, 
„duşmani de clasă” şi „reacţionari” împotriva ideologiei şi dezvoltării programului 
social al comunismului. De asemenea, populaţia ortodoxă, şi nu numai, era îndemnată 
şi obligată „să devină obedientă scopurilor urmărite de puterea instaurată” şi se 
urmărea „distrugerea prezenţei lui Dumnezeu în sufletul şi în mentalul oamenilor, 
distrugerea imaginii lui homo religiosus”8.  

Acuzaţii inventate şi nesustenabile din punct de vedere legal erau aduse 
membrilor clericali (mitropoliţi, episcopi, preoţi, călugări) de către organele comuniste, 
între care cele mai uzitate erau acelea de colaborare sau adeziune la organizaţia 
legionară. Conducătorii comunişti nu aveau niciun fel de scrupule atunci când 
venea vorba despre denigrarea şi discreditarea instituţiei şi membrilor bisericeşti, 
căutând în orice chip să catalogheze drept împotrivire şi trădare faţă de Stat orice 
manifestare sau acţiune care era în contradicţie cu doctrina de partid. 

S-au exercitat nenumărate presiuni şi în vederea retragerii instituţiei Bisericii 
Ortodoxe Române şi a reprezentanţilor acesteia din cadrul mişcărilor ecumenice, 
susţinându-se că aceste relaţii externe ar dăuna politicii Partidului Comunist şi ar 
conduce la imixtiuni străine în treburile ţării, existând riscul să fie introduse diferite 
elemente legate de spionaj împotriva siguranţei şi suveranităţii Statului. Patriarhul 
Justinian a reuşit să demonteze aceste supoziţii, susţinând că „mişcarea ecumenică 
este, înainte de orice, un proces de deschidere şi de reaşezare a Bisericilor faţă către 
faţă, de colaborare practică şi actuală între Biserici separate de istorie”9. Din 
punctul de vedere al patriarhului, „ecumenismul trebuie să ducă la un mod de viaţă 
                                                 

6 George Enache, Adrian Nicolae Petcu, Biserica Ortodoxă Română şi Securitatea. Note de 
lectură, în C.N.S.A.S. Studii. 1, Totalitarism şi rezistenţă, teroare şi represiune în România comunistă, 
Bucureşti, 2001, p. 111. 

7 Nifon Mihăiţă, op. cit., p. 162. 
8 Paul Caravia, Virgiliu Constantinescu, Flori Stănescu, Biserica Întemniţată. România 1944–

1989, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 1998, p. 7. 
9 Nifon Mihăiţă, op. cit., p. 182. 
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deschis, care să favorizeze relaţii autentice de dreptate şi pace între toţi. Acest 
ecumenism dinamic, extins, trebuie să însufleţească şi să hrănească solidaritatea 
între oameni, între culturi, între popoare”10. 

Adepţii mişcării ecumenice din România au conştientizat faptul că Biserica 
Ortodoxă se poate afirma şi îşi poate apăra principiile ei teologice, misionare şi 
pastorale, dar, în acelaşi timp, au avut convingerea „că unitatea văzută a Bisericilor 
este un imperativ biblic şi istoric. Ei au ştiut că izolarea Bisericilor, mai ales în 
zonele ţării în care convieţuiesc confesiuni, naţionalităţi şi culturi diferite, agravează 
tensiunile şi discriminările existente. Ei au înţeles că istoria mişcării ecumenice 
mondiale va atinge oricum istoria relaţiilor şi unităţii locale, pe plan naţional”11. 

În timpul regimului comunist, Biserica Ortodoxă Română a ţinut sub juris-
dicţia ei parohiile şi episcopiile înfiinţate în afara graniţelor ţării (Parohia de la 
Londra, misiunea ortodoxă din Ierusalim, Episcopia misionară din Statele Unite ale 
Americii etc.), pe care le-a menţinut legal şi canonic, în vederea dezvoltării sale 
misionare şi ecumenice12. 

Unii preoţi ortodocşi fugiţi în străinătate sunt menţionaţi într-un Raport al 
contraspionajului din România, din 1947, aceştia fiind catalogaţi ca membri ai 
Mişcării de Rezistenţă şi colaboratori ai puterilor străine. Între aceştia amintim pe: 
pr. Vasile Boldeanu, care a scris un articol în limba franceză cu titlul „La Rumanie 
Independante”, pr. Neamţu Martin, pr. Ogreanu şi pr. Teofil Ionescu, în Franţa –  

Paris; pe preotul Tăutu, Puiu Cucu, Ion Pop şi alţi preoţi devotaţi grupului lui 
Iuliu Maniu, în Italia. Tot aici este consemnat numele mitropolitului Visarion Puiu; 
în Germania, preotul Brânzeu; în S.U.A., preoţii Truţă, Oprean şi Moldovan13. Este 
sigur că, în plan extern, unii dintre aceşti preoţi sau ierarhi refugiaţi vor fi făcut 
cunoscută situaţia Bisericii Ortodoxe Române şi a confraţilor lor prigoniţi de regimul 
comunist.  

O deosebită purtare de grijă a Patriarhului Justinian a fost în legătură cu 
facultăţile de teologie, cele care pregăteau şi formau personalul bisericesc şi care 
orientau prin profesorii lor erudiţi gândirea teologică în diverse curente favorabile 
Bisericii şi misiunii ei. Viziunea Bisericii Ortodoxe şi afilierea ei la sesiunile şi 
dezbaterile din cadrul mişcărilor ecumenice este rezultatul unui curent teologic 
afirmativ ecumenicităţii şi dialogului interreligios şi interconfesional. Cercetarea 
critică şi spiritul deschis în cunoaşterea reflecţiei teologice autentice ortodoxe a 
putut fi remarcată în rândul marilor profesori ai vremii, precum: Teodor M. Popescu, 
Dumitru Stăniloae, Ioan Coman, Petre Vintilescu, Liviu Stan, Dumitru Belu, Teodor 
Bodogae, Ioan Todoran etc.14 

O atenţie aparte poate fi focalizată asupra profesorilor Teodor M. Popescu şi 
Dumitru Stăniloae, cei care au reuşit, prin viziunea lor, să creeze o teologie aparte 
                                                 

10 Ibidem. 
11 Ion Bria, op. cit., p. 143. 
12 Ibidem, p. 31. 
13 Paul Caravia, Virgiliu Constantinescu, Flori Stănescu, op. cit., p. 28. 
14 Nifon Mihăiţă, op. cit., p. 242. 
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şi îndrăzneaţă, care să ia în considerare „nevoile existenţiale ale tuturor”15, depăşind 
gândirea şi ideologia de partid impusă de autorităţile oficiale. Părintele Dumitru 
Stăniloae „a adus în prim plan misterul existenţei divine şi umane, a explorat valoarea 
teologică a experienţei liturgice, spirituale şi umane. A vorbit despre transfigurarea 
lumii, de sublimarea realităţii istorice, dar nu a admis absolutizarea acţiunii socio-
economice”16. Prin scrierile lor, atât Stăniloae, cât şi Teodor Popescu au afirmat 
universalitatea Bisericii şi a omului în relaţie cu Dumnezeu, accentuând gândirea 
comună şi dialogică din cadrul ecumenismului. Îndrăzneala lor nu a rămas fără 
repercusiuni, aceştia fiind trimişi în închisoare pentru poziţia lor academică şi 
teologică şi, în special, pentru faptul că sugerau îndeplinirea unor îndatoriri morale 
esenţiale care trebuie respectate atât de clasele conducătoare, cât şi de oamenii care 
compun o societate umană. 

Părintele profesor al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu, Dumitru 
Stăniloae, doctor Honoris Causa al Facultăţii de Teologie din Atena şi al Universităţii 
din Bucureşti este arestat în anul 1958, motivul fiind „activitate împotriva ordinii 
sociale” şi condamnat la cinci ani de închisoare17. Teodor M. Popescu este arestat în 
data de 5.03.1959 şi condamnat pe motivul de „crimă de uneltire intensă contra 
clasei muncitoare şi adeziune la mişcări revoluţionare (i se impută articole de revistă 
despre politica religioasă a U.R.S.S. în perioada stalinistă, între care Anticreştinismul 
creştin – 1942 şi, mai ales, De la Nero la Stalin – publicat în Gândirea, ian. – feb., 
1942)”18. 

 Patriarhul Justinian îşi exprimă dezacordul total faţă de aceste arestări şi 
insistă de nenumărate ori pentru eliberarea acestora. În cele din urmă, cei doi sunt 
graţiaţi în anul 1963 şi reintegraţi în învăţământul universitar teologic. În anul 
1965, părintele Stăniloae primeşte solicitarea de la cei care îl cenzuraseră mai 
înainte „să scrie articole şi studii”, deoarece Departamentul Cultelor dorea să 
prezinte în afara graniţelor, şi în special în Occident, imaginea unei libertăţi 
religioase nestingherite şi neforţate19.  

Securitatea înfiinţată de comunişti considera Mişcarea Ecumenică ca fiind 
„oficină de spionaj a serviciului secret american”20. Episcopul Antim Nica al 
Dunării de Jos, împreună cu pastorul luteran Richard Wurmbrand, erau consideraţi 
„agenţi” şi organizatorii de promovare şi întrunire a celor două culte, cu scopul de 
a lua atitudine împotriva conducerii comuniste. Începând cu anul 1947, sunt con-
semnate de către securişti mai multe întâlniri ale reprezentanţilor religioşi, la Braşov21. 
Din anul 1948, s-a interzis participarea Bisericii Ortodoxe Române la mişcările 
                                                 

15 Ibidem, p. 189. 
16 Ibidem, p. 190. 
17 Paul Caravia, Virgiliu Constantinescu, Flori Stănescu, op. cit., p. 405. 
18 Ibidem, p. 357.  
19 Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos Lumina lumii şi îndumnezeitorul omului. Opere complete, 

VI, Bucureşti, Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2014, p. 11. 
20 George Enache, Adrian Nicolae Petcu, op. cit., p. 7. 
21 Ibidem, p. 6. 
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ecumenice şi i s-a impus acesteia să nu mai accepte întrunirile bilaterale cu alte 
culte. Motivul este uşor de înţeles, deoarece puterea comunistă se temea de o 
anumită alianţă religioasă împotriva sistemului şi de faptul că putea să piardă controlul 
asupra celei mai importante instituţii ecleziale. 

O altă abordare a partidului, faţă de Biserica Ortodoxă Română, a fost aceea 
de a alimenta disputa împotriva catolicismului. Propaganda comunistă îndemna şi 
susţinea că intenţiile Papei şi a catolicismului din România urmăreau o trecere 
generală a credincioşilor ortodocşi şi a membrilor societăţii româneşti sub tutela 
religioasă a Vaticanului. Odată cu propagarea acestor idei „sensibile” în spaţiul 
românesc, atitudinea Bisericii Ortodoxe din ţara noastră a îmbrăcat imediat forma 
apologetică şi defensivă. Sunt de notorietate poziţionările remarcabile ale unor 
personalităţi şi profesori de teologie care au încercat să demonstreze autenticitatea 
ortodoxiei în raport cu catolicismul. Între aceştia îi amintim pe: Dumitru Stăniloae, 
Teodor M. Popescu, Lazăr Iacob, Olimp Căciulă, Ion Lăncrăjeanu, Aurel Popa, 
Cojocaru Haralambie şi alţii22.  

Trebuie menţionat faptul că, începând cu anul 1958 şi până spre sfârşitul 
anilor 1980, conducerea comunistă încearcă să părăsească linia de guvernare de tip 
stalinist, adoptând un sistem de tip naţionalist, ce includea în programul lor o 
oarecare liberalizare internă, dar şi externă, urmărindu-se îmbunătăţirea relaţiilor 
regimului cu lumea occidentală şi cooperarea economică în termenii capitalismului23.  

Intrarea Bisericii Ortodoxe Române în Consiliul Ecumenic al Bisericilor 
(C.E.B.) a avut loc în anul 1961, la Adunarea Generală de la New Delhi, din India, 
teologii români afirmându-se ca participanţi implicaţi şi activi ai acestei organizaţii. 
În acest context, Patriarhul Justinian a angajat cele două instituţii teologice ortodoxe 
din Bucureşti şi Sibiu, îndemnând profesorii de aici să se implice în studierea şi 
analizarea temelor misionare ale organizaţiilor ecumeniste şi să susţină adunările 
angajate în dialogul interconfesional şi interreligios. Astfel, în 4–8 iunie 1974 s-au 
desfăşurat la Mănăstirea Cernica lucrările simpozionului cu tema „Mărturisirea lui 
Hristos astăzi”, organizat de Comisia Misiune şi Evanghelizare a Consiliului Ecumenic 
al Bisericilor. De asemenea, la Bucureşti, între 24 iunie şi 2 iulie s-a desfăşurat Confe-
rinţa Departamentului Biserica şi Societatea, având ca subiect „Ştiinţa şi tehnologia 
pentru viitorul dezvoltării umane”24. Alte adunări importante s-au ţinut la Mănăstirea 
Neamţ şi la Mănăstirea Agapia (1976). 

În această perioadă, relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu organismele 
mişcării ecumenice s-au intensificat, realizându-se o activitate fructuoasă în urma 
dezbaterilor teologice, identificându-se şi găsindu-se nenumărate soluţii misionare şi 
pastorale comune tuturor cultelor şi religiilor implicate în fenomenul interconfesional şi 
interreligios. 
                                                 

22 Ibidem, p. 9. 
23 Ioan I. Ică jr., Dilema socială a Bisericii Ortodoxe Române: radiografia unei probleme, în 

volumul Gândirea socială a Bisericii. Fundamente-documente-analize-perspective (coord. Ioan I. Ică 
jr şi Germano Marani), Sibiu, Editura Deisis, 2002, p. 537. 

24 Nifon Mihăiţă, op.cit., p. 174. 
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După 1980, restricţiile asupra instituţiei Bisericii Ortodoxe devin din ce în ce mai 
evidente, regimul comunist impunând un control atent în toate domeniile şi ramurile 
teologiei, cât şi în organismele misionare şi pastorale ale Bisericii. În această 
perioadă, „această teologie n-a fost scutită nici de constrângeri metodologice şi ideo-
logice, de unde o teologie de poziţie, moralizatoare, defensivă, cu scopul de a veghea 
ca toată gândirea să fie la linia oficială. Ea are ca trăsături caracteristice: dogma-
tism în materie de doctrină, prudenţă exagerată faţă de tezele ecumenice, argumentul 
simfoniei în raportul dintre Stat şi Biserică, retorica naţionalismului, amestec de 
teologie şi politică în tratarea de etică socială...”25. 

Patriarhul Justin a tras un semnal de alarmă asupra încălcării drepturilor 
omului şi a făcut apel la Consiliul Ecumenic al Bisericilor din Geneva pentru a se 
stabili cu exactitate condiţiile statutare şi formale ale scopurilor şi practicilor 
mişcării ecumenice, sugerând să fie cuprinse principiile „de respectare a libertăţii şi 
eclesiologiei proprii fiecărei Biserici locale”26. 

Începând cu anul 1980, Consiliul Ecumenic, prin poziţia sa fermă, s-a exprimat 
împotriva abuzurilor şi a violării drepturilor umane şi ale minorităţilor din România, 
criticând deficienţele de conducere ale sistemului de tip dictatorial al comunismului. 
În această situaţie, Biserica Română nu a putut avea o poziţie obiectivă şi clară a 
fenomenelor negative imputate statului, deoarece aceasta se temea de represiunile 
şi de măsurile restrictive ce puteau surveni din partea autorităţilor conducătoare, 
riscând să-şi piardă chiar şi dreptul de a funcţiona27.  

Rolul reprezentanţilor români din Consiliul Ecumenic a fost acela că ei au 
semnalat permanent problemele şi situaţia generală a ţării, adoptând o poziţie atentă 
şi precaută în relaţiile cu aceste organisme religioase externe. Totodată, Consiliul a 
ştiut să-şi modeleze poziţiile şi intenţiile, „orientându-se întotdeauna în funcţie de 
aprecierea şi poziţia Bisericii Ortodoxe Române”28. Consiliul ecumenic a ştiut „când 
s-a pus în aplicare planul de sistematizare prin distrugerea satelor, când s-au distrus 
20 de biserici istorice în Bucureşti, când s-a aflat că şi sediul Patriarhiei este 
ameninţat cu evacuarea, atunci s-a înţeles că regimul politic din România este 
infidel şi iresponsabil – faţă de Biserica Ortodoxă majoritară. Biserica nu a putut să 
spună aproape nimic public şi spectaculos împotriva acestei politici, dar reprezen-
tanţii Bisericii au relatat partenerilor ecumenici aspectele dramatice din acel timp”29. 

La adunarea de la Moscova (16–27 iulie 1989), secretarul general al Comi-
tetului Central al C.E.B, dr. Emilio Castro, a prezentat un Raport despre România, 
prin care a evitat să acuze autorităţile române de violarea drepturilor umane şi 
religioase, recunoscând la întrunirea de la Geneva (23–30 martie 1990) că, în baza 
contextelor politice din iulie 1989, Consiliul şi-a impus să nu complice şi mai mult 

                                                 
25 Ibidem, p. 189. 
26 Ion Bria, op. cit., p. 123. 
27 Nifon Mihăiţă, op. cit., p. 184. 
28 Ibidem, p.184. 
29 Ibidem. 
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situaţia şi relaţiile Bisericii cu autorităţile conducătoare. Castro a argumentat că în 
anumite circumstanţe istorice, politice şi sociale, Consiliul trebuie să-şi impună să 
nu agraveze şi să pună în pericol viaţa creştinilor, păstrând tăcerea, dar „fără a renunţa 
la compasiunea pentru cei ce se află în situaţii de oprimare”30. Emilio Castro afirma 
că „solidaritatea ecumenică cu poporul român n-a fost absentă în timpul dictaturii”31.  

În cele mai multe dintre fostele ţări comuniste, ortodoxia a ieşit frustrată de 
neputinţa denunţării şi luării de poziţie faţă de nedreptăţile şi impunerile imorale 
ale comunismului în rândul credincioşilor şi a oamenilor din cadrul societăţii. 
În România, Biserica Ortodoxă a suferit enorm şi şi-a arătat limitele suportabilităţii 
şi ale smereniei jertfelnice şi ascultătoare după modelul suferinţei şi jertfei 
Mântuitorului Hristos, acceptând fără tăgadă diverse situaţii contextuale ale dictaturii 
din acea vreme. Vocile contestatare ale Bisericii au acuzat instituţia Ortodoxă de 
„colaboraţionism” obedient faţă de partidul comunist. Ceea ce nu au înţeles aceste 
persoane şi grupuri denigratoare a fost poziţia defensivă şi prudentă a ortodoxiei 
româneşti faţă de ideologia de tip marxist şi de totalitarismul represiv susţinut. 
Liderii Bisericii au apreciat conştient că este de nedorit o confruntare şi o manifestare 
ostilă şi potrivnică faţă de „o forţă net superioară ce ar fi putut să o desfiinţeze”32. 
Totodată, istorisirile recente şi obiective ale cercetătorilor perioadei comuniste au 
dezvăluit, din sursele de netăgăduit ale Arhivei Securităţii, nenumărate cazuri de 
preoţi, monahi şi monahii întemniţaţi bătuţi şi chinuiţi sau chiar omorâţi, şi au 
devoalat o mulţime de dosare de urmărire exercitate asupra majorităţii clerului ortodox 
român, asupra instituţiilor teologie, bisericilor şi vetrelor monahale de spiritualitate. 
În acest sens, acuzaţiile împotriva instituţiei eclesiale ortodoxe nu se susţin. 

Implicarea Bisericii Ortodoxe în mişcările ecumenice şi dialogul extern din 
perioada comunistă a instituţiei eclesiale româneşti cu celelalte culte creştine şi cu 
celelalte religii ale lumii demonstrează abilitatea de căutare a acesteia a sprijinului 
şi a soluţiilor eliberatoare din afară, în raport cu problemele şi dificultăţile provocate 
de regimul totalitar. 

Principiul universalităţii Persoanei mântuitoare a lui Hristos şi a Evangheliei 
Sale, cât şi principiul comunitar al ecumenicităţii (catolicităţii/sobornicităţii), „ca toţi 
să fie una” (Ioan 17, 11) a dat prilejul Bisericii Ortodoxe Române să adere şi să se 
afilieze la Mişcarea Ecumenică, în vederea realizării dezideratului unităţii de 
credinţă ce ţine de „unirea tuturor” creştinilor, găsind aici nenumărate resurse ori 
mijloace de afirmare şi de apărare a propriilor valori şi învăţături.  

După eliberarea sa de sub povara regimului comunist, Biserica a căutat de 
îndată „energia creatoare a Duhului Sfânt, Cel care înnoieşte, întregeşte şi sfinţeşte 
viaţa omului”33.     
                                                 

30 Ion Bria, op. cit., pp. 126–127. 
31 Ibidem, p. 16. 
32 Visarion Bălţat, Episcopul Tulcii, Biserica Ortodoxă Română şi rezistenţa ei în lupta contra 

statului totalitar comunist, în „Revista Teologica. Mitropolia Ardealului”, nr. 3, 2009, Sibiu, Editura 
Andreiana, p. 14. 

33 Ion Bria, op. cit., p. 156. 
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THE RELATIONSHIP OF ROMANIAN ORTHODOXY WITH 
ECUMENICAL MOVEMENTS. THEOLOGICAL REFLECTIONS 

ON THE COMMUNIST PERIOD 
 

(Abstract) 
 
 The involvement of the Orthodox Church in ecumenical movements and external 
dialogue from the communist period of the Romanian ecclesiastical institution with the 
other Christian denominations and with the other religions of the world it demonstrates its 
ability of searching and to find the liberating solutions from outside, in relation to the 
problems and difficulties caused by the totalitarian regime. 
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REFLECŢII PRIVIND IMPACTUL CELUI DE-AL DOILEA 
RĂZBOI MONDIAL ASUPRA ASOCIAŢIEI RELIGIOASE 

„CREŞTINII DUPĂ EVANGHELIE” 

BOGDAN EMANUEL RĂDUŢ∗ 

România a participat în cel de-al Doilea Război Mondial în două etape: prima 
pe frontul de est (1941–1944), iar a doua pe cel de vest (1944–1945), cunoscând 
pierderi însemnate de vieţi omeneşti şi materiale.  

Pornind de la impactul general, studiul evidenţiază consecinţele asupra denomi-
naţiilor religioase evanghelice, precum şi statutul lor frământat în această perioadă, 
cu limitarea cazuistică la Asociaţia „Creştinii după Evanghelie”. 
  

1. Cadrul istoric şi juridic de funcţionare a asociaţiei  
 

 Înainte de a vedea impactul războiului asupra creştinilor după Evanghelie 
este necesar să ne familiarizăm cu aceste comunităţi religioase.  
 Creştinii după Evanghelie datează în România, prin filieră elveţiană, de la 
sfârşitul anului 1899. Cunoscuţi pe mapamond ca Fraţi1, denumirea de creştin după 
Evanghelie este o convenţie pur românească, dată de oficialităţile vremii care n-au 
acceptat simpla denumire de creştini pe care aceştia şi-o doreau2. Comunităţi locale 
de credincioşi au fost înfiinţate pe tot cuprinsul ţării, formând totodată şi adunări 
etnice (germane, maghiare şi române)3. Bineînţeles, numărul de credincioşi era 
relativ restrâns. Într-o evidenţă din iunie 1942, pentru a ne face o imagine, creştinii 
după Evanghelie însumau 13 500 de credincioşi, şi aceasta la nivel naţional4. 
                                                 

∗ Istoric – Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România/Societatea de Ştiinţe 
Istorice, Filiala Dolj; e-mail: emy_radut@yahoo.com. 

1 Brethren Assemblies (engleză), Brüdergemeinden (germană), Assemblees Evangeliques 
(franceză) etc.  

2 După cele mai multe opinii şi amintiri cunoscute, până în prezent, de la înaintaşii cultului.  
3 Pentru mai multe detalii vezi: Gheorghe Oprea Teodorescu, Marin Ionescu, Istoricul Adunărilor 

Creştine după Evanghelie din România, partea I (1899–1945), Uniunea Comunităţilor Creştine după 
Evanghelie, Bucureşti, manuscris, 1994; Victor et Blanche Dumitrescu-Perret, Bref historique des 
Assemblees de „Chretiens selon l’evangile” Roumanie, 1899–1989, Assemblees Evangeliques de la 
Suisse Romande, manuscris, 1996; ***, Scurt istoric al Adunărilor de Creştini după Evanghelie din 
România (1899–1989), rezumat şi redat de Victor şi Blanche Dumitrescu-Perret, ediţie critică cu studiu 
introductiv şi note de Bogdan Emanuel Răduţ, Editura Sitech, Craiova, 2017, p. 54. 

4 Viorel Achim (ed.), Politica regimului Antonescu faţă de cultele neoprotestante. Documente, Iaşi, 
Editura Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Ellie Wiesel”, – Editura 
Polirom, 2013, p. 502 (documentul 221).  
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 Prima autorizare oficială din partea statului a venit în 1933, sub formă de 
asociaţie religioasă5. Asociaţiile religioase erau intermediare între cultele oficiale 
recunoscute în stat de Legea Cultelor şi sectele religioase cu desăvârşire interzise. 
Existenţa lor era stipulată în Legea pentru regimul general al cultelor din aprilie 
1928, cu prevederea că funcţionarea lor stătea sub „regimul legilor privitoare la 
asociaţiuni în genere şi ordinei publice” (art. 24)6. În interbelic au fost autorizate 
doar trei astfel de asociaţii religioase: baptiştii, adventiştii de ziua a şaptea şi 
creştinii după Evanghelie7. Autorizarea creştinilor după Evanghelie din 1933 a fost 
reînnoită prin alte două decizii ministeriale, emise în 1937 şi 1939.  
 Ministerul Culturii şi Artelor emite în 15 iulie 1939 Decizia 31.999 privind 
asociaţiile religioase, prin care reglementa cadrul de funcţionare a acestora. Pentru 
autorizare era necesar ca „cel puţin 100 de membrii, bărbaţi, cetăţeni români, majori, 
capi de familie, dovedind oficial că nu aparţin nici unui alt cult şi că se bucură de 
exerciţiul drepturilor civile şi politice, să înainteze ministerului un memoriu cu 
expunerea doctrinei religioase şi a practicilor rituale, precum şi statutul de organizare 
a ei” (art. 3)8. În baza acestui memoriu se primea autorizaţia. Creştinii după Evanghelie 
au fost autorizaţi în baza memoriului întocmit de aceştia şi înaintat autorităţilor în 
drept în 1930. Acest memoriu afirma că adunările locale ale creştinilor după 
Evanghelie „nu atârnă în nici o privinţă de vreo organizaţie sau denominaţiune 
religioasă din ţară sau din străinătate”, cu menţiunea că se simţeau „legaţi sufleteşte 
de toţi copiii lui Dumnezeu de pretutindeni […]”9. 
 Ca să funcţioneze legal, asociaţiile trebuiau să îndeplinească câteva condiţii, 
printre care: adunările locale să aibă „cel puţin 50 de credincioşi, capi de familie 
sau de sine stătători” (art. 6); serviciile religioase se ţineau „numai în casele de 
rugăciuni care trebuie să fie clădiri destinate exclusiv acestui scop şi declarate ca 
atare primăriei, prefecturii, Ţinutului şi Ministerului Cultelor” (art. 7); respectarea 
distanţei de „cel puţin 200 metri de locaşurile de rugăciuni ale cultelor şi ale altor 
asociaţiuni religioase” (art. 7); predicatorii şi conducătorii adunărilor să fie „cetăţeni 
români, majori, care se bucură de toate drepturile civile şi să nu fi suferit vreo 
condamnare pentru infracţiuni infamate, iar cei care au împlinit vârsta de 30 ani să 
aibă şi exerciţiul drepturilor politice” (art. 10), precum şi „să aibă cel puţin patru 
                                                 

5 Bogdan Emanuel Răduţ (ed.), Din istoria creştinilor după Evanghelie. Culegere de documente, 
Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2013, p. 13.  

6 Legea Nr. 54 pentru regimul general al cultelor, în „Monitorul Oficial al României”, partea I, 
nr. 89, 22 aprilie 1928, p. 3609. 

7 Decizia nr. 114.119 privind interzicerea activităţii unor asociaţiuni religioase şi reglemen-
tarea activităţii celor neinterzise, în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 193, 24 august 
1933, pp. 5404–5405.  

8 Decizia nr. 31.999 privind asociaţii religioase interzise şi autorizate, în „Monitorul Oficial al 
României”, nr. 161, 15 iulie 1939, p. 4456. 

9 *** Memoriu sau Expunerea credinţei şi învăţăturei creştinilor după Evanghelie din România, 
Întocmit şi înaintat la cererea Ministerului Cultelor şi Instrucţiunei Publice şi a Ministerului de 
Interne, ediţia II-a, prelucrată, Ploieşti, „Tipografia Românească” – Societatea Anonimă, 1930, p. 13.  
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clase secundare” (art. 11); puteau susţine „cursuri pentru educaţia morală şi reli-
gioasă a copiilor membrilor organizaţiei locale” (art. 13), dar erau interzise acţiunile de 
„prozelitism religios” sau cele care să „defaime doctrina, ritul, organizaţia şi pe 
slujitorii cultelor” (art. 14); nu aveau dreptul de a „sta în dependenţă faţă de nicio 
organizaţie similară din străinătate şi nu pot întreţine alte legături decât cele ce reies din 
omogenitatea doctrinei şi a ritualului religios” (art. 15), dar puteau „întemeia şcoli 
pentru pregătirea profesională a personalului lor religios” (art. 16); puteau edita şi 
distribui literatură religioasă proprie, cu menţiunea că erau datoare „să trimită 
Ministerului Cultelor şi Artelor câte trei exemplare din aceste scrieri” (art. 17)10. 
 Această realitate istorico-juridică se va schimba în anii celui de-al Doilea 
Război Mondial şi ai politicii publice de atunci cu referire la asociaţiile religioase. 
La începutul războiului, Asociaţia „Creştinii după Evanghelie” funcţiona cu două 
ramuri. Astfel, lucru s-a datorat unei fuziuni formale din septembrie 1939, prin care 
creştinii după Evanghelie i-au primit alături de ei pe creştinii după Scriptură, 
fondaţi la jumătatea anilor ’20 de Teodor Popescu (de aici numiţi şi tudorişti)11. 
Fuziunea aceasta s-a realizat şi la îndemnul autorităţilor de stat care n-au acceptat 
să recunoască gruparea creştinilor după Scriptură (tudorişti), pe motiv că denumirea 
şi învăţătura acestora sunt apropiate de cele ale creştinilor după Evanghelie. Iar 
cum autorităţile nu erau interesate de diferenţele doctrinare sau practice dintre cele 
două grupări, i-au avertizat pe creştinii după Scriptură că fie acceptă o unire cu altă 
grupare autorizată deja, fie vor suporta consecinţele interzicerii lor. Această fuziune 
a durat până în ianuarie 1990.  
 

2. Impactul şi consecinţele războiului asupra asociaţiei 
 

 România a intrat în cel de-al Doilea Război Mondial la 22 iunie 1941, sub 
conducerea generalului, mai târziu devenit mareşal, Ion Antonescu şi alături de 
Pactul Tripartit (Axa Roma – Berlin – Tokyo). Dorinţa generalului era de a elibera 
Basarabia răpită de sovietici cu un an înainte (iunie 1940). Drept urmare, pentru 
acest deziderat, armata română va lupta pe frontul de est în 1941–194412, adică 
atâta timp cât ţara va fi condusă de facto de Antonescu şi oamenii săi.  
 În contextul care a precedat războiul, România a fost condusă o vreme de un 
regim naţional-legionar (septembrie 1940 – ianuarie 1941), care a dus o politică 
sistematică de „limitare a libertăţii religioase, de natură să-i intimideze pe credincioşi 
şi să-i determine să-şi părăsească credinţa şi să treacă la ortodoxie”13. În acest context, 
                                                 

10 Decizia nr. 31.999/1939 privind asociaţii religioase interzise şi autorizate, în „Monitorul 
Oficial al României”, nr. 161,15 iulie 1939, p. 4456. 

11 Gheorghe Oprea Teodorescu, Marin Ionescu, Istoricul Adunărilor Creştine după Evanghelie 
din România, partea II, Bucureşti, Uniunea Comunităţilor Creştine după Evanghelie, manuscris, 1994, 
pp. 11–52. 

12 Vezi pe larg în Dinu C. Giurescu, România în Al doilea Război Mondial, Bucureşti, Editura 
All, 1999. 

13 Viorel Achim (ed.), op. cit., p. 13.  
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al unui stat ce se autodefinea „naţionalist, creştin şi totalitar”, înainte de instalarea 
unui nou guvern, ministrul legionar Radu Budişteanu emite, pe 9 septembrie 1940, 
trei decizii ministeriale de desfiinţare a asociaţiilor religioase14. Despre aceste 
decizii Ion Antonescu se pare că nu avea cunoştinţă şi, în urma protestelor din 
partea credincioşilor acestor asociaţii, au fost abrogate printr-o nouă decizie emisă 
în 19 septembrie 194015. Dar, în scurta perioadă de zece zile, unii credincioşi au 
cunoscut efectele deciziilor amintite, existând cazuri răzleţe de adunări închise şi 
sigilate. Ca urmare a abrogării deciziilor lui Budişteanu, credincioşii afectaţi şi-au 
exprimat solicitarea de a li se ridica „sigiliile puse pe casele lor de rugăciuni de 
către autorităţile comunale”16. În acelaşi timp, aceştia vedeau în anularea desfiinţării o 
intervenţie divină, exprimându-se că „Domnul a hotărât altfel” decât hotărâse ministrul17.  
 Intrarea României în război şi conducerea statului printr-un regim de dictatură 
militară, reprezentat de mareşalul Ion Antonescu, a inclus şi existenţa unei legislaţii 
discutabilă astăzi, dar receptată pozitiv de majoritate ortodoxă din acel timp. În 
ceea ce-i priveşte pe creştinii după Evanghelie, şi nu numai, au fost confruntaţi, în 
1942–1944, cu o legislaţie care a făcut din regimul antonescian unul de „intoleranţă 
şi prigoană religioasă”18. 
 Prima acţiune legislativă împotriva asociaţiilor religioase neoprotestante a 
venit prin Decretul-lege 927/194219, care prevedea: retragerea autorizării prevăzută 
de articolul 24, din Legea pentru regimul general al cultelor (1928), pentru 
asociaţiile religioase, acest lucrul netrebuind motivat, ci considerându-se „act de 
guvernământ” (art. I); egalizarea asociaţiilor religioase cu sectele şi desfiinţarea lor 
(art. II); trecerea bunurilor imobile, fondurilor şi arhivelor acestora, în patrimoniul 
Statului (art. III). Decretul este semnat de Ion Antonescu şi contrasemnat de 
ministrului culturii şi cultelor Ion Petrovici, deşi România avea ca suveran pe 
Regele Mihai I. Raportul ministrului Petrovici, ce însoţeşte decretul, reprezintă un 
amplu expozeu defăimător la adresa credincioşilor acestor asociaţii autorizate până 
atunci, numindu-i sectanţi care „ţintesc disolvarea unităţii noastre naţionale, ce are 
la bază integritatea credinţei strămoşeşti, identificată cu însăşi raţiunea de vieţuire a 
românismului”20. Existenţa lor se datora, în opinia acestuia, „toleranţei religioase 
excesive în trecut a Statului”21. Erau acuzaţi de „propagandă ilicită”, prin „ajutoarele 
în bani” de la „centralele lor internaţionale”, şi de faptul că „sub masca adoptării 
                                                 

14 Ibidem, pp. 207–210 (documentele 4–6).  
15 Ibidem, pp. 221–222 (documentul 12).  
16 Ibidem, p. 236 (documentul 25).  
17 Înştiinţare, în „Creştinul. Revistă creştină pentru zidirea sufletească a credincioşilor”, anul 

XIII, iulie – octombrie, 1940, coperta 2.  
18 *** Procesul lui Ion Antonescu, ediţie îngrijită de Ioana Cracă, Bucureşti, Editura Eminescu, 

1995, p. 51. 
19 Decret-lege nr. 927 privind modificarea şi abrogarea unor dispoziţiuni din legea pentru regimul 

general al cultelor, în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 305, 30 decembrie 1942, 
pp. 11231–11232.  

20 Ibidem, p. 11231. 
21 Ibidem. 
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unei discipline proprii bisericeşti, încearcă să submineze coheziunea şi unitatea 
morală şi naţională a Statului, ce nu poate fi despărţit de Biserica strămoşească, 
lucru adeverit cu prisosinţă şi cu prilejul actualului războiu, sfânt şi desrobitor”22. 
Ministrul îşi exprima dorinţa ca asociaţiile şi sectele religioase „să dispară, ele fiind 
focare de răsmeriţă, paravane de desolidarizare naţională şi pe deasupra complet 
eterogene faţă de noua structură a Statului Român naţional şi totalitar”23.  
 Drept urmare, Secretariatul de Stat al Cultelor şi Artelor a emis imediat o tele-
gramă în după-amiaza zilei de 30 decembrie, după ce dimineaţa ieşise Monitorul 
Oficial cu legea promulgată, către toate prefecturile din ţară prin care cerea „închiderea 
tuturor caselor de rugăciune şi interzicerea oricăror adunări a actualelor asociaţii”24. Şi 
Ministerul Afacerilor Interne emite o telegramă, în 31 decembrie, prin care ordonă 
prefecţilor executarea dispoziţiilor telegramei Secretariatului25. S-a trecut, aşadar, la 
împlinirea dispoziţiilor legii şi casele de rugăciune au fost închise şi confiscate, cu 
tot cu bunuri, iar credincioşii monitorizaţi şi persecutaţi în cazul în care se strân-
geau ilegal la întâlniri religioase. Comisariatele de poliţie au întocmit tabele cu 
inventarele bunurilor mobile şi imobile deţinute de casele de rugăciune, iar posturile 
de jandarmi îi arestau pe credincioşii care nu se supuneau noilor dispoziţii în vigoare. 
Casele de rugăciune, trecute în proprietatea statului, au devenit localuri de şcoală, 
ateliere, depozite, cămine culturale sau date parohiilor ortodoxe din teritoriu.  
 Liderii asociaţiilor religioase au întreprins diverse acţiuni de justificare a lor, 
pentru anularea Legii 927/1942. Conducătorii baptişti, împreună cu cei ai adven-
tiştilor şi creştinilor după Evanghelie, au decis să trimită mareşalului Antonescu 
delegaţii de credincioşi invalizi de război, pentru a dovedi „că sectanţii [..] au luptat 
în primele rânduri pe front, făcându-şi cu prisosinţă datoria, demonstrând astfel că 
principalul motiv invocat de cei care au întocmit decretul lege de desfiinţare, şi 
anume că sectanţii sunt anti-militarişti, este pe de-a-ntregul inventat”26. Orice demersuri 
s-au făcut din partea asociaţiilor, rezultatul nu a fost cel scontat. Din contră, 
Antonescu promulgă un nou decret, 431/194327, în care se prevede: interzicerea 
exercitării „unui cult religios sectant sau propagarea de doctrine religioase, în afară 
de cea a bisericii ortodoxe sau a cultelor istorice, arătate prin art. 21 din Legea nr. 54, 
pentru regimul general al cultelor din 12 [22] Aprilie 1928” (art. 1); institutele 
înfiinţate de asociaţiile religioase, cu scop educativ, cultural, şcolar sau filantropic, 
„sunt disolvate de drept” (art. 3); bunurile mobile şi imobile ale acestora „trec în 
patrimoniul Statului, fără despăgubire” (art. 10)28. De data aceasta, raportul justifi-
cativ al decretului a fost semnat de doi miniştri: Ion Petrovici, ministrul culturii 
                                                 

22 Ibidem, p. 11232.  
23 Ibidem.  
24 Viorel Achim (ed.), op. cit., p. 620 (documentul 306).  
25 Ibidem.  
26 Ibidem, p. 675 (documentul 349). 
27 Decret-lege nr. 431 privitor la desfiinţarea asociaţiunilor religioase, în „Monitorul Oficial 

al României”, nartea I, nr. 157, 9 iulie 1943, pp. 5993–5995. 
28 Ibidem, pp. 5993–5994. 
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naţionale şi al cultelor, şi Ion C. Marinescu, ministrul justiţiei, care motivează 
apariţia acestuia de faptul că „dispoziţiunile [Legii 927] nu soluţionau întreaga 
problemă”29. Prin noul decret s-a dorit „desfiinţarea asociaţiunilor religioase sectante 
simulate sub forma persoanelor juridice de drept comun, precum şi disolvarea persoa-
nelor juridice înfiinţate în scop de propagandă religioasă sau care au sprijinit în 
mod periodic sau continuu activitatea sau scopurile unei asociaţiuni religioase 
sectante”30. Pentru că de pe urma acestor asociaţii religioase au rămas diverse 
institute şi instituţii, acestea au trecut „de drept şi fără despăgubire în patrimoniul 
Statului”31. Decretul abroga şi articolul 1 din Legea 927/1942, şi astfel se prevedea 
înlăturarea oricărei posibilităţi de autorizare viitoare, zădărnicind orice încercare 
juridică a credincioşilor.  

Împreună cu cele două legi, care au produs persecutarea credincioşilor, asupra 
acestora a planat, în tot acest timp, şi posibilitatea deportării lor în Transnistria. Situaţia 
a apărut odată cu descoperirea, în aprilie 1942, a treisprezece credincioşi creştini 
după Evanghelie la Botoşani32. Fiind informat de această situaţie, mareşalul Antonescu 
a răspuns ca aceştia să fie „trimişi în organizaţiunile de muncă de pe Bug imediat”, 
cu menţiunea că măsura se aplica „tuturor sectanţilor”, iar cei în cauză să fie 
„avertizaţi printr-un comunicat”33. Astfel, în intervalul 1942–1943 credincioşii vor 
trăi cu aşteptarea aceasta a deportării. Din mărturiile despre acea perioadă aflăm că 
la nivel naţional „unii îşi făcuseră câte un mic bagaj, în care adunaseră cele mai 
preţioase lucruri, ca să le aibă la îndemână, dacă ar fi cazul să fie luaţi deodată. 
Pentru credinţa lor în Domnul Cristos, ei erau gata să se deslipsească şi de casele 
lor, de rude, de tot ce le era mai drag pe pământ”34. Nu au cunoscut deportarea, deşi 
mareşalul Antonescu şi-a pus în aplicare planul cu inochentiştii35. Dar credincioşii 
au cunoscut repercursiuni din partea autorităţilor, fiindcă „un mare număr de fraţi 
şi surori, sunt ridicaţi de la casele lor, doar pe simplul motiv că se roagă lui 
Dumnezeu, chiar dacă n-au fost găsiţi în casa de rugăciune, care era încuiată şi 
sigilată. Purtaţi pe jos zeci de kilometri, de la un post de jandarmi la altul, adeseori 
cu lanţuri la mâini şi la picioare, pe vreme de frig şi ploaie, erau trimişi în faţa 
tribunalelor militare, în Bucureşti, la Galaţi, la Iaşi, Cernăuţi şi Chişinău, unde erau 
                                                 

29 Ibidem, p. 5994. 
30 Ibidem, p. 5995. 
31 Ibidem. 
32 Poliţia numeşte aceşti credincioşi secta religioasă „Creştini după Evanghelie de ziua 8-a”, 

dar acest nume nu a existat niciodată. Viorel Achim (ed.), op. cit., p. 463 (documentul 184).  
33 Ibidem, p. 471 (documentul 191).  
34 Horia Azimioară, Din viaţa şi lucrarea lui Teodor Popescu. O trezire creştină în biserica 

ortodoxă română, f.l., Editura Emmanuel, 1988, p. 100.  
35 Viorel Achim (ed.), op. cit., pp. 542–543 (documentele 246–247). Inochentiştii reprezentau 

o grupare din Biserica Ortodoxă din Basarabia, dar s-au dezvoltat în afara acesteia, ca o grupare 
distinctă. Nu aveau lăcaşe de cult proprii. Şi aceştia refuzau satisfacerea stagiului militar. În acelaşi 
timp, rapoartele despre ei îi prezintă ca oameni antisociali şi cu comportamente reprobabile. După cel 
de-al doilea război mondial au dispărut, devenind nesemnificativi. Constantin Cuciuc, Religii care au 
fost interzise în România, Bucureşti, Editura Gnosis, 2001, pp. 86–92 
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judecaţi formal; foarte repede, chiar fără dovezi şi martori. Mulţi sunt condamnaţi 
la pedepse grele, de la doi până la douăzeci şi cinci de ani de temniţă. Mulţi au fost 
trimişi pe front disciplinar, în linia I-a, de unde puţini au scăpat cu viaţă. În urma 
fraţilor şi surorilor arestaţi, rămâneau acasă 6–8 copii, fără niciun sprijin material şi 
moral”36. Mareşalul dorea un stat omogen din punct de vedere etnic, dacă privim 
măsurile luate cu evreii şi ţiganii, şi religios, dacă privim măsurile luate cu asocia-
ţiile religioase. Acest fapt reiese şi din mărturia depusă la procesul său din mai 1946, 
în care a afirmat că „mulţi români, din nenorocire, treceau la aceste secte ca să scape 
de război”. Şi îşi explică faptele în felul următor: „Baza spirituală a acestor secte 
consta tocmai în faptul că membrii lor nu aveau voie să pună mâinile pe arme, deci 
să lupte şi când aceştia erau înrolaţi în armată, refuzau să ia arma. Atunci am făcut 
o lege prin care am instituit pedeapsa cu moartea, n-am aplicat-o, dar am reuşit să 
desfiinţez aceste secte, iar pe recalcitranţi i-am deplasat fiindcă dacă lăsam 
chestiunea aşa, răul s-ar fi întins vertiginos pe toată suprafaţa ţării; toţi ar fi trecut 
la secte ca să scape de armată. Trebuia să iau măsuri drastice, dar nu am executat pe 
nimeni”37. Astfel, Ion Antonescu lega problema confesiunilor religioase, chiar dacă în 
mod greşit şi fals, de cea a războiului, căutând astfel să-şi justifice şi îndreptăţească 
acţiunile întreprinse atunci.  
 Schimbarea regimului, la 23 august 1944, însoţită de arestarea mareşalului 
Ion Antonescu şi răsturnarea cabinetului său, a dus la ridicarea măsurilor luate 
împotriva asociaţiilor religioase şi amnistierea tuturor „infracţiunilor prevăzute de 
legea cultelor în legătură cu combaterea sectelor religioase, precum şi cele prevă-
zute de legile cu caracter rasist” (art. 4, lit. c)38. Iar legile 927/1942 şi 431/1943 au 
fost abrogate prin Decretul-lege 548/194439. Generalul Ion Boiţeanu a fost cel care 
a întocmit raportul ce-a însoţit decretul către Regele Mihai I, afirmând că cele două 
legi „călcau principiul libertăţii religioase garantat de Constituţiunea Ţării”40. Noul 
decret prevedea reautorizarea asociaţiilor religioase, conform art. 24 din Legea 
pentru regimul general al cultelor din 1928 (art. II), reintrarea bunurilor mobile şi 
imobile, confiscate în 1943, în proprietatea celor în drept (art. III), precum şi 
restituirea acestor bunuri în natură (art. IV)41, aşa cum au fost preluate.  
 Schimbarea lui Antonescu şi-a cabinetului său a dus şi la scurtarea războiului 
cu şase luni, după opiniile celor mai mulţi istorici. Iar încheierea războiului a avut o 
urmare pozitivă asupra creştinilor după Evanghelie, adunările locale ale acestora 
reprimind autorizaţie de funcţionare. Tot în acea perioadă, Departamentul Cultelor, 
                                                 

36 Gheorghe Oprea Teodorescu, Marin Ionescu, Istoricul Adunărilor…, partea I, p. 73.  
37 *** Procesul lui Ion Antonescu…, p. 83. 
38 Decret Regal nr. 1.624. Amnistie generală politică, militară şi agrară, în „Monitorul Oficial 

al României”, partea I, nr. 197 bis, 24 august 1944, p. 6200.  
39 Decret-lege nr. 548 pentru punerea în vigoare a dispoziţiunilor privitoare la asociaţiunile 

religioase din legea pentru regimul general al Cultelor, în „Monitorul Oficial al României”, partea I, 
nr. 252, 31 octombrie 1944, pp. 6992–6993. 

40 Ibidem, p. 6993. 
41 Ibidem, p. 6992. 
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prin semnătura pr. Constantin Burducea, emite Decizia 44.210/1944 prin care se 
modifica art. 4 din Decizia 31.999/1939, completându-se faptul că asociaţiilor 
religioase li se oferă „deplină libertate de manifestare religioasă a cultului”42. După 
reautorizare, creştinii după Evanghelie au făcut „demersurile necesare […] pentru a 
determina guvernul să le acorde şi lor calitatea de cult”43 aşa cum o acordase baptiştilor 
în 1944. Aceleaşi demersuri au fost făcute şi de adventiştii de ziua a şaptea. În urma 
acestor demersuri, creştinii după Evanghelie au primit calitatea de cult prin Legea 
883/194644. Referatul justificativ care însoţea legea a fost întocmit de dr. Petru Groza, 
la vremea aceea preşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministrul cultelor ad-interim, 
care opina că statutul acestora „nu conţine nimic ce ar putea aduce atingere ordinei 
publice, bunelor moravuri şi legilor de organizare ale statului”45. În baza acestui 
referat favorabil, Regele Mihai I a emis legea amintită, prin care „Asociaţia Religioasă 
a Creştinilor după Evanghelie, cu sediul în Ploieşti, str. Cheia nr. 18, este cult recu-
noscut în Statul Român, sub denumirea de Cultul Creştin după Evanghelie din 
România” (art. I)46. Legea prevederea şi faptul că: „Statul Român nu va acorda 
niciun fel de ajutoare sau subvenţii băneşti pentru întreţinerea Cultului Creştin după 
Evanghelie şi a instituţiilor sale sau pentru salarizarea personalului său” (art. V)47.  
 Tabelul de mai jos sumarizează legislaţia din anii 1939–1946, privind 
creştinii după Evanghelie, arătând şi statutul juridic al acestora în baza documentelor 
normative emise de stat. 

 
Tabel 1 

 

Evoluţia juridică a creştinilor după Evanghelie între 1939–1946 
 

Anul  
emiterii Documentul Statutul 

 juridic 
1939 Decizia 31.999 Asociaţie religioasă 
1942 Decret-lege 427 Interzis 
1943 Decret-lege 431 Interzis 
1944 Decret-lege 548 Asociaţie religioasă 
1945 Decizia 44.210 Asociaţie religioasă 
1946 Legea 883 Cult religios 

 
                                                 

42 Decizia nr. 44.210. Completare de decizie, în „Monitorul Oficial al României”, partea I, 
nr. 205, 10 septembrie 1945, p. 7917. 

43 Viorel Achim (ed.), op. cit., p. 890 (documentul 511).  
44 Legea 883 pentru recunoaşterea şi reglementarea Cultului Creştin după Evanghelie din 

România, în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 261, 09 noiembrie 1946, pp. 11776–11778. 
Vezi şi Bogdan Emanuel Răduţ, Legea nr. 883/1946 pentru recunoaşterea şi reglementarea Cultului 
Creştin după Evanghelie din România: context, conţinut şi consecinţe, în „Timotheus – Incursiuni 
Teologice Tematice”, vol. 3, nr. 2, 2016, pp. 107–118.  

45 Ibidem, p. 11776. 
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
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 Din 1946, funcţionează sub statutul de cult oficial în România, iar acest statut 
a fost reconfirmat de Decretul 1203/195048 şi Hotărârea de Guvern 897/200849, 
hotărâre în baza căreia funcţionează în prezent, sub denumirea de Biserica Creştină 
după Evanghelie – Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România. 
 O altă urmare a războiului a fost dinamica creştinilor după Evanghelie. 
Aceasta nu a fost spectaculoasă, dar a fost pozitivă, după cum reiese din tabelul de 
mai jos.  
 

Tabel 2 
 

Dinamica creştinilor după Evanghelie în 1942–1950 
 

An 194250 194851 195052 
Credincioşi 13.500 25.000 21.117 

 
Creşterea numărului acestora s-a datorat câtorva factori, precum concentrarea 

mai multor categorii de oameni în garnizoane sau tranşee (ocazie pentru împărtăşirea 
de crezuri şi idei), răspândirea credinţei acestora prin evanghelizare, schimbarea 
politicii statului faţă de minorităţile religioase, ridicarea creştinilor după Evanghelie 
la statutul de cult ş.a. 
   

3. Concluzii 
 

 Războiul, de fiecare dată, este o tragedie de proporţii, care lasă amprente 
durabile atât pe planul geo-politic sau economic, cât şi pe cel al mentalului colectiv. 
Ororile războiului, cunoscute de generaţia de atunci, au lăsat urme şi asupra gene-
raţiilor următoare. Deşi credincioşi din Adunările Creştine după Evanghelie au 
contribuit la război, unii chiar pe front, politica regimului Antonescu a fost 
îndreptată şi împotriva lor. Credincioşii au cunoscut persecuţii (anchete, confiscări 
de literatură, ameninţări, bătăi) datorită legislaţiei antonesciene în vigoare, dar şi 
suspiciunea care plana asupra lor că sunt filosovietici şi trebuie deportaţi în 
Transnistria.  
 Încheierea războiului şi noua realitate politică postbelică a fost, cel puţin în 
primii ani, favorabilă acestora. Dacă Antonescu a închis adunările şi a desfiinţat 
                                                 

48 Decretul nu a fost publicat în „Monitorul Oficial al României”, fiind inclus într-un volum 
separat. ***Legea şi Statutele cultelor religioase din Republica Populară Română, Bucureşti, Editura 
Ministerului Cultelor, 1951, pp. 411–412. 

49 Hotărâre privind recunoaşterea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii 
Creştine după Evanghelie din România – Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România, 
în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 638, 4 septembrie 2008, pp. 2–9. 

50 Viorel Achim (ed.), op. cit., p. 502 (documentul 221). 
51 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (ANIC), Inspectoratul General al Jandarmeriei 6/1948, 

f. 143v.  
52 Arhiva Uniunii Bisericilor Creştine după Evanghelie din România (AUBCER), dosar nr. I.C. 

28/1950 referitor la schema de organizare a comunităţilor. Statistica membrilor, f. 1. 
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autorizarea de funcţionare a asociaţiei, după 1945 nu numai că asociaţia este 
reautorizată să funcţioneze, dar, un an mai târziu, este şi ridicată la statutul de cult 
oficial. Privind detaşat situaţia, s-ar putea constata că războiul i-a propulsat, cult 
oficial în România.  

REFLECTIONS REGARDING THE IMPACT THE SECOND  
WORLD WAR HAD OVER THE BRETHREN RELIGIOUS  

ASSOCIATION IN ROMANIA 
 

(Abstract) 
 

Religious Associations represented a reality that was present during the interwar 
period but not under the Communism Era. They functioned under the privileges of the 
General Regime for the Denominations’ Law (1928), Article no 24, and was defined by a 
series of decisions issued by the Denominations’ Minister from within the Romanian 
Government at that time. On this legal basis it was allowed the official functioning of only 
three Religious Associations in Romania: Baptist Association, Seventh Day Adventist 
Association and Brethren Association. The current paper talks about the statute of the 
Brethren Religious Association during the Second World War. 
 

Keywords: Religious Association, war, legislation, impact, Brethren Assemblies. 
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TENTATIVE DE VÂNZARE ÎN STRĂINĂTATE  
A UNOR PRODUSE AERONAUTICE ROMÂNEŞTI (1984–1985)  

PETRE OPRIŞ*, RADU STAN* 

A existat odată, la Braşov, o uzină unde se asamblau avioane de vânătoare 
IAR–80 şi Messerschmitt Bf 109. Aşa ar putea începe un studiu despre istoria 
aeronauticii româneşti din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Bibliografia 
dedicată acestui subiect este vastă şi, fără îndoială, extrem de interesantă pentru 
pasionaţii de maşini zburătoare, indiferent de cocarda pe care au purtat-o acestea la 
un moment dat. 

Ce s-a întâmplat cu uzina respectivă şi oamenii care lucrau acolo? Întrebarea 
este firească şi vom expune pe scurt situaţia, înainte de a trece la subiectul principal 
al studiului nostru memorialistic. 

În octombrie 1943, Ministerul român al Aerului şi Marinei a iniţiat o comandă 
pentru livrarea de către compania germană „Messerschmitt” a 235 de avioane de 
vânătoare Messerschmitt Bf 109 G, montarea lor urmând să fie realizată la uzina 
I.A.R. din Braşov. Din comanda respectivă au fost primite 49 de avioane Me–109 
Ga–2 şi 160 Me–109 Ga–4, neasamblate. În paralel, autorităţile militare române au 
solicitat licenţa de fabricaţie a motorului de avion Daimler Benz 605 (1475 CP), 
precum şi licenţele şi documentaţiile necesare modificării modelului Me–109 Ga–4 
în versiunea Ga–6. Partea germană a expediat în lăzi 60 de motoare DB 605 pentru 
asamblarea lor la Braşov, la fel ca avioanele comandate de Ministerul Aerului şi 
Marinei1. 

În perioada noiembrie 1943 – octombrie 1944, au fost asamblate în România 
49 de avioane de vânătoare Me–109 Ga–22. Condiţiile de muncă de la Braşov s-au 
înrăutăţit în primăvara anului 1944, când uzina I.A.R. a devenit ţintă pentru avioanele 
americane care bombardau România, atât înainte de a ajunge pe aerodromurile 
amenajate în jurul Poltavei (URSS), cât şi pe drumul de întoarcere pe aerodromurile 
proprii din Italia. Astfel, în cursul raidului efectuat de aviaţia americană în 6 mai 
1944, asupra uzinei I.A.R. au fost distruse 37 de avioane Me–109 Ga–4, aflate încă 
în lăzile germane de transport care au ajuns la Braşov3. 

                                                 
* Locotenent-colonel (în rezervă), dr.; e-mail: petreopris@yahoo.com. 
* Inginer militar; e-mail: radustan33@gmail.com. 
1 Dan Antoniu, Illustrated History of Romanian Aeronautics, 1909–1948, Bucharest, 2014, p. 234. 
2 Litera „a” provenea de la cuvântul german „ausländ” („străin”) şi indica faptul că avionul 

respectiv a fost fabricat sau asamblat în afara Germaniei. 
3 Dan Antoniu, op. cit., p. 234. 
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Pentru a evita distrugerea completă a utilajelor şi maşinilor-unelte, a materialului 
aeronautic, precum şi pierderile de personal, autorităţile române au dispus dispersarea 
utilajelor şi materialelor aflate în uzină şi a muncitorilor. În consecinţă, în perioada 
iunie – octombrie 1944 au fost montate în secţiile I.A.R. de la Caransebeş şi Arpaşu 
doar 13 aparate Me–109 Ga–4. 

Prin ordinul circular nr. 18540, emis de Subsecretariatul de Stat al Aerului la 
9 martie 1945, s-a anunţat că lucrările pentru asamblarea de avioane Me–109 Ga–4, 
modificate în versiunea Ga–6 (reîncepute în luna ianuarie 1945, la care se foloseau 
atât celulele importate până la 23 august 1944, cât şi piesele şi subansamblele 
provenite de la alte aparate) se desfăşoară la Caransebeş. Ulterior, secţia respectivă 
a ajuns din nou la Braşov şi, până în luna decembrie 1947, s-au montat 34 de 
aparate Me–109 Ga–6 – care au fost trimise Grupurilor 7 şi 9 Vânătoare (organizate 
pe două escadrile, fiecare având câte nouă aparate), iar până în octombrie 1948  
s-au mai livrat 28 de avioane Me–109 Ga–64. 

La 19 iunie 1945, a fost promulgată Legea nr. 511 privind trecerea industriei 
româneşti de război la producţia de pace. Pe baza acesteia, guvernul de la Bucureşti 
a discutat despre schimbarea domeniului de activitate al „Regiei Autonome I.A.R. 
Braşov”, propunând ca în locul avioanelor militare să fie produse, sub licenţă, tractoare 
germane Lanz-Bulldog (modelul echipat cu un motor de 45 CP). Deoarece România 
şi estul Germaniei se aflau sub ocupaţia armatei sovietice, autorităţile române au 
solicitat acordul celor de la Moscova pentru a îndeplini planul guvernului de la 
Bucureşti. 

Autorităţile de la Moscova au acceptat propunerea respectivă şi, în 12 octombrie 
1945, s-a încheiat contractul dintre Ministerul Agriculturii şi Domeniilor şi „Regia 
Autonomă I.A.R. Braşov” pentru producerea la Braşov, sub licenţă germană, a 
tractorului „Hanomag R 40” (echipat cu un motor diesel de 38 CP). Renunţarea la 
proiectul Lanz-Bulldog s-a făcut la iniţiativa inginerului Ion Grosu, directorul 
Fabricii de Celule a uzinei I.A.R., considerând că tractorul respectiv era uzat moral. 
Trei zile mai târziu a fost semnat şi contractul dintre Subsecretariatul de Stat al 
Aerului şi „Regia Autonomă I.A.R. Braşov” pentru asamblarea a 60 de avioane 
Me–109 Ga–4 din părţile componente livrate de Germania până la 23 august 1944 
şi includerea la acestea a tuturor modificărilor tehnice realizate de inginerii germani 
şi români pentru versiunea Ga–6. 

În cursul unei vizite pe care a efectuat-o în Uniunea Sovietică, în aprilie 
1946, Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost sfătuit de Iosif Stalin să se gândească la 
fabricarea în România a unor tractoare şenilate americane „McCormick-Deering”. 
Liderul comunist român a menţionat la 3 aprilie 1946 despre planul industriaşului 
Nicolae Malaxa privind înfiinţarea unei societăţi româno-sovieto-americane, care 
să se ocupe de producerea unor tractoare în România (probabil sub licenţă americană),  
iar Iosif Stalin a fost de acord cu planul lui Nicolae Malaxa.5 
                                                 

4 Ibidem. 
5 Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu, Armand Goşu (ed.), Istoria comunismului din România. 

Documente. Perioada Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945–1965), Bucureşti, Editura Humanitas, 2009, p. 57. 



 Tentative de vânzare în străinătate a unor produse aeronautice româneşti (1984–1985) 137 

La sfârşitul anului 1946, s-a finalizat asamblarea primului tractor „Hanomag 
R 40” la „Regia Autonomă I.A.R. Braşov”6. Redenumit IAR–22, acesta a fost produs 
sub licenţă germană în România până în anul 1951, având aprobarea autorităţilor 
sovietice de ocupaţie. 

Doi ani mai târziu, autorităţile române au renunţat la asamblarea la Braşov a 
48 de avioane Me–109 Ga–4, primite din Germania până la 23 august 1944, care 
trebuiau modificate în versiune Ga–6 pentru dotarea forţelor aeriene române (octombrie 
1948)7. Guvernul de la Bucureşti era obligat să respecte articolul 11 din Tratatul de 
Pace de la Paris (semnat la 10 februarie 1947), în care se menţiona faptul că România 
nu avea dreptul să deţină mai mult de 100 de avioane de luptă, iar la articolul 16 se 
preciza că: „România nu va dobândi sau fabrica niciun fel de material de război de 
provenienţă sau concepţie germană şi nu va folosi sau instrui niciun tehnician, 
inclusiv personalul de aviaţie militar şi civil, care este sau a fost cetăţean german. 

3. Materialul de război excedentar, menţionat în paragrafele 1 şi 2 ale acestui 
articol, va fi predat sau distrus, în termen de un an de la intrarea în vigoare a 
Tratatului de faţă (subl.n.)”8. 

Tratatul de Pace de la Paris a intrat în vigoare la 15 septembrie 1947 şi autori-
tăţile române au renunţat după un an la asamblarea celor 48 avioane Me–109 Ga–4 
rămase în depozit, respectând articolele 11 şi 16 din tratatul respectiv. 

Ulterior, la 30 noiembrie 1948, „Întreprinderea Metalurgică de Stat Braşov” 
(denumire primită de „Regia Autonomă I.A.R. Braşov” la 24 iunie 1947) a fost 
inclusă în „Societatea sovieto-română pentru fabricarea şi desfacerea tractoarelor” 
(Sovromtractor). Din acel moment au rămas în România numai câteva secţii şi 
ateliere dispersate unde se reparau tehnică şi material aeronautic. 

După aproape 20 de ani de la schimbarea profilului uzinei I.A.R., autorităţile 
de la Bucureşti au aprobat achiziţionarea a şase avioane de pasageri „BAC 1–11” 
din Marea Britanie, pentru dotarea companiei „TAROM” cu aparate moderne şi 
rapide de zbor. Două săptămâni mai târziu a fost aprobată şi reînfiinţarea Industriei 
Aeronautice Române (27 februarie 1968)9. Decizia respectivă a avut la bază studiile 
întocmite în perioada 23 iunie – 10 septembrie 1967 de mai mulţi specialişti români 
din domeniul aeronautic10. 

În cursul Plenarei Comitetului Central al P.C.R. (Bucureşti, 22 – 25 aprilie 1968), 
Nicolae Ceauşescu a afirmat public, în premieră, dorinţa sa de a se intensifica 
fabricarea în România a unor categorii de armament şi de tehnică de luptă pentru 
                                                 

6 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare, se va cita: A.N.I.C.), Fototeca online a 
comunismului românesc, cota 1/1947, fotografia #W052. 

7 Dan Antoniu, op. cit., p. 234. 
8 România în anticamera Conferinţei de la Paris. Documente, Arhivele Naţionale ale României, 

coord. Marin Radu Mocanu, Bucureşti, 1996, p. 417. 
9 Petre Opriş, România în Organizaţia Tratatului de la Varşovia (1955–1991), Bucureşti, Editura 

Militară, 2008, p. 189. 
10 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 29/1968, f. 38. Pentru întregul document, 

vezi Petre Opriş, Industria românească de apărare. Documente (1950–1989), Editura Universităţii 
Petrol-Gaze din Ploieşti, 2007, pp. 216–233. 
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înzestrarea armatei române şi pentru export. Planul respectiv a fost aprobat în 
şedinţa din 17 iunie 1968 a Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R. şi, astfel, 
Direcţia Generală de Mecanică Fină din Ministerul Industriei Construcţiilor de 
Maşini s-a transformat în Centrala Industrială de Mecanică Fină şi Aeronautică. 
Tot atunci s-a aprobat înfiinţarea Institutului de Cercetări şi Proiectări Armament, 
Muniţii şi Aparatură Optică (celebrul „Institut 111”, condus de colonelul ing. Ştefan 
Popa, apoi de colonelul ing. Mihai Buracu) şi a Institutului de Cercetări şi Proiectări 
Aerospaţiale („Institutul 222”, condus de colonelul dr. ing. Eugen Teodorescu) 11. 

În conformitate cu propunerile Consiliului de Miniştri, centrala respectivă şi 
institutele nou înfiinţate au fost coordonate de Ministerul Industriei Construcţiilor de 
Maşini şi Ministerul Forţelor Armate12. 

Din momentul înfiinţării sale, centrala a avut în subordine Direcţia Generală 
de Construcţii Aeronautice, Direcţia Lucrări Speciale, Uzina Mecanică Cugir, 
Uzina Mecanică Plopeni, Întreprinderea Mecanică Sadu, Uzina „30 Decembrie” 
Cugir, Întreprinderea Mecanică Mija, Uzina „6 Martie” (Zărneşti, jud. Braşov), 
Uzina nr. 2 (Braşov), Uzina „Metrom” (Braşov), Unitatea nr. 6 Planoare şi Construcţii 
Metalice (Ghimbav, judeţul Braşov), Uzina de Reparat Avioane (Bacău), Întreprinderea 
de Reparat Material Aeronautic (Bucureşti)13, Întreprinderea Optică Română (Bucureşti), 
Uzina „Laromet” (Bucureşti), precum şi anumite secţii din alte uzine (în care se 
fabricau produse speciale)14. 

Aceasta a fost structura organizatorică, de la care s-a plecat, în anul 1968, 
pentru dezvoltarea industriei de apărare a României şi reînfiinţarea Industriei 
Aeronautice Române. Proiectele naţionale au luat amploare în mod treptat şi, în 
perioada 1971–1989, s-a încercat o reducere substanţială a importurilor româneşti 
de materiale militare din statele membre ale Organizaţiei Tratatului de la Varşovia. 
Totodată, s-au întreprins acţiuni de stabilire a unor cooperări cu alte state comuniste 
pentru producerea de muniţii, armament şi piese de schimb pentru tancuri şi aviaţie, cu 
scopul de a achita mai uşor o parte din tehnica de luptă importată de România. De 
exemplu, în cadrul Întreprinderii de Reparat Material Aeronautic – Bucureşti s-au 
produs piese de schimb pentru aviaţie, utilaje de deservire, huse pentru avioane. 
Totodată, au fost realizate reparaţii medii şi capitale pentru avioanele civile. Începând 
din 1969, au fost asimilate reparaţia capitală a avionului Il–18 şi a motoarelor 
acestuia, precum şi fabricarea sub licenţă a avionului Britten-Norman BN–2 
„Islander”. 

Un alt succes major s-a înregistrat la Uzina de Reparat Avioane – Bacău. 
Înfiinţată la 17 aprilie 1953, unitatea respectivă a avut ca obiectiv iniţial de 
activitate efectuarea de revizii generale pentru avioanele IAK–17 UTI, IAK–23 şi 
MiG–15. În anii care au urmat, profilul uzinei s-a lărgit, fiind reparate şi aparate 
MiG–17, Il–28 (Hong–5) şi Il–28 U (HJ–5). 
                                                 

11 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 100/1968, ff. 1–2. 
12 Ibidem, ff. 35–38. 
13 Pentru detalii, ibidem, f. 25. 
14 Ibidem, ff. 17–18, 27. 
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După introducerea primelor avioane de vânătoare supersonice în dotarea uni-
tăţilor româneşti, uzina din Bacău a fost dezvoltată în scopul efectuării de reparaţii 
curente şi generale la aparatele MiG–19, MiG–21 (F–13, PF, U, PFM, R, M, MF, 
US, UM), MiG–23, L–29 „Delfin” şi L–39 „Albatros”, precum şi la motoarele VK–1 
(instalate pe MiG–15 şi MiG–17), R–11 F–300 (Produsul 37 F – pentru MiG-urile 
21 F, P şi U), R–13–300 (Produsul 95 – pentru MiG-urile 21 M, MF, SM şi SMT), 
M–701 C–500 (pentru avionul cehoslovac de şcoală Aero L–29 „Delfin”) şi WJ–5 
(pentru Yian Y–7, varianta chineză a avionului sovietic de pasageri An–24 T, 
echipat cu motoare turbopropulsoare). 

La începutul anilor ’70, în cadrul uzinei din Bacău a fost realizat prototipul 
avionului subsonic de luptă IAR–93 B (proiectul YUROM). La program au participat 
Întreprinderea de Reparat Material Aeronautic – Bucureşti (pentru aripă) şi Între-
prinderea de Construcţii de Avioane de la Ghimbav (care a furnizat suprafeţele de 
comandă ale avionului). Proiectul a fost continuat la Întreprinderea de Avioane din 
Craiova (înfiinţată la 7 aprilie 1972), în cooperare cu autorităţile militare iugoslave. 

Informaţiile găsite în documentele aflate în arhive pot fi completate astăzi cu 
o mărturie inedită a unui participant la acţiunile desfăşurate la mijlocul anilor ’80 
de autorităţile de la Bucureşti în domeniul industriei aeronautice. Planul general al 
lui Nicolae Ceauşescu, privind dezvoltarea capacităţilor de fabricare a unor avioane 
militare şi civile în România, precum şi a două modele de elicoptere, se afla deja 
într-un stadiu foarte avansat. În anul 1984, se punea acut problema vânzării unor 
aparate de pasageri BAC 1–11, montate sub licenţă britanică la Bucureşti (proiectul 
ROMBAC), a unor avioane subsonice de vânătoare-bombardament IAR–93 B 
(proiectul YUROM) şi a unor elicoptere SA–316 B „Alouette” şi SA–330 „Puma” 
(asamblate la Braşov, sub licenţă franceză şi redenumite IAR–316 B, respectiv 
IAR–330 „Puma”). 

 
*** 

 
Martie 2017, Bucureşti 
 
Mărturia lui Radu Stan15, director al Întreprinderii de Comerţ Exterior – Centrul 
Naţional Aeronautic din Bucureşti în perioada 4 mai 1984 – 14 decembrie 1985, 
despre rolul pe care l-a avut la mijlocul anilor ’80 în promovarea exporturilor de 
produse aeronautice româneşti. 
 

România avea în program să realizeze 80 de avioane ROMBAC 1–11. Primul 
a fost gata în anul 1982 şi înmatriculat YR-BRA, apoi au mai fost realizate încă 
                                                 

15 Inginer militar, absolvent al Academiei Militare Tehnice din Bucureşti, Facultatea de Mecanică, 
Secţia Aviaţie (Specialitatea Avion Motor). Director al Întreprinderii de Comerţ Exterior – Centrul Naţional 
Aeronautic Bucureşti (4 mai 1984 – 14 decembrie 1985). Director adjunct Export-Import la Întreprinderea 
„Autobuzul” din Bucureşti (15 decembrie 1985 – 1 mai 1990). 
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opt, în perioada 1983–1989. Toate au ajuns la compania „TAROM”, deşi Întreprin-
derea de Comerţ Exterior – Centrul Naţional Aeronautic (I.C.E. – C.N.A.), pe care 
am condus-o în perioada 4 mai 1984 – 14 decembrie 1985, le-a avut în planul său 
de export. 

Am cerut, printr-o notă, aprobarea pentru a vinde primul exemplar, YR-BRA. 
Am primit aprobarea scrisă a preşedintelui Nicolae Ceauşescu. De fapt, el voia să 
exportăm şi maşini, utilaje, instalaţii, nu doar produse alimentare şi materii prime, 
care duceau la înfometarea populaţiei. Dar, vedeţi că cei de sub el nu prea erau 
dispuşi. 

YR-BRA era considerat atunci avion prezidenţial deoarece avea dotări 
deosebite şi era singurul realizat şi care zbura pe vremea mea (1984–1985). Era cel 
prezentat conducerii de stat la 20 septembrie 1982 pe aeroportul Băneasa. 

Am dus tratative cu mulţi potenţiali cumpărători. Odată, în vara anului 1984, 
a fost adus de către George Pop un prinţ arab, care locuia în S.U.A.16 Acesta a sosit 
la Bucureşti seara, cu avionul personal, împreună cu patru fete însoţitoare şi cu 
consilierii săi. Am dus tratative toată noaptea. Voia încă un avion personal, mai 
mare, dar nu pe YR-BRA. Prinţul a ascultat puţin la discuţii, după care a adormit 
pe scaun. Ne-am înţeles să facem un avion aşa cum vrea el, „green”, adică fără 
finisări şi vopsire finală. Trebuia să-i montăm şi rezervoare suplimentare de 
combustibil, provizorii, în fuselaj, să fie sigur că poate trece Oceanul Atlantic în 
zbor până undeva în S.U.A. În ziua următoare a plecat şi nu a deschis nici un L/C 
(acreditiv), cum convenisem. Afacerea a murit. 

Nişte oameni de afaceri chinezi, care locuiau în Filipine, au contactat ambasada 
noastră de la Manila, dorind să intermedieze cumpărarea de avioane ROMBAC 1–11 
de către R. P. Chineză. Dar noi nu primisem o astfel de informaţie din China şi nu 
am răspuns la cererea din Filipine. Ambasada de la Manila m-a reclamat peste tot 
şi am primit dispoziţie să merg personal. Am plecat cu Sabina Ţâncu. 

Ne-am întâlnit cu chinezii din Filipine într-un oraş din sudul Chinei, la 12 ore 
de mers cu trenul accelerat de la Bejing. Am mers cu avionul şi ne-am întors cu 
trenul. Afacerea trebuia făcută cu o societate particulară care abia se înfiinţase şi 
care nu avea bani. Trebuia să dăm avionul, cu plata în rate anuale, fără vreo 
garanţie de plată. Afacerea nu s-a făcut. 

Glaser Derrik (fost pilot de încercări la „British Aerospace”, firmă de la care 
cumpărasem licenţa BAC) se pensionase şi încerca şi el să se pricopsească. În 
calitate de reprezentant-comisionar ne-a informat că are o cerere din Turcia de la 
un bogătaş englez, care dorea să finanţeze o firmă nouă din Istanbul („Marmara 

                                                 
16 În opinia generalului Victor Atanasie Stănculescu, cetăţeanul britanic (de origine română) 

George Pop – reprezentant al firmei „Rolls-Royce” în România, în anii ’80 – a fost atât membru al diviziei 
motoare de avioane şi echipament militar din cadrul firmei respective, cât şi agent Secret Intelligence 
Service (MI6). În sfârşit, adevărul... Victor A. Stănculescu în dialog cu Alex Mihai Stoenescu, 
Bucureşti, RAO International Publishing Company, 2009, pp. 30–32, 34. 
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Airlines”) şi să cumpere ROMBAC 1–11. Am organizat deplasarea în Turcia cu 
avionul YR-BRA, cu o echipă foarte puternică. Am zburat la Istanbul, unde am 
avut o demonstraţie aeriană. Am zburat apoi la Ankara. Turcii au făcut multă 
propagandă, lucraseră în R.F.G., aveau ceva bani şi voiau să înfiinţeze o companie 
de transport aerian. Au adus presa, televiziunile, dar englezul s-a răzgândit – nu 
mai voia să finanţeze compania. Ca urmare, turcii au cerut să le dăm avioane pe 
datorie, fără vreo garanţie de plată şi să le dăm şi echipaje şi personalul tehnic 
pentru exploatarea aeronavelor. Ei au venit ulterior la Bucureşti, dar nu am făcut 
afacerea17. 

Au fost tratative şi cu alţi clienţi, dar toţi fără bani. 
În anul 1985, George Pop ne-a pus în legătură cu compania „Dee Howard” din 

S.U.A. Această firmă începuse demersuri pentru a remotoriza avioanele BAC 1–11 
deoarece acestea nu mai puteau opera pe marile aeroporturi, depăşind normele de 
zgomot şi poluare cu gazele emanate. BAC-urile, ca şi ROMBAC 1–11, erau 
dotate cu motoare Rolls-Roys, tip Spey, pe care îl fabricam noi. Acum intrase în 
fabricaţie la „Rolls-Roys” tipul Tay 650, cu dublu flux, mai puţin poluant. 

Am dus tratative la Bucureşti şi am convenit să livrăm 12 avioane, pe măsură 
ce le fabricam. Urma ca firma „Dee Howard” să se informeze în S.U.A. despre 
posibilitatea obţinerii certificatului P.A. (pentru zboruri). Avionul nostru nu mai 
putea avea acces pe unele aeroporturi deoarece se stabiliseră noi niveluri de poluare 
cu gaze şi de sunet, pe care noi le depăşeam. Totuşi, avionul nostru putea zbura în 
S.U.A. în configuraţie VIP (Very Important Person). 

Firma „Dee Howard” ne-a chemat în S.U.A. la începutul lui august 1985 
pentru semnarea contractului. Am trimis acolo pe consilierul Mircea Costescu, însoţit 
de un inginer de la Întreprinderea de Avioane Bucureşti – fabricantul. La 6 august 
1985, ora 22,03, am primit telefon de la Mircea Costescu din S.U.A.18 Convorbirea 
a fost înregistrată de Securitate şi am găsit-o în dosarul meu, existent la Consiliul 
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.)19. 

Mircea Costescu m-a informat că a semnat pentru furnizarea unui avion 
ROMBAC la preţul de 15 milioane de dolari – cu plata în avans a 30% din acel 
preţ în momentul semnării contractului, iar restul de 70% la livrarea avionului de 
                                                 

17 Autorităţile române au discutat cu reprezentanţii firmei „Marmara Airlines” în scopul 
închirierii de către aceştia a două avioane BAC 1–11 din seria 525 FT, deţinute de compania „Tarom” 
din primăvara anului 1977 (YR-BCJ şi YR-BCK). Primul aparat a fost vopsit conform dorinţei 
reprezentanţilor firmei turceşti. „Marmara Airlines” a fuzionat însă cu „Istanbul AL” şi, deşi exista un 
interes pentru utilizarea celor două avioane începând de la 15 mai 1986, contractul a fost anulat. 
Aparatele au revenit în mod oficial la „Tarom” în iunie 1986, cu înmatricularea românească, 
renunţându-se la cea primită în Turcia: TC-ARI (YR-BCJ), respectiv TC-JCP (YR-BCK). 

18 Consilierul Mircea Costescu îndeplinea în anul 1985 funcţia de inginer principal 1 la 
Întreprinderea de Comerţ Exterior – Centrul Naţional Aeronautic din Bucureşti. 

19 Dosarul respectiv a fost înregistrat la Departamentul Securităţii Statului cu nr. 227346, iar la 
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.) are numărul „I 310470-Vl” şi 
conţine două volume. 
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fabricantul român. Avansul era plătibil în 30 de zile de la semnarea contractului 
(în jurul datei de 5 septembrie 1985).  

Pentru al doilea avion ROMBAC, americanii doreau o închiriere pe 10 ani, 
cu un acreditiv deschis din doi în doi ani. La sfârşitul celor opt ani se plătea 
diferenţa de trei milioane de dolari. Rata lunară pe care firma „Dee Howard” urma 
să o achite pentru închiriere era de 125 000 de dolari. 

Aparatele de pasageri menţionate în contract erau înmatriculate YR-BRC şi 
YR-BRD în România şi urmau să fie trimise în configuraţie standard. Inginerii 
americani din Seattle trebuiau să studieze problema certificării lor pentru zbor şi a 
încă 10 avioane ROMBAC, pe care partea română dorea să le livreze ulterior. 

După ce Mircea Costescu s-a întors din S.U.A. cu contractul semnat, am 
solicitat autorizaţia de export de la Ministerul Comerţului Exterior, conform uzanţelor. 
Însă, eu am plecat în decembrie 1985 de la I.C.E. – C.N.A. şi nu ştiu ce s-a mai 
întâmplat. Eu nu am auzit să se fi exportat vreodată vreun avion ROMBAC 1–11, 
considerat mândria industriei de aviaţie din România! 

Ceauşescu era foarte interesat să aducem valută şi puteam să îl informez 
atunci. Primul meu şef la Comitetul Municipal Bucureşti al P.C.R. (Constantin 
Nicolae) mă lua cu el întotdeauna, unde se discutau probleme de export, inclusiv la 
întâlnirile cu Nicolae Ceauşescu. La fel a făcut şi Gheorghe Pană (prim-secretar al 
C.M.B. al P.C.R.). Puteam să fac o informare scrisă către Cabinetul nr. 1, dar cea 
mai bună ocazie am avut-o atunci când Nicolae Ceauşescu a testat noul elicopter 
AS 332 „Super Puma”. Francezii l-au construit la început în variantă VIP şi l-au 
prezentat mai multor şefi de state. 

Jacques Courtin20 de la O.G.A. (L’Office Général de l’Air) a discutat cu mine 
şi am organizat împreună prezentarea, gândind ca poate Nicolae Ceauşescu îl vrea 
ca elicopter prezidenţial. Francezii au adus elicopterul cu un echipaj pe aeroportul 
Băneasa. Acolo, cei de la aeroport au instalat o masă, scaune şi umbrela de soare. 
Courtin şi cu mine l-am aşteptat pe Ceauşescu sub umbrelă. Ceauşescu a venit 
însoţit de generalul Neagoe, ca gardă de corp (sic!), cu o maşină de teren ARO. 
A dat mâna cu noi şi s-a aşezat pe un scaun. 

Jacques Courtin a plecat la elicopter să dea ordinul de pornire a motoarelor. Eu 
şi generalul Neagoe am stat în picioare, în faţa lui Nicolae Ceauşescu. Nu am vorbit. 

După vreo 10 minute, Courtin m-a anunţat că totul este pregătit de zbor. 
Ceauşescu s-a ridicat şi a mers la elicopter, însoţit de Neagoe. Eu am rămas sub 
umbrelă. Zborul a durat o jumătate de oră. Apoi, Ceauşescu a plecat cu ARO, 
însoţit de Neagoe. Nu a vrut acest elicopter, a preferat SA 365 Dauphin N (cele 

                                                 
20 Potrivit unei informări din dosarul de urmărire informativă a lui Radu Stan, existent la 

C.N.S.A.S., Jacques Courtin era cunoscut de conducerea Direcţiei 3 (Serviciul 3) a Departamentului 
Securităţii Statului, fiind considerat cadru al unui serviciu francez de informaţii. Documentul 
respectiv a fost semnat de lt. col. Aristide Merdescu, ofiţer de contrainformaţii la I.C.E. – C.N.A., iar 
numele de cod folosit de acesta pentru indicarea lui Radu Stan a fost „Sitaru”. 
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patru exemplare contractate deja)21. Dacă aş fi ştiut ce se întâmplă cu contractul 
ROMBAC, aveam ocazia să-l informez, dar am aflat de-abia după 25 ani, când  
mi-am consultat dosarul de la Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii (C.N.S.A.S.). 

Analizând acum la rece toate cele întâmplate, am convingerea că cineva a 
făcut tot ceea ce a putut pentru a sabota exportul de avioane – elicoptere, deoarece 
industria noastră nu reuşea să le producă în ritmul cerut! Eram foarte întârziaţi cu 
asimilările de materiale şi componente, iar Securitatea a făcut acelaşi lucru. Probabil, 
încă de pe atunci, cei din eşaloanele 2 şi 3 ale puterii hotărâseră să submineze 
poziţia lui Nicolae Ceauşescu, chiar cu preţul ruinării ţării! 

După 30 de ani, colonelul inginer de aviaţie Mihai Bădescu (şef al Serviciului 
Avioane din I.C.E. – C.N.A.) mi-a spus că, după plecarea mea (decembrie 1985), 
I.C.E. – C.N.A. a intrat în degringoladă, nu s-au alocat fonduri valutare pentru plata 
importurilor de materiale din Anglia, pentru fabricaţia ROMBAC-ului 1–11. 
Contractele erau semnate, furniturile erau gata de expediere, dar britanicii nu mai 
acceptau să le expedieze decât cu plata anticipată deoarece aveam restanţe foarte 
mari la plata expedierilor anterioare. Dar nu prea mai aveam valută. 

A urmat o reorganizare a I.C.E. – C.N.A. Constantin Teodorescu-Ţintea 
(adjunctul ministrului care răspundea de producţia specială şi de Centrul Naţional 
al Industriei Aeronautice Române – C.N.I.A.R.) a propus generalului-colonel 
Vasile Milea (ministrul Apărării Naţionale) şi a obţinut retragerea în 1986 şi 1987 a 
unor ofiţeri ingineri de aviaţie din I.C.E. – C.N.A. şi C.N.I.A.R. Ofiţerii care 
proveneau de la Ministerul de Interne (ingineri, economişti ş.a.) au rămas în aceste 
instituţii deoarece Constantin Teodorescu-Ţintea nu a solicitat şi retragerea 
acestora. Apoi, I.C.E. – C.N.A. a fost desfiinţată şi întreaga sa activitate a trecut la 
I.C.E. „Tehnoexportimport”, ieşind astfel de sub tutela Ministerului Industriei 
Construcţiilor de Maşini, a C.N.I.A.R. şi a lui Constantin Teodorescu-Ţintea. 

Un alt contract important (pe care l-am semnat personal) a fost pentru livrarea a 
1 450 de elicoptere utilitare Ka–126 în U.R.S.S. Era după un proiect sovietic. Era 
nevoie de dezvoltarea Întreprinderii de Avioane de la Bacău, a uzinei de piese 
                                                 

21 Nicolae Ceauşescu a aprobat ca Flotila 50 Aviaţie Transport să primească în anul 1979 două 
elicoptere SA–365 C „Dauphin” (în variantă VIP), apoi două exemplare din varianta „Turist” (în 1980), 
realizate tot de compania franceză „Aérospatiale”. Primele aparate au fost livrate la 11 iunie 1979 
(YR-DFA şi YR-DFB), iar celelalte două au decolat din Franţa la 31 ianuarie 1980 (YR-DFC şi YR-DFD). 
După şapte ani de utilizare a lor în cadrul Flotilei 50 Aviaţie Transport s-a ajuns la momentul reviziei 
generale şi autorităţile de la Bucureşti au optat pentru înapoierea tuturor aparatelor respective (valoarea 
lor fiind de 2 milioane de franci francezi) şi achitarea unei diferenţe de bani în scopul primirii a patru 
elicoptere noi SA–365 N „Dauphin”. Acestea au ajuns în două serii la baza de la Otopeni a Flotilei 50 
Av.T., cu câte două exemplare livrate în acelaşi timp. Zborurile de testare şi recepţie a primelor aparate 
au avut loc la 3 februarie 1986, la uzina de la Marignane (situată în regiunea franceză Provence – Alpi – 
Coasta de Azur), apoi elicopterele au fost aduse în zbor în România, pe traiectul Marignane – Genova – 
Veneţia – Zagreb (o escală pentru realimentare cu combustibil) – Belgrad – Timişoara – Braşov – 
Bucureşti. Ulterior, elicopterele SA–365 C „Dauphin”, utilizate în România timp de şapte ani, au fost 
reînmatriculate şi au zburat în continuare în Franţa şi R.F. Germania: F-WYMH (fostul YR-DFA),  
F-WYMA (YR-DFB), D-HHII (YR-DFB) şi D-HAAK (YR-DFB). 
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turnate din oţeluri speciale din Bucureşti (şi au fost importate utilaje din Suedia), a 
Întreprinderii „Turbomecanica” din Bucureşti şi Întreprinderii de Construcţii 
Aeronautice de la Ghimbav. Când au aflat francezii despre un contract aşa de mare, 
tare s-au mirat! 

Primul elicopter Ka–126 a fost asamblat la Ghimbav şi livrat în anul 1988, al 
doilea în 1989. Apoi, s-a terminat. Fabricarea lui a continuat în Ucraina. 

În paralel, am început tratative foarte dificile cu sovieticii pentru a primi 
licenţa de fabricaţie a unui motor turboreactor pentru avioane supersonice. Constantin 
Teodorescu-Ţintea m-a îndepărtat în cele din urmă de la aceste tratative, numindu-l 
în locul meu pe directorul adjunct Aurel Adăscăliţei. Nu ştiu ce s-a mai întâmplat 
după plecarea mea de la I.C.E. – C.N.A. (15 decembrie 1985). Oricum, ruşii nu ne-au 
dat licenţa. 

În continuare, voi aminti, atât cât se poate, despre afacerea care a dus la 
eliminarea mea din Întreprinderea de Comerţ Exterior – Centrul Naţional Aeronautic 
(I.C.E. – C.N.A.). 

Eu am fost numit director la I.C.E. – C.N.A. la 4 mai 1984. După puţin timp, 
inginerul Teodor Zanfirescu (director general al C.N.I.A.R.) şi colonelul Vasile 
Racoviţean (directorul economic de la C.N.I.A.R.) m-au vizitat şi, printre altele, 
mi-au spus că, de ceva vreme, o companie din Elveţia încerca să cumpere de la noi 
50 de celule de elicoptere IAR–330 „Puma” pentru Africa de Sud. Conducerea 
anterioară a I.C.E. – C.N.A. nu îndrăznise să înceapă discuţiile deoarece Africa de 
Sud se afla sub embargo. Eu am afirmat ca voi analiza problema şi credeam că 
merită să vedem despre ce era vorba. 

După câteva zile a venit la mine Gavril Constantin – director la I.C.E. Dunărea, 
întreprinderea de comerţ exterior a Securităţii. Acesta mi-a propus să începem tratativele 
împreună pentru acea afacere. „Dunărea” organiza întâlnirile de la I.C.E. – C.N.A. 
sau în străinătate, cu participarea unui reprezentant al I.C.E. Dunărea (mereu urma 
să fie Tudor Mărunţelu). I.C.E. Dunărea prelua partenerii străini de la aeroport, îi 
aducea la sediul I.C.E. – C.N.A. şi îi ducea înapoi la aeroport. Am încheiat un protocol 
de colaborare între I.C.E. – C.N.A. şi I.C.E. Dunărea, care prevedea, printre altele, ca 
realizările din exportul prezumat să fie raportate ca realizări de plan la I.C.E. – 
C.N.A., iar 30% din încasările comune să fie preluate de I.C.E. Dunărea. 

Tot atunci, Gavril Constantin mi-a spus că totul trebuie să fie făcut în secret, 
că afacerea trebuie să fie cunoscută numai de mine, de el şi de reprezentantul său la 
tratative, iar la discuţiile cu partenerii străini să nu participe altcineva. Orice docu-
ment necesar să fie scris de mine personal şi păstrat în casa de fier din biroul meu. 
Mi-a spus că trebuie să merg la Gheorghe Oprea (viceprim-ministru al guvernului) 
şi să-l informez pentru că ne trebuie aprobarea preşedintelui Nicolae Ceauşescu. 

Gavril Constantin mai făcuse o afacere direct cu Africa de Sud, importase 
porumb de acolo şi îl reexportase. A fost personal în Africa de Sud, au aflat 
americanii şi a ieşit scandal – însă fără urmări. 
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Am mers la Gheorghe Oprea şi l-am informat. Acesta mi-a cerut să scriu 
personal, de mână, citeţ, cu litere destul de mari, o informare scurtă, de circa o 
jumătate de pagină, pentru Ceauşescu şi să i-o aduc. Totodată, m-a instruit asupra 
măsurilor de păstrare a secretului, aceleaşi pe care mi le-a spus Gavril Constantin. 

Am scris nota, am mers la Gheorghe Oprea, acesta m-a lăsat singur în 
cabinetul său, a plecat la cabinetul nr. 1 şi a revenit după vreo 10 minute. Mi-a dat 
nota, mi-a arătat o linie trasată de Ceauşescu pe partea stângă a textului şi mi-a 
spus: „Tovarăşul Ceauşescu a aprobat. Dă-i drumul! Această notă să o ţii în casa de 
fier şi nu uita de toate măsurile de păstrare a secretului. Nimeni să nu aibă 
cunoştinţă de această afacere!”. 

Înainte de a pleca eu, a intrat în birou Constantin Teodorescu-Ţintea – 
adjunct al ministrului Industriei Construcţiilor de Maşini, care trebuia să participe 
la această întâlnire, însă a întârziat. 

În iunie 1984, am început tratativele. Prima întâlnire a avut loc la I.C.E. – C.N.A., 
la sala de protocol. Participanţi au fost Radu Stan (din partea I.C.E. – C.N.A.), 
Mărunţelu (de la I.C.E. Dunărea), patru delegaţi ai firmei „Brookfield” din Elveţia. 
Eram plin de entuziasm! Îmi luasem avânt pe linie de export, I.C.E. – C.N.A. nu mai 
exportase nimic de multă vreme în Occident. Unul de la „Brookfield” şi cu mine 
vorbeam franceza, ceilalţi trei şi Mărunţelu vorbeau engleza. 

Discuţia a fost scurtă. Ne-au informat că vor să achiziţioneze 50 de elicoptere 
„Puma”. Africa de Sud cumpărase licenţa pentru acel elicopter de la francezi, 
construiseră şi o uzină, dar nu mai primeau materiale şi diferite componente din 
cauza embargo-ului. Am convenit să ne întâlnim în Franţa, să discutăm împreună 
cu francezii. 

Au urmat mai multe runde de tratative la Bucureşti, Paris, Viena. Eu am ratat 
o întâlnire desfăşurată la sediul companiei „Brookfield” din Zürich, organizată de 
I.C.E. Dunărea prin Manolache, reprezentantul său de la ambasada noastră din 
Elveţia. În cursul tratativelor s-a convenit cooperarea în fabricarea a 50 elicoptere 
„Super Puma”. Întreprinderea de Construcţii Aeronautice de la Ghimbav executa şi 
livra 50 de celule de elicoptere IAR 330 „Puma”, în valoare de 28,5 milioane de 
dolari (FOB Constanţa), „Aérospatiale” şi O.G.A. (L’Office Général de l’Air) expediau 
motoare „Makila” (pe care partea română nu le fabrica), iar sud-africanii efectuau 
montajul general şi adăugau plăcile de blindaj sub elicoptere. Conosamentele indicau 
transportul a 50 de macarale din portul Constanţa până în portul Monrovia (Liberia). 
Nava de transport era angajată de către „Brookfield” şi celulele de elicoptere se 
puneau în huse netransparente. În documentele încheiate nu exista nici o referire la 
Africa de Sud. 

Cu excepţia mea, nimeni din I.C.E. – C.N.A. nu ştia despre ce afacere era 
vorba. Lt. col. Aristide Merdescu (ofiţerul de contrainformaţii din instituţie) bănuia 
ceva şi era neliniştit pentru că eu purtam discuţii cu partenerii străini fără a fi 
însoţit de cineva şi fără a da detalii în notele de convorbiri. 
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La întâlnirea din 6 martie 1985 (după nouă luni de tratative) au intrat în sala 
de protocol de la I.C.E. – C.N.A următorii: Radu Stan, Tudor Mărunţelu, Willie 
Venter, Carus Maree, Kobus Eksteen (elveţieni de la firma „Brookfield”), Stepanus 
Lansberg (cetăţean francez angajat de „Brookfield”), Reymond Pretorius (cetăţean 
din Africa de Sud). Ultimul era şeful delegaţiei străine şi a semnat contractul alături 
de mine. Tudor Mărunţelu a asistat la întâlnire deoarece semnasem cu cei de la 
I.C.E. Dunărea o convenţie de colaborare şi de împărţire a valutei care se încasa 
din contractul cu firma „Brookfield”. 

Urma să mai avem o rundă de întâlniri la Paris, în perioada 11–13 martie 
1985. Plata pentru cele 50 de celule de elicoptere se efectua în proporţie de 30% în 
momentul semnării contractului final (circa 8,5 milioane de dolari), iar 70% când 
se livra marfa în Africa de Sud. 

După plecarea partenerilor străini l-am invitat pe lt. col. Aristide Merdescu în 
biroul meu şi l-am informat despre contractul pe care l-am încheiat, inclusiv despre 
aprobarea verbală transmisă de conducerea statului român prin intermediul lui 
Gheorghe Oprea. Aristide Merdescu a înregistrat toată convorbirea fără să-mi 
spună. Am găsit în dosarul meu de la C.N.S.A.S. informarea pe care el a făcut-o 
şefilor săi. Nimeni de la Securitate sau de la I.C.E. Dunărea, nici Aristide Merdescu 
nu mi-a dat vreun sfat, vreo instrucţiune! Până în ziua de 6 martie 1985, când am 
semnat acel contract şi Aristide Merdescu a înregistrat informarea pe care i-am 
facut-o, nimeni nu a ştiut despre ce afacere este vorba şi nu am găsit în dosarul meu 
de la C.N.S.A.S. nici o notă informativă, nici un document despre afacerea aceasta. 

Imediat am cerut şi am obţinut autorizaţia de export de la Ministerul Comerţului 
Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale. 

Am plecat la Paris. La aeroportul Otopeni am fost controlat foarte amănunţit 
în toate bagajele şi corporal de o echipă numeroasă îmbrăcată în haine civile. Nu s-a 
găsit nimic neobişnuit. 

M-am întâlnit cu partenerii la Paris şi le-am dat o notificare scrisă de mână, 
de mine, acolo, în care îi informam ca I.C.E. – C.N.A. are toate aprobările necesare 
pentru derularea acestui contract şi că uzina de la Ghimbav va începe fabricaţia 
imediat ce avansul de 30% din valoarea furniturii va intra la Banca Română de 
Comerţ Exterior. Partenerii au fost mulţumiţi, au plecat şi, după puţin timp, au 
transferat la B.R.C.E. suma de 8,55 milioane de dolari. 

M-am întâlnit şi cu francezii şi i-am informat şi pe ei. 
La întoarcere, acelaşi control amănunţit, dar fără probleme. 
Am fost la Vasile Voloşeniuc, preşedintele B.R.C.E. Acesta mi-a spus că este 

foarte strâmtorat, nu poate plăti o rată scadentă la Fondul Monetar Internaţional.  
I-am spus de acel transfer. S-a bucurat, dar mi-a spus că este insuficient pentru el. 

Până în anul 1990, România a exportat în Vest, pe devize liber convertibile, 
nouă elicoptere IAR–330 „Puma” şi 50 de celule „Puma”, în valoare totală de 
44 milioane de dolari, şi anume: 5 elicoptere în Sudan (pentru care nu s-a încasat 
întreaga valoare nici până azi) şi 4 elicoptere în variantă VIP, în Pakistan – toate 
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acestea pe vremea lui Zgăvîrdici22; 50 de carcase (celule) în Elveţia, care au ajuns 
în Africa de Sud, via Liberia. 

După 1990, când Nelson Mandela a devenit preşedinte, Africa de Sud a propus 
armatei române să ne revândă cele 50 de elicoptere, care, acum, erau „Super Puma”. 
Au fost cumpărate 12 bucăţi, s-au reparat la Braşov şi s-au vândut armatei din 
Emiratele Arabe Unite. Afacerea s-a lăsat cu o anchetă în România, pentru corupţie 
şi un reprezentant de la Ambasada României din Africa de Sud a fost condamnat la 
închisoare. 

Contractul cu „Brookfield” s-a derulat în bune condiţii. S-au livrat toate cele 
50 de celule de elicoptere şi noi am încasat cele 28,5 milioane de dolari. Eu nu m-am 
bucurat de roadele acelui contract, încheiat de mine, ci am avut parte de multă 
amărăciune şi de necazuri. Nimeni nu a aflat unde s-au dus cele 50 de celule de 
elicoptere! 

Îmi amintesc că, începând cu iunie 1985, când am fost scos din delegaţia pentru 
târgul aeronautic de la Le Bourget, am fost înlăturat din toate tratativele şi din toate 
delegaţiile. Nici în tratativele duse la I.C.E. – C.N.A. nu am mai fost admis, din dispo-
ziţia lui Constantin Teodorescu-Tinţea, adjunctul ministrului23. Nici Aurel Adăscăliţei 
(director adjunct la I.C.E. – C.N.A.) nu a participat. Mereu era desemnat Emil Boitan, 
contabil-şef la I.C.E. – C.N.A. El a încheiat discuţiile cu turcii de la „Marmara Airlines”, 
el a semnat toate contractele cu „Aérospatiale” şi cu O.G.A. (L’Office Général de l’Air), 
el a participat la tratativele cu O.G.A. pentru cooperarea pentru următorii cinci ani, 
el a fost la Le Bourget etc. 

Constantin Teodorescu-Tinţea îl trecuse pe linie moartă şi pe Teodor Zanfirescu 
(fost director general al C.N.I.A.R.), îi luase şi toate atribuţiile colonelului Vasile 
Racoviţean (directorul economic de la C.N.I.A.R.), dar nu a putut să-l dea afară. 
Eliberase din funcţii şi pe alţi directori din C.N.I.A.R. 

După plecarea mea de la I.C.E. – C.N.A. (15 decembrie 1985), Constantin 
Teodorescu-Ţintea şi generalul Ioan Petroaica s-au trezit că nu au un înlocuitor 
pregătit. Ca atare, l-au numit ca director interimar pe colonelul Aurel Adăscăliţei 
(până atunci, director adjunct) şi pe Emil Boitan ca director adjunct. Apoi, au făcut 
demersurile necesare şi l-au numit ca director, în cursul anului 1986, pe colonelul 
inginer Dumitru Stănescu – până atunci director la Întreprinderea de Avioane 
din Craiova. Acesta făcuse Facultatea de Aviaţie la Academia Tehnică Militară 
(o promoţie în urma mea), avea o memorie sclipitoare, era inteligent, dar nu 
cunoştea limbi străine şi nu avea habar de comerţul exterior. Nu s-a mai încheiat 
                                                 

22 Primul director al I.C.E. – C.N.A. a fost generalul-maior inginer de aviaţie Constantin 
Zgăvîrdici. El făcuse facultatea în U.R.S.S., lucrase în unităţile de aviaţie, în Comandamentul 
Apărării Antiaeriene a Teritoriului şi a fost director adjunct la I.C.E. „Tehnoexportimport”. Alături de 
acesta erau Mircea Costescu şi Arvinte, ca directori adjuncţi. Toţi trei erau buni profesionişti, cu 
multă experienţă. 

23 Constantin Teodorescu-Ţintea a fost adjunct al ministrului Industriei Construcţiilor de Maşini 
(28 iulie 1985 – 21 mai 1988). Florica Dobre (coord.), Membrii C.C. al P.C.R. (1945–1989). Dicţionar, 
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2004, p. 571. 
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niciun contract de export pe Vest şi aşa întreprinderea a ajuns pe butuci. I.C.E. – C.N.A. 
a fost desfiinţată şi activitatea ei a fost trecută la I.C.E. „Tehnoexportimport”. 

În ianuarie 1986, a fost înfiinţat un post de director adjunct Export-Import la 
Întreprinderea „Autobuzul” din Bucureşti. Au fost înaintate trei propuneri, conform 
uzanţelor. Eu nu eram pe listă şi când a ajuns la conducerea P.C.R. de la Sectorul 5, 
aceştia (Ştefan Goage – prim secretar; Bujor Vătăşoiu – secretar cu probleme economice; 
Ciontu – secretar cu propaganda, foşti colegi cu mine la Capitală) şi-au adus aminte 
de mine, au discutat cu Marin Nedelcu (ministru la M.I.C.M.24) şi m-au aprobat pe 
mine. Acest post nu era în nomenclatorul C.C. al P.C.R., nu era necesar acordul 
Secţiei Cadre de la C.C. al P.C.R. şi Marin Nedelcu a emis ordinul de numire a 
mea în funcţie la Întreprinderea „Autobuzul”. 

Am fost încadrat pe 15 decembrie 1985 (retroactiv) în funcţia de director 
adjunct Export-Import, cu salariul de 5 130 de lei şi indemnizaţia de conducere de 
755 lei. Nu ştiam că sunt oprit de la deplasări în străinătate. Soţia mea nu a fost 
oprită, dar fiului meu i-a fost refuzată încadrarea la INCREST – Bucureşti de către 
ofiţerul de Securitate al instituţiei. 

Întreprinderea „Autobuzul” avea vreo 6 000 de salariaţi şi nu făcea faţă la 
cereri, mai ales la livrarea pe plan intern. 

În 1987, am fost în Cuba pentru a încheia contracte de export. Şeful 
delegaţiei, Barbu (directorul I.C.E. „Auto-Tractor-Dacia” din Braşov) era impacientat 
că nu-mi ieşise viza de la Securitate. Durata deplasării era de două săptămâni. 
Contractul meu a fost semnat în primele zile: camionete de teren ARO, furgonete şi 
camionete TV. M-am întors singur din Cuba, cu escale la Paris, Bruxelles şi Amsterdam. 
Ajuns în Bucureşti, am dus la cabinetul generalului Bordea un kilogram de cafea 
pentru protocol şi i-am raportat că m-am întors. 

În dosarul meu de la C.N.S.A.S. am găsit o singură notă cu numele meu din 
perioada în care am lucrat la „Autobuzul”. Locotenentul-major de Securitate Zăbavă a 
scris la 28 decembrie 1988 că directorul uzinei, Gheorghe Dumitru, m-a rugat să 
intervin prin relaţiile mele pentru a debloca exportul către Cuba. În portul Constanţa 
erau 300 de camionete ARO 320, blocate de 90 de zile deoarece partenerul cubanez 
refuza să le preia, reclamând defecţiuni masive la cele livrate deja. 

O delegaţie din Ungaria a venit la „Autobuzul” cu cei de la I.C.E. „Auto-
Tractor-Dacia” pentru ca să le dăm o furgonetă TV. Voiau să încerce să o doteze ca 
ambulanţă, după care să le livrăm o cantitate mare. Am întrebat ce necesar anual au 
şi mi-au spus: circa 20 de bucăţi. Am înţeles că nu era rentabil să executăm un nou 
model de maşina pentru comenzi aşa de mici, cheltuielile de fabricaţie fiind 
enorme, nerecuperabile. Le-am sugerat să folosească una dintre maşinile pe care le-am 
livrat deja (de-a lungul anilor importaseră de la noi 30 000 de maşini ARO şi TV, 

                                                 
24 Marin Nedelcu a fost ministru al Industriei Construcţiilor de Maşini în perioada 29 iulie 

1985 – 8 mai 1987; ibidem, p. 424. 
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iar până în 1990 au ajuns la 40 000), dar le-am atras atenţia că maşinile noastre nu 
sunt bune pentru aşa ceva, nu suportă încărcătura de aparatură necesară unei 
ambulanţe. 

Însă, a venit decembrie 1989 şi, după patru luni, am ieşit la pensie! 
 
Martie 2017, Bucureşti        Radu Stan 

 
 

ATTEMPTS OF SELLING ROMANIAN AERONAUTICAL 
PRODUCTS ABROAD (1984–1985) 

 
(Abstract) 

 
Being part of the group of the airlines belonging to the Soviet Bloc states, TAROM 

(Transporturile Aeriene Române – Romanian Air Transport) operated Soviet-design Lisunov 
Li–2, Ilyushin Il–14, Ilyushin Il–18, Ilyushin Il–62, Antonov An–24, and Tupolev Tu–154 
aircraft. 

Two exceptions were made when TAROM acquired the British aircraft BAC One 
Eleven for European and Middle East destinations (1968) and Boeing 707 for its long haul 
operations (1974). In 1982–1989 period, nine BAC One Eleven were made in Romania, 
using the British license (ROMBAC program). 

In our paper we present some events from the ROMBAC program and the Romanian 
helicopter programs (made in Romania under French licenses). 

 
Keywords: aircraft, helicopter, IAR, Romania, ROMBAC. 
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CROSS-BORDER INTERNAL SECURITY  
COOPERATION BETWEEN POLAND AND UKRAINE∗ 

KARINA PAULINA MARCZUK∗∗ 

Poland and Ukraine are neighbouring countries, and therefore face common 
challenges and share common problems, as is evident along both sides of the 
Polish-Ukrainian border. Among the numerous issues that concern bilateral relations 
at the local level are emergency management, natural and man-made disasters, 
sanitary and phytosanitary issues, environmental protection, and combating crime. 
Mutual relations and cooperation in these matters have been developed since the 
two states concluded a good neighbourhood treaty at the beginning of the 1990s. 

The Treaty on Good Neighbourhood, Friendly Relations and Cooperation 
between Poland and Ukraine was signed on 18 May 1992 in Warsaw by Polish 
President Lech Wałęsa and Ukraine’s first elected President Leonid Krawchuk1. 
The treaty consists of a preamble and twenty one articles. At the beginning of the 
1990s, Poland concluded similar bilateral agreements with all of its neighbouring 
countries, known as good neighbourhood treaties. The first of these was the Polish-
German Treaty on Good Neighbourliness and Friendly Cooperation of 17 June 
19912, which served as a model for the treaties Poland signed in the following 
years, not only with Ukraine, but also with Czechoslovakia (6 October 1991), the 
Russian Federation (22 May 1992), Belarus (23 June 1992) and, eventually, 
Lithuania (26 April 1994). 

This paper encompasses the time period from 1992, the year of the Polish-
Ukrainian treaty, until the present. It focuses on those issues that concern cross-
                                                 

∗ For this paper I used remarks I made on Cross-border internal security cooperation between 
Poland and Ukraine during an international conference entitled “Reform of the security sector in Poland 
and in Ukraine” in Warsaw on 30 November 2017, organized by the University of Warsaw and its partners. 

∗∗ Dr. hab. – Assistant Professor, PhD, D. Litt. in Political Science, Institute of International 
Relations, Faculty of Political Science and International Studies, Warsaw University, Poland; e-mail: 
k.marczuk@uw.edu.pl. 

1 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych 
stosunkach i współpracy, sporządzony w Warszawie dnia 18 maja 1992 r. [The Treaty on Good 
Neighbourhood, Friendly Relations and Cooperation between the Republic of Poland and Ukraine], Dziennik 
Ustaw, 1993, no. 125, item 573, see: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19931250573 
(accessed on: 13.04.2018). 

2 On the Polish-German 1991 treaty, see further: K. P. Marczuk (ed.), Reconciliation –Partnership – 
Security: Cooperation between Poland and Germany 1991–2016, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2016. 
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border internal security cooperation between Poland and Ukraine, although the 
cross-border traffic of people, goods, etc. is not included – this is a complex 
problem which deserves separate study. Joint activities of the two countries in the 
field of internal security are explored. I argue that Polish-Ukrainian cross-border 
cooperation is at present undoubtedly one of the key areas of overall relations 
between Poland and Ukraine – this was emphasised in the treaty itself and further 
developed in the years that followed. Mainly, cross-border cooperation concerns 
such issues as: health security, waterways security, Sanitary and Phytosanitary 
Measures (SPS), combating crime, disasters and hazards, and environmental protection. 
For the purpose of this paper, the notion of internal security is therefore understood 
in the broad sense, namely as protection against threats not only to the interior of 
the state, but also to society (here – the community at the local level) while 
respecting the law and civil liberties, and as the state’s ability to maintain the 
stability of the political system, public safety and order3. 

The main legal acts concluded by the two states are analysed in chronological 
order, and the key areas of bilateral cooperation and joint actions at the local level 
are presented. The paper ends with a concise presentation of conclusions. 
 

The main legal acts and key areas of cooperation 
 

The 1992 Treaty on Good Neighbourhood, Friendly Relations and Cooperation 
between Poland and Ukraine contains a direct reference to the importance of 
bilateral cross-border cooperation. Of significance is Article 10.1, which states: 
“The Parties will favour the establishment and development of direct contacts and 
cooperation between regions, administrative and territorial units and cities of the 
Republic of Poland and Ukraine. Particular attention will be paid to cooperation in 
border areas”4. Other provisions emphasised the importance of comprehensive 
mutual cooperation in the following fields: environmental protection (Article 9); 
combating crime, terrorism, drug-related crime and smuggling (though there is no 
reference to illegal immigration) (Article 16.2); and health security (mainly 
combating infectious diseases) (Article 17.1). These provisions may be applied in 
the case of cross-border cooperation, as well. 

I begin with the Intergovernmental Commission on Interregional Cooperation 
which was announced in Article 10.2 of the treaty. The Agreement on Interregional 
                                                 

3 K. P. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej: od 
bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi [Internal Security of the Member States of the 
European Union: From the Security of the State to the Safety of People], Oficyna Wydawnicza 
Aspra-JR, Warsaw, 2012, p. 50. 

4 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych 
stosunkach i współpracy [The Treaty on Good Neighbourhood, Friendly Relations and Cooperation 
between the Republic of Poland and Ukraine], op. cit. 
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Cooperation of 24 May 19935 regulated its activities in detail (this document names 
the body the Intergovernmental Coordination Council for Interregional Cooperation), 
and determined what areas of Polish-Ukrainian cooperation in cross-border matters 
it addressed. Those fields of bilateral cooperation include environmental protection, 
health protection and emergency management (Article 4), although the agreement 
states that other issues can be included, as well. What is more, the significance of 
intergovernmental cooperation is emphasised – joint activities of local authorities 
of both countries aimed at enhancing good neighbourly relations between them 
(Article 1). Thus, the 1993 agreement opened the way forward to developing bilateral 
cooperation in various fields, as was later confirmed by various legal acts adopted 
by the two states. 

The first legal acts concluded in the 1990s concerned key issues for the 
security and safety of Poland and Ukraine. In particular, these were agreements on 
the safety of borderland areas, which is understandable, considering the fact that 
Ukraine became a new neighbour of Poland after the collapse of the USSR, and the 
two countries had to organise their mutual relations. A crucial matter was the 
administration of their common border along the Bug River, which is 535 km 
long6. In 1996, the two states concluded an Agreement between the Governments 
of Poland and Ukraine on Cooperation on Border Waterways. It determines cooperation 
in such fields as the economy, higher education and technology (Article 3.1)7. 
Cooperation in protecting the river’s natural environment, and activities aimed at 
combating natural disasters, such as floods, should also be pointed out. The 1996 
agreement, therefore, is about joint management of the waterway, but does not 
address such issues as border protection. 

Nevertheless, cooperation in cross-border security matters is dealt with in the 
Agreement between the Governments of Poland and Ukraine on Cooperation in 
Combating Organised Crime of 3 March 19998. Apart from various types of crime 
                                                 

5 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy 
międzyregionalnej [Agreement on Interregional Cooperation between the Government of the Republic of 
Poland and the Government of Ukraine], Kiev, 24 May 1993, see: http: //www.mswia.gov.pl /download/ 1 
/10999/Porozumienie.pdf (accessed on: 13.04.2018). 

6 Central Statistical Office, Concise Statistical Yearbook of Poland 2017, Central Statistical 
Office, Warsaw, 2018, p. 18. 

7 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w 
dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzona w Kijowie dnia 10 października 
1996 r. [Agreement on Cooperation on Border Waterways between the Government of the Republic 
of Poland and the Government of Ukraine], Dziennik Ustaw, 1999, no. 30, item 282, see: http:// 
isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990300282 (accessed on: 13.04.2018). 

8 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w 
zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, sporządzona w Kijowie dnia 3 marca 1999 r. 
[Agreement on Cooperation in Combating Organised Crime between the Government of the Republic 
of Poland and the Government of Ukraine], Dziennik Ustaw, 2004, no. 38, item 343, see: http:// 
isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040380343 (accessed on: 13.04.2018). 
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previously specified in the 1992 good neighbourhood treaty, “The Parties undertake 
cooperation between their public order and safety services in the field of preventing 
and combating organised crime, and detecting perpetrators of crimes involving [...] 
terrorism, [...] illegal migration and human trafficking” (Article 1.1). This was the 
first time these issues were emphasised by the signatories. Cooperation in these 
matters came down mainly to exchanging information and experience, so the 
agreement did not apply to operational cooperation between security services. 

During the decade 2000–2010 and afterwards, the authorities of both states 
focused more on developing cooperation in emergency management, environmental 
protection, and public health. This was due to Poland’s accession to the European 
Union, and consequently, to the necessity of harmonising its laws with European 
standards such as EU environmental policy. The Bug River, which marks the 
borderline between Poland and Ukraine and is therefore the eastern border of the 
EU, is one of the richest rivers in Europe, with numerous species of fauna and 
flora. The Bug basin was therefore included in the EU programme Natura 2000, 
becoming part of a network of protected areas throughout Europe9.  

Another field of interest was cooperation on safety and public order; this was 
enhanced before the UEFA EURO Football Championship 2012 hosted by Poland 
and Ukraine. 

In 2002, an Agreement between the Governments of Poland and Ukraine on 
Cooperation and Mutual Assistance in Case of Disasters and Hazards of 19 July 
was adopted10. Its main aim was for each of the two states to provide voluntary 
assistance to the other in the event of disasters, natural hazards or other extraordinary 
events such as massive floods, fires, etc., which could threaten the life and health 
of people, property or the natural environment (Article 2.1). Such mutual assistance 
mainly concerned the activities of rescue groups and the provision of equipment 
(Article 4). Also important was the issue of the border along the Bug River and 
potential risks posed by ice, floods, etc. It was also necessary to protect the natural 
environment in the area of the Carpathian Mountains11. Moreover, Poland and Ukraine 
enhanced their cooperation in the field of public health protection by adopting a 

                                                 
9 See further: European Commission, Natura 2000, see: http://ec.europa.eu/environment/nature 

/natura2000/index_en.htm (accessed on: 13.04.2018). 
10 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy i 

wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym 
nadzwyczajnym wydarzeniom oraz usuwania ich następstw, podpisana w Warszawie dnia 19 lipca 2002 r. 
[Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Cabinet of Ministers of Ukraine on 
Cooperation and Mutual Assistance on Preventing Disasters, Natural Hazards, and Other Extraordinary 
Events and Eliminating Their Consequences], Dziennik Ustaw, 2004, no. 166, item 1737, see: http:// 
isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041661737 (accessed on: 13.04.2018). 

11 In order to protect the natural environment of the Carpathians, not only Poland and Ukraine, 
but also other countries concerned signed a Framework Convention on the Protection and Sustainable 
Development of the Carpathians, Dziennik Ustaw, 2007, no. 96, item 634, see: http://isap.sejm.gov.pl/ 
isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20070960634 (accessed on: 28.04.2018). 
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a cooperation agreement in 200812 aimed at combating HIV/AIDS and infectious 
diseases that could occur in borderland areas (Article 3). It is worth noting that the 
issue of public health protection had also been of importance to both states in times 
past. For instance, in 1923, Poland, Ukraine, Russia and Belarus adopted a Sanitary 
Convention to avoid the spread of such diseases as plague, cholera, typhoid13. 
Poland and Ukraine now cooperate closely on phytosanitary issues – every year 
since 2012 they have signed agreements on implementing rabies control programmes 
within Ukraine. This has been in order to establish a buffer zone in Ukraine 
(26,400 square kilometers) to protect Polish borderland areas, and thereby the 
European Union, against rabies, by means of biannual vaccinations of animals14. The 
programmes have been run annually in the years 2012–2017. 

A challenge Poland and Ukraine faced together was the organisation of the 
UEFA EURO Football Championship in 2012. Besides the logistical, technical, safety, 
public order and other matters that entailed, it was also necessary to develop and 
enhance cross-border cooperation in such fields as transit and transport, and infra-
structure in border areas such as border crossing points15. Considering the anticipated 
influx of foreigners crossing the Polish-Ukrainian border, the Polish government 
decided to construct new crossing points and modernise existing ones. To that end, on 
27 December 2011 the Council of Ministers of Poland adopted a resolution amending 
an existing resolution on the establishment of a Programme for the Development of 
Infrastructure on the Polish-Ukrainian Border in the Years 2010–201316. 
                                                 

12 Umowa między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Ochrony 
Zdrowia Ukrainy o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia, podpisana w Warszawie dnia 14 marca 
2008 r. [Agreement between the Minister of Health of the Republic of Poland and the Ministry of Health of 
Ukraine on Cooperation in the Field of Health Care], Monitor Polski, 2010, no. 36, item 511, see: 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20100360511 (accessed on: 28.04.2018). 

13 Konwencja Sanitarna pomiędzy Polską a Rosją, Ukrainą i Białorusią, podpisana w Warszawie dnia 
7 lutego 1923 roku [Sanitary Convention between Poland and Russia, Ukraine and Byelorussia], Dziennik 
Ustaw, 1924, no. 13, item 111, see: http: //isap.sejm.gov.pl/isap.nsf /DocDetails.xsp?id=WDU19240130111 
(accessed on: 28.04.2018). 

14 Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem 
Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania 
wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2012 roku, podpisana w Kijowie dnia 13 czerwca 2012 r. 
[Agreement between the Minister of Agriculture and Rural Development of the Republic of Poland 
and the Minister of Agricultural Policy and Food Economy of Ukraine Regarding the Implementation of 
a Rabies Eradication Programme on the Territory of Ukraine in 2012], Monitor Polski, 2012, item 759, 
see: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20120000759 (accessed on: 28.04.2018). 

15 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy 
przy organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, sporządzona w 
Kijowie dnia 28 marca 2008 r. [Agreement between the Government of the Republic of Poland and the 
Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation on the Organisation of the Final Tournament of the European 
Football Championship UEFA EURO 2012], Article 1.2, Monitor Polski, 2008, no. 74, item 667, see: 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20080740667 (accessed on: 28.04.2018). 

16 Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 2012 r. o przyjęciu przez 
Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod 
nazwą “Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w 
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Joint actions 
 

The Agreement on Interregional Cooperation of 24 May 199317 enumerated the 
main fields of joint activities of Poland and Ukraine listed above. Has cooperation 
between them in the field of internal security in the borderland areas developed 
during recent years? The answer to this question can be found by analysing the 
documents of the Intergovernmental Coordination Council for Interregional Cooperation 
established by that agreement. Those documents have been available since 200918, 
and so activities from that time on are examined here. Moreover, in Warsaw on 
7 September 2009, the Presidents of the Republic of Poland and Ukraine signed a 
Roadmap of Cooperation between the Republic of Poland and Ukraine in the years 
2009–2010, which led to further bilateral cooperation. Prior to this, the two states 
also made efforts to work out a common cross-border cooperation strategy in the 
context of Poland’s accession to the EU, although the draft of that document did not 
contain provisions on cooperation aimed at enhancing internal security in the border 
regions (that is, the Lublin and Sub-Carpathian provinces in Poland and the Lwow 
and Volhynia provinces in Ukraine)19. Another significant issue was cross-border 
cooperation in the field of spatial planning; this was initiated at the end of the 1990s 
when a Study of Spatial Development of the Areas alongside the Polish-Ukrainian 
Border was approved20. 

The powers of the Intergovernmental Coordination Council for Interregional 
Cooperation derive from its Statute of 26 January 199621. This Council meets 
regularly, establishing working groups to deal with particular issues, essential 
concerning the border regions of Poland and Ukraine. The Council also is obliged 
to submit proposals for further developing bilateral cooperation in such areas as the 
                                                                                                                            
latach 2010–2013” [Bulletin of the Minister of Interior on a Resolution Amending an Existing 
Resolution on the Establishment of a Programme for the Development of Infrastructure on the Polish-
Ukrainian Border in the Years 2010–2013], Monitor Polski, 2012, item 47, see: http: //isap.sejm.gov.pl/ 
isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20120000047 (accessed on: 28.04.2018). 

17 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy 
międzyregionalnej [Agreement on Interregional Cooperation between the Government of the 
Republic of Poland and the Government of Ukraine]. 

18 The documents are available at the website of the Ministry of Interior of the Republic of Poland: 
see:http://www.mswia.gov.pl/pl/wspolpraca-miedzynarod/wspolpraca-transgranic/miedzyrzadowe-rady-i-k 
(accessed on: 29.04.2018). 

19 See further: Wspólna polsko-ukraińska strategia współpracy transgranicznej: Lubelskie, 
Podkarpackie, Wołyńskie, Lwowskie: 2005–2015 [The Common Polish-Ukrainian cross-border 
cooperation strategy: Lublin, Sub-Carpathian, Volhynia, Lwow: 2005–2015], Europejskie Centrum 
Integracji i Współpracy Samorządowej “Dom Europy”, Wydawnictwo “Werset”, Lublin 2005. 

20 See further: D. Kociuba, Territorial Cohesion of Polish Border Areas – Spatial Planning 
Aspect, Studia Regionalia, 2013, 33, p. 105. 

21 Statut Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej do spraw Współpracy 
Międzyregionalnej [Statute of the Intergovernmental Coordination Council for Interregional Cooperation], 
Zamość, 26 January 1996, see: https://www.mswia.gov.pl/download/1/11000/Statut.pdf (accessed on: 
28.04.2018). 
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law, the economy, trade, and the development of entrepreneurship; cooperation in 
enhancing internal security measures, that is, safety and public order, is not mentioned 
in the Statute, although the development of border crossing infrastructure and spatial 
development are enumerated. 

The minutes of the Council meeting in 2009 contain conclusions of its working 
groups (commissions), among them the Commissions on: Spatial Planning, Border 
Crossings and Infrastructure, and Cross-border Cooperation. The areas of activity of 
this last are enumerated: “[…] infrastructure, security, public health and social issues, 
economic development, tourism, environmental protection […]”22. As regards 
internal security, only issues concerning expanding border crossing point 
infrastructure – due to the UEFA EURO Championship 2012 – were touched upon. 

In 2011, the two states signed a Roadmap of Cooperation between the 
Republic of Poland and Ukraine in the years 2011–2012, taking into consideration 
the forthcoming EU presidency which was to be held by Poland, and the possible 
implications of this for Ukraine. Regarding cross-border internal security cooperation, 
due to EURO 2012, border crossing point infrastructure was still at the top of the 
agenda. What is more, a special group for security and safety at EURO 2012 was 
established, aimed at fostering closer cooperation between the Polish and Ukrainian 
police, customs service and border guards. During the meeting in 2011, the 
Commission on Cross-border Cooperation focused on emergency management, 
particularly eliminating the consequences of natural hazards such as the erosion of 
the banks of the Bug River23. 

In 2012, Poland and Ukraine focused primarily on organising EURO 2012, 
including providing and maintaining security during the event, and this task 
dominated their agenda of bilateral cooperation. Particular emphasis was placed on 
cooperation in rescue and civil protection necessitated by EURO 2012; a Rescue 
and Civil Protection Commission was established within the Council. What is more, 
cooperation on environmental protection was touched upon – a common will was 
expressed to set up cross-border nature reserves (Polesie and Roztocze)24. 

In 2013, the Polish and Ukrainian presidents signed a Polish-Ukrainian 
Cooperation Programme for 2013–2015 in Cracow (the previous one had been for 
2011–2012). Although the main aim was a rapprochement of Ukraine with the EU, 

                                                 
22 Protokół z VIII posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. 

Współpracy Międzyregionalnej [Protocol of the VIII Coordination Council for Polish-Ukrainian 
Interregional Cooperation Meeting], 27–28 October, Warsaw, p. 3, see: http: //www.mswia.gov.pl/ download/ 
1 /11001/ VIIIposiedzeniePL-UAprotokol.pdf (accessed on: 29.04.2018). 

23 Protokół z IX posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. 
Współpracy Międzyregionalnej [Protocol of the IX Coordination Council for Polish-Ukrainian 
Interregional Cooperation Meeting], 2–3 March 2011, Lvov, see: http: //www.mswia.gov.pl/ 
download/1/12806/14–12–39KW93488DUEIWMplik2.pdf (accessed on: 29.04.2018). 

24 Protokół z X posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. 
Współpracy Międzyregionalnej [Protocol of the X Coordination Council for Polish-Ukrainian 
Interregional Cooperation Meeting], 28–29 March 2012, Warsaw, see: http: //www.mswia.gov.pl/ download/ 
1/14349/protokolizalaczniki-skan.pdf (accessed on: 29.04.2018). 
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the Programme also affected cross-border cooperation between Poland and Ukraine. 
On 1 December 2013, an Early Warning System at Polish-Ukrainian border crossing 
points was launched to more effectively manage cross-border traffic. Other issues 
related to internal security were not considered by the Commission on Cross-border 
Cooperation in 201325. 

The next meeting of the Commission took place in 2015, that is, a year after 
the adoption of the Cross-Border Cooperation Programme Poland – Belarus –Ukraine 
2014–2020, which replaced the previous one for the years 2007–201326. Among the 
Programme’s priorities were security and safety issues, as well as the management of 
migration. In particular, the activities of the Rescue and Civil Protection Commission 
were emphasised, that is, joint activities by Polish rescue services such as the fire 
brigade and their Ukrainian counterparts27. Starting from this year, the reform of 
local administration taking place in Ukraine became a priority for the Council. 

Similarly, the reform of Ukrainian local administration was touched upon in 
the Council meeting of 2016. Regarding cross-border internal security cooperation, 
issues were explored such as the development of infrastructure at border crossing 
points, cross-border transport infrastructure, the further improvement of cooperation 
in civil protection, and environmental protection. Cooperation in civil protection 
has been developed through exchanges of experience between the relevant services 
of the two countries28. However, during the last meeting in 2018, internal security 
issues were pointed out to a greater extent. For instance, the Council underlined the 
need for further cooperation between the Polish and Ukrainian sanitary-
epidemiological and veterinary services and, as previously, the need for the rescue 
services of the two countries to exchange experience. Issues related to border 
crossing points continued to be discussed29. 

                                                 
25 Protokół z XI posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. 

Współpracy Międzyregionalnej [Protocol of the XI Coordination Council for Polish-Ukrainian Interregional 
Cooperation Meeting], 11–12 June 2013, Jaremcze, Ukraine, see: http:// www.mswia.gov.pl/ download/ 
1/17037/11–11-06KW433419DWMIFEplik3.pdf (accessed on: 29.04.2018). 

26 For more information see: the website of the Cross-border Cooperation Programme Poland-
Belarus-Ukraine 2007–2013, http://www.pl-by-ua.eu/en and the website of the Cross-border Cooperation 
Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020, https://www.pbu2020.eu/en [Accessed on: 29.04.2018]. 

27 Protokół z XII posiedzenia Ukraińsko-Polskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. 
Współpracy Międzyregionalnej [Protocol of the XII Coordination Council for Ukrainian-Polish 
Interregional Cooperation Meeting], Rzeszów, 31 March 2015, see: http:// www.mswia.gov.pl/ 
download/1/22333/ProtokolzXIIposiedzeniaUkrainskoPolskiejMiedzyrzadowejRadyKoordynacyjnejd
sWspol.pdf (accessed on: 29.04.2018). 

28 Protokół z XIIІ posiedzenia Ukraińsko-Polskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. 
Współpracy Międzyregionalnej [Protocol of the XIII Coordination Council for Ukrainian-Polish 
Interregional Cooperation Meeting], 27–28 October 2016, Lvov, see: http:// www.mswia.gov.pl/ 
download/1/28524/ ProtokolPL.pdf (accessed on: 29.04.2018). 

29 Protokół z XIV posiedzenia Ukraińsko-Polskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. 
Współpracy Międzyregionalnej [Protocol of the XIV Coordination Council for Ukrainian-Polish 
Interregional Cooperation Meeting], Rzeszów, 16 February 2018, see: http: //www.mswia.gov.pl/ 
download/1/33225/ Protokol.pdf (accessed on: 29.04.2018). 
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Conclusions 
 

These two neighbours, Poland and Ukraine, face common challenges, mainly 
in those areas along their common border. In particular, among the various issues 
that concern bilateral relations at the local level, the most crucial are: emergency 
management, the elimination of natural and man-made disasters and hazards, 
sanitary and phytosanitary issues, protection of the natural environment, and the 
combating of crime; the cross-border traffic of people, goods, etc. has not been 
touched upon in this paper due to its complexity. Bilateral cooperation in these 
areas has been enhanced mainly as a consequence of the adoption of the Polish-
Ukrainian Treaty on Good Neighbourhood, Friendly Relations and Cooperation drawn 
up in Warsaw on 18 May 1992. 

The research presented in this paper encompasses the period from 1992 to the 
present, and confirms the view that Polish-Ukrainian cross-border cooperation is 
undoubtedly one of the key areas of the overall relations between the two countries. 
This was indicated in the 1992 Treaty on Good Neighbourhood, Friendly Relations 
and Cooperation, and thereafter reinforced in numerous documents agreed by the 
two states in the years that followed. Those documents mainly concern the issues 
listed above, namely: emergency management, natural and man-made disasters and 
hazards, sanitary and phytosanitary measures, protection of the natural 
environment, and the combating of crime. 

CROSS-BORDER INTERNAL SECURITY COOPERATION 
BETWEEN POLAND AND UKRAINE 

 
(Abstract) 

 
The paper concerns cross-border cooperation between Poland and Ukraine in the 

field of internal security, i.e. at the local level, since the adoption of a Treaty on Good 
Neighbourhood, Friendly Relations and Cooperation between Poland and Ukraine on 
18 May 1992. Joint actions in the field of cross-border cooperation between the two states 
are analysed. The main argument is that the major challenges in the field of cross-border 
cooperation between Poland and Ukraine relate to ensuring internal security and safety at 
the local community level. 

 
Keywords: Poland, Ukraine, cross-border cooperation, internal security, protection. 



 



ARHIVELE OLTENIEI, serie nouă, nr. 32, 2018, p. 161–179 

GERMANY: THE RISE OF GEOECONOMIC  
POWER AND ITS LIMITS 

RAFAŁ ULATOWSKI* 

Since the unification of Germany on 3 October 1990, German governments 
have been looking for the right foreign policy. The issue of continuity and change 
has been permanently discussed1. 

Although in the 1990s a substantial part of the literature focused on Germany 
as a civilian power2, in the 21st century this concept started to be repeatedly put into 
question3 as growing economization of the German foreign policy was taking 
place. Germany, which entered the 21st century as the “sick man of Europe”4, 
focused on economic reforms and on the promotion of its economic interest. After 
a short period of increasing its international military activity in the 1990s, Germany 
has again dramatically reduced its international involvement since the early 21st 
century. It adopted a geoeconomic strategy that brought it to the position of the 
European hegemon5. 

The goal of this paper is to evaluate the rise and limits of the German 
geoeconomic strategy in the 21st century. How effectively did Germany use 
international cooperation to increase national prosperity and to transform its 
economic strength into political power? I argue that geoeconomic strategy is an 
important support for the German economy and helps increase economic well-
being in Germany but did not increase its influence on the politics of great powers. 
                                                 

* Dr hab., Assistant Professor, PhD, Institute of International Relations, Faculty of Political 
Science and International Studies, Warsaw University, Poland; e-mail: r.ulatowski@uw.edu.pl 

1 For further discussion of this topic see: Klaus Brummer and Kai Oppermann, Germany's 
foreign policy after the End of the Cold War: 'becoming normal?, in Oxford Handbooks Online: 
Political Science, pp. 1–30; Gunther Hellmann, Daniel Jacobi, Ursula Stark Urrestarazu, Einleitung: 
“Neue” deutsche Außenpolitik?, in “Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik“, 2015, vol. 8, no. 
1 Supplement, pp. 5–13. 

2 Knut Kirste, Hanns W. Maull, Zivilmacht und Rollentheorie, in “Zeitschrift für Internationale 
Beziehungen“, vol. 3, no. 2, 1996, pp. 283–312. 

3 Gunther Hellmann, Christian Weber, Frank Sauer, Sonja Schirmbeck, ‘Selbstbewusst’ und 
‘stolz’: Das außenpolitische Vokabular der Berliner Republik als Fährte einer Neuorientierung, in 
“Politische Vierteljahresschrift“, vol. 48, no. 4, 2007, pp. 650–679. 

4 The sick man of the euro, in “The Economist”, 3.6.1999, see: http:// www.economist.com/ 
node/209559 (accessed on: 9.3.2018). 

5 Hans Kundnani, Germany as a Geo-economic Power, in “The Washington Quarterly”, vol. 
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In the first part I will reconstruct the discussion on the emergence of a new 
type of power in international relations, a geoeconomic one. In the second part I 
will evaluate the transformation of Germany into a geoeconomic power. In the 
third part I will look into the new elements in German foreign policy since the 50th 
Munich Security Conference in early 2014. In the fourth part I will look at the 
implementation of geoeconomic strategy in relations with two superpowers – 
Russia and China. This will allow me to assess the consequences of the German 
geoeconomic strategy for the country’s position on the global stage. 

 
The emergence of geoeconomics 
 
The end of the Cold War has had a profound effect on the behaviour of states 

in international relations. The role of ideological, political and military competition 
was dramatically reduced in favour of economic competition. To some degree, this 
process had already been observed during the Cold War6, but it accelerated with 
the collapse of the Soviet Union and the end of the East-West confrontation. The 
tectonic changes in international relations provoked scholars to look for a new 
explanation of the behaviour of states in international relations. Edward Luttwak’s 
concept of geoeconomics met with interest among IR scholars. Luttwak clearly 
points out that the end of the Cold War does not mean the end of competition 
between states. Only the methods have changed, with economic methods becoming 
more important than the military ones, which he described as the “grammar of 
commerce but the logic of war”7. Luttwak’s ideas have inspired further research on 
the source of power in the contemporary world, which resulted in a multitude of 
diverse definitions and understandings of geoeconomics. There is still no commonly 
accepted definition of geoeconomics, and the issue is still undertheorized. Even its 
relation to geopolitics remains unclear. While one group of scholars sees them as 
alternative to each other,8 another group perceives geoeconomics and geopolitics as 
two expressions of the same process9. 

As Mikael Mattlin and Mikael Wigellsuggest, the current discussion on 
geoeconomics falls into three theoretical approaches. The first group of scholars 
views geoeconomics as a form of statecraft, which may be associated with economic 
power, financial power or with the wealth of natural resources. For this group, 
                                                 

6 Henry Kissinger, Cyrus Vance, Bipartisan objectives for American foreign policy, in “Foregin 
Affairs”, vol. 66, no. 5, 1988, pp. 899–921. 

7 Edward N. Luttwak, From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of 
Commerce, in “The National Interest”, no. 20, 1990, pp. 17–23. 

8 Matthew Sparke, From geopolitics to geoeconomics: transnational state effects in the 
borderlands, in “Geopolitics”, vol. 3, no. 2, 1998, pp. 62–98; Sami Moisio, Anssi Paasi, From geopolitical 
to geoeconomic? The changing political rationalities of state space, in “Geopolitics”, vol. 18, no. 2, 2013, 
pp. 267–283. 

9 Tomasz Grzegorz Grosse, Geoeconomic relations between the EU and China: the lessons 
from the EU weapon embargo and from Galileo, in “Geopolitics”, vol. 19, no. 1, 2014, pp. 40–65. 
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statecraft is used for economic and political ends. They see state actions as a wish 
to enhance economic gains, strengthen local enterprises and gain control over the 
market and natural resources. This view is state-centric. It is rooted in mercantilist 
strategy and treats the state an agent of economic power. The second group of 
scholars deals with economic aspects of geographical space. “(…), this approach is 
closely related to the more traditional academic disciplines of political and 
economic geography that study the effects of geographic features on the organisation 
of politics or the economy”. The third group is referred to as “the critical geography 
camp”. It “regards geography as discursive practices that offer possibilities for 
imagining and re-imagining geographical space”. The scholars who belong to this 
group “look at how geoeconomics operates as discourse, shaping and reproducing 
the world views of security strategists and foreign policy-makers, and how it thus 
becomes entrenched in state practice. For most of these critical geographers, the 
geoeconomic discourse masks neoliberal restructuring and securitization projects, a 
way to re-stabilise and reproduce the US-led global hegemonic system in a globalised 
age”10. The first understanding of geoeconomics requires some further explanation. 
As noticed by Kundnani, there are two ways to understand geoeconomics: the 
“soft” one and the “hard” one. “A ‘soft’ version that is meant to capture the way states 
increasingly seem to pursue economic ends and a ‘hard’ version that is meant to 
capture the way that states increasingly seem to use economic means to achieve 
strategic objectives”11. The distinction between geoeconomics understood as the use of 
economic means for economic ends and as the use of economic means for political 
ends was adopted also by Wigell in his later work. He views the first case as 
geoeconomics in the liberal sense and the second case as geoeconomics in the 
realist sense. Wigell argues that regional powers, like Germany, may develop four 
ideal-typical strategies: neo-imperialism, neo-mercantilism, hegemony, and liberal 
institutionalism. They are based on the state’s strategic frameworks (cooperative or 
competitive) and the treatment of economic power as a means or goal of state 
activity12. An important element of geoeconomic strategy is the way we perceive 
states. This perspective is far from the idea of a billiard ball in political realism. As 
Mikael Wigell and Antto Vihma argue, geoeconomics accepts that there are different 
interest groups within a state. States using geoeconomic strategy may use this fact 
to its favour. In the case of geoeconomic confrontation, the idea is to weaken the 
internal cohesion of the opponent’s and to find allies for one’s own purposes13. 
                                                 

10 Mikael Mattlin, Mikael Wigell, Geoeconomics in the context of restive regional powers, in 
“Asia Europe Journal”, vol. 14, no. 2, 2016, pp. 125–134. 
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2016, pp. 135–151. 

13 Mikael Wigell, Antto Vihma, Geopolitics versus geoeconomics: the case of Russia's 
geostrategy and its effects on the EU, in “International Affairs”, vol. 92, no. 3, 2016, pp. 605–627. 
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An important element in the discussion about geoeconomics was introduced 
by Robert Blackwill and Jennifer Harris14. By including the term ‘national interest’ 
in their definition of geoeconomic goals, they grasped the main characteristic of 
state behaviour. States using economic means struggle to realise their national 
interests, which may be political as well as economic. 
 

 Table 1 

Regional powers’ geoeconomic strategies 

Strategic frame   competitive cooperative 
goal neo-mercantilism liberal-institutionalism Economic power means neo-imperialism hegemony 

 

Source: Mikael Wigell, Conceptualizing regional powers’ geoeconomic strategies: neo-imperialism, 
neo-mercantilism, hegemony, and liberal institutionalism, in “Asia Europe Journal”, 
vol. 14, no. 2, 2016, p. 141. 

 
Germany’s transformation into a geoeconomic power 
 
In Germany, the idea of using economic means for political ends goes back to 

the 1920s, when the German foreign minister Gustav Stresemann argued that 
Germany should use its economic power and its position within the global 
economy to “make” its foreign policy15. Already during the Cold War, economic 
power was broadly used by the Federal Republic of Germany (FRG) toward its 
Western allies, while military security considerations dominated in relation to the 
countries of the Eastern Bloc16. This policy stood in opposition to the foreign 
policy strategies of the major Western powers (the United States, the United 
Kingdom and France). The FRG’s foreign policy, characterised by the domination 
of economic diplomacy and modest military spending proved to serve its interest 
well. First, it helped to integrate the FRG into Western European institutions and 
then to reduce tensions with the countries of the Eastern Bloc in the 1970s. It also 
eased the process of German unification in 1989–1990. 

But it was only the end of the Cold War and the unification that made it 
possible for Germany to fully develop its geoeconomic foreign policy strategy. On 
the one hand, the main geopolitical goal (unification) was achieved, and on the 
other hand, the main geopolitical threat (the USSR) disappeared. The most 
comprehensive description of the new security situation can be found in the White 
                                                 

14 Robert D. Blackwill, Jennifer M. Harris, War by other means: geoeconomics and statecraft, 
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Paper of 1994, where the security situation in Germany was described as follows: 
“The danger of large-scale aggression threatening our existence has been banished. 
Germany’s territorial integrity and that of its allies will not face an existential 
threat for the foreseeable future”17. 

In the early 1990s, the “German question” was asked once more. The end of 
the Cold War had profound consequences for Germany. In 1990, Germany was 
unified and regained its national sovereignty. The question therefore was: will 
Germany seek assertive, self-centred foreign policy, loosening its ties with the 
European institutions and the United States and maybe even becoming a nuclear 
power18 or will it be a predictable member of the European-Atlantic community 
devoted to the European integration and close Atlantic ties only accommodating its 
foreign policy to the new reality?19 

The end of the Cold War was the beginning of a major reconfiguration of 
German foreign policy. Germany was no longer “a semi-sovereign State”20 and 
“the state’s external dependencies have been decisively reduced”21. In the 1990s 
Germany slowly changed its foreign policy. It became “a gentle giant” in the centre 
of Europe, committed to maintaining a reputation of reliability and credibility22. 
Germany carefully “normalized” its foreign policy, moving back from check book 
diplomacy toward active participation in combat missions, mainly in the Balkans. 
It even participated in the NATO campaign conducted without UN authorization in 
Kosovo in 1999. The military interventions outside the NATO area were possible 
owing to a ruling of the Federal Constitutional Court from July 1994. But despite 
the fact that Germany became an active participant in international military 
missions, it struggled throughout the 1990s with the outdated structure and 
equipment of the Bundeswehr, ill-prepared for the new tasks. The intense 
discussion on Germany’s larger global responsibility and on its growing military 
engagement was not followed, however, by sufficient investments in the military. 
Despite these limitations, it is strongly believed that German foreign policy was 
normalized in the 1990s23. The peak of this atmosphere was the operation in 
                                                 

17 Beverly Crawford, Power and German Foreign Policy: Embedded Hegemony in Europe, 
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Afghanistan24. In 2003 the then Defence Minister Peter Struck famously declared: 
“the security of the Federal Republic of Germany will also be defended on the 
Hindu Kush”25. 

The growing international engagement came to an end when the German 
government openly refused to support the United States in the war against Iraq in 
August 2002. Although the war was very unpopular in Germany, Chancellor 
Schröder’s decision was a shock for international community. It was a sign that 
Germany had redefined its national interest in new, more nationalistic terms, with 
relations with the United States and the other European Union members being a 
useful but not necessary element of German foreign policy. As Regina Karp 
suggests, “Germany no longer tends to be automatically multilateralist or atlanticist”26. 
Already in the 1990s, Bulmer and Paterson noticed that the German understanding 
of multilateralism was changing. As they pointed out: “integration is no longer a 
means whereby Germany seeks to compensate for its semi-sovereignty. Now… 
integration has a much greater potential to be used to enhance German international 
power”27. While during the Cold War the FRG supported a strong Commission of 
the European Communities, the situation changed in the aftermath. Especially 
chancellor Angela Merkel has never hidden her preference for intergovernmental 
arrangements28. 

The decision about non-participation in the Iraq War opened the discussion 
about the departure of Germany from its “policy of continuity”, which it still 
practiced in the 1990s29. As the reference to the “German way” from August 2002 
suggests, Chancellor Gerhard Schröder was ready to consider German political and 
economic interest without taking into account the interest of the other countries30. 
The German policy toward Iraq was a symbolic turning point in the German 
history, marking the end of the post-war period. It produced change in political 
style and methods. Although all chancellors and governments after 1949 were 
determined to realise the German national interest, and they did so very successfully, 
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this term was almost excluded from the politicians’ vocabulary31. Gerhard Schröder, 
however, openly advocated “enlightened self-interest”32. 

Just as it was the case in 2003, Germany again opposed a military intervention 
in Libya in 2011. This time the German opposition was directed not only against 
the United States but also against France and the United Kingdom. For the first 
time Germany opposed its major Western allies. As showed by Miskimmon, this 
decision was well calculated. Germany, which was a non-permanent member of the 
UN Security Council at that time, abstained on the UN Security Resolution 1973 
together with Brazil, Russia, India and China. Germany calculated the costs and 
gains. From the German point of view, the risks of a humanitarian military 
intervention were too high, and the German foreign minister Westerwelle also 
questioned the emerging rule of the “responsibility to protect (R2P)”. He argued 
that it was wrong to have “a discussion about military intervention every time there 
is injustice in North Africa or in Arabia”33. 

As showed by Adrian G.V. Hyde-Price, the German opposition toward its 
Western allies and partners was only an element of its more general refusal to agree 
with their policy. It “came on top of its half -hearted and lacklustre commitment to 
the ISAF mission in Afghanistan (…), and was followed by its unwillingness to 
help eliminate Syria’s stock of chemical weapons. (…). Germany also declined to 
participate in NATO’s 2013 exercise ‘Steadfast Jazz’ in the Baltic region, raising 
questions about its commitment to the security of its eastern neighbours”34. 

The cases of Iraq and Libya show how fare Germany has changed since 
unification. Multilateralism proved to be a useful foreign policy instrument for 
German governments. But it is an “instrument” – no more, no less. Germany is 
committed to multilateralism as long as international institutions legitimize the 
German foreign policy. Multilateralism is a means, not the end in itself, for the 
German foreign policy35. Germany has become a “self-confident” country, ready to 
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say “no” to its main allies from NATO and from the EU36. The examples of the 
interventions in Iraq and Libya show that the rise in German military engagement 
ended in the early 21st century. Thereafter, Germany returned to a policy of military 
self-restraint. That is why many consider Germany “a greater Switzerland”37 or simply 
a free-rider in security issues, who concentrates on its own economic interests38. 
When President Horst Köhler stated in an interview: “A country of our size, with 
its focus on exports and thus reliance on foreign trade, must be aware that... 
military deployments are necessary in an emergency to protect our interests – for 
example when it comes to trade routes, for example when it comes to preventing 
regional instabilities that could negatively influence our trade, jobs and incomes”, 
he met with harsh criticism that pushed him to resign39. 

The German behaviour in the cases of Iraq and Libya led some scholars to 
harshly criticise German foreign policy decision-makers. It was broadly argued that 
Germany had lost its way, that it lacked strategic coherence and lost reliability and 
responsibility40. J. Schuster argued that German politicians had failed to recognize 
that they operated in a world of power politics41. Matthias Matthijs perceives 
Germany even as “a central part of Europe’s problems, rather than their solution.”42 
Gunther Hellmann, in turn, argues that Germany has become more “self-assertive”43 
and that German foreign policy is less incoherent than some, especially the proponents 
of the “civilian power”, see it. 

Germany is one of the countries with the lowest military spending in NATO in 
relation to its GDP. It was reduced from 2.8% of GDP in 1988 to 1.5% of GDP in 1999 
and then even further to 1.2% in 2007, and it has remained at this low level ever since44. 
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Although Chancellor Merkel and Defence Minister Ursula von der Leyenwould 
want to raise the expenses up to 2% of GDP in 2024 as agreed within NATO, there 
is strong opposition among German political elites. Ursula von der Leyen argues 
that Germany has to keep its commitments. But the SPD is against, and its 
chancellor candidate in the 2017 parliamentary elections and former president of 
the European Parliament Martin Schulz argues that such a rise would transform 
Germany into the biggest military power in Europe45. The future remains unclear. 

But despite its very restricted military spending, Germany still has a well-
developed military industry and is one of the biggest arms exporter in the world. 
All governments since the 1970s agreed to arms export46. From 2007 to 2011, 
Germany was the third biggest arms exporter in the world, with a 9.4% share in 
global exports, but from 2012 to 2016 it fell to the fifth place with a share of 
5.6%47. 

An effective foreign policy requires material resources. Germany, whose 
economic miracle (Wirtschaftswunder) impressed the world in the 1950s and in the 
1960s, fell into a long period of economic slowdown in the 1990s. The economic 
system proved ineffective in the fast globalizing world, the public debt and 
unemployment were rising, and the German economy proved less innovative than 
the economies of the United States, Japan and some other fast growing emerging 
markets. In the 1990s, German politicians were preoccupied with the economic 
consequences of the unification, the high cost of which additionally weakened the 
German economy48.  

The deteriorating economic situation convinced Chancellor Schröder that 
reforms were necessary. They were initiated by the 2002 Hartz Commission. 
Schröder’s government introduced a program of economic reforms known as 
“Agenda 2010” with the goal of a deep reconstruction of the German social system 
and liberalization of the labour market49. 

The reforms resulted in improved competitiveness of the German economy. 
“Agenda 2010” reduced the labour costs. The German economy producing high 
value consumer and investment goods was well placed to enjoy profits of the 
global boom of 2003–2007. It also recovered well after the depression of 2008–2009. 
                                                 

45 Von der Leyen rechtfertigt Zwei-Prozent-Ziel, in “Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 7.8.2017, 
see: http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ruestungsausgaben-von-der-leyen-rechtfertigt-zwei-prozent-
ziel–15140024.html (accessed on: 9.3.2018). 

46 Joachim Krause, Gibt es eine Merkel-Doktrin? Nein. Nur eine etwas überhitzte Rüstungs-
diskussion in Deutschland, “Internationale Politik”, No. 1, 2013, pp. 100–105. 

47 Aude Fleurant, Pieter D. Wezeman, Siemon T. Wezeman, Nan Tian, Trends in international 
arms transfers, 2016, SIPRI Fact Sheet, February 2017. 

48 Georg Koopmann, German foreign economic policy in the age of globalisation, in “The 
International Spectator“, vol. 33, no. 1, 1998, pp. 79–99. 

49 Gerhard Schröder, Abgabe einer Regierungserklärung durch den Bundeskanzler: Mut zum 
Frieden und zur Veränderung, in Deutscher Bundestag. Stenografischer Bericht, 14 March 2003, pp. 
2479–2493. 



 RAFAŁ ULATOWSKI 170 

In less than a decade, the reforms transformed the German economy from the “sick 
man” to the “economic superstar” of European economy50. But at that time Germany 
also intensified its economic diplomacy. A characteristic element of state visits, 
especially in countries such as Russia or China, were big delegations of CEOs of 
the biggest German corporations51. 

Schröder’s reforms made the German economy even more export-oriented 
than before. Exports were responsible for 24.8% of German GDP in 1990, but in 
2008 they reached 47.5%. Germany also successfully improved its current account 
balance. In 2002 it had a surplus of 2% of GDP, and in 2008 it reached 5.3% of 
GDP52. In 2016 Germany achieved its highest trade surplus of almost USD 300 billion. 
The German trade surplus was the biggest in the world, well ahead of the Chinese 
surplus of around USD 200 billion. The magnitude of the German success, being 
responsible for a substantial part of global imbalances, became a problem for the 
global economy53. 

The recent White Paper on German Security Policy, published in 2016, 
defines 6 national interests. Half of them are economic in nature: 

 1. Maintaining the rules-based international order on the basis of 
international law; 

 2. Ensuring prosperity for German citizens through a strong German 
economy as well as free and unimpeded world trade; 

 3. Promoting the responsible use of limited goods and scarce resources 
throughout the world54. 

As the head of the Policy Planning Staff at the German Federal Foreign 
Office, Thomas Bagger argues: “the German commitment to European integration 
[…] is still very firmly established, in a sense almost canonical […]. Preserving 
and advancing European integration is therefore […] the expression of hard-
learned lessons about Germany’s hard-nosed national interest”55. But Germany 
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does not focus exclusively on the Euro-Atlantic area anymore. German foreign 
policy has a global dimension. Germany wants and needs good relations with all 
countries in the world to support its economic interests56. The policy paper titled 
“Shaping Globalisation – Expanding Partnerships – Sharing Responsibility”, published 
in 2012, was a symbolic expression of the growing orientation toward new 
partners. In this document the German government expressed its approach to global 
politics and its interest in developing new partnerships with emerging powers. It 
acknowledged the need for better accommodation to the changing conditions of 
global politics and to the changing balance of power. The paper defined new 
players as countries that “in regional or international comparison, have significant 
economic clout or are experiencing strong economic growth, have demonstrated a 
clear determination to shape various policy fields, and furthermore, due to their 
influential role or their domestic circumstances, will in the medium or long term 
assume a key role in steering regional processes and shaping international and/or 
global governance”. The German offer was directed toward countries that “would 
like to enter into dialogue and cooperate in a spirit of partnership and equality to 
ensure that globalisation proceeds fairly and to find solutions to global challenges”57. 
Six areas for cooperation were indicated: human rights and the rule of law; 
economic and financial policy; resources, food and energy; employment, social 
affairs and health; and development and sustainability. Despite some accusations 
that the “New Players Concept” was a sign of a German Sonderweg, Robert Kappel 
argues that these accusations “lacked substance”. Germany is deeply embedded in 
the “West”, but “in a multipolar world, cooperation with new key players is of major 
importance for Germany’s geoeconomic strategy and foreign policy agenda”58. 

 
The “new German foreign policy” 

 
The criticism of the German policy toward Libya opened a new age in the 

German foreign policy debate. The first signs of change could be observed since 
2013. During the German Security Forum, the German Defence Minister Thomas 
de Maizière expressed the opinion that the German foreign and security policy 
needed to be much more active. He argued that Germany could not and did not 
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want to become a bigger Switzerland59. But the Federal President of Germany, 
Joachim Gauck, became a front man of change. In his speech on 3 October 2013, 
the “Day of German Unity”, he said: “Our country is not an island”, and he further 
asked: is Germany “fully living up to its responsibility towards its neighbours in 
the East, the Middle East and the Southern Mediterranean?”60 

During the 50th Munich Security Conference, which was held from 31st 
January to 2nd February 2014, German political elites promised a more proactive 
foreign policy. The conference was opened by President Gauck, who used this 
occasion to argue in favour of stronger German military engagement. He declared 
that Germany’s “historic guilt” may not serve as an excuse to “look away” from 
global problems. He criticized those who used “Germany’s guilt for its past as a 
shield for laziness or a desire to disengage from the world”. At the same time, he 
clearly stated that a military intervention may only be an action of “last resort”61. 
Defence Minister Ursula von der Leyen and Foreign Minister Frank-Walter 
Steinmeierpresented similar arguments as well. Von der Layen argued that Germany 
had “the means and abilities”, meaning that it had “the responsibility to engage”. 
“To sit and wait is not an option”, she argued62. Steinmeier believed that Germany 
needed a new “active foreign policy” because “Germany is really too big to merely 
site on the side-lines and comment on world politics”63. What is especially 
important is that the three speeches were well coordinated, indicating that a broader 
internal discussion between the key posts responsible for German foreign policy 
was taking place at the conference. 

But were these speeches the beginning of a “new foreign policy” or only a 
correction? As Adrian G.V. Hyde-Price points out, “the three keynote speeches 
signalled a return to the course that Germany had been pursuing at the time of 
Kosovo and 9/11”64. The more active foreign policy should not be understood as 
greater readiness to use military force65. 
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German geoeconomic strategy in practice 
 

The implementation of geoeconomic strategy may be well observed on the 
example of Germany – Russia and Germany – China relations. Although the 
relations with Russia have a centuries-long history, they experienced a significant 
boost when Gerhard Schröder took power in Germany in 1998 and Vladimir Putin 
in Russia shortly thereafter. In contrast to previous decades, when the relations 
were multidimensional, since the beginning of the 21st century economic cooperation 
has become its central area66. 

Since the 1970s, Germany perceived Russia as a stable and predictable 
supplier of natural resources, especially oil and gas. As in the early 21st century the 
prices of both resources rose dramatically, Russia proved to be sufficiently strong 
in financial terms to pay back old debts, including to Germany and German banks, 
as well as to start a modernization program of the economy, which offered German 
companies excellent export opportunities. In the first decade of the 21st century, 
German–Russian cooperation was fuelled by the growing Russian income from oil 
and gas exports and was based on the exchange of Russian natural resources for 
German industrial goods. The North Stream pipeline became the symbol of this 
partnership. The change of the chancellor in 2005 led to a change in the German 
policy toward Russia. Chancellor Merkel was less enthusiastic toward Russia than 
her predecessor, but the foreign office led by Frank-Walter Steinmeier pushed for 
the strengthening of bilateral relations. Despite this dual voice from Berlin, the 
economic relations developed well. The political elites in Berlin were hoping that 
the development of economic ties between Russia and Germany would not only 
serve German economic interest but also further the Europeanization of Russia 
(democratization, development of civic society, independent media, etc.)67. 

These hopes have failed. The Russian intervention in Ukraine presents a 
turning point in the German policy toward Russia. Germany not only supports 
sanctions (mostly economic ones) against Russia but Chancellor Merkel plays an 
important role in establishing a united front against Russia in the EU. But this 
cooling down of the bilateral relations is limited in three ways. First, the German 
political class is divided as to which policy toward Russia is the right one. While 
the CDU generally supports Chancellor Merkel, her coalition partners from the 
SPD see sanctions as counterproductive. The foreign ministers Steinmaier (since 
2017 Federal President) and Sigmar Gabriel consider sanctions inefficient. The 
three previous chancellors: Gerhard Schroeder, Helmut Kohl and Helmut Schmidt, 
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also expressed discontent with Merkel’s Russia policy. Second, Russia is still an 
important economic partner for Germany. The current good economic situation 
makes it possible for the German government to accept the costs of sanctions for 
the German economy, but an economic recession or a substantial fall of market 
share in Russia might change this policy. Third, Germany has a strong pro-Russia 
lobby, commonly known as Rußlandversteher. That is why the hypothesis of a 
substantial and long-term change in Germany’s Russia policy seems to be 
overestimated68. In the long run, the German government will try to reduce the 
costs for the German economy. The participation in sanctions against Russia does 
not mean that the German government has abandoned its faith in the possibility of 
long-term positive development of the relations with Russia69. The engagement of 
German companies in the Nord Stream II project, which should double the capacity 
of the Nord Stream gas pipeline, has symbolic value. The German government 
supports this project, prioritizing energy partnership with Russia over relations 
with the Central and Eastern European EU members70. It also negatively reacts to 
additional sanctions of the United States that could target the companies working 
on this project71. 

The second example of the use of geoeconomic strategy by Germany is its 
relations with China. The common tradition of the governments of Kohl, Schroeder 
and Merkel has been to avoid any controversial topics (human rights, Tibet, 
democracy) in contacts with Chinese leaders. German policy toward China proved 
remarkably stable and focused on economic issues72. The Tibet resolution of the 
Bundestag in 1996 or the meeting between the Dalai Lama and Merkel in 2007 
present a rare exception from this rule. In the aftermath of the suppression of the 
protests in Tiananmen Square in June 1989, Western countries introduced sanctions 
against China, but they immediately noticed that this strategy was impracticable, 
and most sanctions were lifted in 1991–1992. At the same time, the quickly growing 
Chinese economy offered excellent investment and trade opportunities. A network 
of institutions supporting Chinese–German economic relations was built and 
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chancellors Schröder and Merkel have always taken a strong representation of the 
German industry on their state visits to China. Similarly, like in the case of German – 
Russian relations, the goal of the German policy was not only to support the 
German industry but also to influence the evolution of the Chinese political life and 
landscape through economic ties. Germany, however, has never tried to press 
China on any controversial issues. It preferred to transform China through good 
example73. 

In the first decade of the 21st century, the economic exchange between Germany 
and China grew dramatically. Germany exported high value added consumption goods 
and machinery needed for the development of Chinese industry, while China 
supplied Germany with cheap consumption goods. The two economies were 
complementary. Both sides seemed to enjoy this cooperation, and Hans Kundnani 
and Jonas Parello-Plesner stated that this cooperation had a growing political 
dimension evolving toward strategic partnership74. In the last decade, the China – 
Germany cooperation was institutionalized. Since 2011, both governments have 
been holding consultations, and there is also an intensive dialogue between them in 
almost 60 dialogue formats, most of which are high-level meetings. In 2004 
Germany and China signed an agreement on ‘strategic partnership in global 
responsibility’, and in 2014 the cooperation was raised to the level of a ‘comprehensive 
strategic partnership’. 

However, the growing trade and investments in China began to show a 
negative side as well75. The German economy, especially its crucial sectors, became 
highly dependent on the Chinese market, and a discussion about overdependence 
on China started76. Still in 2012, ChristophHeusgen, the head of foreign and 
security policy department in the office of Chancellor Merkel, argued that the 
Germany–China partnership was based on economic similarities. He identified 
three of them: the structure of the two economies (both are export-oriented); the fact 
that the social stability of both countries is based on economic well-being; and the 
close economic ties or even interdependencies developed between the two countries77. 
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But since 2016, the Germany–China relations have deteriorated due to conflicting 
economic interests. There are three challenges. The first one is the still restricted 
access of German companies to the Chinese market. This topic has been 
intensively discussed for the last two decades, but very little progress has been 
made. German decision-makers increasingly perceive China as seeking to overtake 
Germany in terms of technology but not interested in a real partnership. In December 
2016, German Ambassador in Beijing Michael Clauss expressed the view that 
German officials had a problem with encouraging German enterprises to invest in 
China because they feared that they were only treated as ‘useful instruments’78 of 
the Chinese industry policy. Chinese investments in Germany, which were encouraged 
just a few years back, are currently seen as a threat for the German economy79. 

The second issue that divides China and Germany is the market economy 
status (MES) of China. When China joined the World Trade Organisation in 2001, 
the other members promised that it would be granted MES within 15 years. The 
MES has a double meaning to China. On the one hand, it is a question of prestige, 
and on the other hand, it would limit the potential of the European Commission to 
introduce antidumping measures against Chinese companies. The question of MES 
divides the German government. Chancellor Merkel is ready to accept Chinese 
demands, but the ministry of economy sympathises with the steel industry, 
aluminium producers, the chemical industry and the machinery industry, which see 
themselves in danger. It argues that to get this status, China first needs to behave 
like a market economy. Although the decision about MES will be formally taken 
by the European Commission, the opinion of the German government will be 
crucial80.  

The third issue that constitutes an important part of Germany – China 
relations is the future of international institutions, especially those that regulate 
international economic affairs. Although at the World Economic Forum in Davos 
in 2017, President of China Xi Jinping argued in favour of globalization, free trade, 
free flow of investments, win-win cooperation and presented himself as a supporter 
of global governance, the examples presented above show the difference between 
rhetoric and the reality of the Chinese economic policy. As François Godement 
argues, “China has been a free-rider on trade liberalisation and globalisation, with 
low levels of voluntary contributions to multilateral efforts”81. 
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Table 2 
 

German export to Russia and China 2001–2016, in 1’000’000 euro 
 

Year Russia China 
2001 10267,587 12118,124 
2002 11373,665 14570,732 
2003 12119,910 18264,544 
2004 14988,042 20991,689 
2005 17277,524 21234,784 
2006 23362,721 27478,466 
2007 28161,685 29901,996 
2008 32312,356 34065,263 
2009 20620,899 37272,516 
2010 26354,293 53790,876 
2011 34458,754 64863,142 
2012 38103,300 66746,137 
2013 35801,599 66911,597 
2014 29223,440 74368,812 
2015 21647,367 71283,745 
2016 21572,076 71283,745 

Source: www.destatis.de. 

 
Conclusions 

 
As described above, German foreign policy follows the principles of 

geoeconomics. It is dominated by business interests. In the 21st century, Germany 
has strengthened its ties with the quickly growing emerging markets, trying at the 
same time to stabilize the eurozone, which is still its principal market. Geoeconomic 
strategy also reduces the importance of any moral aspects in foreign policy, putting 
into question the utility of the concept of “normative power” for the analysis of the 
German foreign policy. 

Since the early 21st century, Germany has consequently built its international 
position as a geoeconomic power. It has been keen to export weaponry, but it has 
not been keen on using it. The intense discussion on the role of military 
instruments in foreign policy reflects facts only to an unexpectedly low degree. 
First, the readiness to send German troops abroad is very low in the German 
political class. Supporters of a more active German foreign policy also perceive the 
military as an instrument of “last resort”. Second, this refusal to use the military as 
an instrument of foreign policy is reflected in the level of military spending. As a 
percentage of GDP, German military spending is among the lowest in NATO. 
Since the early 1990s, the German government has enjoyed a peace dividend. 

The demilitarization of the German foreign policy is a consequence of the 
strategic pivot toward geoeconomic strategy. Foreign policy should support German 
companies in their global expansion, in the fight for markets, and help keep 
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employment at home. Foreign policy was employed to serve the German economy. 
The idea of German politicians is not warfare but welfare. As shown by the cases 
of the relations with Russia and with China, the development of economic relations 
should also influence the politics of the partners. But this goal is of secondary 
importance and is rather vague. A major group of German politicians are ready for 
a far-reaching compromise in exchange for economical favours. 

The effects of this policy are mixed at best. Russia’s policy has changed in the 
last two decades but the change took a different direction than what Germany had 
expected and hoped for. Russia is ready to pay an economic price to achieve political 
goals. The sanctions imposed on Russia following its annexation of Crimea have not 
changed its policy. Due to its dependence on Russian energy supplies, Germany is also 
not keen to further increase the sanctions. It is not ready to risk long-term prospects for 
cooperation, especially in the gas sector. Furthermore, the strong pro-Russia lobby in 
Germany put the future of the current German policy toward Russia in question. A 
closer look on Germany – Russia relations shows that Germany is playing a geo-
economic game and Russia – a geopolitics game. What is more, the economic 
engagement has brought mixed results. The Russian economy is still dependent on 
energy exports. The growth rate of the Russian economy follows the oil prices, and the 
same happens with German exports to Russia. 

The geoeconomic strategy of Germany toward China brought mixed results 
as well. The German influence on the political and economic decisions of the 
Chinese government has been neglectable. The German expectations in this area 
were also limited. What is crucial for the German government is the speed and 
nature of the modernization of the Chinese economy. Many German companies 
have achieved tremendous success in the Chinese market. But at the same time, in 
many cases they have helped their own competitors achieve international competitive-
ness by supplying them with modern technology, capital and managerial skills. 

The geoeconomic strategy implemented by the Schröder government in the 
early 20th century and continued by three Merkel governments brought mixed 
results. Germany is not able to exercise influence on the politics of great powers. 
The geoeconomic strategy has helped to support local industry, raise export, 
employment and wealth of the German society. But other countries successfully 
implement geoeconomic strategy as well, and China is one of them. These relations 
seem to offer an interesting case study for the evolution of geoeconomic relations. 

GERMANY: THE RISE OF GEOECONOMIC  
POWER AND ITS LIMITS 

 
(Abstract) 

 
Since the unification of Germany on 3 October 1990, German governments have 

been looking for the right foreign policy. The issue of continuity and change has been 
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permanently discussed. Since the early 21st century, Germany has adopted a geoeconomic 
strategy. 

The goal of this paper is to evaluate the rise and limits of the German geoeconomic 
strategy in the 21st century. How effectively did Germany use international cooperation to 
increase national prosperity and to transform its economic strength into political power? I 
argue that geoeconomic strategy is an important support for the German economy and helps 
increase economic well-being in Germany, but that it did not increase Germany’s influence 
on the politics of great powers. 

 
Keywords: Germany, geoeconomics, power, economy, Russia, China. 
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ALEGERILE LOCALE DIN IUNIE 2016 –  
CADRU LEGISLATIV ŞI REZULTATE 

MIHAELA BĂRBIERU∗ 

Introducere  
 
Anul 2016 a fost dominat, în ceea ce priveşte viaţa politică, de cele două 

scrutine, desfăşurate la 5 iunie (alegerile locale) şi la 11 decembrie (alegerile parla-
mentare). Începem studiul nostru prin remarca potrivit căreia opiniile unora dintre 
experţii în domeniu, analiştii şi comentatorii politici ai momentului par a avea, 
oarecum, acelaşi punct de vedere, şi anume faptul că alegerile din anul 2016 pot 
fi considerate ca fiind evolutive, acest lucru datorându-se în special numeroaselor 
modificări legislative. Astfel, ca urmare a modificării legislaţiei în ceea ce priveşte 
finanţarea campaniilor electorale de către stat, bugetele de campanie au suferit o 
restrângere destul de mare, ceea ce pentru cei mai mulţi a însemnat o diminuare 
drastică a aşa zişilor bani negri1. Fără însă a se face o limitare concretă pentru perioada 
de pre-campanie, observăm, faţă de campaniile anterioare, faptul că alegătorii au fost 
asaltaţi cu materiale promoţionale în această perioadă, în timp ce pentru perioada de 
campanie propriu-zisă afişajul pe panourile electorale nu a mai fost la fel de permisibil. 
Cu un buget electoral limitat, candidaţii au fost obligaţi să se axeze pe grupuri ţintă, 
astfel încât să poată culege maximul de voturi. Sigur, în opinia unora, se impune o 
reorganizare din acest punct de vedere în sensul în care se poate observa un buget mai 
mare alocat perioadei de pre-campanie faţă de perioada prorpiu-zisă de campanie. 
Totodată, s-a constatat o îmbunătăţire a transmiterii datelor prezenţei pe judeţe în timp 
real, fluidizarea în acest segment fiind posibilă doar ca urmare a profesionalizării 
instituţiilor abilitate2. 

 
Schimbarea la faţă a legislaţiei electorale româneşti  
 
Importanţa alegerilor din 2016 a fost amplificată de numeroasele schimbări 

legislative intervenite în anul 2015, când mai multe legi au fost modificate. 
Reglementările legislative au avut rolul de a completa, de a actualiza şi perfecţiona 
                                                 

∗ 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 Alegeri 2016 – Opinii, în „Expert electoral”, nr. 1(14)/2017, Tipărit la Monitorul Oficial, pp. 5–6. 
2 Ibidem.  
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organizarea alegerilor astfel încât procesul electoral să se fluidizeze. Astfel, au fost 
modificate şi republicate Legea partidelor politice (Legea nr. 14/2003 prin Legea nr. 
114/2015), Legea finanţării partidelor şi campaniilor electorale (Legea nr. 334/2006 
prin Legea nr. 113/2015) şi au intrat în vigoare trei noi legi electorale – Legea pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (Legea nr. 115/2015), Legea privind 
alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente (Legea nr. 208/2015) şi Legea votului prin corespon-
denţă (Legea nr. 288/2015). În aprilie 2016, a fost adoptată Legea nr. 78/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor 
politice şi a campaniilor3.  

A avut loc, în 2015, o reformă electorală masivă, proces extrem de necesar 
evoluţiei societăţii româneşti. Cu toate acestea, se înregistrează şi un mare minus prin 
lipsa implicării în elaborarea şi punerea în dezbatere publică a unui cod electoral care 
să unifice legile electorale şi să aducă stabilitate în organizarea alegerilor4. Codul 
Electoral este cu atât mai necesar cu cât societatea românească are nevoie de reguli şi 
strategii clare după care să se ghideze de fiecare dată când se confruntă cu alegerile 
electorale, are nevoie de normalitate şi de predictibilitate legislativ-electorală. 
Problema unui astfel de demers a fost semnalată de noi şi în anul 2015, când au fost 
puse sub lupa analizei alegerile prezidenţiale din 20145. 

Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/20016, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali a 
reglementat alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din ţara noastră – 
consiliile locale, consiliile judeţene, primarii şi preşedinţii de consilii judeţene. Legea 
a modificat modul de alegere a preşedinţilor de consilii judeţene, revenindu-se la 
alegerea lor indirectă, şi nu prin vot direct cum s-a întâmplat la alegerile din anii 2008 
şi 2012. Preşedintele de Consiliu Judeţean este ales din rândul consilierilor judeţeni, 
prin vot secret al acestora, cu majoritate simplă. S-a menţinut prevederea introdusă în 
2012 conform căreia primarii se aleg într-un singur tur, pe circumscripţii electorale, 
prin scrutin uninominal. Consiliile locale şi cele judeţene se aleg pe circumscripţii 
electorale, pe baza scrutinului de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale.  

În anul 2012, prin Hotărârea nr. 57 din18 mai, au fost stabilite de către Biroul 
Electoral Central normele tehnice pentru repartizarea mandatelor de consilier la 
alegerile locale. Astfel, pragul electoral este egal cu numărul întreg, fără zecimale, 
                                                 

3 Mircea Kivu, Tendinţe ale participării electorale la scrutinele locale şi parlamentare din 2016, în 
„Expert electoral”, nr. 1(14)/2017, Tipărit la Monitorul Oficial, p. 8. 

4 Septimius Pârvu, Anul electoral 2016, între evoluţii tehnice şi involuţii politice, în „Expert 
electoral”, nr. 1(14)/2017, Tipărit la Monitorul Oficial, p. 16.  

5 Mihaela Bărbieru, Accuracy Data of the Presidential Voting Outcomes to an Inferential Bias of the 
New Romanian Electoral Code and Electronic Vote (2014), în „Revista de Ştiinţe Politice”, nr. 45/2015, 
Editura Universitaria, Craiova, p. 143. 

6 Pentru detalii, vezi: https:// www.universuljuridic.ro/ lege–115–2015-legea- administratiei-publice- 
locale-nr–215–2001-modificari/ (accesat în 5.03.2018). 
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nerotunjit, rezultat din înmulţirea punctelor procentuale stabilite conform art. 96 
alin. (1) din Legea nr. 67/2004 cu numărul total al voturilor valabil exprimate într-o 
circumscripţie electorală. Limitele pragului electoral stabilite în 2012 au rămas valabile 
şi pentru 2016, astfel (a) pentru partidele politice, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale şi candidaţi independenţi – 5%; (b) pentru alianţe politice şi 
alianţe electorale formate din 2 membri – 7%; (c) pentru alianţe politice şi alianţe 
electorale formate din cel puţin 3 membri – 8%7. 

Modificarea legii partidelor politice a creat o serie de controverse şi polemici, 
atât la nivel guvernamental şi parlamentar, cât şi în mass-media. Una dintre cele 
mai vehemente critici din spaţiul public a făcut referire la votul într-un singur tur 
de scrutin, modificare făcută în 2011, aplicată în localele din 2012, păstrată şi 
pentru localele din 2016. Deşi controversele au fost multiple, iar societatea civilă 
şi-a exprimat punctul de vedere privind reintroducerea celor două tururi de scrutin, 
patidele politice au susţinut sistemul majoritar într-un singur tur. Legea partidelor 
politice, în noua sa formă, a reuşit să redefinească modalitatea de desfăşurare a 
competiţiei electorale, mai ales prin procedura de înfiinţare a unui partid politic cu 
doar 3 membri fondatori, de la 25 000, domiciliaţi în minim 18 judeţe şi Bucureşti, 
însă nu mai puţin de 700 de persoane pentru fiecare dintre judeţe. Duritatea discuţiilor 
create de aceste modificări a decurs şi din faptul că urma aplicarea lor în alegerile 
din 2016, influenţându-se, astfel, competitivitatea electorală prin creşterea semnifi-
cativă a numărului de competitori. S-a dat practic posibilitatea mai multor partide 
noi să intre în cursa pentru alegerile locale din iunie, candidând împotriva 
partidelor tradiţionale8. Astfel, au fost înfiinţate şi chiar au funcţionat partide 
regionale sau locale9, iar efectele modificărilor au apărut foarte curând, în sensul în 
care până la finele lui 2015 erau 25 de partide nou înfiinţate, pentru ca până la 
alegerile din iunie 2016 numărul lor să se dubleze10. 

Prin Legea 208 din 20 iulie 2015 a fost înfiinţată Autoritatea Electorală perma-
nentă (AEP) cu atribuţii în organizarea procesului electoral, cu funcţionalitate 
permanentă. Doar în timpul organizării alegerilor se înfiinţează Biroul Electoral 
Central, birouri electorale de circumscripţie la nivel judeţean, al municipiului 
Bucureşti, oficii electorale de sector, în cazul municipiului Bucureşti, şi un birou 
electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în 
                                                 

7 Potrivit art. 100 din Legea nr. 115/2015; pentru detalii, vezi şi: http: //www.dreptonline.ro / 
legislatie/legea_115_2015_alegerea_autoritatilor_administratiei_publice_locale_modificare_legea_393_20
04_statutul_alesilor_locali.php (accesat la 5.03.2018). 

8 Septimius Pârvu, Anul electoral 2016, între evoluţii tehnice şi involuţii politice, în „Expert 
electoral”, nr. 1(14)/2017, Tipărit la Monitorul Oficial, p. 16. 

9 Legea nr. 114/ 2015 privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 349 din 20 mai 2015. 

10 În conformitate cu o monitorizare realizată de Centrul pentru Inovare Publică, dintr-un 
număr de 48 de partide înfiinţate în 2015–2016, după schimbarea legii partidelor politice, 32 dintre 
ele au reuşit, singure sau în alianţă, să intre în cursa electorală (Partidul pentru Argeş şi Muscel, 
Partidul Ialomiţenilor, Partidul Maramureşenilor, Partidul Societăţii Ieşene etc.).  
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afara ţării, precum şi birouri electorale ale secţiilor de votare. Birourile electorale 
sunt alcătuite doar din cetăţeni care au drept de vot, iar candidaţii în alegeri, precum 
şi soţul/soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, nu pot fi 
membri ai birourilor electorale11.  

Potrivit acestei legi, „reprezentanţii partidelor politice, ai alianţelor politice şi ai 
alianţelor electorale, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale în birourile şi oficiile electorale pot fi înlocuiţi, la cererea celor care i-au 
propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, până în preziua votării, iar în 
caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, chiar şi în ziua alegerilor. 

La nivel naţional, se constituie un Birou Electoral Central, format din 5 jude-
cători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii 
Electorale Permanente şi din cel mult 12 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor 
politice, alianţelor electorale, conform legii, precum şi un reprezentant desemnat de 
grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor. Desemnarea 
celor 5 judecători se face de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în 
şedinţă publică, în cea de-a treia zi de la stabilirea datei alegerilor, prin tragere la 
sorţi, dintre judecătorii în exerciţiu ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie”12. 

Cel mai important este că prin Legea 208/2015 au fost mult îmbunătăţite 
procedurile pentru observarea alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă reuşind 
să acrediteze pentru alegerile parlamentare organizaţii neguvernamentale sau mass-
media. Totodată, regulile au putut deveni mai flexibile, transparenţa a crescut13, iar 
modalitatea de alegere a viitorilor membri ai Senatului şi Camerei Deputaţilor a 
fost reglementată prin reintroducerea listei închise de partid. De asemenea, se interzice 
folosirea de mesaje sau sloganuri cu caracter discriminatoriu, precum şi a mesajelor 
care incită la ură şi intoleranţă14. 

Următorul pas pentru reforma electorală a fost textul Legii 113/2015, care a 
reglementat finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum 
şi controlul finanţării activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale15. Astfel, 
                                                 

11 Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, în vigoare de la 27 iulie 2015; pentru detalii 
vezi şi: https://lege5.ro/en/Gratuit/g4ztknjvge/legea-nr–208–2015-privind-alegerea-senatului-si-a-camerei-
deputatilor-precum-si-pentru-organizarea-si-functionarea-autoritatii-electorale-permanente/5 (accesat în 
15.04.2018). 

12 Ibidem. 
13 Septimius Pârvu, Anul electoral 2016, între evoluţii tehnice şi involuţii politice, în „Expert 

electoral”, nr. 1(14)/2017, Tipărit la Monitorul Oficial, p. 20. 
14 Art. 65 alin. 5 din Legea nr. 208/2015 – „prin discurs care instigă la ură şi la discuriminare se 

înţelege atât discursul, cât şi mesajele de propagandă electorală exprimate în forma scrisă sau prin viu grai 
care incită, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul, alte forme de ură bazate 
pe intoleranţă sau orice altă formă de discriminare”. 

15 Legea nr. 113/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, în vigoare de la 21 mai 2015; pentru detalii vezi şi: 
https://lege5.ro/Gratuit/gy3dqnjvgy/legea-nr–113–2015-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr–334-
2006-privind-finantarea-activitatii-partidelor-politice-si-a-campaniilor-electorale (accesat în 23.04.2018).  
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donaţiile şi împrumuturile se fac doar prin virament bancar, împrumuturile contrac-
tate de către partidele politice se restituite în maximum 3 ani (tot prin virament 
bancar), iar cele care nu sunt sau nu pot fi restituite la termen sunt considerate donaţii. 
Din acest moment, împumuturile şi donaţiile sunt publicate în Monitorul Oficial al 
României16. 

Practic, prin această lege a avut loc o disciplinare a partidelor politice şi a 
modalităţilor de desfăşurare a campaniilor electorale, disciplinare necesară dacă 
avem în vedere că până la apariţia sa liderii politici nici măcar nu ştiau ce sume de 
bani se primeau/cheltuiau. Partidele politice au fost obligate la transparenţă şi la 
declararea surselor de finanţare. Finanţările externe au fost interzise, cu excepţia 
finanţărilor primite de la familiile europene ori internaţionale la care partidele sunt 
afiliate17. 

Potrivit legii, pentru campaniile electorale evidenţa contribuţiilor şi cheltuielilor 
se face prin mandatari financiari, care răspund în solidar cu partidul ori candidatul 
pentru legalitatea operaţiunilor financiare din timpul campaniilor electorale. Totodată, 
organizează şi evidenţa operaţiunilor financiare ori efectuează plăţi din contul bancar 
pentru campanie. Există un mandatar financiar coordonator la nivel central pentru 
partide, alianţe ori organizaţii politice, dar şi câte unul pentru fiecare judeţ şi municipiul 
Bucureşti, cât şi pentru fiecare sector al capitalei. Aceştia deschid conturi şi declară la 
AEP (în 5 zile de la data efectuării transferului) fondurile primite în contul bancar 
central pentru campania electorală, precum şi fondurile transferate din contul central în 
conturile judeţene ori de sector18. 

Prin legea finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, transparenţa 
financiară nu a mai putut fi ocolită de formaţiunile politice. Declararea veniturilor 
încasate şi a cheltuielilor făcute, disciplina şi transparenţa au eliminat corupţia din 
timpul desfăşurării alegerilor, partidele parlamentare cu datorii mari au ajuns la un 
consens pentru achitarea lor, iar finanţarea campaniilor este făcută de la bugetul de stat. 
Legea finanţării activităţii partidelor politice şi a desfăşurării campaniilor electorale în 
noua sa formă prevede controlul financiar pentru orice sumă primită de partidele 
politice în timpul campaniilor electorale. Controlul financiar electoral este făcut de 
                                                 

16 Art. 4 al legii 113/2015 prevede următoarele:  
„(4) Partidele politice au obligaţia de a publica în „Monitorul Oficial al României”, partea I, 

până la data de 30 aprilie a anului următor, cuantumul total al veniturilor din cotizaţii obţinute în anul 
fiscal precedent, precum şi lista membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedent cotizaţii a 
căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară. 

(5) Lista prevăzută la alin. (4) trebuie să cuprindă următoarele elemente: numele şi prenumele 
membrului de partid, cetăţenia, valoarea şi data la care a fost plătită cotizaţia”. 

17 Florin Grecu, Noua legislaţie electorală din România: Disciplină şi transparenţă financiară, în 
„Sfera Politicii”, nr. 185/2015, disponibil la http://www.sferapoliticii.ro/sfera/185/art07-Grecu.php. 

18 Legea nr. 113/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, în vigoare de la 21 mai 2015; pentru detalii vezi şi: 
https://lege5.ro/Gratuit/gy3dqnjvgy/legea-nr-113-2015-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-334-
2006-privind-finantarea-activitatii-partidelor-politice-si-a-campaniilor-electorale (accesat în 23.04.2018). 
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Autoritatea Electorală Permanentă, care, prin personalul său specializat, verifică toate 
viramentele bancare efectuate de donator şi sumele alocate partidelor politice 
parlamentare de la bugetul de stat. Prin depolitizarea finanţării publice şi disciplinare a 
partidelor politice şi a candidaţilor vor creşte resursele financiare pentru partide. Noua 
legislaţie electorală, prin disciplinare nu are în vedere doar partidele şi candidaţii, ci şi 
votanţii, care, începând cu campania pentru alegerile locale din iunie 2016, nu au mai 
primit diferite cadouri electorale din partea partidelor şi a candidaţilor.  

 
Iunie 2016 – desfăşurarea alegerilor locale  
 
Alegerile desfăşurate în România la începutul anilor ′90 au înregistrat o 

prezenţă la vot record, indiferent despre ce tip de alegeri a fost vorba – locale, 
parlamentare sau prezidenţiale. Acest lucru îşi găseşte explicaţia şi în elementul de 
noutate de la momentul respectiv, având în vedere perioada comunistă din care ţara 
noastră tocmai ieşise. Ulterior, prezenţa la vot începe să scadă, ajungându-se, în 
momentul de faţă, pentru alegerile europarlamentare19, la un procentaj ce se situează la 
aprozimativ 32%, pentru anul 201420. Pentu alegerile locale din anul 201221, 
desfăşurate în conformitate cu prevederile legii 129/2011, prezenţa la urne a fost de 
58,9%, cu aproximativ zece procente mai mult decât la alegerile din 200822. 

Pentru alegerile locale din iunie 2016, numărul total al alegătorilor înscrişi în 
listele electorale a fost de 18.462.528, dintre care 8.893.687 de cetăţeni şi-au 
exprimat opţiunea de vot în 3.193 de circumscripţii electorale. Procentul de 
participare, la nivel naţional, a fost de 48,17%. Numărul total al mandatelor de 
primar a fost de 3 18623. Datele statistice prezentate fac referire la alegerile din data 
de 5 iunie, la care se adaugă şi data de 19 iunie, când, în două dintre localităţi, la 
Şag din judeţul Timiş şi la Vâlcele din judeţul Buzău, a avut loc şi turul doi de 
scrutin. În cele două localităţi, la 5 iunie, a fost înregistrat balotaj, candidaţii de pe 
primele două poziţii având acelaşi număr de voturi. Conform art. 101 alin. (3) din 

                                                 
19 Precizăm faptul că pentru alegerile europarlamentare se înregistrează un procentaj scăzut la 

nivelul întregii Europe, exceptând ţările în care votul este obligatoriu. Altfel spus, ţara noastră nu face 
nicio excepţie de la trendul general european.  

20 Mihaela Bărbieru, A Critical Assessment of Political Party Performance in the Elections for 
European Parliament in Dolj County Romania on May, 2014, în „Revista de Ştiinţe Politice”, 
nr. 44/2014, Editura Universitaria, Craiova, p. 139.  

21 Alegerile locale din anul 2012 s-au desfăşurat pentru prima dataă într-un singur tur de scrutin. 
22 Mihaela Bărbieru, The electoral policy in 2012: the local and parliamentary elections from Dolj 

County (Romania), în „Revista de Ştiinţe Politice”, nr. 42/2014, Craiova, Editura Universitaria, p. 191; 
Idem, Alegerile administraţiei locale din anul 2012. Rezultatele şi validarea lor în judeţul Dolj, în 
„Arhivele Olteniei”, serie nouă, nr. 27/2013, Bucureşti, Editura Academiei Române, pp. 220–221. Alegerile 
locale din 2012 s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 129 din 23 iunie 2011 privind 
modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 444 din 24 iunie 2011. 

23 Pentru detalii, vezi procesul verbal întocmit de Biroul Electoral Central, disponibil la pagina web 
http://www.2016bec.ro/wp-content/uploads/2016/06/BEC_PVFinal.pdf (accesat în 23.04.2018). 
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Legea nr. 115/2015, alegerile au fost repetate la 19 iunie, în ambele localităţi 
desemnându-se primarul la această dată24.  

La 5 iunie, la închiderea urnelor, îşi exprimaseră opţiunea de vot 48,27% dintre 
cei înscrişi în listele electorale, dintre care 39,80% din mediul urban şi 59,71% din 
mediul rural. Cea mai mare prezenţă la vot a fost înregistrată în judeţele Giurgiu 
(62,99%), Teleorman (60,55%), Olt (60,28%), Dâmboviţa (56,86%), Ilfov(56,76%)25. 
Timiş (40,59%), Iaşi (42,18%), Harghita (43,48%), Covasna (43,69%), Sibiu (44,33%) 
sunt judeţele în care procentajul prezenţei la vot nu a depăşit 45%. În Municipiul 
Bucureşti, prezenţa la vot a înregistrat cel mai mic procentaj, doar 33,09%, mult 
mai puţin decât la nivelul judeţelor, deşi, în mod surprinzător, Ilfovul, judeţ limitrof 
capitalei, s-a situat între judeţele fruntaşe. În sectorul 1, au ieşit la vot 36,54% din 
numărul total al alegătorilor înscrişi pe liste, este sectorul cu cea mai bună prezenţă la 
vot din cele 6, de regulă are cea mai bună prezentă la vot în timpul oricărui tip de alegeri. 
Sectorul 2 a înregistrat 33,35%, sectorul 3 – 31,47%, sectorul 4 – 33,06%, sectorul 
5 – 31,10%, sectorul 6 – 34,16%26. Aşa cum se observă, sectorul 5 are cea mai scăzută 
rată de participare la vot, la fel ca şi la alegerile parlamentare din decembrie 2016.  

Judeţul Dolj a înregistrat o prezenţă de 52,32%, mai puţin faţă de alegerile 
prezidenţiale din noiembrie 2014 (61,77%), dar mai mult faţă de alegerile parlamentare 
din decembrie 2016 (42,14%)27. 

În cursa electorală, declanşată la 6 mai 201628, au fost înscrise 114 partide, 
formaţiuni politice, precum şi independenţi. Au fost aduse la linia de start şi partidele 
noi, înfiinţate în baza noii legi, cu şanse foarte mici de a câştiga un mandat de primar. 
Dintre formaţiunile şi partidele înscrise în cursa electorală amintim PSD, PNL, ALDE, 
PMP, UNPR, PNTCD, PSRO ş.a., partide şi formaţiuni cunoscute, sau Partidul BUN, 
Partidul Pirat, Partidul Noua Românie, Partidul Democraţia Directă România, Partidul 
Naţional pentru Patrie, Mişcarea Noua Dreaptă, formaţiuni nou înfiinţate, dar şi 
Partidul 200 pentru Bucureşti, care face parte dintre partidele locale29. Candidaţii 
înscrişi în cursa electorală pentru un mandat de primar au fost, în unele municipii 
                                                 

24 Pentru detalii, vezi site-ul oficial al Biroului Electoral Central, disponibil la pagina web 
http://www.2016bec.ro/rezultate/index.html (accesat în 23.05.2018).  

25 Giurgiu, Teleorman şi Olt sunt judeţele care de obicei înregistrează o prezenţă la vot ridicată. 
26 Pentru detalii, vezi Comunicatul privind participarea la vot, Biroul Electoral Central, disponibil 

la pagina web http://www.2016bec.ro/wp-content/uploads/2016/06/ Comunicat-ora21.30.pdf (accesat 
în 23.04.2018). 

27 Alegeri locale 2016. Rezultate finale în Craiova. Lia Olguţa Vasilescu a câştigat funcţia de 
primar, în „Antena3.ro”, disponibil la adresa web https:// www.antena3.ro/alegeri2016/alegeri-locale-
2016-rezultate-finale- in-craiova-lia-olguta- vasilescu-a-castigat-functia-de- primar-360753.html (accesat în 
15.04.2018). 

28 Art. 1 alin. 2 din Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 244 din 12 aprilie 2016 
privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 
2016, disponibilă la adresa: http://www.cna.ro/IMG/pdf/DECIZIE_CNA_244_2016_MOf.pdf (accesat 
în 15.05.2018). 

29 Lucian Pop, Lucian Negrea, Cine sunt şi cum se pregătesc noile partide pentru alegerile 
locale, în „Mediafax.ro”, disponibil la adresa web http://www.mediafax.ro/politic/cine-sunt-si-cum-
se-pregatesc-noile-partide-pentru-alegerile-locale-15082153 (accesat în 11.05.2018). 
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reşedinţa de judeţ, într-un număr considerabil de mare, ca de exemplu la Braşov, 
unde s-a înregistrat un număr record de înscrişi – 15 sau Ploieşti cu 13, Constanţa 
şi Bucureşti – 12, iar la Craiova s-au înscris 9 candidaţi.  

În toată ţara, campania s-a desfăşurat sub asediul afişelor electorale ori în spaţii 
corespunzătoare întâlnirilor cu alegătorii, spaţii puse la dispoziţe în conformitate cu 
legislaţia în vigoare – în şcoli şi universităţi (în afara orelor de curs), case de cultură, 
cămine culturale, cinematografe etc. Au fost interzise primirea sau promisiunea, 
oferirea de bani, de bunuri ori alte foloase, dar şi determinarea alegătorilor să 
voteze sau nu cu un anumit candidat ori listă de candidaţi pentru consiliile locale 
ori judeţene. Primarii au fost obligaţi de lege să pună la dispoziţie locuri speciale 
pentru afişajul electoral, amplasate în zone frecventate de cetăţeni, dar care să nu 
incomodeze circulaţia pe drumurile publice şi nici celelalte activităţi ale localităţilor.  

 
Rezultatele alegerilor locale din iunie 2016 
 
După centralizarea rezultatelor de către Biroul Electoral Central, la alegerile 

locale din iunie 2016, Partidul Social Democrat a obţinut 38,98% din voturi, 
devenind lider, urmat de Partidul Naţional Liberal, cu 31,50% din voturi. Urmă-
toarele clasate au fost Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE) cu 
5,73%, Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) cu 3,69%, Partidul 
Mişcarea Populară (PMP) cu 3,57%, Uniunea Naţională pentru Progresul României 
(UNPR) cu 2,50%. Candidaţii independenţi au obţinut un procentaj de 5,71%, iar 
celelalte formaţiuni sub 2%30. În urma acestor procentaje, PSD a câştigat 1 708 
primării, PNL – 1.081 primării, UDMR – 195 mandate de primar, ALDE – 64, candi-
daţii independenţi – 53 de mandate, UNPR – 26 de mandate. Celelalte formaţiuni au 
obţinut sub 20 de mandate de primar, inclusiv PMP, cu 18 primari. Partidul Civic 
Maghiar a obţinut 13, Forumul Democrat al Germanilor din România – 5, PSRO – 4, 
Alianţa Electorală PSD + ALDE – 4, PNŢCD – 3, Partidul Puterii Umaniste 
(Social-Liberal), Partidul România Unită, Alianţa Electorală MPP-EMNP şi Alianţa 
pentru Viitor – câte două. Asociaţia Partida Romilor „Pro-Europa”, Uniunea Demo-
cratică a Slovacilor şi Cehilor din România, Comunitatea Ruşilor Lipoveni din 
România, Partidul M10, Partidul Ialomiţenilor, Coaliţia pentru Baia Mare, Partidul 
Ecologist Român, Alianţa Electorală PSD-ALDE pentru Budeşti, Partidul Verde, 
Alianţa Electorală ALDE-PSD pentru Sînmihaiu de Cîmpie, Alianţa Electorală 
ALDE-PSD pentru Livezile, Alianţa Electorală ALDE-PSD pentru Romuli, Alianţa 
Electorală Social-Liberală PSD + ALDE Bran şi Alianţa Social-Liberală PSD + 
ALDE au obţinut câte un mandat de primar, iar Uniunea Salvaţi Bucureştiul, 
Partidul Popular Maghiar din Transilvania şi Partidul pentru Argeş şi Muscel nu au 
reuşit să obţină niciun mandat31. 
                                                 

30 Pentru detalii, consultă site-ul Biroului Electoral Central, disponibil la adresa web http:// 
www.2016bec.ro/statistici/index. html (accesat în 15.05.2018). 

31 Ibidem.  
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Rezultatele finale transmise de Biroul Electoral Central ne arată că social-
democraţii au reuşit să se impună la primăriile municipiilor reşedinţă de judeţ, 
având cel mai mare număr de mandate.  

Bucureştiul, deşi a avut cea mai mică prezenţă la vot, 33,31%, a avut, ca şi 
candidaţi pentru fotoliul de primar, nume sonore, unii dintre ei cunoscuţi publicului 
larg din activitatea de presă desfăşurată anterior activităţii politice. Astfel, Gabriela 
Firea, candidat PSD, Robert Turcescu, candidat PMP, foşti jurnalişti, precum şi 
Cătălin Predoiu, candidat PNL, fost ministru al justiţiei, deşi aveau o notorietate 
remarcabilă, nu au reuşit să determinte bucureştenii să îşi exprime opţinea de vot în 
data de 5 iunie într-un număr mare. Primaria Generală a capitalei a fost câştigată de 
fosta jurnalistă Gabriela Firea, cu un procentaj de 42,97%. Aceasta a fost urmată, în 
preferinţele alegătorilor, de Nicuşor Dan (Uniunea Salvaţi Bucureştiul), necunoscut 
scenei politice româneşti până la acel moment, cu 30,52%, un procentaj cu mult 
mai mare faţă de competitorii săi cu notorietate Cătălin Predoiu (11,18%) şi Robert 
Turcescu (6,46%)32. Toate cele 6 sectoare ale capitalei au fost câştigate de PSD. 

Tabel 1 
 

Situaţia competitorilor pe sectoare33 
 

Sectorul Nume, 
Prenume Partid % 

Dan Tudorache PSD 31,07 % 
Clotilde Armand USB 28,78 % 

 
Sectorul 1 

Alexandru Nazare PNL 19,585 % 
Mihai Toader PSD 32,83 % 
Dan Cristian Popescu PNL 23,08 % 

 
Sectorul 2 

 Antoaneta Bugner USB 16,02 % 
Robert Negoiţă PSD 60,26 % 
Roxana Wring USB 16,99 % 

 
Sectorul 3 

Cristina Pocora PNL 9,41 % 
Daniel Băluţă PSD 38,94 % 
Răzvan Sava PNL 21,99 % 

 
Sectorul 4 

 Dumitru Dobrev USB 17,91 % 
Daniel Florea PSD 36,6 % 
Ovidiu Raeţchi PNL 26,3 % 

 
Sectorul 5 

 Marian Vanghelie PDS 20,83 % 
Gabriel Mutu PSD 36,92 % 
Mihai Daneş USB 20,79 % 

 
Sectorul 6 

Ştefan Florescu independent 15,91 % 

                                                 
32 Roxana Preda, Rezultate finale alegeri locale 2016: Gabriela Firea 42,97%, Nicuşor Dan 

30,52%, Cătălin Predoiu 11,18%. Toate contestaţiile, respinse, în „Mediafax.ro”, disponibil la adresa 
web http://www.mediafax.ro/politic/rezultate-finale-alegeri-locale-2016-gabriela-firea-42-97-nicusor-dan-30- 
52-catalin-predoiu-11-18- toate-contestatiile-respinse-15467482 (accesat în 13.05.2018). 

33 Ibidem.  
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Pentru Consiliile locale, repartizarea procentajelor a însemnat PSD – 33,64% 
(16 648 de mandate), PNL – 29,60% (13 193 de mandate), ALDE – 6,52% (2 504 
mandate), UDMR – 4,66% (2 284 de mandate), PMP – 4,30% (1 315 mandate), 
restul partidelor obţinând 300 de mandate împreună34, iar pentru Consiliile judeţene 
PSD – 579 de mandate, PNL – 496 mandate, UDMR – 95, ALDE – 76, PMP – 37, 
Alianţa electorală PSD+UNPR – 35, UNPR – 14, restul partidelor obţinând 10 ori 
mai puţin de10 mandate. Au existat şi 4 judeţe unde PSD şi PNL au fost singurii 
competitor ce au reuşit să obţină mandate pentru consiliile judeţene (Botoşani, 
Dâmboviţa, Hunedoara, Suceava)35.  

În municipiul Craiova, primăria a fost câştigată de primarul în funcţie de la 
momentul respectiv, Lia Olguţa Vasilescu, din partea PSD + UNPR, cu 58,47% din 
voturi. Pe locul doi s-a clasat Pavel Badea (PNL) cu 12,64%, iar pe locul trei 
Mircea Vasile Năstase (ALDE) cu 7,53%36. 

 
Concluzii 
 

Alegerile locale din 2016 au evidenţiat dinamica diferitelor forţe politice, 
tendinţa de respingere de către electorat a direcţiilor din alegerile anterioare, 
promovarea de către partidele politice a unor personaje mediatizate, cu priză la 
publicul larg sau o personalizare a vieţii politice.  

Prin rezultatele înregistrate în iunie 2016 la nivelul întregii ţări, s-a putut desprinde 
imaginea unei scene politice bazată pe două partide, PSD şi PNL, care au reuşit să 
acumuleze două treimi din totalul opţiunilor electorale, accentuându-se bipolaritatea. 
O treime a fost disputată de celelalte formaţiuni politice, dintre care s-a desprins 
ALDE, care a reuşit să depăşească pragul electoral de 5%, restul situându-se sub 
acest prag. Totodată, s-a evidenţiat faptul că electoratul a rămas fidel partidelor 
politice tradiţioale, cunoscute scenei politice, noile partide neputând să le insufle 
alegătorilor suficient de multă încredere astfel încât aceştia să migreze. Fidelitatea 
alegătorilor se remarcă cu atât mai mult cu cât, în decembrie 2015, după tragicele 
evenimete de la clubul Colectiv, conform unui sondaj realizat de IRES, neîncre-
derea românilor în partidele politice era foarte mare. 51% dintre români susţineau 
nevoia înfiinţării partidelor noi, în timp ce 44% considerau că nu este nevoie de 
                                                 

34 Crişan Andreescu, Alegeri locale 2016. Rezultate finale pe ţară, în „DC News”, disponibil la 
adresa web: https:// www.dcnews.ro/alegeri-locale-2016-rezultate- finale-pe-ara_508085.html (accesat în 
13.05.2018).  

35 Gabriel Pecheanu, Rezultate finale alegeri locale 2016–Câştigătorii marilor oraşe: PSD are 
19 mandate, la care se adaugă Capitala, PNL 11 mandate. Care este lista mandatelor în consiliile 
judeţene, în „Mediafax.ro”, disponibil la adresa web: http:// www.mediafax.ro/politic/rezultate-finale-alegeri-
locale-2016-castigatorii-marilor-orase-psd-are-19-mandate-la-care-se-adauga-capitala-pnl-11-mandate- 
care-este-lista-mandatelor-in-consiliile-judetene-15468241 (accesat în 13.05.2018). 

36 Alegeri locale 2016. Rezultate finale în Craiova. Lia Olguţa Vasilescu a câştigat funcţia de primar, 
în „Antena3.ro”, disponibil la adresa web https: //www.antena3.ro/alegeri2016/alegeri-locale- 2016-rezultate-
finale-in-craiova-lia-olguta-vasilescu-a-castigat-functia-de-primar–360753.html (accesat în 15.04.2018). 
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alte partide pe scena politică românească, însă la 5 iunie partidele clasice au fost 
relegitimate şi s-a „validat poziţia dominantă a acestora la nivelul sistemului politic”37. 

Există, însă, şi particularităţi ce trebuie subliniate în contextul votului îndreptat 
către partidele tradiţionale, un exemplu fiind rezultatele din Bucureşti. Deşi compe-
tiţia electorală a fost câştigată de PSD în alianţă cu UNPR, atât pentru Primarul 
general, cât şi pentru primăriile pe sectoare, locul doi a fost revendicat de Uniunea 
Salvaţi Bucureştiul (USB). Deşi constituită cu puţin timp înainte de alegeri, USB a 
reuşit să depăşească PNL, partid istoric, şi a devenit al doilea partid major al 
sistemului. Particularitatea este cu atât mai pronunţată, iar rezultatul cu atât mai 
surprinzător pentru cei mai mulţi dinte noi, cu cât această formaţiune politică se 
distinge de partidele postcomuniste tradiţionale; a apărut pe scena politică româ-
nească din nevoia de reprezentare socială, cu rădăcini în revendicările societăţii 
civile de unde s-a desprins şi un mesaj explicit împotriva partidelor tradiţionale. 
Sau poate rezultatul nu ar trebui să ne surprindă foarte tare, având în vedere că 
USB „s-a dorit a fi exponentul schimbării clasei politice, fiind perceput ca atare”, 
un altfel de partid, „care promovează şi care corespunde unei noi paradigme 
politice”. Candidatul USB la primăria generală a capitalei, Nicuşor Dan, a fost 
votat „în proporţie de 51% femei, dintre care 31% cu vârsta cuprinsă între 30 şi 39 
de ani, 72% având studii superioare”38.  

Prin pătrunderea pe scena politică a unor partide nou înfiinţate, ca actori 
politici locali39, la 5 iunie 2016 au fost evidenţiate sincope în dominaţia partidelor 
majore. Au fost promovaţi în poziţii importante oameni politici noi, în detrimentul 
celor consacraţi. Este un mod de abordare al marilor partide ce se vrea un răspuns 
la dorinţa de schimbare manifestată de societatea civilă din ultimii ani. Modificările 
legislative din anul 2015 au crescut competitivitatea electorală şi transparenţa 
procesului electoral. Partidele tradiţionale au fost nevoite să accepte şi să imple-
menteze schimbări importante în modul de abordare a campaniei electorale. 

LOCAL ELECTIONS IN JUNE 2016 – LEGISLATIVE 
FRAMEWORK AND RESULTS 

  
(Abstract) 

 
The realization of a scientific approach from which to analyze thoroughly the 

legislative changes and the results of the local elections in 2016 is considered to be of great 
importance, even two years after the events. In the democratic game, local elections have a 
                                                 

37 Alexandru Radu, Daniel Buti, Alegeri locale 2016. Sub semnul „revoluţiei politice”?, în 
„Sfera Politicii”, nr. 188/2016, disponibil la adresa web: http://www.sferapoliticii.ro/sfera/188/art02-
Radu_Buti.php (accesat în 25.04.2018). 

38 Ibidem. 
39 Partidului Social Românesc a obţinut 3 mandate în CJ Bacău (8,12%), câte două în CJ 

Buzău (6,06%) şi Gorj (6,06%); Partidului Naţional Democrat a câştigat două mandate în CJ Brăila 
(6,06%); Partidul pentru Argeş şi Muscel a obţinut două mandate în CJ Argeş (5,71%). 
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role that is highlighted by the popular legitimacy conferred on the mayor as a result of his 
direct election by uninominal vote in one round, at the same time that local and county 
councils are elected on the basis of the list, with the president and vice-presidents elected 
by indirect vote by the county councils. 

The present study makes an insight into the legislative framework that underpinned 
the electoral process in 2016, on the causes that led to the results of the elections, the 
electoral actions and, last but not least, the institutions participating in the entire electoral 
process. 

 
Keywords: local elections, legislation, electoral process, legislative framework, 

electoral campaign. 
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FILOLOGIE 

OBIECTE GEOGRAFICE ÎNVESTITE CU PUTERI  
VINDECĂTOARE ÎN TOPONIMIA DIN SUDUL ŢĂRII  

IUSTINA BURCI∗ 

Toponimia unei aşezări, oricare ar fi aceasta, reprezintă, în momentul de faţă, o 
simbioză între profilul morfologic al locului şi evenimentele de factură diversă care au 
avut ecou la nivelul conştiinţei1 comunităţii în ansamblul ei sau doar la nivelul unei 
fracţiuni a acesteia. Peste ambele se suprapune percepţia/imaginaţia umană – colectivă 
ori individuală –, cea care se lasă „impresionată”, într-un fel sau altul, de ceea ce 
„vede” şi trăieşte, şi numeşte obiectele geografice, de regulă, în funcţie de această 
impresie. Iorgu Iordan afirma, de altfel, că toponimia poate fi considerată „istoria 
nescrisă a unui popor, o adevărată arhivă, unde se păstrează amintirea atâtor eveni-
mente, întâmplări şi fapte mai mult ori mai puţin vechi sau importante, care s-au 
petrecut de-a lungul timpurilor şi au impresionat într-un chip oarecare sufletul 
popular”2.  

Un loc aparte – prin implicaţiile emoţionale – în seria celor care au impresionat 
(pozitiv şi negativ deopotrivă) sufletul popular, îl ocupă lucrurile, persoanele/perso-
najele3, faptele care au legătură directă, în plan fizic, cu opoziţia boală – sănătate4, 
iar în plan psihic, cu trăirile interioare, care ţin de viaţa spirituală a oamenilor. În 
acest ultim caz, „majoritatea (toponimelor – n.n.) se referă fie la obiecte religioase 
(în sens larg), fie la reprezentanţi ai clerului şi la personaje din istoria creştinismului, 
                                                 

∗ Cercetător ştiinţific II, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, 
Craiova, al Academiei Române; e-mail: iustinaburci@yahoo.com 

1 Poate fi vorba atât despre fapte cu impact major – istorice, sociale, economice etc. –, cât şi 
despre evenimente particulare ori persoane care au sensibilizat colectivitatea, numele lor devenind şi 
repere toponimice.  

2 Iorgu Iordan, Toponimia românească, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Populare 
Române, 1963, p. 2. 

3 Avem în vedere aici personaje mitice şi religioase (despre subiect, vezi Iustina Burci, Materializări 
toponimice ale Răului în sudul ţării, în „Name and Naming. Sacred and Profane in Onomastics”, (edited by 
Oliviu Felecan), Cluj Napoca, Editura Mega, Editura Argonaut, 2017, pp. 544–559). 

4 Particularităţile care vizează aspectul fizic individual au devenit, cel mai adesea fără voia 
posesorilor, „mărci înregistrate” ale acestora; vezi Iustina Burci, Antroponimie în diacronie. Privire 
specială asupra Iaşului, Craiova, Editura MJM, 2001, pp. 77–86, capitol în care se vorbeşte şi despre 
porecle; idem, Lexical elements belonging to the semantic group of the appellatives “mad/stupid”, 
reflected in the toponymy from Oltenia and Muntenia, în Iulian Boldea (ed.), Comunication, Context, 
Interdisciplinarity, Târgu-Mureş, Arhipelag XXI Press, 2016, pp. 419–433.  
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fie la lucruri mai mult ori mai puţin abstracte în legătură cu credinţa. De asemenea, 
sunt destul de numeroase localităţile de tot felul ale căror nume amintesc diverse 
superstiţii”5.  

În articolul de faţă ne vom restrânge analiza – raportat la categoriile enunţate 
în paragraful anterior – asupra acelui segment de nume proprii de locuri care reflectă 
interesul oamenilor pentru găsirea unor remedii care să le asigure vindecarea. Deşi, 
din punct de vedere cantitativ, corpusul vizat dispune de un număr foarte mic de 
exemple6, el îşi are locul său bine determinat în ansamblul toponimiei generale; 
acest loc este ocupat graţie învestirii unor obiecte geografice şi vegetale cu puteri 
miraculoase de către comunitatea locală, în mod real7 sau la nivelul perpetuării şi 
acceptării ca adevăr a unor legende folclorice, dublate de încrederea ancestrală a 
unei mase importante de oameni în capacitatea unor lucruri de a le rezolva proble-
mele trupului şi, de ce nu, şi pe cele ale sufletului8.  

Obiceiul este vechi în istoria umană. Din Antichitate şi până în zilele noastre, 
indiferent de timp şi de loc, oamenii au fost animaţi de dorinţa concretă de 
schimbare bruscă şi radicală a situaţiei lor fizice9 în condiţiile vătămării corporale 
de orice tip. Le-au venit în ajutor, în acest sens, apele unor râuri şi fântâni, vegetale 
diverse (copaci, plante), metale (argint, cupru etc.), cristale etc.  

Revenind la subiectul pe care îl aducem în discuţie, arealul investigat a fost 
stabilit la cele două regiuni din sudul ţării: Oltenia şi Muntenia, dicţionarele10 
toponimice realizate pentru zonele menţionate furnizându-ne materialul necesar 
analizei. Am avut în vedere în special acele microtoponime formate pe baza unor 
lexeme (leac, tămăduire) care exprimă în mod evident calităţile benefice ale 
obiectelor cărora le-au fost atribuite. Inventarul ar putea fi suplimentat şi cu alte 
denumiri, dar în cazul acestora pot apărea discuţii pe marginea destinaţiei obiectelor 
respective. Aşa se întâmplă, de pildă, cu toponimicele care au la bază apelativul 

                                                 
5 Iorgu Iordan, op. cit., p. 232. 
6 Nici nu ar fi fost posibil altfel; nu orice apă curgătoare, fântână, copac etc. au puteri binefăcă-

toare. Sunt, în schimb, foarte cunoscute, „renumele” lor depăşeşte adesea cu mult graniţele geografice 
ale oiconimului în interiorul sau în proximitatea căruia se află poziţionate şi, de asemenea, pe cele 
temporale, dacă mutăm discuţia în spaţiul mitologiei şi al legendei, de exemplu. 

7 Există ape a căror compoziţie chimică, dovedită prin analize de laborator, le face calitativ 
superioare altora. 

8 În mitologia greacă, apa unuia dintre râurile principale, Lethe, avea calitatea de a-i face pe 
cei care o consumau să uite totul; cu excepţia criminalilor damnaţi să trăiască veşnic în Lumea de 
Dincolo cu amintirea faptelor lor, a se vedea: http://www.gandul.info/magazin/5-substante-mitice-cu-
puteri-miraculoase-15395673 ( accesat în data de: 14.06.2018) 

9 Şi materiale deopotrivă: despre acest subiect, vezi Iustina Burci, Tipologia denumirilor Comoara 
în toponimia din Oltenia şi Muntenia, în Iulian Boldea (ed.), Globalization, Intercultural Dialogue 
and National Identity, Târgu-Mureş, Arhipelag XXI Press, 2018 (în curs de apariţie).  

10 Dicţionarul toponimic al României. Oltenia – DTRO (coord. prof. univ. dr. Gh. Bolocan), 
vol. 1 (A-B), Craiova, Editura Universitaria, 1993 şi urm.; Dicţionarul toponimic al României. Muntenia – 
DTRM (coord. prof. univ. dr. Nicolae Saramandu), Bucureşti, Editura Academiei Române, vol. 1 (A-B), 
2005 şi urm. 
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cruce11. Amplasarea crucilor s-a făcut, de obicei, pe locul (din interiorul sau din 
afara satului) unde a murit un om, la răspântii (pentru alungarea spiritelor rele), 
lângă fântâni şi izvoare – „când este vorba despre un izvor natural crucea poate 
atrage atenţia că acolo există un astfel de izvor, dar, preferinţa pentru cruce are şi 
semnificaţie religioasă, ca în cazul fântânilor.  

Puritatea apei şi sănătatea oamenilor sunt apărate cu ajutorul crucilor de lângă 
fântâni”12; de asemenea, în trecut, crucile au marcat locul în care convoaiele religioase 
ce însoţeau moaştele sau icoana unui sfânt au făcut popas ori erau utilizate ca semn 
despărţitor între două proprietăţi, amintind „de Dumnezeu, de dreptate şi de pedeapsa 
cerească pentru cei care încalcă hotarul”13 – rolul său fiind, în funcţie de circumstanţe, 
unul de simbolizare şi protecţie, de punct de delimitare, dar şi unul sacralo-memorial, 
menit să menţină vie în conştiinţa colectivă amintirea unor persoane şi evenimente. 

Se produce însă, în toponimie, şi fenomenul desacralizării crucii; se pot afla 
în această situaţie obiectele geografice care şi-au primit numele prin analogie, 
pornind nu de la simbolul religios către topo-obiect, ci invers, de la observarea 
empirică a caracteristicilor locului şi suprapunerea lor peste forma geometrică a 
crucii – fie că este vorba despre intersectare, în cazul unora (drumuri, ape) sau 
asemănare metaforică, în cazul altora (munţi, dealuri etc.)14. Prin urmare, doar o 
analiză particulară, de la caz la caz, ne poate edifica asupra valorii cu care a fost 
învestită crucea în denumirile care o conţin.  

În materialul nostru, au primit atribute tămăduitoare obiecte geografice diverse, 
în special din sfera hidrografică şi vegetală. Iată care sunt acestea: 
Apa de Leac [loc s. Capu Piscului c. Godeni-AG; fântână s.c. Merişani-AG; izvor 

s. Ocina de Sus c. Adunaţi-PH]);  
Apa de Leac de la Ion Niţu [pârâu s.c. Proviţa de Jos-PH];  
Balta de Leac [s. Berindeşti c. Corbeni-AG]; 
Fântâna de Leac [izvor de apă minerală s. Ghirdoveni c. I.L. Caragiale-DB; loc 

s.c. Baldovin-Deal-IF; loc s.c. Icoana-OT; izvor s. Mirceşti c. Tătuleşti OT; 
fântână or. Câmpina-PH; izvor s.c. Gornet-PH; izvor de apă minerală s. 
Făgetu c. Gura Vitioarei-PH];  

Fântâna de Leacuri [s. Răcarii de Sus or. Filiaşi-DJ]; 
Fântâna dă Leac [s. Crâmpofani c. Merişani-AG; s.c. Cojasca, or. Moreni, s.c. 

Ocniţa-DB]; 
Fântâna Tămăduirii [s.c. Ocniţa-DB]; 
Fântâna Tămăduitoare [or. Breaza-PH];  

                                                 
11 Cu excepţia cazurilor în care se specifică în mod expres capacitatea vindecătoare a acestora. 

Vezi exemplele din materialul nostru. 
12 Iorgu Iordan, op. cit., p. 235. 
13 Ibidem. 
14 Vezi Iustina Burci, The Role and the Typology of the Cross in the Place Names of Oltenia, 

în „Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie” (SCOL), Anul VIIII, nr. 1–2 /2016, Craiova, 
Editura Sitech, pp. 20–29. 
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Gropanu Tămăduirii [izvor s.c. Bârca-DJ]; 
Izvoru de Leac [s. Băjeşti c. Bălileşti, s.c. Corbeni, s. Valea Mare-Podgoria c. 

Ştefăneşti-AG]; 
Izvoru de Leac din Piscu lu Mielcuţ [s. Goleşti c. Bălileşti-AG];  
Izvoru Tămăduirii [s. Sboghiţeşti c. Nucşoara-AG; fântână s.c. Butimanu-DB; s.c. 

Bertea-PH];  
Izvoru Tămăduirilor [schit-PH];  
În Luncă la Apa de Leac [s. Rădeşti c. Stâlpeni-AG]; 
La Apa de Leac [loc s.c. Bezdead-DB; loc s. Cornu de Jos c. Cornu-PH; loc s. 

Cornurile de Jos c. Drăgăneşti-PH]; 
La Crucile de Leac [s. Sătnoieni c. Dichiseni-IL]; 
La Fagu cu Leac [s.c. Berevoieşti-AG]; 
La Fagu de Leac [s.c. Bughea de Jos-AG]; 
La Fântâna de Leac [s. Vâlcele c. Merişani, s.c. Valea Iaşului-AG; s. Râncăciov c. 

Dragomireşti-DB; s.c. Proviţa de Sus-PH]; 
La Gropanele Tămăduirii [s.c. Giurgiţa-DJ]; 
La Izvoru Tămăduirii [s.c. Tomşani-VL]; 
La Roşoiu la Apa de Leac [s.c. Bezdead-DB]; 
Lecuitul [pârâu s. Ghirdoveni c. I.L. Caragiale-DB];  
Mahalaua Izvorul Tămăduirii15 [mahala m. Bucureşti];  
Movila de la Crucea de Leac [s. Coslogeni c. Dichiseni-IL]; 
Ogaşu Fântânii cu Leac [s. Bâlta or. Filiaşi-DJ];  
Păşunile de la Gropanu Tămăduirii [păşune s.c. Bârca-DJ];  
Pârâu de Leac [s. Argeşani c. Băiculeşti, s. Galeş şi Piatra c. Brăduleţ, s.c. 

Cicăneşti, s. Berindeşti şi Oieşti c. Corbeni, s. Corbi şi Corbişori c. Corbi, s. 
Voineşti c. Lereşti, s. Topliţa c. Mălureni, s. Slatina c. Nucşoara, s. Nămăieşti 
c. Valea Mare-Pravăţ-AG; s.c. Muşăteşti-GJ]; 

Pârâu Leacului [s.c. Cicăneşti-AG];  
Piscu de Leac [s.c. Muşeteşti-GJ]; 
Tufanu cu Leac [s. Mănăstirea c. Ulieşti-DB]; 

Efecte benefice asupra sănătăţii oamenilor pot avea şi locurile sfinte sau 
sfinţite – Pârâu Sfinţit [s.c. Căteasca-AG], La Locu Sfânt [s. Parepa-Ruşani c. 
Colceag-PH], Lacu Sfânt [lac s. Găgeni c. Păuleşti-PH], Crucea Sfântă [a. Podu 
Broşteni c. Costeşti-AG] – ori acelea cărora anumite obiecte ori rămăşiţe umane 
considerate sfinte le conferă puteri vindecătoare – La Păru cu Moaştele / Păru cu 
Moaştele [s.c. Pristol-MH], Piatra Moaştelor [s. Frăteşti c. Leleşti-GJ], La Puţu 
Moaştelor [s. Lacu Turcului c. Balta Doamnei-PH], Fântâna cu Mătăniile [s.c. 
Poroina Mare-MH]. Alteori, însăşi prezenţa Divinităţii poate reprezenta garanţia 
                                                 

15 Denumirea este foarte veche, fiind atestată în anul 1792. Ea poate fi pusă în legătură cu 
toponimul Izvor de la care s-au format apoi, prin ramificaţii derivaţionale, şi alte nume de locuri: 
Mahalaua Izvor, Mahalaua Izvorul Tămăduirii (vezi Adrian Rezeanu, Periplu toponimic, Bucureşti, 
Editura Academiei Române, 2014, p. 158).  
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bunei calităţi şi funcţionalităţi a apei; astfel, în comuna Pogoanele, din judeţul 
Buzău, a fost înregistrat toponimul Puţu cu Apa lui Dumnezeu. 

În ceea ce priveşte adjectivul bun, întâlnit în toponime, precum Fântâna 
Bună [s.c. Măgurele-PH], La Apa Bună16 [s. Vai-de-El c. Tătaru-PH], Pârâu cel 
Bun [pârâu s. Bistriţa c. Costeşti-VL], Pârâu cu Apa Bună [s. Slămneşti c. 
Brăduleţ, s.c. Corbi-AG], Puţu cu Apa Bună [loc s.c. Pogoanele, s.c. Cislău-BZ, s. 
Râureni m. Râmnicu Vâlcea-VL], ca să enumerăm doar câteva exemple, adjectivul 
se referă la calitatea apei, în sensul că aceasta îndeplineşte condiţiile necesare 
pentru a putea fi băută, fără a fi implicate alte valenţe curative. 

În schimb, la graniţa dintre cele două situaţii exprimate anterior s-ar putea 
afla Piscu Binelui [loc s. Târleşti c. Poseşti-PH], Plaiu Binelui [plai s. Târleşti c. 
Poseşti-PH] şi mai ales Apa Vie [s. Merfuleşti s. Şasa c. Dăneşti, s. Pojogeni or. 
Târgu Cărbuneşti, or. Ţicleni-GJ; s. Târgu Gânguleşti c. Berbeşti-VL], în primele 
două binele putând acţiona, din exterior spre interior, asupra celor aflaţi în zonele 
respective, în timp ce în ultimul, privită la nivel metaforic, apa beneficiază de 
virtuţi care depăşesc, conform mitologiei româneşti, proprietăţile de vindecare ale 
oricărei alte ape: ea are puterea de a readuce la viaţă.  

Revenind la materialul nostru, putem face, pe marginea acestuia, câteva 
observaţii: 

a)  Tipologia obiectelor învestite cu virtuţi terapeutice cunoaşte următoarea 
distribuţie:  

1. Vegetale: fagu, tufanu; 
2. Oronimie: piscu;  
3. Mediu bisericesc: crucea/crucile;  

Dacă în cazul celui dintâi – fag (scoarţa, mugurii şi frunzele de fag sunt 
utilizate în diferite produse: siropuri, extracte, ceaiuri, în medicina naturistă) şi 
celui din urmă – crucea – valorile curative ale obiectelor se întemeiază pe 
proprietăţile lor binecunoscute, în celelalte două situaţii – tufanu şi piscu – nu 
putem şti cu exactitate ce anume a condus la învestirea lor cu proprietăţi 
vindecătoare; putem bănui calităţile terapeutice ale primului, similar lui fagu, ori o 
anumită împrejurare care a condus la ideea că piscul din comuna Muşeteşti are 
proprietăţi binefăcătoare.  

4. Cele mai multe obiecte aparţin însă hidrografiei. Într-un articol anterior17, 
în care am investigat, între altele, şi frecvenţa cu care particularizatorii adjectivali 
au „accesat” anumiţi termeni geografici populari în Oltenia, constatam că printre 
cei mai „căutaţi” se numără fântână, vale şi baltă, obiecte vitale în special pentru 
comunităţile rurale, existenţa surselor de apă fiind un factor esenţial atât în ceea ce 

                                                 
16 Calificativele bun şi rău pot fi utilizate, în toponimie, cu sens metaforic: o apă sau o vale 

poate căpăta „… viaţă, suflet, şi devine fiinţă umană, un animal care poate face rău când inundă 
casele oamenilor” (I. Iordan, op. cit., p. 46). 

17 Iustina Burci, Denumiri cu particularizatori adjectivali în toponimia din Oltenia, în Mioara 
Avram. In Memoriam (coord. Silvia Pitiriciu), Craiova, Editura Sitech, 2015, pp. 30–52. 
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priveşte alegerea locului în care vor fi fost stabilite vetrele satelor, cât şi pentru 
dezvoltarea ulterioară a acestora; putem adăuga în favoarea apei, dacă mai era 
nevoie, şi faptul că în spaţiul etnografic, ea apare ca actant la toate evenimentele 
importante din viaţa omului: prima scaldă, botezul, nunta, moartea. Apa este utilizată 
inclusiv în descântece, atât pentru a vindeca, cât şi pentru a diagnostica afecţiunile. 
Folcloristul Artur Gorovei18 ne-a lăsat o listă cu tipologia apelor întrebuinţate în 
descântece: apa ordinară – aceea care se găseşte în cofa gospodarului, apa 
specială – adusă din anumite localităţi, apa sfinţită în biserici, apa neîncepută – se 
aduce într-un vas din care nu a băut nimeni, este folosită înainte de a se întrebuinţa 
în alte scopuri, apa întâlnită – luată de unde se întâlnesc trei pâraie, apa de vânturi – 
a fost adunată din trei vaduri etc.  

În ceea ce priveşte informaţia prezentată acum, hidronimele pe care 
comunitatea rurală le-a considerat surse benefice sănătăţii sunt: balta, fântâna, 
gropanul, izvorul, pârâul şi genericul apa. Se poate observa faptul că nu contează 
tipul unităţii acvatice – curgătoare ori stătătoare –, importante sunt, în primă 
instanţă, proprietăţile lor, acelea care vin în sprijinul redobândirii echilibrului 
trupesc.  

b)  Funcţia lor. Rolul obiectelor geografice enunţate anterior este, conform 
conştiinţei comunităţii în care se află, acela de a restabili sănătatea oamenilor. 
Faptul a fost clar exprimat prin ataşarea substantivelor populare leac şi tămăduire, 
precum şi a adjectivului tămăduitoare. Utilizarea lor se face, de regulă, la singular – 
Apa de Leac, Fântâna Tămăduirii, Fântâna Tămăduitoare etc., dar şi la plural – 
Fântâna de Leacuri, Izvorul Tămăduirilor, folosirea pluralului implicând, în conştiinţa 
rurală, un spectru mai larg al afecţiunilor care pot fi vindecate.  

c)  Structura denumirilor. Cu o singură excepţie, Lecuitul, în care denumirea 
pârâului – apărută prin intermediul metaforei – este formată dintr-o singură unitate 
lexicală, celelalte toponime sunt construcţii:  
 – compuse: cele mai multe au fost înregistrate cu acuzativul prepoziţional 
(cu, de, forma populară dă): Balta de Leac, Izvoru de Leac, Tufanu cu Leac etc., 
apoi cu genitivul sintetic: Fântâna Tămăduirii, Gropanu Tămăduirii, Pârâu 
Leacului etc. şi nominativul: Fântâna Tămăduitoare;  
 – analitice. Există aici următoarele situaţii: toponimul este precedat de prepo-
ziţia simplă la, care, antepusă, potenţează caracterul de reper al denumirii: La Apa 
de Leac, La Crucile de Leac, La Fagu de Leac, La Fântâna de Leac, La Gropanele 
Tămăduirii, La Izvoru Tămăduirii; toponimul face parte dintr-o structură complexă, 
care implică puncte de reper suplimentare – umane: Apa de Leac de la Ion Niţu, 
Izvoru de Leac din Piscu lu Mielcuţ, La Roşoiu la Apa de Leac sau devine el însuşi 
punct de reper pentru alte obiecte geografice din teren: În Luncă la Apa de Leac, 
Movila de la Crucea de Leac, Ogaşu Fântânii cu Leac, Păşunile de la Gropanu 
Tămăduirii. 
                                                 

18 Descântecele românilor. Studiu de Folklor, Bucureşti, Regia M.O. Imprimeria Naţională, 
1931, pp. 94–102. 
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d)  Frecvenţa numelor. După cum am menţionat deja, suma denumirilor pe 
care le avem în vedere, în regiunea menţionată, este una foarte redusă. În interiorul 
modelului, putem observa însă că anumite toponime apar mai frecvent decât altele. 
Fac parte din prima categorie acelea care aparţin spaţiului hidrografic – cele mai 
întâlnite fiind Pârâu de Leac şi Fântâna de Leac. Celelalte denumiri au, în general, 
prezenţe punctiforme. 

Există, aşadar, în toponimia din sudul ţării, câteva obiecte geografice (apa, 
balta, fântâna, gropanul, izvorul, crucea, fagul, pârâul, piscul, tufanul), pe care 
colectivitatea populară le-a învestit cu puteri terapeutice. Existenţa lor se încadrează, 
din această perspectivă, la graniţa dintre mit şi realitate; ea poate suprapune, în 
cazul apelor, de exemplu, două realităţi de viaţă: pe de o parte, apele pot avea 
anumite calităţi dovedite chimic, pe de alta, credinţa în puterile lor vindecătoare 
este o reminiscenţă a conştiinţei arhaice.  

În ceea ce ne priveşte, denumirile prezentate se încadrează în tiparele toponimiei 
româneşti; aceasta a împrumutat din limba comună şi a utilizat în conformitate cu 
logica propriului său sistem, apelativele leac şi tămăduire, pe care le-a ataşat, în funcţie 
de împrejurări concrete, unor obiecte din teren.  

Însă, dincolo de condiţiile sui-generis al căror „produs” este un nume sau altul, 
de „înfăţişarea” structurală – simple, compuse sau analitice –, de relaţiile sintactice – care 
îmbracă forma nominativului, genitivului ori acuzativului, aspecte care se circumscriu 
lingvisticii, importanţa cercetării toponimelor din această categorie rezidă şi din 
utilitatea lor ca izvor al înţelegerii şi reconstrucţiei imaginii spiritului tradiţional 
românesc în perioada formării acestor nume, mijloacele tradiţionale de vindecare a 
bolilor reprezentând unul dintre aspectele importante ale vieţii noastre rurale.  

GEOGRAPHIC OBJECTS INVESTED WITH HEALING 
 POWERS IN THE SOUTH OF THE COUNTRY  

(Abstract) 

A special place, in the collection of place names, is taken by those that bear the print 
of the emotional experience in the old popular conscience. From this category, in the 
present article, the author has analysed (from the typological and structural point of view) a 
series of toponyms from Oltenia and Muntenia, which show the interest that people have in 
finding remedies to provide their cure. In this corpus, there have been included the denominations 
that reflect most obviously the attributes of the geographical objects, through the use of the 
determinants leac (cure) and tămăduire (healing). 

 
Keywords: toponymy, legend, health, type, structure. 
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ETNOGRAFIE 

CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVIND SIMBOLISTICA 
 FIERULUI ÎN OBICEIURILE FAMILIALE DIN OLTENIA∗ 

ANCA CEAUŞESCU∗∗ 

În societăţile arhaice şi tradiţionale, gândirea şi limbajul simbolice au jucat 
un rol important în viaţa comunităţilor, modelând întregul comportament uman. 
Omul tradiţional trăieşte într-un Cosmos „deschis”, considerându-se un microcosmos, 
întreaga sa existenţă fiind omologată vieţii Universului. Starea de echilibru şi de 
armonie este ceea ce, în gândirea sa, defineşte relaţia cu Cosmosul. După cum notează 
Delia Suiogan, „A fi în rândul lumii înseamnă a fi în echilibru cu macrocosmosul, 
dar şi a fi în echilibru cu microcosmosul; întregul, odată reconstituit, îi permitea 
individului să fie în echilibru cu Sinele”1. Din nevoia de a pătrunde legităţile ce 
guvernează Cosmosul, acesta a fost raţionalizat în întregime, în demersul respectiv, 
rolul fundamental fiindu-i atribuit simbolului, singurul în măsură să descifreze 
realitatea Universului, considerat ca un tot armonios organizat. 

Simbolul nu este un produs al minţii umane realizat la întâmplare, ci el răspunde 
unor necesitaţi şi permite cunoaşterea anumitor modalităţi ale fiinţei. În viaţa oricărei 
societăţi tradiţionale, simbolul a avut un rol fundamental, desemnând, de multe ori, 
viziunea de ansamblu asupra existenţei. După cum subliniază Mircea Eliade, 
„simbolul, mitul, imaginea ţin de substanţa vieţii spirituale, le putem camufla, 
mutila, degrada, însă niciodată extirpa”2. În mentalul tradiţional, fiecărui obiect din 
mediul înconjurător i se conferă o valoare anume. Fiecare element este purtător de 
simbolism şi, asemenea miturilor şi practicilor religioase, acest simbolism este 
specific mediului cultural din care provine. Ansamblul de relaţii stabilite între toate 
obiectele din mediul înconjurător conduc, în timp, la construirea unor sisteme simbolice 
complexe şi coerente, în măsură să explice multe din tainele comportamentului uman. 
                                                 

∗ Articolul face parte din proiectul de cercetare Cultură populară şi valori spirituale în Oltenia. 
Permanenţă şi schimbare în practica obiceiurilor calendaristice şi cele legate de existenţa umană, 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. Nicolăescu-Plopşor”, 
Craiova, al Academiei Române; e-mail: ancaceausescu@yahoo.com.  

1 Delia Suiogan, Simbolica riturilor de trecere, Bucureşti, Editura Paideea, 2006, p. 15. 
2 Mircea Eliade, Imagini şi simboluri, Bucureşti, Editura Humanitas, 1994, pp. 13–14. 
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În studiile asupra simbolului, unii cercetători consideră că acesta este, înainte 
de toate, un semn, adică un obiect care reprezintă altceva decât propria lui substanţă 
fizică; ca semn, el implică un semnificant (simbolizant) şi un semnificat (simbolizat)3. 
„Simbolizantul aparţine lumii perceptibile, căci este o formă materială: obiect 
natural, reprezentare iconică, formă geometrică, culoare, sunet sau grup de sunete, 
acţiune sau gest. Simbolizatul este un conţinut psihic care trimite la un referent, 
adică semnifică un obiect real sau imaginar, aflat întotdeauna în afara semnului”4. 

Jean Chevalier, în lucrarea Dicţionar de simboluri, face distincţie între semn 
şi simbol, considerând că între cele două există deosebiri majore: „Simbolul se 
deosebeşte în mod esenţial de semn, întrucât acesta din urmă reprezintă numai o 
convenţie arbitrară în cadrul căreia semnificantul şi semnificatul (obiect sau 
subiect) rămân străini unul faţă de altul, în vreme ce simbolul presupune omogeni-
tatea semnificantului şi a semnificatului, în sensul unui dinamism organizator”5. 
Simbolul este mai mult decât un simplu semn, având un dinamism propriu şi o 
încărcătură afectivă. În aceeaşi lucrare, autorul pune în discuţie, funcţiile dinamismului 
simbolic, remarcând, în mod special, proprietatea acestuia de mediator: „el alcătuieşte 
punţi, reuneşte elemente separate, leagă cerul de pământ, materia de spirit, natura 
de cultură, realul de vis, inconştientul de conştiinţă”6.  

De o importanţă deosebită, nu doar pentru experienţa magico-religioasă a 
individului, ci chiar pentru experienţa lui totală, este funcţia unificatoare a simbolurilor7. 
Aşadar, simbolurile, ca forţe unificatoare, condensează experienţa cosmică, socială, 
religioasă şi psihică a omului (la cele trei nivele: inconştient, conştient, supraconştient). 
În acelaşi timp, simbolurile realizează o sinteză a lumii, evidenţiind unitatea esenţială 
a mai multor zone ale realului, a celor trei planuri (inferior, terestru şi celest) şi 
centrul celor celor şase dimensiuni ale spaţiului8. Ele leagă omul cu lumea, punând 
în lumină faptul că acţiunea de integrare individuală se încadrează într-o evoluţie 
globală.  

Omul culturilor arhaice şi tradiţionale s-a înconjurat de simboluri tocmai 
pentru a-şi asigura deschiderea spre comunicare, ceea ce însemna, de fapt, deschiderea 
spre Sens. Prin intermediul simbolului, considerat ca „modalitate autonomă de 
cunoaştere”9, se transmite mesajul. Avem de-a face cu o comunicare indirectă, care 
vizează relaţia individului cu Cosmosul.  

De fapt, actul comunicării a stat la baza evoluţiei oricărei societăţi. Este vorba 
despre o activitate de comunicare simbolică, acest gen de comunicare reprezentând, 
                                                 

3 F. de Saussure, Curs de lingvistică generală, Iaşi, Editura Polirom, 1998, pp. 123–127; Ivan 
Evseev, Cuvânt – simbol – mit, Timişoara, Editura Facla, 1983, p. 11.  

4 Ivan Evseev, Cuvânt – simbol..., p. 11. 
5 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. I (A-D), Bucureşti, Editura 

Artemis, 1994, pp. 23–24. 
6 Ibidem, p. 42. 
7 Mircea Eliade, Tratat de istorie a religiilor, Bucureşti, Editura Humanitas, 1992, p. 411. 
8 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit., vol. I (A-D), p. 43. 
9 Mircea Eliade, Imagini şi simboluri..., p. 11. 
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de fapt, ansamblul mijloacelor prin intermediul cărora individul parcurge drumul 
către integrarea într-o altă stare. În evoluţia sa, omul a atribuit realităţii înconjură-
toare anumite semnificaţii care au fost transmise din generaţie în generaţie, totul 
presupunând existenţa unor coduri sau semne care să capete aceeaşi semnificaţie 
pentru cât mai mulţi subiecţi. În contextul riturilor de trecere, avem de-a face, după 
cum observă Delia Suiogan, cu două etape ale evoluţiei simbolului: „una în care 
simbolurile sunt puternic motivate, iar limbajele nonverbale sunt purtătoare ale 
semnificaţiilor; alta în care limbajele nonverbale sunt dublate de cele verbale, iar 
simbolul este doar parţial motivat, fiindcă, deşi aflându-se în sfera convenţionalului, 
nu atinge nivelul arbitrarului”10. Cel mai bine reprezentat în categoria codurilor 
simbolice nonverbale este codul obiectelor de ritual, apoi cel muzical şi, în cele din 
urmă, codul gesturilor rituale11. 

De-a lungul timpului, simbolurile devin părţi constitutive ale unor sisteme 
simbolice, capabile să lămurească unele dintre manifestările umane. Dintotdeauna, 
omul s-a orientat către acele simboluri pe care să le utilizeze în realizarea comunicării, 
atât dintre el şi ceilalţi membrii ai comunităţii, dar şi cu lumea nevăzută. Astfel, au 
apărut actele de ritual şi ceremonial, a căror îndeplinire implică o serie de elemente 
proprii obiceiului respectiv, cu ajutorul şi prin intermediul cărora se transmit mesaje.  

 În spaţiul etnografic oltenesc, multe dintre obiceiurile şi practicile tradiţionale 
încă mai sunt active şi astăzi, motivate fiind de o serie de concepţii şi credinţe 
adânc înrădăcinate în memoria locuitorilor satului. În cele ce urmează, ne vom opri 
atenţia asupra semnificaţiilor mitico-simbolice ale fierului în cultura tradiţională 
românească, cu referire specială la prezenţa acestuia în practicile rituale şi ceremo-
niale care marchează principalele momente ale existenţei individului (naştere, nuntă, 
înmormântare), din marea varietate a acestora reţinând câteva exemple reprezentative. 

Fierul semnifică, de obicei, tăria, duritatea, fermitatea de caracter, înverşunarea şi 
inflexibilitatea. În tradiţia biblică, acesta se situează în opoziţie cu arama, ca un metal 
lipsit de nobleţe, un metal vulgar. Simbolismul fierului este ambivalent, pe de o 
parte protejează, este un mijloc eficient de apărare împotriva forţelor malefice, iar 
pe de altă parte, produce influenţele negative, este unul dintre cele mai puternice 
elemente folosite în magia neagră. Reprezentând principiul masculin, în farmece el 
poate înfăţişa bărbatul asupra căruia se fac acte de magie neagră: „Când, din răzbu-
nare, o fată vrea să-i facă un rău iubitului ei necredincios, ea recurge la o vrajă cu 
un fier înroşit, care se bate cu ciocanul dându-i-se forme dorite de ea, ca să 
slăbească şi să-şi piardă bărbăţia”12. Uneltele din fier sunt utilizate pentru modificarea 
substanţei inerte, dar sunt şi instrumente satanice ale războiului şi ale morţii13. Fierul este 
considerat, în primul rând, simbol al forţei aspre, diabolice, impure. În epoca fierului, a 

                                                 
10 Delia Suiogan, op. cit., p. 79. 
11 Ibidem, p. 79. 
12 Ivan Evseev, Enciclopedia simbolurilor religioase şi arhetipurilor culturale, Editura „Învierea”, 

Arhiepiscopia Timişoarei, 2007, pp. 205–206. 
13 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit., vol. II (E-O), p. 45. 
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fost apreciat simbolul eroilor mitici, care foloseau arme de fier, şi simbolul fierarilor 
mitici, care prelucrau unelte demonice din fier14. La egipteni, acest metal este văzut ca 
emblemă caracteristică lui Seth, zeul morţii.  

În mitologia românească, dar şi a altor popoare, fierul a avut o valoare sacră, 
deoarece acesta a fost considerat ca fiind căzut din cer, ca meteor, deci de origine 
celestă, dar şi ca limbă de foc sau limbă de fier a trăsnetului15. „Aceste limbi de fier, 
numite de superstiţioşi şi «săgeţi de trăsnet», descoperite în pământ în evul mediu, nu 
sunt altceva decât vechi vârfuri de săgeţi, de lăncii sau lame de toporişti, cărora 
vrăjitorii satelor le-au atribuit calităţi active, benefice sau malefice, de talismane sau 
obiecte sacre, în tămăduirea unor maladii, de tipul a ceea ce se numea săgetătură”16. 
Acţiune benefică a acestui metal este menţionată în folclorul din întreaga lume; în Asia, 
fierul este simbol al fertilităţii şi al sănătăţii trupeşti; la şamani este considerat protector 
al culturilor. 

Obiectele din fier, metal cu multiple valenţe magice şi apotropaice, ocupă un loc 
important în ansamblul obiectelor de recuzită folosite la fiecare prag de trecere din 
viaţa noastră. 

Atributele apotropaice ale acestui metal sunt valorificate încă din momentul 
naşterii când, conform credinţelor populare, spiritele malefice sunt extrem de active, 
iar dificultăţile la naştere puteau fi determinate tocmai de către acestea. Acum, se 
înfăptuiau acte magico-rituale menite, fie să asigure protecţie femeii, fie să 
anihileze eventualele acţiuni nefaste ale duhurilor rele, autorul acestor acţiuni fiind 
moaşa, care se manifesta de pe poziţia iniţiatului. Astfel, când femeia se chinuie să 
nască, moaşa îi aşează sub aşternutul de pe pat un topor, un cuţit sau alt lucru din 
metal pentru a-i diminua durerile şi a grăbi naşterea17, înfige topoare sau cuţite în 
praguri, în grinda casei ori în acoperiş18, pune lângă pat o furcă de tors sau un 
topor19; tot ea „punea pe soţ sau pe altcineva să tragă cu puşca peste casă; îi 
descânta cu cuţitul pe burtă, zicând: Cum intră cuţitul în carne, aşa să treacă cuţitul 
prin burtă. Se făcea că taie burta în cruce de trei ori…”20. În Muntenia, „când o 
femeie nu poate să nască şi se sbate în dureri, bărbatul ei ocoleşte casa cu toporul 
în mână, ameninţând, sau împlântă două topoare în cruciş în vreun stâlp al 
cerdacului ori într-o grindă, ori în prag”21. În mod asemănător se procedează şi 
atunci când cineva nu poate să moară. Se credea că atât naşterea, cât şi moartea 
                                                 

14 Romulus Vulcănescu, Mitologie română, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1985, p. 417. 
15 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit., vol. II (E-O), p. 45; Romulus Vulcănescu, op. cit., p. 416. 
16 Romulus Vulcănescu, op. cit., p. 416. 
17 Artur Gorovei, Credinţi şi superstiţii ale poporului român, 1915, p. 220. 
18 Narcisa Alexandra Ştiucă, În pragul lumii albe, Bucureşti, Centrul Naţional de Conservare şi 

Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare, 2001, p. 109. 
19 Elena D. O. Sevastos, Literatură populară, II, Bucureşti, Editura Minerva, 1990, p. 157. 
20 Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători şi obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic 

Român, vol. I, Oltenia (ediţie îngrijită de Ofelia Văduva şi Ofelia Pleşca), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 
2001, p. 13 (inf. din Brâncoveni, jud. Olt). 

21 Gh. F. Ciauşanu, Superstiţiile poporului român în asemănare cu ale altor popoare vechi şi 
nouă, Bucureşti, 1914, p. 284. 
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sunt împiedicate de influenţe nefaste, care puteau fi anulate cu ajutorul unor obiecte 
din fier. 

În aria culturală românească, fierul este considerat simbol al puterii, al tăriei 
şi al forţei: „fierul este cel mai tare”22. Aceste virtuţi sunt valorificate într-o serie de 
acte rituale menite să prefigureze trăsăturile nou-născutului şi destinul acestuia în 
coordonatele care să-i asigure integrarea în comunitate. Astfel, în apa primei scalde 
rituale, pregătită de către moaşă, alături de diferite obiecte rituale, fiecare cu o 
încărcătură simbolică deosebită (apă sfinţită, busuioc, bani, flori, pene de pasăre 
etc.) se puneau şi obiecte de fier, pentru ca însuşirile acestui element să fie 
transmise copilului: „Se crede că prima scaldă a copilului are puteri magice şi este 
făcută de moaşă, care pune în ea o labă de gâscă sau raţă, ca pruncului să nu-i fie 
frig când va umbla desculţ şi un mic obiect din fier, ca noul născut să fie tare ca 
fierul – Gorj”23. După scaldă, la primul înfăşat, copiii se încingeau cu un lanţ de 
fier „ca să fie tari ca fierul”24. 

Cu rol de protejare a copiilor şi a mamelor, de apărător împotriva duhurilor 
necurate şi a vrăjilor, fierul apare valorificat şi imediat după ce se naşte copilul. În 
lumea rurală, nou-născutul este o persoană sacră, o entitate fragilă, neajutorată, cu 
un grad ridicat de vulnerabilitate. Atât mama, cât şi copilul sunt în stare de schimbare, 
supuşi influenţelor nefaste, „duhurilor necurate” sau „spiritelor rele”, care, în imaginarul 
popular, pot produce diverse boli, pot răpi copilul sau, chiar pot cauza decesul acestuia.  

Având în vedere faptul că primele 40 de zile după venirea nou-născutului pe 
lume constituie „timpul cel mai periculos pentru viaţa şi sănătatea copilului şi a 
chendălei”25, apare necesitatea instuirii, în jurul acestora, a unei adevărate reţele de 
protecţie magică. În acest sens, după naşterea unui copil, se înfige, în pragul uşii, 
un cuţit26, iar în Transilvania un topor27, în credinţa că astfel nu se pot apropia 
duhurile necurate să ia copilul.  

Alături de diferite plante şi simboluri apotropaice, obiectele din fier aşezate 
în apropierea nou-născutului, echivalează, de asemenea, cu o măsură de profilaxie 
împotriva Răului: „Ori de câte ori lehuza este nevoită să iasă din casă, trebuie să 
puie peste prunc un lucru de fier: un cuţit, un cleşte etc. ca să-l ferească de duhurile 
necurate”28. Totodată, în faşa copilului se pune o bucăţică de fier, la cap, un cuţit şi 
o mătură29, iar lângă leagăn sunt ţinute unelte de fier, pentru a feri copilul de deochi 
                                                 

22 Elena Niculita-Voronca, Datinile şi credinţele poporului român adunate şi aşezate în ordine 
mitologică, I, Iaşi, Editura Polirom, 1998, p. 121. 

23 Romulus Antonescu, Dicţionar de simboluri şi credinţe tradiţionale româneşti, p. 25, a se vedea: 
http://cimec.ro/Etnografie/Antonescu-dictionar/Antonescu-Romulus-Dictionar-Simboluri-Credinte-Traditionale- 
Romanesti.pdf (accesat în 9.05.2018). 

24 Artur Gorovei, Credinţi şi superstiţii …, p. 114.  
25 Ştefania Cristescu-Golopenţia, Drăguş, un sat din Ţara Oltului (Făgăraş). Manifestări 

spirituale. Credinţe şi rituri magice, Bucureşti, Institutul de Ştiinţe Sociale al României, 1944, p. 47. 
26 Romulus Antonescu, op. cit., p. 200. 
27 Gh. F. Ciauşanu, op. cit., p. 285. 
28 Artur Gorovei, Datinile noastre la naştere, Bucureşti, Editura Minerva, 1909, p. 35. 
29 Elena D. O. Sevastos, op. cit., p. 219. 
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sau de boli30. În Istria, în leagăn se pun două ace, iar în pragul uşii se înfige un cuţit 
pentru ca „să se împiedice strigoii, să nu se apropie să ia copilul”31. Interesant este 
obiceiul menţionat de Gh. Ciauşeanu, şi anume acela de a trasa în jurul celui mic 
un cerc cu ajutorul unui obiect de fier32. Se delimita, astfel, un spaţiu în interiorul 
căruia copilul era protejat, crezându-se că peste hotarul trasat cu fier duhurile rele 
nu pot trece.  

De asemenea, fierul se regăseşte ca element magic protector şi în practicile 
magico-rituale postnatale. Şi după botez, diferite obiecte din fier, aşezate lângă 
copil, în absenţa mamei, asigură protecţie, apără pruncul de „lucrurile rele”. 

Un alt aspect, asupra căruia merită să ne oprim atenţia, este prezenţa obiectelor 
din fier în riturile de protecţie magică efectuate pentru lehuză. Fiind în stare de 
schimbare, înconjurată de forţe malefice, ea era supusă unui ansamblu de interdicţii, 
acte şi gesturi de apărare faţă de eventualele influenţe dăunătoare: „Când ieşea din 
casă lua un fier în mână ca să nu dea în babiţi”33, „femeile lehuze nu ies niciodată 
din casă, fără să ia cu ele o bucăţică de fier, un cui, ori un ac, chiar de ar merge să 
aducă lemne ori apă, ori ar trece drumul la vecini. Când se întâlnesc două lehuze, 
schimbă între ele, drept dar, bucăţelele de fier, de obicei ace”34. În Bucovina, „când 
mama pleacă de acasă cu copilul nou-născut pentru a primi rugăciunea de curăţire, 
să calce peste un cuţit şi peste un cărbune, ca să nu se prindă de ea şi de copil, nici 
deochiul, nici altfel de rele”35. Există credinţa că necuratul fuge de fier. De asemenea, 
după cele 40 de zile de lehuzie, atunci când se întorc acasă de la biserică, tinerele 
mame trebuie să calce pe un obiect de fier, aşezat pe pragul uşii, pentru a fi sănă-
toase ca fierul36. 

Valenţele apotropaice ale fierului sunt valorificate şi în cadrul ceremonialului 
de nuntă, moment care marchează schimbarea statutului existenţial al tinerilor: 
„Mulţi duşmani şi duşmance mai au mirele şi mireasa! La cununie, pentru a fi 
scutiţi de vrăjile vrăjmaşilor lor, mirii iau la ei câte un obiect de fier: cuţit, foarfecă 
ş.a. căci ştiut este că duhurilor necurate şi influenţelor lor nu le prea place 
vecinătatea fierului ori a oţelului”37.  

Cuţitul cununat are o importanţă deosebită în aria culturală românească, fiind 
folosit, mai ales, în descântece, dar şi în riturile postnatale. Astfel, un obicei 
străvechi în care acesta este implicat este tăierea cordonului ombilical, acţiune care 
se realiza numai cu „custura cununată”, pe care o purta la brâu fiecare femeie din 
                                                 

30 Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri şi arhietipuri culturale, Timişoara, Editura Amarcord, 
1994, p. 56. 

31 Sabina Ispas, Nicoleta Coatu (coord.), Etnologie românească. Folcloristică şi etnomuzicologie. 
III, Naşterea şi copilăria, partea 1 Fenomenologia natalităţii, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, 
p. 187. 

32 Gh. F. Ciauşanu, op. cit., p. 376. 
33 Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători şi obiceiuri..., p. 34. 
34 Gh. F. Ciauşanu, op. cit., pp. 285–286. 
35 Romulus Antonescu, op. cit., p. 200. 
36 Ibidem, p. 253. 
37 Gh. F. Ciauşanu, op. cit., p. 391. 
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momentul în care intra în biserică să se cunune şi până la sfârşitul vieţii38. Însemnă-
tatea acestui act ritual este cu atât mai mare cu cât de modul în care se realiza 
depindea menţinerea şi extinderea neamului. Cu timpul, însă, pentru tăierea cordonului 
ombilical, gama de obiecte s-a diversificat, folosindu-se secera, la fete, coasa, la băieţi, 
o custură găsită etc. 

O serie de obiceiuri din lumea rurală denotă implicarea fierului şi în anumite 
rituri nupţiale, practicate în vederea sporirii recoltelor: „la primirea în casa mirelui, 
mireasa trebuie să răstoarne cu piciorul, dintr-o singură lovitură, un ciubăr plin cu 
apă; tot cu piciorul trece şi atinge fierul plugului, «ca să vină în casă belşugul şi în 
holde grâul»”39. 

 Prezenţa fierul şi a obiectelor din fier este atestată şi în practicile şi riturile 
care însoţesc ultimul hotar biologic al existenţei umane. Tradiţiile satului românesc 
subliniază faptul că imediat după decesul unei persoane, se împlântă un topor în 
prag, pentru a nu se apropia duhurile rele40, iar în sicriul mortului sau peste pieptul 
acestuia, se pun diferite elemente de fier, cuţit, bucăţi de coasă sau seceră, cuie, ace. 
Obiceiul înmormântării indivizilor cu diferite obiecte din fier, arme sau podoabe, 
datează din preistorie, având origine precreştină. În opinia arheologilor, se practicau 
aceste ritualuri deoarece exista credinţa că acela care pleacă spre alt tărâm va fi 
protejat de duhurile rele sau va putea să se apere de acestea folosind armele cu care 
a fost înmormântat: sabie, vârf de lance, vârf de suliţă, pumnal41. 

În lumea satului tradiţional, nu lipsită de importanţă este credinţa în moroi, 
strigoi. În multe părţi ale României, se credea că sunt două feluri de strigoi: strigoi 
vii (copiii născuţi cu coadă sau cu tichie, care deveneau strigoi la naştere) şi strigoi 
morţii (moroi, care provin din oamenii cărora li s-a greşit sau nu li s-au făcut 
rosturile la înmormântare)42. Teama membrilor comunităţii de o eventuală întoarcere 
pe pământ a mortului demonizat este puternică şi mult răspândită. De aceea, 
oamenii au recurs la diverse practici de prevenire a fenomenului de strigoire şi la 
tehnici de destrigoire. 

În ceea ce priveşte strigoii vii, aceştia erau omorâţi încă înainte de înmormân-
tare, prin înfigerea în inima mortului sau în buric a unui cui, piron de fier, undrea, a 
unui fus sau ţeapă de lemn: „Imediat după ce a murit, se străpungea inima celui 
mort cu un fier ascuţit; trebuia împiedicat să se facă strigoi”43, „Se înfigea un cui în 
                                                 

38 Paul Teodor Pleşa, Recuzita obiceiurilor din ciclul familial şi calendaristic, în „Oltenia. 
Studii şi comunicări”, IX. Etnografie, Craiova, Editura Aius, 1999, p. 103.  

39 Romulus Antonescu, op. cit., p. 167. 
40 Gh. F. Ciauşanu, op. cit., p. 285. 
41 Alexandru Vulpe, Necropola halstattiană de la Ferigile. Monografie arheologică, Bucureşti, 

Editura Academiei RSR, 1967; Simona Lazăr, Cultura Basarabi în Oltenia, în „Arhivele Olteniei”, nr. 16, 
2002, pp. 27–34; idem, Opinions about the funeral rites in the late Hallstat in Oltenia, în „Arhivele 
Olteniei”, nr. 20, 2006, pp. 5–12. 

42 Ion Ghinoiu, Mitologie română. Dicţionar, Bucureşti, Univers Enciclopedic Gold, 2013, 
pp. 269–270. 

43 Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători şi obiceiuri..., pp. 163–164 (inf. din Schitu, jud. Olt). 
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inimă ca să moară moroiul din el”44. În acest fel, se credea că era apărată viaţa 
celor rămaşi, persoana dispărută fiind „eliberată” de spiritele malefice.  

Tot ca o măsură de profilaxie este şi aceea consemnată de Gh. Ciauşanu: 
„În unele locuri e obiceiu ca, după înmormântare, fac mortului o jertfă, iar o babă 
înconjoară mormântul cu un cuţit în mână, ameninţând şi descântând în şoapte, 
apoi înfige cuţitul lângă cruce şi-l lasă acolo. E credinţa în strigoi. Deci, strângi pe 
mort într-un cerc magic, ca să nu iasă din mormânt şi să facă rău celor vii”45. 

De asemenea, dacă sufletul ajunge să se transforme în strigoi, acesta poate fi 
identificat şi omorât prin diferite tehnici de destrigoire, câteva dintre acestea fiind 
consemnate de către Ion Ghinoiu: dezgroparea, transportarea cadavrului dincolo de 
hotarul satului şi incinerarea acestuia; înfieratul, introducerea unor obiecte metalice 
în gură; întoarcerea sicriului cu faţa în jos; înfigerea unor obiecte metalice ascuţite 
şi înroşite în foc (cui, ac, seceră) în inimă sau în coşul pieptului; bătutul cuielor în 
călcâie; smulgerea şi incinerarea inimii; arderea mortului şi împrăştierea cenuşii pe 
o apă curgătoare sau pe câmp etc.46.  

Obiectele din fier au, şi în această situaţie, un rol important. Iată ce consem-
nează S. Fl. Marian, la sfârşitul secolului al XIX-lea, citându-l pe Th. Burada: 
„Aflându-mă în Transilvania, în comuna Zărneşti…, mai multe femei din Poiana 
Mărului, un sat aproape de acea comună, crezând că ploaia care ţinea neîncetat de 
vreo câteva zile, provenea din cauza morţii unei fete, îngropată de curând şi 
presupusă de strigoaică, merseră la mormânt şi dezgropară cadavrul, şi-l 
străpunseră cu furci de fier în inimă, în ochi şi în piept şi apoi întorcând-o în sicriu 
cu faţa în jos, au îngropat-o iarăşi”47. Pe aceleaşi coordonate se înscrie şi relarea 
din Scorniceşti, jud. Olt: „Până la şase săptămâni îl dezgroapă şi dacă e într-o rână, 
roşu la faţă şi transpirat, îi bagă cuţitul în inimă. Demult, când au dezgropat un om 
care zicea că e strigoi, l-au găsit într-o rână. I-au pus cuţitul în piept şi l-au îngropat 
la loc. Azi nu se mai dezgroapă”48.  

Aşadar, atributele magice şi apotropaice ale fierului sunt valorificate în cadrul 
unei multitudini de rituri şi obiceiuri de la fiecare prag de trecere din viaţa noastră. 
Credinţele despre acest metal, care, prin încărcătura lui simbolică, anulează 
influenţele nefaste, asigurând protecţie, au o vechime considerabilă şi o mare arie 
de răspândire. Le găsim în întreg arealul european, dar şi la alte popoare, cu o valoare 
simbolică aproape identică. Alături de alte elemente simbol, acesta a ocupat un loc 
important în imaginarul comunităţilor tradiţionale.  

                                                 
44 Ibidem, pp. 163–164 (inf. din Bratuia, com. Dăneşti, jud. Gorj). 
45 Gh. F. Ciauşanu, op. cit., p. 285. 
46 Ion Ghinoiu Lumea de aici, lumea de dincolo, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale 

Române, 1999, pp. 286–288; idem, Mitologie română..., p. 270. 
47 S. Fl. Marian, Înmormântarea la români, Bucureşti, 1892, p. 419 (reed. 2000, Bucureşti, 

Editura Saeculum I. O., p. 291). 
48 Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători şi obiceiuri..., pp. 163–164 (inf. din Schitu, jud. Olt). 
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SOME CONSIDERATIONS ON THE SYMBOLISM OF IRON 
IN THE FAMILY TRADITIONS OF OLTENIA 

 
(Abstract) 

 
In the life of traditional societies, the symbol has played a fundamental role, often 

defining the overall view of existence. The language and symbolic thinking with which 
man was endowed has made him able to communicate otherwise about phenomena and 
things others than the near, quotidian universe. In the communication between the individual 
and the other members of the community, a series of ritual and ceremonial acts are carried 
out, the fulfillment of which involves, besides certain elements that define space and time, 
and also a series of objects belonging to the custom, with and through which messages are 
transmitted.  

In this material, we have turned our attention to the mythical-symbolic meanings of 
iron, with particular reference to its presence in the ritual and ceremonial practices that 
mark the main moments of the man's existence (birth, wedding, funeral). 

 
Keywords: symbolism, iron, family habits, ritual practices, tradition. 
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Moartea a fost şi este percepută în mentalul colectiv ca o ultimă iniţiere a 
omului, pragul spre o altă stare a fiinţei. Că moartea este o cale de iniţiere ne-o 
dovedeşte etnologul francez Robert Hertz afirmând că „trecerea de la o societate 
vizibilă la o societate invizibilă este o operaţie exact analoagă aceleiaşi prin care un 
tânăr este scos din cadrul societăţii femeilor şi a copiilor şi introdus în cea a 
adulţilor (...) şi similitudinea celor două fenomene este atât de fundamentală încât 
această schimbare se operează adesea prin moartea figurată a aspirantului, urmată 
de renaşterea lui într-o viaţă superioară”1. Derivă de aici ideea că este vorba despre 
un ritual aparţinând categoriei pe care folcloristul francez Arnold Van Gennep o 
numea „a riturilor de trecere”. Triada procesului iniţiatic propusă de savantul 
francez – rituri preliminare, rituri liminare şi rituri postliminare2 –, are în vedere 
nevoia de gradare a transformării, apărută deseori brusc, în vederea depăşirii 
traumelor psihice ce au ca rezultat o perturbare a ordinii. Ordonarea actelor rituale, 
potrivit schemei vangeneppiene, are în vedere parcurgerea traseului mitic, transfor-
marea morţii într-un rit de trecere spre un alt nivel ontologic. Traseul evoluţiei 
ontologice este neschimbat. Treapta preliminară a ritualului iniţiatic care marchează 
ieşirea din familiar şi separarea de profan este urmată de etapa de limită a trecerii, 
moment în care novicele este supus la încercări, şi se termină cu treapta postliminară, 
de agregare la sacru.  

Analizând iniţierea din punctual de vedere al transgregării oncologice pe care 
o produce, Mircea Eliade susţine: „Nici într-un ritual sau mit nu întâlnim moartea 
iniţiatică numai ca sfârşit, ci ca o condiţie sine qua non a unei treceri spre un alt 
mod de a fi, probă indispensabilă a regenerării, adică a începutului unei vieţi noi. 
Să insistăm asupra faptului că simbolismul întoarcerii în burta monstrului are 
                                                 

∗ 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. Nicolăescu Plopşor”, Craiova, 
al Academiei Române; e-mail: lorelayy2007@yahoo.com.  

1 Robert Hertz, Contribution à une étude sur la représentation collective de la mort, Paris, 
PUF, 1970, p. 74. 

2 Arnold Van Gennep, Riturile de trecere (traducere de Lucia Berdan şi Nora Vasilescu), Iaşi, 
Editura Polirom, 1996, p. 69. 
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întotdeauna o valenţă cosmologică. Odată cu neofitul lumea întreagă se reîntoarce, 
simbolic, în Noaptea cosmică pentru a putea fi din nou creată…”3.  

Într-o formulare care ne descoperă importanţa actului ritual ca formă de 
comunicare transcendentă, Mihai Fifor afirmă: „Comunicarea rituală are un rol bine 
determinat şi anume acela de a reafirma coeziunea socială şi spirituală a grupului, de a 
stabili sau întări raporturi între indivizi şi, nu în ultimul rând, de a rezolva probleme 
sociale care necesită intervenţia rituală, atunci când el nu este legat de o dată fixă”4. 
Este evidentă componenta socială a comunicării, realizându-se astfel contactul cu 
grupul. Potrivit celor demonstrate de majoritatea cercetătorilor de-a lungul timpului, 
comunicarea rituală la nivelul unui grup sau chiar la nivelul unei comunităţi 
îmbracă o serie întreagă de forme, de la gesturile cele mai simple, la un limbaj din 
ce în ce mai evoluat şi diversificat.  

Scopul comunicării rituale care se stabileşte într-un context sacru este transmi-
terea de mesaje. Să luăm exemplul textelor orale funerare care aparţin contextului 
ritual-ceremonial şi îndeplinesc o funcţie pur rituală, deşi în trecut aveau o funcţie 
magică. Ţinând cont de faptul că ritualul este un mod de comunicare cu lumea 
imaginară, putem afirma că performarea orală în contextul ritualului funerar contribuie 
la întregirea mesajului transmis. Nicolae Panea surprinde deosebirea dintre perfor-
marea altor texte orale şi cea a celor rituale funerare, susţinând o idee foarte 
importantă şi anume că secvenţialitatea ritualului funerar impune momentele de 
performare a textelor orale. „Actul de performare nu reprezintă doar o simplă verificare 
a tradiţiei, o accesare a codurilor prin compunere, în vederea verificării funcţio-
nalităţii lor, ci trăirea ca eveniment unic şi irepetabil a momentelor funerare”5.  

Faptul că între cântecele ritual-ceremoniale de înmormântare şi bocetele 
propriu-zise există anumite deosebiri este convingător demonstrat de către etno-
muzicologul Constantin Brăiloiu în lucrarea Ale mortului din Gorj, apărută în anul 
1936. Cercetătorul consideră că, spre deosebire de cântecele funerare, care sunt 
„cântări rituale, mai bine-zis ceremoniale, cântate de femei «numite», care nu pot fi 
rude de aproape ale mortului, la anume vreme, după anume legi”, bocetele sunt 
„o revărsare melodică a părerii de rău”6. În zonele etnografice unde cântecele 
ceremoniale nu se mai performează, bocetele au preluat câteva motive ale acestora.  

Desigur, putem adăuga detaliile lui Ingo Sperl, extinzând astfel abordarea şi 
asupra celor trei categorii distincte de bocete pe care acest autor le are în vedere: 
o proză melopeică improvizată (Muntenia şi sudul Moldovei), o improvizaţie 
versificată cu sincope interjecţionale sau exclamative (Oltenia şi Banat), un bocet 
cu melodii deja cunoscute şi cu texte ordonate în formă de vers, învăţate7. Vorbind 
                                                 

3 Mircea Eliade, Eseuri, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1991, p. 307. 
4 Mihai Fifor, Comunicare, ritual, ritualizare. Repere teoretice, în „Symposia. Caiete de etnologie 
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5 Nicolea Panea, Gramatica funerarului, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2003, p. 122. 
6 Constantin Brăiloiu, Ale mortului. Din Gorj, Bucureşti, 1936, p. 109.  
7 I. Sperl, Ţara fără dor. Funcţiile psihologice ale bocetului românesc, Bucureşti, Editura Univers, 

2000, p. 81.  
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despre remediile pentru ajutorarea persoanelor îndoliate, autorul relevă importanţa 
bocetelor: căi tămăduitoare care mijlocesc o nouă viaţă şi sprijin pentru cei 
îndureraţi.  

În spaţiul românesc, această practică a fost atestată în secolul al XIX-lea de 
către etnomuzicologul Teodor T. Burada: „Până acum nimic nu s-a vorbit de ele, 
nimeni nu le-a adunat spre a le da la lumină, cu toate că şi dânsele formează una 
din ramurile principale ale poeziei populare, deoarece exprimă unul din sentimentele 
cele mai puternice ale omului, durerea pierderii, şi cuprind o mulţime de idei 
originale ce nu se găsesc aiurea”8. Cu precădere în revista „Convorbiri literare”, 
autorul publică bocete din Bucovina, Dobrogea, Banat, Moldova şi Muntenia care 
sunt nu numai numeroase, ci şi notate în variante cât mai autentice9. Deosebit de 
important ni se pare faptul că sunt nuanţate de către etnomuzicolog paralelismele 
spirituale între civilizaţiile vechi şi societatea românească. La vechile popoare, 
actul bocirii era obligatoriu, bocetele româneşti fiind reminescenţe arhaice precreştine 
ale lamentaţiunilor latine numite neniae. La romani, bocetele erau intonate de către 
femei plătite, cea care conducea grupul fiind numită praefică. Bocitoarele purtau 
haine negre şi erau acompaniate de flaute confecţionate din funebres tibiae (os de 
vultur). Bocetele improvizate ce descriau faptele decedatului erau interpretate, ca şi 
astăzi, imediat după ieşirea sufletului, de trei ori pe zi şi pe drumul spre cimitir. 
Rezistenţa în timp şi spaţiu a obiceiurilor şi practicilor în legătură cu bocetele este 
explicată de către Teodor T. Burada prin formula de încheiere a bocetului românesc: 
Neno! Neno! Neno!, dar şi prin credinţa populară potrivit căreia este mare păcat să 
îngropi mortul fără să-l jeleşti, existând şi blestemul: Să dea Dumnezeu să n-ai pe 
nimeni să te bocească!”10  

Indiferent de forma de exprimare a tristeţii – bocet liber (practicat în Oltenia, 
Muntenia, sudul Moldovei şi Dobrogea) sau bocet versificat (practicat în Banat, 
Transilvania, Maramureş, Bucovina şi nordul Moldovei), aceste lamentaţii îndepli-
nesc o dublă funcţie: îmbunarea mortului şi redobândirea echilibrului psihic al celor 
îndoliaţi.  

Cercetările noastre pe teren în câteva localităţi din Oltenia, referitoare la una 
dintre cele mai conservatoare manifestări tradiţionale, aceea a ritualului funerar, au 
relevat persistenţa şi complexitatea unor credinţe şi practici ritualico-magice de 
indubitabilă vechime. Accentul a fost pus pe culegerea repertoriului de bocete şi 
cunoaşterea contextului ritual-ceremonial în care acestea sunt performate, precum 
şi pe surprinderea gesturilor simbolice primare şi secundare ce generează plânsul 
ritualic. Textele de ritual şi ceremonial, aşa cum se mai performează ele astăzi, sunt 
o secvenţă importantă în cadrul ceremonialului funerar ca ritual de trecere.  
                                                 

8 Teodor T. Burada, Datinile poporului român la înmormântări, Iaşi, 1882, p. 88. 
9 Vezi revista „Convorbiri literare. Revistă de literatură”, anul XII, nr. 7, 1879, pp. 276–280; anul XV, 

nr. 12, 1882, pp. 461–463; anul XVI, nr. 12, 1883, pp. 487–492; anul XVII, nr. 3, 1884, pp. 117–119.  
10 Teodor T. Burada, op. cit., pp. 83–84.  
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În spaţiul investigat, bocetele interpretate au un carcater străvechi şi sunt 
însoţite de plans, care îndeplineşte o funcţie de liniştire a sufletului, de acceptare a 
evenimentului morţii. În rândurile de mai jos vom prezenta câteva variante de 
bocete culese de pe teren, care păstrează unele motive comune cu creaţiile similare din 
spaţiul românesc sau cu alte specii ale literaturii populare. Dintre temele şi motivele 
tradiţionale care apar în bocetele din cadrul ceremonialului de jale menţionăm: 
părăsirea casei pământeşti, biografia celui decedat, circumstanţele morţii, povara 
despărţirii, rugămintea ca cei morţi să intervină pentru cei rămaşi în Lumea cu dor, 
drumul fără întoarcere, defunctul mesager între cele două lumi, drumul soarelui, 
calea spre dreapta, mormântul în grădină, mirii de pe cealaltă lume etc.  

Zbuciumul sufletesc al defunctului nevoit să se despartă de meleagurile natale 
şi de persoanele dragi, povara despărţirii de rudele apropiate sunt motive cunoscute 
din textul bocetelor din Oltenia, precum şi din lirica funerară ritual-ceremonială din 
alte regiuni ale ţării. De o expresivitate aparte este un bocet la un bărbat, cules din 
Bucovina: „Sosit-a ceasul cel mai greu / Şi ziua cea de bun rămas/ Să plec de aici 
de pe pământ / Să plec şi să vă las. / Aceia pe care v-am iubit / Vă rog veniţi 
aproape / Şi pe mormânt să nu uitaţi / Să-mi semănaţi garoafe / Şi pe mormânt să-mi 
semănaţi / Un strat de viorele / Să ştiţi că am fost viu / Şi-am suferit durere. / Şi pe 
mormânt să-mi semănaţi / Un strat de busuioc / Că mi-a fost drag să mai trăiesc / 
Dar n-am avut noroc. / Şi pe mormânt să-mi semănaţi / Un strat de maghiran / Şi la 
picioare, nu uitaţi / Să-mi puneţi un stejar. / Când vântul va adia / Stejarul peste 
mine se va apleca / Să ştiţi copii mei / Că-mi este dor de voi / Şi-am ajuns la biserică / 
Vă rog pe fiecare / Dacă, cu ceva v-am greşit / Vă rog să-mi daţi iertare / Că aşa-i 
omul pe pământ / Greşeşte fiecare. / Şi-n faţa gropii de pământ / Ce astăzi mă v-a 
înghiţi / Vă rog, vă rog să mă iertaţi / Iubiţii mei copii, soţie, vecini, cumnaţi, fraţi 
şi surori!11  

După cum se ştie, în spaţiul investigat, dar şi în alte regiuni ale ţării, în 
scenografia rituală funerară capătă o importanţă deosebită „iertările” acordate celui 
ce agonizează de către acele persoane care, din diverse motive, sunt supărate cu 
acesta. Potrivit credinţelor populare, 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. Acest act al iertărilor este întâlnit şi în biserică, după ce 
s-a încheiat slujba religioasă, când participanţii la înmormântare îşi iau rămas bun 
de la dalbul călător.  

În poezia bocetelor apar deseori pasaje care se referă la durerea şi 
deznădejdea celor apropiaţi defunctului: „Dragul meu şi tatăl meu / Tu te duci tată 
te duci / Când pică frunza de nuci / Şi frunza când s-o usca, tatăl meu / Eu voi veni/ 
Şi la tine mă voi gândi / Am să mă gândesc tăticul meu / Unde tată vei odihni / Şi 
la mine vei veni / Am să-ţi pun tată în mormânt un jurământ / Tatăl meu şi dragul 
meu / Eu mă rog tată, mă rog / Şi mă rog cu mare foc / Şi mă rog tăticul meu / Să te 
duci, tăticul meu, să ocoleşti, / Pe mămica să o găseşti / Şi tatăl meu când ai găsi-o/ 
                                                 

11 Inf. Elena Lucaş, 82 de ani, localitatea Deleni, judeţul Suceava, 2017.  
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Amândoi să vă uniţi / Şi la mine să veniţi / Să veniţi tăticul meu / Că de voi îmi 
pare rău / Să veniţi cu mare foc / Că inimioara arde-n foc / Arde inimioara mea / 
Cum arde lumânarea / Dragul meu şi tatăl meu / Eu vă rog, tată, vă rog, / Şi v-aş 
ruga tată mereu / Ca tatăl meu să nu uitaţi / Şi la mine să vă gândiţi / Să vă gândiţi 
tatăl meu / Şi toate neamurile să vă adunaţi / Şi pe la mine să daţi / Dacă ai tăticul 
meu / Dacă ai un dor greu / Dorul ţi-l voi potoli, tatăl meu cu un jurământ / Şi 
jurământul ţi-l voi spune tată / Să faci cum vei putea / Să vii la poarta mea / Să vii 
tată să mă iei / Că mie mi s-a urât, tată / Deasupra pe pământ / Şi tu stai, tată sub 
pământ / Tatăl meu ai putrezit / Şi mama mea amândoi v-aţi adunat / Şi pe mine m-aţi 
lăsat a nimănui / Cum lasă codru frunza lui”12. Formula introductivă conţine gradul 
de rudenie cu bocitoarea. Bocetul deplânge înstrăinarea defunctului de rudele 
apropiate. Tatăl defunct este sfătuit de fiica lui, care boceşte, să aleagă calea cea 
bună pentru a ajunge lângă mama sa din lumea cealaltă. În acest bocet de tată, 
apare motivul defunctului mesager între Lumea de aici şi cea de Dincolo care de 
altfel, este întîlnit frecvent în lirica funerară românească.  

Rămasă orfană de ambii părinţi, fiica, jelindu-şi tatăl, îl roagă pe acesta să 
mai vină pe acasă împreună cu mama sa, decedată mai demult. Sufletele răposaţilor 
sunt aşteptate acasă la soroacele îndătinate sau la marile sărbători ale anului, 
îndeosebi la Moşii de peste an. Din scenariu nu lipseşte împărţirea şi consumarea în 
comun a alimentelor, acte cu evidente virtuţi ritualice. Practica pomenii, care a 
dobândit în cultura tradiţională dimensiuni şi semnificaţii cu totul deosebite, 
conferă o notă caracteristică spiritualităţii româneşti. Vom fi de acord cu ideea că 
„bogatul material etnografic şi folcloric românesc permite o diagnosticare destul de 
precisă a diferitelor «straturi» sau «filoane» cultural-religioase, pornind de la cele 
vii spre cele dispărute”13. Şi aceasta pentru că „în mitologie şi în religie, ca şi în 
întreaga cultură populară, nu există conceptul de originalitate, ci doar sentimentul 
de posesiune prin apropiere a unei creaţii cu reverberaţii afectiv-modelatoare la 
nivelul propriei personalităţi”14, în opinia lui Vasile Avram. 

Ofelia Văduva, într-o formulare care ne descoperă complexitatea practicii de 
oferire a ofrandei (cu precădere a celei alimentare), afirma: „Practică oblativă 
complexă, pomana reprezintă structura esenţială a instituţiei culturale a darului, 
forma, prin definiţie, a darului instituţionalizat, ce se bazează pe respectarea unui 
ansamblu coerent de norme tradiţionale privind timpul, spaţiul, conţinutul, codul 
gestual şi verbal însoţitor al acţiunii de oferire. Mecanismele acestei instituţii sunt 
reglate de forţa credinţei în viaţa „de dincolo” şi în necesitatea câştigării 
bunăvoinţei strămoşilor, pentru asigurarea protecţiei şi a bunului mers al vieţii 
oamenilor şi animalelor din gospodărie. Totodată, mecanismele ei sunt reglate de 

                                                 
12 Inf. Dochia Capotă, 87 de ani, localitatea Ciungetu, judeţul Vâlcea, 2017.  
13 T. Herseni, Forme străvechi de cultură populară românească, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 

1977, p. 100. 
14 Vasile Avram, Creştinismul cosmic-o paradigmă pierdută?, Sibiu, Editura Saeculum, 1999, 

p. 261.  
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sistemul coercitiv al societăţii tradiţionale, care amendează abdicarea de la obligati-
vitatea oferirii ofrandelor pentru morţi sau încălcarea regulilor rituale de practicare 
a acestei oferte”15.  

La baza acestor pomeniri, care sunt o continuare a străvechilor agape sau mese 
frăţeşti întâlnite la primele comunităţi creştine, stă credinţa în nemurirea sufletului. 
Percepută ca un eveniment complex, modificator al unei anumite situaţii, moartea 
nu reprezintă, totuşi, în gândirea tradiţională, un final, decât sub aspectul concret al 
dispariţiei fizice a defunctului. Dacă pentru cel răposat începe călătoria sufletului, 
pentru familie şi comunitate are loc o regrupare, o reorganizare a celor existente şi 
o reanalizare a situaţiei de fapt. Comportamentul funerar va conţine performări ce 
urmăresc atenuarea fricii şi a durerii, în timp ce defunctului i se va înlesni accesul 
spre Lumea de Dincolo.  

Sfântul Ambrozie al Milanului ne oferă lămuriri privind starea activă a sufle-
tului după moarte: „De vreme ce viaţa sufletului continuă după moarte, continuă un 
bine care nu se pierde prin moarte, ci sporeşte. Sufletul nu este reţinut de nicio 
piedică pusă de moarte, ci este mai activ, deoarece este în propria lui sferă, fără 
nicio legătură cu trupul, care îi este mai mult o povară, decât să îi fie de folos”16. 

Prin moarte trebuie să înţelegem sfârşitul vieţii pământeşti, precum şi începutul 
vieţii veşnice, ea „marcând limita ultimă, până când omul îşi poate pregăti mântuirea”17. 
Nu se poate vorbi despre frica de moarte din moment ce această viaţă a fost trăită 
conform chemării lui Dumnezeu.  

Motivul drumului ireversibil, care duce în lumea străbunilor este invocat de 
bocitoarea din localitatea Blahniţa de Sus, judeţul Gorj: „Clopotul jalnic răsună / 
Lumea dureros s-adună / Ca să vadă azi, pe lume / Corpul ce-n mormânt se pune. / 
E Vălică al nostru din sat / De noi toţi apreciat / Cunoscându-l fiecare / După buna 
sa purtare. / Moarte, moarte ticăloasă / Venişi şi mă luaşi de-acasă duminică după-
amiază / Şi mă luaşi şi mă duseşi / Între patru pereţi reci / Eu am fost băiat sărac / 
Şi am muncit rost bun să-mi fac / Am muncit cu zi cu noapte / Să-mi fac rost, să 
am de toate. / Prea bătrân eu nu eram / Treizeci de ani aveam / Dar moartea nu vrea 
nimic / Decât suflet de voinic / Am crescut copii pe lume / Să aibă grijă de mine / 
Pe toţi trei eu i-am crescut / De i-am şi căsătorit / Îmi era drag să trăiesc / Şi pe 
nepoţi să-i cresc / Dar când ţi-e lumea mai dragă / Atunci sub pământ te bagă / Sub 
pământ, sub iarbă verde / Nimenea nu te mai vede / O, iubita mea soţie, / Dreaptă 
în căsătorie / De azi te desparţi de mine / Şi de copilaşii mei / Ce m-am despărţit de 
ei / Soţie, copii iubiţi, / Vă rog nu mă mai jeliţi / Mă sărutaţi pe obraz / Că fără 
mine aţi rămas / Pământ avar şi flămând / Azi tu-nghiţi un suflet blând / Căci ai 
mei din acest ceas / Toţi fără mine au rămas / Multe aş mai vrea să spun, / Dar sunt 
gata, plec la drum. / Eu vă rog pe fiecare / Să-mi daţi fără pregetare / Cuvântul 
                                                 

15 Ofelia Văduva, Magia darului, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1997, p. 128.  
16 Sfântul Ambrozie, Death as a Good (De bono mortis), în „Seven Exegetical Works”, 

traducere de Michael P. McHugh, Catholic University of America Press, 1972, p. 80. 
17 Isidor Todoran, Ion Zăgrean, Teologia dogmatică, ediţia a II-a, Arhidiecezana Cluj, 1997, p. 334. 
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scump de iertare”18. Întreruperea firului vieţii unui tânăr paralizează întreaga 
comunitatea tradiţională. Reproşul care i se aduce morţii se referă la dispariţia 
persoanelor tinere. Deşi prin moarte omul trece şi este încadrat în lumea moşilor şi 
a strămoşilor, accederea trebuie să fie rezultatul unei acceptări şi din partea 
răposatului. Potrivit mentalităţii tradiţionale, moartea îi ia cu sine pe cei care le era 
drag să trăiască, să-şi continue şi să ducă la bun sfârşit ceea ce şi-au propus. În 
textul bocetului este surprinsă uimirea înmărmurită a răposatului, neputinţa 
acestuia de a se împotrivi destinului.   

Într-un bocet de mamă, plin de semnificaţii profunde, comunicat de Dochia 
Capotă din localitatea Ciungetu (judeţul Vâlcea) apare motivul copilului rămas fără 
părinţi: „Draga mea şi mama mea / Mama mea unde ai plecat / Şi pe mine m-ai 
lăsat? / Eu te rog, mamă, te rog / Şi te rog cu mare foc / Pe unde vei umbla / Şi de 
tata dacă-i da / Să vă întruniţi mama mea / Şi la mine să veniţi / Să veniţi mamă la 
poartă / Şi la poartă să strigaţi / Şi eu afară voi ieşi / Şi cu amândoi voi povesti / Să 
te duci mamă, te duci / Şi la mine când vei veni, mama mea / Eu voi ieşi la poartă / 
Şi poarta va fi încuiată / Şi eu voi descuia-o / Ţi-o descui mama mea / Şi amândouă 
vom vorbi / Şi amândouă vom plănui / Să te duci mamă, te duci / Unde frunza va 
înflori / Şi frunza când o înflori, mama mea / Eu la tine voi veni”19. Motivul pierderea 
unei fiinţe dragi are largă răspândire în repertoriul funerar românesc. Dispariţia 
mamei, persoana cea mai apropiată, despărţirea acesteia de casă şi de comunitate, 
nu poate fi acceptată de către urmaşi. Mama, fiinţa care nu poate fi înlocuită, a 
plecat de lângă copil, destinaţia fiind ascunsă. Formă de exprimare a durerii, a 
sentimentelor de tristeţe, în bocetul de mamă apare nedumerirea în legătură cu 
plecarea mamei defuncte către celălalt tărâm. Copleşită de durere, simţindu-se 
înstrăinată, răposata este îndemnată să ia legătura cu ruda apropiată, plecată mai 
demult în Lumea de dincolo şi, împreună să mai vină pe acasă. Nădejda întâlnirii, 
după moarte, cu ceilalţi membrii ai familiei determină o atenuare a durerii sufleteşti 
şi o diminuare a sentimentelor de furie, de nelinişte. Reîntoarcerea părinţilor decedaţi, 
reîntregirea familiei şi reluarea activităţilor specifice lumii pământeşti învinge 
spaima de moarte şi teama de necunoscut.  

Diferit de cântecul ritual funerar, bocetul este o manifestare spontană a durerii 
sufleteşti cu intensificări paroxistice în anumite momente ale derulării ceremonia-
lului funerar. În satele unde s-a păstrat tradiţia cântecelor de jale, numărul bocitoarelor 
remunerate este relativ redus. Lamentările precedate de o gestică insolită exprimă 
tensiunea, suferinţa sufletească şi plânsul în forma ritualizată a unor secvenţe 
ritmice susţinute de structuri verbale complexe, gesturi şi atitudini care dau 
expresivitate vorbirii. Strigăt de durere acompaniat de gest şi mimică, bocetul 
stabileşte un dialog între cei rămaşi în Lumea cu Dor şi cel plecat în Lumea de 
Dincolo. Actul bocirii indică o stare de criză, dar conduce şi la o uşurare 
sufletească, la o atenuare a tristeţii familiei îndoliate.  
                                                 

18 Inf. Elisaveta Buneci, 87 de ani, localitatea Blahniţa de Sus, judeţul Gorj, 2015.  
19 Inf. Dochia Capotă, 83 de ani, localitatea Ciungetu, judeţul Vâlcea, 2017.  
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THE GRIEVE CRYING FROM OLTENIA 
MANIFESTED INTO THE TRADITIONAL LAMENT 

 
(Abstract) 

 
Founded on field investigations, our research approaches few of the lament variants 

from Oltenia, which are remarked both chronologically and functionally, and belong to the 
rites through which the passed away separates from the community.  

In the investigated space, the performed laments have an ancient character, and are 
accompanied by crying, which fulfils the function of relieving the pain of the soul, of 
accepting the event of death. The lamentations express the tension, the sufferance of the 
soul, and the crying, in the ritualised form of some rhythmic sequences sustained by 
complex verbal structures, gestures and attitudes that confer expressivity to the speech. 

 
Keywords: death, funerary ceremony, ritual-ceremonial funerary lyricism, lament, 

Oltenia. 
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PROLEGOMENE LA UN BESTIAR MITOLOGIC  
AL BASMULUI FANTASTIC ROMÂNESC.  

(III) ŞARPELE* 

COSTEL CIOANCĂ** 

Şarpele în basmul fantastic românesc 
 
  Bogata şi ampla mitosferă atribuită şarpelui are, la nivelul basmului fantastic 
românesc, anumite reprezentări stereotipe, fie cu referire la împlinirea de sine a 
destinului cuiva, fie contribuind la stabilitatea materială. Numeroasele referinţe de 
basm fantastic care au în prim-plan şarpele, structural, funcţional şi valoric pot fi 
împărţite în câteva categorii distincte, fiecare cu o ontologie personalistă. Avem, astfel: 
● metafizica imaginarului ofidian, cu şarpele ca pandant al unei fenomenologii 
a corpului (transfigurări ale corpului - re-corporalizări; transmiterea unor secrete ale 
lumii animaliere – ,,limba dobitoacelor” – către un erou, drept răsplată pentru o faptă 
oarecare); ● poietica imaginarului, cu şarpele ca pandant al transgresării unei condiţii 
materiale precare sau transgresării într-o altă dimensiune/lume (înfierea, salvarea sau 
cumpărarea unui şarpe drept copil; şarpele ca păzitor al graniţei dintre lumi; motivul 
fiarei păzind fântâna; înghiţirea unui şarpe pentru a sugera starea de graviditate; o 
terapeutică a magicului, cu plante, ritualuri cunoscute sau folosindu-se de şerpi, 
care pot salva pe cineva de la moarte sau pot chiar învia morţi etc.); în fine, avem şi 
ceea ce s-ar putea numi ● pedagogie a imaginarului, situaţiile grupate sub acest generic 
(şarpele ca pedeapsă pentru lenea/răutatea cuiva; şarpele ca animal de curte/companie 
al unei fiinţe conotate mitofolcloric; şarpele care încerca să mănânce ceva – puii de 
pajură, un cerb etc.) determinând, prin intervenţia eroului, evoluţia firului epic. 

a) Sunt situaţii în care anumite basme fantastice româneşti sugerează aproape 
o metafizică a imaginarului ofidian. Motivele atinse de acestea sunt, incontes-
tabil, de certă valoare psihică asupra mentalitarului tradiţional, vorbind, deopotrivă, 
despre conştiinţa de sine a individului participant la epicul fantast sau doar auditoriu, 
dar şi despre interesante situaţii sine materia. Astfel, avem câteva exemple de 
transformări corporale şi/sau re-corporalizări cu şarpele jucând rol major. De subliniat: 
în aceste exemple nu este câtuşi de puţin vorba de un obiect de atracţie, ci o reînnoire 
de sine, deopotrivă o încercare de curăţire şi de restaurare a unei existenţe deturnate de 
un act magic (blestem). Într-un basm al colecţiei B. P. Hasdeu (Şarpele înfiat), ,,acest 
balaur purta numai ziua pielea şi chipul de şarpe, iar noaptea lepăda pielea în camera de 
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culcare şi se făcea un flăcău frumos, îmbrăcat bine”1. Încatenaţi într-o asemenea stare 
corporală prin actul magic al blestemului rostit de cineva iniţiat/specializat, aceste 
fiinţe umane îşi leapădă seara/noaptea şi îşi îmbracă dimineaţa noul corp (pielea de 
şarpe) ca pe nişte haine, fiind nevoie tot de cineva specializat pentru a încerca 
anularea unui asemenea act magic (babă, vrăjitoare). Interesant este faptul că toate 
aceste încercări de anulare a noii corporalităţi vizează aruncarea acestui corp magic 
în foc2, doar că este înainte de timpul-limită al valabilităţii blestemului, eroul 
imputându-i asta soţului/soţiei şi trebuind să plece într-o altă lume/dimesniune până 
la epuizarea timpului blestemului, rupt de călătoria făcută de cel care aruncase 
pielea pe foc3: „[…] În noaptea următoare, a făcut precum o învăţase baba şi pe 
când dormea balaurul, ea s-a sculat şi i-a aruncat pielea pe foc. Îndată balaurul s-a 
deşteptat şi mirosindu-i, a cunoscut că pielea lui e aceea care ardea pe foc şi a zis 
către soţia sa: – Dacă tu ai făcut aceasta din mintea ta, rău ai făcut şi rea minte ai, 
iar dacă ai făcut-o din învăţătura altora, rău şi-a priit aceea. Apoi, sculându-se, a 
zis: – Eu de aci nu mai pot trăi cu tine. Şi la aceste vorbe i-a tras două palme încât 
i-a ţâşnit sângele pe gură şi pe nas şi a blestemat-o aşa: – Pruncul din pântecele tău 
să nu-l poţi naşte şi să cercuieşti pântecele cu cercuri de fier şi să-ţi faci opinci de 
fier şi cârjă de oţel şi să mă cauţi pe mine, căci să ştii că de acum eu mă duc tocmai 
la Elena Cosânzana”. 
  Un exemplu invers de recorporalizare (din şerpoaice în fete) avem într-un 
basm al colecţiei M. M. Robea (Basmu cu Ion şi Sfântu Soare): pentru a nu putea fi 
recunoscute de către erou, mama lor, şerpoaica care îi dăduse eroului un obiect 
magic (,,verigheta din deştu ăl mic”) drept răsplată pentru salvarea fiului ei, le 
trimite pe acestea după erou într-o formă corporală recognoscibilă acestuia (fată)4. 
Totuşi, emblematic pentru o recorporalizare în care şarpele joacă un rol important, 
este un basm al colecţiei O. Păun, S. Angelescu, Călăvânt-împărat. Puternic încărcat 
                                                           

* Prima parte a acestui studiu, tratând despre dimensiunile imagologice luate de şarpe în 
mitologie şi etnologie, a apărut în „Arhivele Olteniei”, Serie Nouă, nr. 31, 2017, pp. 313–326.  

** Coordonator cultural-ştiinţific, dr., Academia Română, Muzeul de Artă Veche Apuseană, 
Bucureşti; e-mail: kishinn@gmail.com.  

1 Bogdan Petriceicu Hasdeu, Literatură populară. Basme populare româneşti (ediţie îngrijită de Lia 
Stoica Vasiliescu, prefaţă de Ovidiu Bârlea), Bucureşti, Editura Grai şi Suflet – Cultura Naţională, 2000, 
p. 61. La Ovidiu Bârlea, Antologie de proză populară epică, vol. I-III, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 
1966, II, pp. 25–27 şi la Cristea Sandu Timoc, Poveşti populare româneşti, Bucureşti, Editura Minerva, 
1988, p. 134 avem o câte femeie care ziua era şarpe şi noaptea, lepădându-şi pielea, devenea zână. 

2 Alegere deloc întâmplătoare, focul fiind văzut îndeobşte ca element purificator… (vezi Jean 
Chevalier, Alain Gheerbarnt, Dicţionar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, 
culori, numere (trad. de Micaela Slăvescu, L. Zoicaş – coord.), Iaşi, Editura Polirom, 2009, pp. 404–407; 
Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Timişoara, Editura Amarcord, 1994, 
pp. 63–64; Victor Kernbach, Dicţionar de mitologie generală (Postfaţă de Gh. Vlăduţescu), Bucureşti, 
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989, pp. 188–191). 

3 Bogdan Petriceicu Hasdeu, op. cit., pp. 61–62. 
4 Mihail M. Robea, Folclor din Oltenia şi Muntenia.(IX). Basme populare româneşti, Bucureşti, 

Editura Minerva, 1986, pp. 31–33. 
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imagologic, acest basm ne aduce în prim-plan nu doar un unic ritual de decorpora-
lizare şi recorporalizare (trecere dintr-un regn în altul printr-un act magic derulat 
din aproape în aproape!), dar şi un interesant ritual de fertilizare. Am vorbit recent şi 
in extenso despre astfel de conceperi şi/sau naşteri miraculoase la nivelul basmului 
fantastic românesc5, dar, reiau, pe scurt, subiectul pentru a putea înţelege pe deplin 
însemnătatea unui asemenea ritual de decorporalizare şi recorporalizare. În acest 
basm, soţia sterilă a unui împărat va rămâne însărcinată pe cale magică (prin 
lovirea pântecului sterp de către fiica unei vrăjitoare cu ,,trei fire din mătură şi să 
vezi ce burtă-i creşte”6), tot pe cale magică şi cu acelaşi instrumentar provocându-
se şi naşterea mult amânată (,,Şi-a trecut noo ani dă zile şi împărătiţa nu putea să 
mai nască”) 7. Doar că, acum, la naştere, vrăjitoarea îşi va avertiza în mod explicit 
fiica, care executa ritualul, să nu se sperie ,,dă ce-o făcea că pă urmă întâi pă tine te 
mănâncă”8.  
  Acest şarpe născut de împărăteasă va fi dus, la indicaţiile familiei împărăteşti, 
speriate de o asemenea întâmplare, ,,peste noo mări, peste noo ţări, peste noo ape 
curgătoare”, de unde acesta se va întoarce şi se va posta sub ferestrele părinţilor săi, 
cerându-le în mod expres readucerea celei care generase conceperea şi naşterea sa9. 
Practic, acesta este momentul care interesează aici şi acum cu referire la decorpo-
ralizarea şi recorporalizarea acestui şarpe. Iniţiată de mama ei, vrăjitoarea, fata care 
executase ritualul însărcinării şi facilitase naşterea magică a acestui şarpe, va 
executa un alt ritual magic care, prin unicitatea şi greutatea lui ontologică, merită 
citat in extenso: „[…] A pus caii la trăsură şi a nemerit iar la bordei. Şi `ce: – Fată, 
acu e rău dă tot! – Da ce mai e, moşule! – A venit şarpili-napoi şi cere să te duci la 
el. Fata a-nceput să plângă şi-aşa amărâtă s-a dus la mă-sa: – Mamă, arză-te-ar focu 
şi pă lumea-asta şi p-ailaltă, ce să mă fac eu acu că mă mănâncă şarpili! – Proastă 
eşti, fato! Du-te la-mpărat, da să nu te-arăţi la şarpe, până nu ţi-o da împăratu 
noo rochii şi să te-mbtraci cu toate. Şi când o zice şarpili ,,Dezbracă-te, fato, ca 
să te mănânc”, tu să-i zici: dezbracă-te şi tu bală spurcată, d-o piele. Pân-oi 
rămânea tu într-o rochie şi el într-o piele, şi pă urmă vezi tu cine este. Fata s-a 
                                                           

5 Costel Cioancă, Poetica reveriei: procreerea şi naşterea miraculoasă a eroului din basmul 
fantastic românesc, în ,,Acta Musei Caransebesiensis-Tibiscvm”, sn, nr. 6, Caransebeş, 2016, pp. 275–290. 

6 Octav Păun, Silviu Angelescu, Basme, cântece bătrâneşti şi doine, Bucureşti, Editura Minerva, 
1989, p. 137. 

7 Ibidem, p. 138.  
8 „[…] Ce să facă fata, s-a dus iar înapoi şi când a lovit-o pe-părătiţă dă trei ori peste burtă, ea 

a şi născut un balaure de şarpe cât toate zilili” (ibidem). Câteva aspecte asupra naturii antropofage 
manifestate de şarpe, sunt cuprinse în articolul lui Aurel Bodiu, Şarpele antropofag (vezi în Anuarul 
Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca, 2000, pp. 265–268). 

9 „[…] da` împărăteasa zice: – Împărate, te pomeni c-o fi venit şarpili-napoi! Când se duce acolo şi-l 
vede, ei dă frică s-a pus pă fugă, da` şarpile `ce: – Mămico şi tăticule, nu fugiţi, că eu nu vă fac nimica, da 
vreau să-mi aduceţi p-aia care m-a băgat şi m-a scos din mămica” (ibidem, pp. 138–139. Sublinierea 
este a mea, C.C., ca de altfel toate celelalte sublinieri; acolo unde este cazul, se menţionează în mod 
explicit sublinierea autorului citat). 
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dus la împărat şi-a cerut ăle noo rochii dă s-a-mbrăcat cu ele ş-a venit la şarpe. 
Şarpili, cum a văzut-o, 'ce: – Dezbracă-te, fato, să te mănânc! – Dezbracă-te şi tu, 
bală spurcată, d-o piele. Şi-aşa a făcut pân-a rămas ea într-o rochie şi el într-o piele. 
Şi `ce: – Dezbracă-te, fato, să te mănânc! – Dezbracă-te şi tu, bală spurcată, d-o 
piele. Şi, când s-a dezbrăcat şarpili dă pielea-aia, a rămas un flăcău frumos, pă 
soare puteai să ţii ochii da pă el nu. Şi `ce: – Fato, dacă tu m-ai băgat în mămica 
şi m-ai făcut din şarpe om, domn să-ţi fiu, doamnă să-mi fii, până la ceas dă 
moarte”10. 
  Tot aici, la metafizica imagianrului ofidian, este de încadrat şi un act magic 
vorbind despre interioritatea şi recurenţa ontogeneticului care, iată, la nivelul 
epicului fantast de basm, încă funcţionează. Sunt câteva basme în care eroul, de 
obicei de origine socială modestă (cioban11, păcurariu12, ,,un om”13, ,,un băiat sărac”14), 
salvează un (pui de) şarpe dintr-un foc15, iar răsplata va fi transmiterea unui secret: 
limba animalelor. În anumite cazuri, transmiterea unui atare secret este făcută de 
mama puiului de şarpe salvat şi fără a se menţiona ritualul de transmitere, ci doar 
ce presupunea cunoşterea unui asemenea limbaj interzis oamenilor16; în alte basme 
transmiterea se face în mod direct şi univoc, de la şarpele salvat către salvator, 
printr-un ritual de schimbare de fluide17. Dar, avem şi menţiuni ceva mai explicite 
de transmitere a unui asemenea secret: „[…] Păcurariu zice: – Să nu-mi dai altceva 
decât limba animalelor! Şerpele se uită urât la el şi zice: – Prea mare ai cerut! Nu 
ţi-o pociu da. Fără cere orice vrei altceva, că îţi voi da. – Mie nu-mi trebuie altceva, 
fără aceea. Şi dacă nu mi-o dai, sănătate bună, că eu mă duc şi aşa. Iese şi se duce 
până la poartă. Atunci îl strigă împăratul şerpilor îndărăpt şi zice: – No, cască 
gura! Şi-i scuipă în gură. – No – zice – scuipă şi tu într-a mea! Şi el scuipă în 
gură. Şi aşa făcu ei aceasta de trei ori şi acuma a căpătat păcurariul limba 

                                                           
10 Ibidem, p. 139. 
11 Ovidiu Bârlea, Antologie…, II, p. 427 şi urm.; Bogdan Petriceicu Hasdeu, op. cit., pp. 266–267; 

Mihail M. Robea, op. cit., p. 649. 
12 Ioan Micu Moldovan, Poveşti populare din Transilvania, culese prin elevii şcolilor din Blaj 

(1863–1878), (ediţie îngrijită de I. Cuceu, Maria Cuceu, prefaţă de Ov. Bârlea), Bucureşti, Editura 
Minerva, 1987, pp. 81–82. 

13 Cristea Sandu Timoc, op. cit., pp. 177–178. 
14 Ion Nijloveanu, Folclor din Oltenia şi Muntenia (VIII). Basme populare româneşti, 

Bucureşti, Editura Minerva, 1982, p. 48. 
15 Doar în basmul din colecţia Ion Micu Moldovan, Un păcurariu cu toate limbile, acesta va 

salva un şarpe ,,dintr-un frunzariu unde-l mânca furnicele” (Ioan Micu Moldovan, op. cit., p. 81). 
16 „[…] Apoi, spre răsplată pentru binefacerea sa, îl învăţă a înţelege orice glas va ieşi din gura 

oricărei fiinţe ce nu poate vorbi ca omul, adică când latră un câne să înţeleagă pentru ce latră, când va 
ciripi o vrabie să înţeleagă ce cere sau ce zice prin ciripirea ei etc.” (Bogdan Petriceicu Hasdeu, 
op. cit., p. 266). 

17 „[…] Omul a pus coada sapei şi şarpele s-a urcat pe sapă, pe urmă i-a scuipat lui în gură” 
(Omul care ştie graiul animalelor – Cristea Sandu Timoc, op. cit., p. 177). 



 Prolegomene la un bestiar mitologic al basmului fantastic românesc. (III) Şarpele 223 

animalelor. Şi se duce. Dar acuma, când veni prin pădure, înţelegea toate păsările 
ce vorbesc. Când au venit la turmă, înţelegea că ce vorbesc oile şi ce latră câinii”18. 
 
  Sau, ca în basmul Povestea ciobanului din colecţia M. M. Robea, unde eroul 
(care are de ales între bogăţii nenumărate şi ,,jumătatea din ştiinţa” acestui şarpe), 
va primi secretul prin intermediul unui ,,instrument” conceput în mod expres 
pentru asta: „[…] Nu-mi trebuie banii, nu-mi trebuie nimica! Îmi dai din ştiinţa ta 
să ştiu şi eu ştiinţa şarpelui şi a năzdrăvăniii care o ai tu! – Atunci du-te şi taie duda 
aia mare de soc şi cojeşte-o foarte subţire şi pune-o în urechea ta şi în gura mea. Şi 
când oi sufla o dată pe ea, tu să ţâi ochii pe faţa pământului să vezi ce se vede. 
Gata, aşa a făcut. A subţiat duda aia de soc, şi pleacă în direcţia şarpelui, şi o pune 
în gura şarpelui şi-n urechea lui. Când suflă şarpele o dată, vede pe faţa 
pământului ce ezistă în pământ. Atunci ce spune şarpele? – Eşti mulţămit cu aşa 
ceva? – Sunt! Şi-auzea toate animalele şi toate păsările a cerului vorbind şi le cunoştea 
toate limbile la orice vietăţi de pe faţa pământului, care este pe lumea vie”19. 
  Că este vorba de un ritual deosebit, care reprezintă un schimb avantajos doar 
pentru receptor şi care presupune interiorizarea cunoaşterii obţinute astfel, prin 
transmitere (şi având legătură, probabil, cu recluziunea/asceza unor şerpi pentru a 
putea trece într-o altă corporalitate – de balaur şi/sau zmeu –, superioară la nivel 
cognitiv şi biologic, legătură pe care o voi analiza mai în detaliu la Concluzii), este 
omniprezenta interdicţie stipulată de transmiţător (şarpe) către receptor (om): a nu 
deconspira nimănui secretul căpătat, nici măcar celei mai apropiate fiinţe, în caz 
contrar urmând a muri în mod inevitabil20. 
 

b) Poietica imaginarului ofidian 
 Interesante sunt, la nivel imagologic, şi situaţiile clasate de mine la acest 

subcapitol al poieticii imaginarului ofidian; am grupat aici totalitatea situaţiilor şi 
menţiunilor care, folosindu-se de şarpe, vin să obiectiveze lumea materială a 
eroilor de basm fantastic şi, totodată, să facă firească tranziţia către o pedagogie a 
acestui imaginar ofidian. 

                                                           
18 Ioan Micu Moldovan, op. cit., pp. 81–82. În basmul Cu limba animalelor din colecţia 

Ov. Bârlea (op. cit, II, p. 426 şi urm.), tot împăratul şerpilor îi va dărui unui cioban limba animalelor 
(şi tot la sugestia puiului de şarpe salvat de la un incendiu), doar că fără ritualul descris supra, ci 
cumva telepatic: „[…] No atunj zâce: – A ta să fie! Când o zâs «a ta să fie», domle, aşă că d`im 
magnet, o şî primit, s-o-nţăles uorce fel d`e animal: uor cu cân`e, cu pisică, cu pasăre, cu diferit` 
socoteli, cu tăt` animalele ce iezistă pă glob” (Ovidiu Bârlea, op. cit., II, p. 429). În basmul Un băiat 
sărac crescut d-un cârciumar, colecţia I. Nijloveanu, puiul de şarpe crescut de băiat cu vin, ajuns 
mare, va pleca în pădure unde îl cheamă ,,la ora doospăzece” pe erou, transmiţându-i limba 
animalelor prin suflarea reciprocă în gură de trei ori (Ion Nijloveanu, op. cit., p. 49).  

19 Mihail M. Robea, op. cit., p. 650. 
20 Ovidiu Bârlea, op. cit., II, p. 429; Bogdan Petriceicu Hasdeu, op. cit., p. 266; Ioan Micu 

Moldovan, op. cit., p. 81; Ion Nijloveanu, op. cit., p. 50; Mihail M. Robea, op. cit., p. 650; Cristea 
Sandu Timoc, op. cit., p. 178. 
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b.1. În primul rând, este de reliefat motivul cumpărării şi/sau înfierii unui pui 
de şarpe drept copil: un cuplu de bătrâni, fără copii, hotărăsc să caute în preajmă-le 
un animal care să substituie statutul avut, altfel, de un copil. În mod invariabil, un 
astfel de pui de şarpe cumpărat ,,pe un bănuţ”21, se dovedeşte a fi fiul împăratului 
şerpilor; fie crescut o perioadă de timp, fie dus imediat către împărăţia şerpilor, 
acest pui îl va sfătui pe erou ce anume să ceară de la părinţii săi22. Uneori, este 
folosit în mod explicit termenul de ,,înfiere” al unui asemenea pui de şarpe23, 
existând şi basme în care forma aceasta corporală sub care îl va găsi şi înfia un 
bătrân fiind temporară24. Este de semnalat aici (voi reveni asupra acestui aspect şi 
la momentul concluziilor) manifestarea valorică a unui material care, altfel, ar fi 
rămas în registrul negativ; cel care salvează şarpele sau părinţii adoptivi, toţi de 
condiţie socială modestă, vor transcende condiţia materială, devenind, graţie 
acestui pui de şarpe salvat sau înfiat, bogaţi şi/sau înrudidiţi cu împăratul locului. 

b.2. În al doilea rând, aş aduce în discuţie, şi legat tot de poietica imagi-
narului ofidian, motivul fiarei păzind fântâna. Vorbind, deopotrivă, despre agōn-ul 
atletic al eroului (cu reliefarea aspiraţiilor morale şi a vitejiei acestuia, amândouă 
peste medie) şi despre primarele apetenţe carnale şi/sau sexuale manifestate de o 
fiinţă teratologică25, acest motiv pune în disjuncţie pozitivul (sacru) reprezentat de 
                                                           

21 Demetriu Boer, Mircea Vasile Stănescu Arădeanul, Ştefan Cacoveanu, Poveşti din Transilvania 
(ediţie îngrijită de Ovidiu Bârlea şi Ion Taloş, prefaţă de Ovidiu Bârlea), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 
1975, p. 139; Ion Nijloveanu, op. cit., pp. 455–456; Ion Pop-Reteganul, Poveşti ardeleneşti. Basme, 
legende, snoave, tradiţii şi povestiri (ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Vasile Netea), Bucureşti, 
Editura Minerva, 1986, p. 190. 

22 În cele mai multe menţiuni, acest obiect magic solicitat de către salvator de la părinţii 
puiului de şarpe salvat, este ,,mărgeaua de după măsea” sau ,,de sub limbă” (Simeon Florea Marian, 
Basme populare româneşti, ediţie îngrijită şi prefaţă de Paul Leu, Bucureşti, Editura Minerva, 1986, 
p. 97; Octav Păun, Silviu Angelescu, op. cit., p. 97; Ion Pop-Reteganul, op. cit., pp. 4, 190; Mihail M. 
Robea, op. cit., pp. 584–585), alteori tot un obiect cu virtuţi magice (,,veriga de aur din cui”: Boer et 
alii, op. cit., p. 139, ori ,,verigheta din deştu ăl mic’: Mihail M. Robea, op. cit., p. 29).  

23 Bogdan Petriceicu Hasdeu, op. cit., pp. 59–63 (basmul se numeşte, de altfel, Şarpele înfiat!). 
24 Este vorba de un fiu de împărat care va cade victimă unui blestem aruncat de ,,o îndrăcită de 

babă’ (Dumitru Stăncescu, Sur-Vultur. Basme culese din gura poporului, ediţie îngrijită, prefaţă şi 
tabel cronologic de Iordan Datcu, Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 2000, p. 248), forma ofidiană 
fiind părăsită noaptea (Cristea Sandu Timoc, op. cit., p. 75), având şi puteri magice (Dumitru Stăncescu, 
op. cit., p. 138). 

25 Este numit când balaur (Ovidiu Bârlea, op. cit., I, pp. 199, 228–229; Dumitru Furtună, Izvodiri 
din bătrâni. Basme, legende, snoave, cântice bătrâneşti şi pluguşoare din Moldova, Bucureşti, Editura 
Minerva, 1973, p. 93; Simeon Florea Marian op. cit., pp. 23, 272, 339–340; Ionel Oprişan, Basme 
fantastice româneşti, vol I-XI, Bucureşti, Editura Vestala, 2005–2006, II, pp. 103–104; Ion Rop-Reteganul, 
op. cit., pp. 169–171; Cristea Sandu Timoc, op. cit., p. 23; Elena Didia Odorica Sevastos, Literatură 
populară, vol. I-II (ediţie îngrijită şi prefaţă de Ion Ilişiu), Bucureşti, Editura Minerva, 1990, II, p. 20 
etc.), când zmeu (Ioan Micu Moldovan, op. cit., p. 7; Ion Pop-Reteganul, op. cit., pp. 166–167), când 
şarpe (Ovidiu Bârlea, op. cit., I, p. 178; Grigore Creţu, Basme populare româneşti, vol. I-II (ediţie 
îngrijită de Iordan Datcu şi Ion Stănculescu, prefaţă de Iordan Datcu), Bucureşti, Editura Saeculum 
I.O., 2010, I, p. 249; Ion Nijloveanu, op. cit., pp. 43–44; Ionel Oprişan, op. cit., VI, pp. 280–281). Şi, 
pentru a complica şi mai mult terminologia, avem şi o situaţie intermediară – la Octav Păun, Silviu 
Angelescu, op. cit., p. 242 şi urm., fiara care păzeşte fântâna este Şarpele balaur! (numele basmului).  
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către erou şi negativul (profan) reprezentat de către fiara care păzeşte fântâna şi 
care solicită tribut de sânge pentru a permite luare de apă din acea fântână. Această 
aserţiune este susţinută, pe lângă omniprezentul binom erou – fiară/bine – rău, şi de 
unele ,,deturnări” ale acestui motiv, ceva mai târzii şi de coloratură creştină, fără 
îndoială: aş aminti aici despre unele basme în care fiara care obstrucţionează accesul 
la apa respectivei fântâni este însuşi diavolul26, prezenţă simbolică ce adânceşte şi 
particularizează în mod expres acest mitem27.  

b.3. Alterori, motivul fiarei care păzeşte fântâna a fost ,,relocat” la graniţa 
dintre dimensiuni/lumi cu natură şi substanţă spirituală diferită (lumea de aici 
versus lumea de dincolo). Am vorbit recent despre trecerea dintr-o lume în alta, cu 
tot ceea ce presupune la nivel psihologic şi cognitiv28. Nu am vorbit acolo despre 
animalele care apără o astfel de graniţă insesizabil-indelebilă, uneori printre aceste 
animale fiind menţionate şi ofidiene. E drept, nu sunt numeroase aceste exemple, 
dar, merită amintite. Tei-Legănat, eroul basmului omonim, va trebui să treacă, 
dinspre lumea de aici către lumea de dincolo (şi doar tăindu-le ,,cu paloşul şi 
omorându-le pe toate”), de ,,şerpi, balauri, broaşte cât casele”29. Ceea ce nu reuşesc 
fraţii săi de cruce (Strâmbă-Lemne şi Sfarmă-Piatră) şi va reuşi eroul principal, 
reprezintă şi determină valoric atât destinul eroic al eroului, cât şi diferenţa faţă de 
lumea cunoscută creatorului anonim de basm şi auditoriului: „[…] Vai! ce mândru 
mai era! Alt soare, mai mândru ca a nostru, altă lună, mai strălucitoare cum avem 
noi, era acolo, şi nişte grădini mai frumoase ca raiul!”30 Tot astfel, în basmul Zorilă 
mireanu, din colecţia D. Stăncescu, eroii au de trecut, dinspre lumea de sus către 
lumea de jos, de ,,şerpi cât butiile”: „[…] Se coborî el ceva mai mult ca frăţâne-
său, dar şi el hâţână de trei ori să-l tragă afară, că ce-a văzut acolo l-a înspăimântat; 
cică erau şerpii ca butiile şi broaştele ca ploştile, şi alte felurimi de feluri de 
lighioane şi de spurcăciuni de numa să le fi văzut şi să ţi se fi făcut păru măciucă pe 
cap şi inima cât puricele”31. 

b.4. Nu în ultimul rând, aş înscrie aici, la poietica imaginarului ofidian, şi 
elementele de terapeutică magică, care au în prim-plan şarpele. Legat tot de 
                                                           

26 Dumitru Furtună, op. cit., p. 49. 
27 Motivul răpunerii monstrului şi al legării fiarei au fost abordate competent de unii 

cercetători (vezi, spre exemplu, Andrei Oişteanu, Ordine şi Haos. Mit şi magie în cultura tradiţională 
românească, Iaşi, Editura Polirom, 2004, pp. 299–320); dar, cum motivul fiarei păzind fântâna, motiv 
congruent celor două amintite şi atât de prezent la nivelul epicului fantast de basm românesc nu este 
abordat, nici măcar amintit în treacăt!; cum nu avem încă un studiu dedicat eminamente acestuia, 
subiectul merită o cercetare amănunţită, aflată în curs de redactare, motiv pentru care nu voi insista 
aici şi acum. 

28 Vezi Costel Cioancă, Despre (re)intrarea în lume. Semiotica mitofolclorică a unui topos 
magic al basmului fantastic românesc – tărâmul celălalt, în vol. Imaginarul cinematografic. Omul, 
imaginea şi realitatea virtuală (titlu provizoriu; coord. Şt. V. Ghenea), Craiova, 2017 (în curs de 
apariţie). 

29 Iulian Chivu, Basmul cu Soarele şi Luna. Din basmele Timpului şi Spaţiului (Antologie, 
prefaţă şi bibliografie de Iulian Chivu), Bucureşti, Editura Minerva, 1988, p. 226. 

30 Ibidem, p. 227. 
31 Dumitru Stăncescu, op. cit., p. 60. 



 Costel Cioancă 226 

poietica imaginarului ofidian, extraordinara bogăţie (şi complexitate) a terapeuticii 
magice folosite de comunitatea tradiţională32, care solicită şi practică soluţii mai 
delicate, mai ,,neortodoxe” la probleme medicale unde soluţionarea iatrosofică nu 
funcţionează din varii motive (cunoştinţe medicale precare, rezistenţa din principiu 
a comunităţii tradiţionale la noutatea medicală de tip ştiinţific etc.), îmi permite a 
aduce în discuţie câteva practici magico-medicale tradiţionale, cu şarpele ca pandant. 
În primul rând, trebuie amintite destul de numeroasele situaţii în care un pui de 
şarpe, oferit în mod intenţionat de cineva într-un pahar cu apă şi înghiţit în mod 
inconştient de către altcineva, va genera o falsă stare de graviditate, ducând la 
exilarea respectivei fete. Pus într-o cană cu apă de mama vitregă a unei fete de 
împărat33 sau de către surorile invidioase şi imorale34, acesta va creşte, ducând, cum 
spuneam, la alungarea acesteia de acasă. Ce interesează aici este terapeutica 
magică prin care se poate scoate un astfel de pui de şarpe înghiţit, metoda folosită – 
şi care nu dă greş niciodată! – fiind utilizarea laptelui cald: „[…] Cum o văzu 
dezmeticită o întrebă baciul că cum şi cel fel şi ce i s-a întâmplat… Iar fata povesti 
din fir până-aţă toată şiretenie. – Iiiii, fata mea! nu eşti borţoasă; eu îţi ştiu leacul, 
d-o fi ce cred eu. Barbule, fă dă adu găleţile ălea cu laptele de-l mulserăm 
asară…Mă, adu şi ţidilele să-l strecurăm… Tu, Stanciule, ad` căldare a mare… 
Ăşchii, Gheorghe, ăşchii mereu şi pune crăcanele pă foc. Aşa…, toarnă laptele în 
căldare… Acu, fata mea, dezbracă-te… Ia ieşiţi, flăcăi, afară, că i-o fi venind fetii 
peste mână… Dezbracă-te, taică, nu-ţ` fie ruşine, că şi eu am fete mari…, ai, că mă 
uit încolo…, ia de te-nveleşte cu gheba până-n brâu… Ci ai, nene, ce stai de te 
gândeşti? Nu vrei să te scap? Ia brâu-ăla şi-ncinge-te mai în jos de buric…, aşa, 
acum strânge bine, şi te pleacă colea pe căldare, cască gura mare… Fata făcu cum 
îi zise moşul, se aplecă d-asupra căldării în care fierbea laptele în clocote, şi cât te 
scobeşti într-un dinte simţi fata mişcându-i-se ceva în pântece şi suindu-i-se ceva 
pe gâtlej în sus, şi pân` să sughiţă, ait! ieşi coşcogeamite mătăhală neagră de şarpe 
şi căzu în căldare de se opări. – Hei! fata moşului, văzuşi ce ştie bătrânul? Eu mă 
temeam c-o fi şarpe…, ce m-am gândit? să-ncerc şi, văz doamne, aşa a fost”35. 
  Că este un ritual cunoscut şi folosit în asemenea situaţii, ne-o atestă atât 
menţionarea la nivelul credinţelor şi superstiţiilor populare36, dar şi cunoaşterea şi 
practicarea acestui ritual de către o împărăteasă!37 Şi mai importantă este, prin 
                                                           

32 Vezi Costel Cioancă, Farmacologia reuşitei. Boli, leacuri şi practici medicale în basmul 
fantastic românesc, în ,,Studia Universitatis «Petru Maior»”, nr. 20, Tg.-Mureş, 2016, pp. 98–116.  

33 Acesta este singurul caz în care şarpele înghiţit de către fată va ieşi singur, în timp ce 
aceasta dormea, fără a fi nevoie de ritualul de scoatere a şarpelui cu lapte cald: Arthur Schott, Albert 
Schott, Rumänische Volkserzählungen aus dem Banat. Märchen, Schwänke, Sagen, Bucureşti, 
Kriterion Verlag, 1971, pp. 29–31. 

34 Dumitru Stăncescu, op. cit., pp. 147–151. 
35 Ibidem, p. 151. 
36 Artur Gorovei, Gheorghe F. Ciauşanu, Credinţe şi superstiţii româneşti. După A. Gorovei şi 

Gh. F. Ciauşanu (ediţie de Irina Nicolau şi Carmen Mihalache), Bucureşti, Editura Humanitas, 2013, 
p. 336. 

37 Ion Nijloveanu, op. cit., p. 207. 
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greutatea mitemică pe care o conţine ritualul scoaterii şarpelui, menţiunea dintr-un 
basm al colecţiei L. Morariu (Împăratul-Alb şi Împăratul-Roşu), unde în locul 
laptelui cald este folosită muzica!38 Sigur, eroul care reuşeşte prin muzică să scoată 
şarpele care sta într-un împărat de 8 ani, este un erou năzdrăvan, iar cântatul la 
,,fortepiancă” îl costase 1 000 de galbeni, spre disperarea tatălui său, împăratul…39. 
  Tot un ritual de ,,exorcizare” este folosit pentru scoaterea unui diavol închipuit 
într-un şarpe de către un bătrân (recte, Sântu Nicolai) dintr-o fată de împărat40. 
  Nu putea lipsi din această terapeutică magică cu şarpele ca pandant, dimensiunea 
pre- ştiinţei imortalităţii pe care o stăpâneşte un şarpe. Venind să explice etologia 
acestui animal, semnificaţiile simbolice atribuite şarpelui (prin retragerea şi apariţia 
lui periodică, schimbarea cămăşii, forma care duce către ludic/falic, mod de locomoţie 
etc.41) sunt explorate şi exploatate şi de imaginarul tradiţional. Spre exemplu, 
capacitatea de cunoaştere a unor plante care pot învia fiinţele moarte. Avem un 
basm (Povestea Luceafărului de sară şi de dimineaţă, colecţia S. Fl. Marian), în 
care eroul vede, în drumul său spre împlinirea dezideratului, ,,un pui de şarpe mort, 
iar şerpoaica vinea cu o frunzăşoară şi mergând pe pui a şi înviat”42. Într-un alt 
basm (Lia pădurii, colecţia M. M. Robea), de aceste cunoştinţe magice ale unei 
şerpoaice, căreia şina căruţei îi tăiase gâtul celor 2 pui, se va folosi şi eroina pentru 
învierea copiilor ei ucişi43.  
                                                           

38 Leca Morariu, De la noi. Poveşti, poezii şi cimilituri populare (ediţie îngrijită şi prefaţă de 
Petru Rezuş), Bucureşti, Editura Minerva, 1983, pp. 43–44. 

39 De menţionat: când pleacă să înveţe a cânta, eroul solicită în mod expres tipul de cântare 
dorit spre învăţare, şi care trimite în mod evident la mitul lui Orfeu: „[…] Aşa fel de cântare să mă 
învăţaţi, aşa de frumoasă, că toată fiara, toată lighoaia să se adune de cântarea aceea; până şi 
şerpimea cea veninoasă, care se-ntâmplă de intră în om, să iasă la soare de cântarea aceea” 
(Ibidem, p. 41). 

40 „[…] Dar când s-o pălească cu ascuţişul săbiei, un şerpe gros, lung şi fioros ieşi ţiuind din 
fată şi apucă la fugă prin luncă. Feciorul, încremeni când văzu şerpele şi fata nu mai puţin decât 
dânsul. Dar moşneagul ştia el ce ştia, căci când voi feciorul a doua oară să despice pre fată în două, el 
îl opri şi-i zise: -Stai locului, n-o tăie, căci eu n-am voit nemica să împărţesc cu tine, ci am voit numai 
să-ţi fiu mână de ajutor ca să poţi scoate pre acest diavol din dânsa, căci şerpele ce-o ieşit acuma 
din mireasa ta şi-o fugit, e diavolul ce-o jucat cu dânsa în pădurea ceea de aur. Pe dânsul, pre 
diavolul l-am vânat eu, doară-l pot scoate, şi iată că l-am scos, cu ajutorul lui Dumnezeu, dar dacă nu 
l-aş fi scos tu nici o zi bună n-ai fi avut cu soţia ta, căci ea, precum ai văzut şi singur, era îndrăcită şi 
numai dracul, nime altul, numai el a pus-o la cale să facăcelea ce le-o făcut ea până acuma” (Simeon 
Florea Marian, op. cit., pp. 45–46). 

41 De altfel, subtitlurile alese de unii cercetători (J. Chevalier, A. Gheebrant, op. cit.), pentru a 
reliefa dimensiunile ontologice şi simbolice ale acestui animal, sunt sugestive: ,,La izvoarele vieţii: 
şarpele, sufletul şi libidoul” (pp. 891–892); ,,Bătrânul zeu, strămoşul mitic” (pp. 894–896); ,,Însufleţitorul, 
inspiratorul: şarpele medic şi ghicitor” (pp. 896–900). 

42 Simeon Florea Marian, op. cit., p. 271. 
43 „[…] Văzând fata aşa minune, se-ntoarce numaidăcât şi ia boii de mână – se-ntoarce pe 

drumu care veniseră la locu cu întâmplarea cu şerpoaica şi cei doi puii ai ei. Vine fata, vede baticu în 
drum! Priveşte, vede floarea. Pune şi ea copiii-n căruţă, îi aşază frumos cu gâtu la loc. Rupe şi ea din 
floare o cracă şi dă pe la gâtu copiilor. Cum le-a dat pe la gâtu copiilor, numaidăcât a mişcat. Nu mai 
putea să-şi stăpânească firea de bucurie, văzând împărăteasa aşa mare bucurie pe capul ei” (Mihail M. 
Robea, op. cit., p. 485).  
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  Totuşi, cel mai semnificativ moment de terapeutică magică, care vizează 
şarpele la nivelul basmului fantastic românesc, este ritualul de dezotrăvire a unui 
erou (basmul Făt-Frumos şi Fata Crivăţului, colecţia G. Dem. Teodorescu); 
geloasă pe fericirea fiicei sale Smanda, fugită cu eroul, mama acesteia, zmeoaica, o 
va trimite pe una dintre surori să monteze în pragul peste care trecea zilnic eroul, 
,,un brici cu douăsprezece limbi otrăvite”, fără antidot printre leacurile tradiţionale. 
Existenţa unui antidot (magic) este deconspirată puilor ei de către o şerpoaică44, iar 
ulterior, graţie cunoaşterii limbii dobitoacelor şi momentului oportun al deconspirării 
leacului, Smanda va putea folosi leacul respectiv şi vindeca eroul: „[…] Atât îi fu 
Smandei, până să plece şerpoaica şi, când o văzu depărtându-se, scoase doispre`ce 
parale de argint, tăie cu ele capetele ălor doispre`ce pui de şarpe, le-nfăşură bine-n foi 
şi fuga-ntr-un suflet acasă. […] Pe când vorbeau astfel, ea-l dezlegase, şi unde punea 
capul de şarpe se vindeca rana, unde punea capul de şarpe se vindeca rana”45.  
 

c) Pedagogia imaginarului ofidian 
Într-o literatură precum cea popular-românească de basm, foarte puţin sigură 

(şi cunoscută) din perspectiva sistemelor conceptual-constructive folosite, ies în 
evidenţă, la o primă citire, strădaniile şi/sau intenţiile psihologist-sociale cu care a 
fost învestit acesta. Operă de imaginaţie a unui (singur) creator anonim care trăia 
într-un mediu condiţiona(n)t mentalitar, el a trebuit să plaseze, de-a lungul acestui 
epic fantast, o serie de elemente care să facă inteligibil, credibil şi acceptat 
produsul său de imaginaţie. Tipul de societate care a generat şi care consuma 
cândva astfel de produse ale imaginaţiei, restricţiona variantele de derulare epică 
(teme, motive, obiective de atins). Sigur, asta nu presupune non-evoluţia acestui 
gen literar; doar că liniile de forţă în care au loc târziile restructurări conceptual-
ideatice, sunt evidente şi clar delimitate. Privită în ansamblul ei, este o literatură a 
victoriosului imediat, fără ecouri şi efecte de durată (ca la mituri), o literatură de 
scurtă întindere unde se caută cu obstinaţie educativul46. Este şi cazul unor 
teme/motive care reliefează şi/sau particularizează ceea ce eu am numit pedagogia 
imaginarului ofidian.  
                                                           

44 „[…] Ş-o să mai aibă leac, ori o să piară? – De, maică! Cam greu lucru! Otrava cu otravă se 
scoate, şi la el nu e otravă din ierburi. Numai de s-ar pricepe cineva să găsească doispre`ce fraţi, ia 
aşa ca voi, feri-v-ar sfântul!..., să le taie capetele cu câte-o para de argint, să puie capul şi rana, 
capul şi rana, şi numai aşa ar putea să se vindece. Dar cui trece prin minte una ca ast şi cine dintre 
oameni o fi ştiind-o!” (George Dem. Teodorescu, Basme române, ediţie îngrijită, prefaţă şi rezumate 
în limba franceză de Stanca Fotino, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968, p. 103). 

45 Ibidem, p. 104. 
46 Ispitit de adâncimile ontologice ale multor basme, mi-am propus să cercetez, într-un viitor 

studiu teoretic şi din perspectivă hermeneutic-epistemologică, tocmai natura basmului fantastic 
românesc. Este o abordare deopotrivă riscantă (prin subiectivismul abordării) şi seducătoare (prin 
generozitatea subiectului ales), dar cu atât mai necesară. Miraculosul şi psihologia se îmbină perfect, 
imaginarul justifică sau sublimează realul cotidian, ontologicul juxtapune sau obiectivează abstractul. 
Rămâne de văzut în ce măsură voi reuşi radiografierea, pe orizontala imaginativă şi pe verticala 
pedagogică, a unei asemenea specii literar-populare aflate în plin proces de disoluţie.  
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c.1. Probabil trebuie început, la această categorie a pedagogiei imaginarului 
ofidian, cu situaţiile în care o fiinţă conotată mitofolcloric are, drept animale de 
curte/companie, şi şerpi. Simptomatică pentru nevoia de restaurare morală a fiinţei 
nedreptăţite de răutăţile celorlalţi, este slujirea (ritualică) timp de trei zile la un 
asemenea personaj, probele fiind casnice şi la îndemână (de făcut curăţenie, 
mâncare şi baie pentru ,,puii mamei”47). Personajul mitofolcloric slujit48, va oferi 
ulterior, drept răsplată pentru serviciile făcute, un cadou magic (de cele mai multe 
ori o ladă plină cu bogăţii), care va facilita o viaţă nouă şi lipsită de griji materiale 
pentru eroul/eroina care se achitase de sarcinile primite. Invariabil şi conform cu 
modul de gândire al acestor comunităţi tradiţionale, reîntoarsă acasă cu lada plină 
de bogăţii, fata cea cuminte şi harnică a moşului va trezi invidia mamei vitrege, 
care nu va pregeta să o alunge de acasă şi pe fiica sa, leneşă şi rea, pentru a aduce o 
astfel de ladă. Aceasta va urma tot traiectul surorii vitrege, nu se va achita de 
sarcinile cerute de fiinţele conotate mitofolcloric şi, în plus, la momentul răsplătirii, 
se va lăcomi şi va lua lada cea mai frumoasă, sperând ca aceasta să conţină bogăţii 
mai multe şi mai frumoase decât cele aduse de sora sa. Doar că, în stilul culturii 
tradiţionale, puternic marca(n)tă axiologic, conjecturile, defectele caracteriologice 
şi practicile non-morale vor omologa şi justifica divin pedeapsa finală pentru 
fiinţele rele şi leneşe: „[…] Ajungând acasă obidată de ostenelă şi flămândă, n-avu 
răbdare, ci chemă pe mumă-sa la o parte şi-i zise să facă pe unchiaş şi pe fie-sa să 
iasă afară. Cum rămase singurele, deschise lada; dar ce ieşi d-acolo? Balauri, şerpi, 
şi câte lighioni toate, cărora le arsese gâtlejurile când le dase de mâncare, şi îndată 
le sfâşiară şi le mâncară. Tot satul se spăimântă de întâmplarea asta; şi fiecare om 
băgă de seamă că asta vine de la răsplătirea dumnezeiască”49. 

c.2. În deplin consens cu ansamblul ideatic al gândirii arhaice, tot registrului 
pedagogic îi trebuie adăugate şi unele situaţii în care şarpele este folosit în scop 
                                                           

47 „[…] A doua zi de dimineaţă Sfânta Vineri s-a dus la biserică. Iar fata a făcut tărâţele cum i-
a zis Sfânta şi apoi a început să strige: Puii mamei ş-ai mătuşii, / alergaţi de unde sunteţi, / ca să vă 
dea mama de mâncare, / alergaţi în fuga mare. Deodată, din toate părţile începură să vină şerpi, 
broaşte, şopârle, guşteri, nevăstuici, balauri zburători şi nezburători şi o mulţime nenumărată de 
lighioni. Fata le dete la toate de mâncare, apoi se retraseră toate prin cuiburile lor” (Ion C. Fundescu, 
Basme, oraţii, păcălituri şi ghicitori, în Basmele românilor, IV, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 
2010, p. 224). Aceeaşi situaţie o avem şi la Bogdan Petriceicu Hasdeu, op. cit., p. 72; Tudor Pamfile, 
Basme, în Basmele românilor, IX, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2010, p. 41; Păun, Angelescu 
1989, op. cit., p. 189; Sandu Timoc 1988, op. cit., p. 89 etc. 

48 În 2 cazuri avem menţionarea unor băieţi imberbi (Tudor Pamfile, op. cit., p. 41, personajul 
mitofolcloric slujit fiind Sfânta Vinere, respectiv Sfânta Duminecă la Octav Păun, Silviu Angelescu, 
op. cit., p. 189), în celelalte cazuri fiind vorba de fete nubile, de condiţie socială modestă, alungate de 
acasă de mama vitregă (la Ion C. Fundescu, op. cit., p. 224; Petre Ispirescu, Legende sau Basmele 
românilor (ediţie îngrijită de Aristiţa Avramescu), Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1988, I, 
pp. 328–329; Mihail M. Robea, op. cit., p. 444, fata o va sluji pe Sfânta Vineri, la Bogdan Petriceicu 
Hasdeu, op. cit., p. 72; Cristea Sandu Timoc, op. cit., p. 89, fiind vorba de Sfânta Duminică).  

49 Petre Ispirescu, op. cit., pp. 330–331. Aceeaşi pedeapsă, la Ion C. Fundescu, op. cit., p. 227; 
Bogdan Petriceicu Hasdeu, op. cit., p. 74; Mihail M. Robea, op. cit., pp. 441–442; Cristea Sandu Timoc, 
op. cit., pp. 90–91, 96 etc.  
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punitiv. Spre exemplu, în basmul Ionică fără frică şi Magdalina cea frumoasă, din 
colecţia M. M. Robea, un împărat gelos pe reuşita fiului său doreşte să scape de 
acesta şi să rămână cu fata adusă de fiul său. Soluţia propusă de o babă vrăjitoare 
ne interesează în mod deosebit: „[…] Da o vrăjitoare, o babă, îi spune împăratului: – 
Împărate laminate, eu îţi fac treaba asta! – Cum? Zice: – Uite ce e! El vine de 
astăzi-ntr-un an. Eu prind un pui de şarpe, şi tu să-mi aduci o butie mare. Băgăm 
şarpile în butie şi-l alimentăm cu lapte de de vită, de vacă. Şi în termen de-un an de 
zile, el va fi cât butia de gros. Şi când o veni Ionică cu Mgdalina, ai să faci o casă 
cu-n paravan la mijloc. Şi-ntr-o parte bagi butia cu şarpile, şi în partea cealaltă îi 
găzduiţi pe oaspeţi când vor veni cu Magdalina. Şi şarpile se va duce noaptea să-l 
mănânce şi îţi va rămâne Magdalina fată frumoasă ţie de soţie”50. 
  Mai mult, pentru a fi sigură de reuşita finală, ,,dăscântă vrăjitoarea şarpelui”51, 
ceea ce sugerează, atât existenţa unei categorii specializate, cât şi a unui corpus de 
texte magice care puteau duce la îmblânzirea şi folosirea puterilor acestuia într-un 
scop oarecare. Important de subliniat este că eroii vor scăpa de o astfel de pedeapsă 
nu datorită vitejiei lor, ci graţie (pre)iniţierii unor personaje năzdrăvane, care îi 
slujesc drept răsplată pentru scăparea de sub puterea unui blestem52, de la moarte53 
ori din moarte! Un personaj fabulos, Deli-Satâr (din basmul omonim, colecţia 
I. Nijloveanu), mort fiind, va fi răscumpărat de către erou de la un evreu pe 
,,cincizăci dă lei”; ulterior, fără să ştie, eroul îl va angaja pe acesta spre a-l ajuta în 
împlinirea dezideratului. De trei ori acesta va pândi şi tăia ,,un bălaure de şarpe cu 
douăsprezece capete” care ieşea noaptea din gura fetei de împărat54, dar, şi mai 
interesant este momentul de final al basmului, în care acesta va executa un ritual de 
,,curăţare”: „[…] Deli-Satâr a luat fata, a pus-o pă trunchi, a dat cu satâru, a tăiat-o-n 
două ş-a scos dân ia doisprezece balauri dă şarpe între care ierea încă alţ` doisprezece 
balauri. Îi dă cu apă vie ş-o-nviază şi-i spune: – Hei, stăpâne, acuma rămâi cu bine, 
rămâi sănătos şi tot ce-am câştigat să rămâi stăpân pă iele că ieu plec. Am fost 
mortu din mormânt care mă bătea ovreiu, ş-am venit să-ţ` slujesc pentru ăi cincizăci 
dă lei care mi i-ai plătit”55.  
                                                           

50 Mihail M. Robea, op. cit., p. 19. Tot un şarpe uriaş este folosit de o împărăteasă, mama 
eroului, în încercarea de a scăpa de fiul şi de nora sa, proaspăt ajunşi acasă, la Constantin Rădulescu-
Codin, Poveşti, în vol. Basmele românilor, IX, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2010, p. 165.  

51 Ibidem. 
52 Cazarchina, cea care îl va scăpa pe eroul Ionică fără frică era o fată de împărat, blestemată 

de tatăl ,,pe doişpe ani să umble într-o piele de gadină şi să omoare pe toată lumea” (Mihail M. 
Robea, op. cit., p. 14), ieşirea de sub incidenţa blestemului fiind de natură sexuală (cineva trebuia ,,să 
profite de ea” în timp ce dormea) şi urmată de slujirea pe 3 ani a celui care o scotea de sub puterea 
blestemului (am vorbit pe larg despre acest subiect în Costel Cioancă – Simboluri ale intimităţii din 
basmul fantastic românesc. (II) Sexualitatea eroului, în ,,Terra Sebvs. Acta Mvsei Sabesiensis”, nr. 9, 
Sebeş, 2017, pp. 417–446. 

53 Tuliman, din basmul omonim al colecţiei C. Rădulescu-Codin, în timp ce se făceau pregătirile 
pentru spânzurarea lui, este cumpărat de către erou (Constantin Rădulescu-Codin, op. cit., p. 153).  

54 Acest şarpe omorâse 99 de gineri, abia mortul răscumpărat de către erou ştiind ce să facă 
pentru a curma această stare de fapt (Ion Nijloveanu, op. cit., pp. 194–195). 

55 Ibidem, p. 195. 
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Pentru restabilirea adevărului, un erou povesteşte cum într-o cetate vrăjită, 
,,pi-mpărăt`iasă o suge un şerpe d`i nas”56. În fine, păstrarea unui interdict (,,dar ei nu 
se uitară înapoi”), face ca ,,balaurii şi şerpii care veneau asupra băieţilor” din porunca 
unui pesonaj fantast (Baba din sfârcul mărilor), să eşueze în tentativa lor de a face rău57. 

c.3. Nu puteam încheia fără a aminti şi despre motivul şarpelui care înghite 
ceva/pe cineva. Motivul, amplu şi competent abordat la nivelul literaturii româneşti 
de specialitate, îşi are temeiul semnificant în originea lucrurilor/lumii, aducând în 
real, printr-o ipostaziere psihologist-imaginativă (înghiţirea cuiva de către un monstru), 
ceva din procesualitatea gândirii arhaice care omologa imaginarul/irealul ca alter-
nativă existenţialistă. Praxisul mitic este evident la acest motiv, constituindu-se, 
mai ales la nivelul basmului fantastic românesc, ca o structură operatorie de ansamblu, 
care vine să reliefeze universul totalizant al gândirii de tip arhaic. Cumva, graţie 
acestui motiv, aspectele haotice sau neorganizate încă ale epicului fantast, devin 
coerente, capătă sens, determină reflecţia. Spre exemplu, plecat de acasă spre a-şi 
împlini destinul, eroul încă nelămurit despre ce trebuie să facă, unde trebuie să 
meargă etc., întâlneşte la un moment dat un şarpe imens care era pe cale sau chiar 
înghiţise pe jumătate ceva/pe cineva58. Este momentul în care eroul, (aproape) 
imberb şi cu certitudine neiniţiat în misterul Lumii în care intrase ori spre care se 
îndrepta, va lua cunoştinţă cu aspecte necunoscute ale vieţii, ale Lumii. Practic, 
noile date ale realului în care se trezeşte (un şarpe care înghiţise pe jumătate un om, 
un cerb sau altceva), îl solicită psihologic (sau chiar îl obligă eminamente!) pe erou 
să se iniţieze în clipă prin alegerea pe care trebuie să o facă, de optima alegere 
depinzând poate chiar traiectul său eroic. „[…] El nu ştia decât oile şi alta nimic. 
Odată el trece oile printr-un hogaş. Când vrea să treacă şi el după oi, se vede în 
fundul hogaşului ceva sclipind. Se întreabă el ce să fie acolo? Să cobor, ori nu? 
Când se coboară, vede un şarpe mare de balaur cu un cerb pe care-l înghiţise şi se 
oprise la coarne că nu-l mai putea înghiţi. Ce zice cerbul? – Ioane! Omoară balaurul 
şi cât vei trăi pe pământ îţi voi face leagăn de mătase între coarnele meleşi te voi 
purta ca pe un împărat. Balaurul zise şi el: – Ioane! Dă şi frânge coarnele cerbului 
că-ţi voi face cât bine vei dori tu! El se gândeşte ce să facă? Să omoare balaurul? 
Să frângă coarnele cerbului? Dă şi frânge coarnele cerbului”59. 
                                                           

56 „[…] Pi-mpărăt`iasă o suge un şerpe d`i nas. «Hai, hai, cum nu ieşt`i împărăt`iasă mândră şî 
frumoasî, da` t`e strâcă bala asta spurcată!». O luat ş-o tăiet şerpili şî l-o ţâpat în groapă” (Ovidiu 
Bârlea, op. cit., I, p. 282). 

57 Ion C. Fundescu, op. cit., p. 243. 
58 Sunt scăpaţi de către erou de la înghiţire ,,3 puişori de Pasăre Majoră” (Octav Păun, Silviu Angelescu, 

op. cit., p. 131), puii unei scorpii (Dumitru Stăncescu, op. cit., p. 190), ai unei pajure (Ion Nijloveanu, op. cit., 
p. 153), ai unei zgripţuroaice (ibidem, p. 557), mereu răsplata fiind readucerea eroului salvator de pe tărâmul 
celălalt pe tărâmul de sus. Alteori, ,,tânărul frumos ca un bujor încolăcit peste tot şi strâns groaznic de un şarpe” 
salvat de către erou, se dovedeşte a fi ,,fiul lui Austru” (Nicolae D. Popescu, Carte de basme. Culegere de 
basme şi legende populare, în Basmele românilor, V, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2010, p. 186).  

59 Cristea Sandu Timoc, op. cit., p. 136. În acest caz, eroul, ,,care ciobănea în munte de mic 
copil”, va primi, drept răsplată pentru binele făcut şarpelui şi după iniţierea oferită de un moş care 
păzea ,,uleiurile de albine” ale împărăţiei şerpeşti, un cal năzdrăvan (Galbenu din nouăzece şi nouă 
de grajduri), care îi va supraveghea evoluţia eroului, ajuns, la finele basmului, împărat.  
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  În alte cazuri, ucigând cerbul care fusese pe jumătate înghiţit de Vizor, craiul 
şerpilor, eroul va primi drept soţie pe fata acestuia, de-o frumuseţe răpitoare şi cu 
abilităţi de a îndeplini sarcinile magice poruncite de împăratul locului, gelos pe 
erou60. Mai mult, dimensiunea simbolică a unei asemenea căsătorii interregn, este 
subliniată de necesitatea de a încatena carnal o asemenea fiinţă non-umană: o fată 
deghizată în băiat, va ajuta ,,un şarpe mare ce-nghiţisă un cioban, un ungurean” şi 
nu putea să îl înghită ,,de amnare, de chimir şi de cuţite”61, iar drept răsplată şi 
după încercările de deconspirare ale fetei, puse la cale de mama şarpelui ajutat, 
fata-băiat va primi drept soţie pe sora acestui şarpe. Am vorbit recent despre astfel 
de deghizări care au şi scop erotic, nu doar eroic62, motiv pentru care nu voi relua 
toată problematica subiectului. Dar, trebuie să reamintesc aici două constante 
majore ale unui imaginar precum cel de basm fantastic, în care normalitatea este 
valorizată tot timpul doar prin prisma umanului. În primul rând, fata deghizată în 
băiat şi care îşi asumă noul statut un anumit timp, va deveni băiat printr-un rapt 
care era menit să înlăture o relaţie saphică63. În al doilea rând, acordarea organică a 
cuiva dintr-un alt regn cu umanul naturii eroului, este făcută printr-un gest carnal, 
imaginat să justifice o astfel de relaţie, altfel inoportună: „[…] Cum o fi, aşa – zâce. 
Să pui mâna pă ia. Când a intrat iel iar, şerpoaic-a trecut iar pă dincolo. Iar a venit 
îndărăt. Pân-a treia oară a treia oară-a pus mâna pă ia. Atuncea ia a lăpădat pielea 
după ia ş-a rămas cu iel dă năvastă ş-a venit acasă, a făcut nuntă ş-a ţânut trei zile”64.  
  Acest proces de trecere dintr-un regn într-altul, dintr-o stare (inferioară) non-
umană într-una (superioară) antropomorfică, este bine conceptualizată şi reprezentată 
simbolic într-un basm al colecţiei N. D. Popescu (Un ochi râde şi altul plânge). 
Aici, o fată deghizată în băiat, va ajuta un şarpe care înghiţise pe jumătate un cerb, 
tăindu-i acestuia coarnele. Dus acasă, deghizarea acesteia în băiat este suspectată 
de mama şarpelui, fiind supusă unor repetate încercări de deconspirare a adevăratei 
nature (feminine)65. Dacă acest episod al încercării de deconspirare este prezent şi 
în alte basme, analizate într-un alt studiu, aici, în acest basm, ne este amintit motivul 
pentru care mama şarpelui încearcă deconspirarea fetei deghizate în băiat, menţiune 
rară pentru basmul fantastic românesc: „[…] Numaidecât fata încălecă şi se gândi 
la şarpe şi cât te ştergi la un ochi el fu înaintea ei. Cum îl văzu domniţa scoase un 
ţipăt de mirare şi îl întrebă din ce pricină era cernit? – Tirano, răspunse el suspinând, 
tu eşti pricina cernirii mele; mamă-mea nu mai trăieşte, a murit ucisă de tine. – De 
mine? strigă fata înspăimântată. – Da, din pricina ta, căci a căzut jos jos şi şi-a 
                                                           

60 Ion Nijloveanu, op. cit., p. 445 şi urm. Aceeaşi situaţie o avem şi la I. Pop-Reteganul, op. cit., 
p. 72 şi urm. (basmul se numeşte tot Vizor, craiul şerpilor).  

61 Ibidem, p. 78. 
62 Costel Cioancă, Simboluri ale intimităţii…, îndeosebi subcapitolul Masculin sau feminin? 
63 Fata deghizată în băiat va fura ,,3 fire de paie dân şira lu` Moş Adam”, ceea ce va duce la 

blestemarea furului, ulterior şi la metamorfozarea lui biologică/transgender: „[…] – Iu – zâce – dac-oi 
fi fată, să te faci băiat; dac-oi fi băiat, să te faci fată. Când, venind ia pă drum călare cu paiele, s-a 
sâmţit că ie băiat. Când a stat ia, ş-a dăscălecat, s-a uitat – băiat” (Ion Nijloveanu, op. cit., p. 81).  

64 Ibidem, p. 82. 
65 Nicolae D. Popescu, op. cit., pp. 42–50. 
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zdrobit capul de o piatră îndată ce a aflat că eşti femeie. Astfel s-a împlinit 
proorocia care au povestit-o nişte măieştri încă de la moartea mea, şi care i-au 
spus că dânsa va muri îndată ce eu voi iubi o femeie care se va furişa în casa 
noastră sub chip de bărbat. Tu ai fost acea femeie”66. 
  Nevoia de punere în acord organic a celor două naturi diferite, este subliniată 
şi de recurgerea (de către fată) la capacităţile animaliere ale şarpelui care alesese 
trecerea şi rămânerea într-un alt regn, într-o altă natură coorporală, lucru subliniat 
în mod expres67. Iar validarea acestei transcorporalizări, care ne fixează atenţia pe 
trăirea, desprinderea şi distanţarea de natura dintâi a şarpelui prin transcenderea 
carnalităţii, deşi imposibilă în planul fizic al realului, este la îndemână în planul 
imagologic68. 
 
  Concluzii  
  
  Perceptibil sau imperceptibil, învelişul mitic al prezenţei şi semnificaţiei 
acestui animal în viaţa comunităţilor arhaice, generatoare şi consumatoare şi de 
basm fantastic, încă este vizibil şi funcţional.  
  Există, într-o împărăţie imaginară de ,,peste nouă mări şi nouă ţări”, un 
împărat (om) care se numeşte Şarpe69, numele acestui animal fiind purtat şi de unii 
voinici70. Un erou va fi iniţiat de către Sfânta Duminică şi de către Soare cum să ia 
                                                           

66 Ibidem, p. 51. 
67 „[…] – Nu mai veneai dacă nu te chemam? – Porunca ta m-a ajuns aci, aproape de tabără. – 

Dacă în adevăr mă iubeşti, fă-mi o slujbă. – Spune-o şi ea va fi făcută. – Învaţă-mă cum să dovedesc 
pe duşmani fără multă vărsare de sânge. – Prea lesne; pentru hatârul tău la noapte voi lua încă o 
dată haina de şarpe pe care n-aveam de gând s-o mai port de la moartea mamei; mă voi furişa 
printre păzitori, voi pătrunde până la magaziile cu zaharele, voi otrăvi cu balele mele toate lucrurile 
de mâncare şi apoi mă voi întoarce liniştit şi sigur că mâine dimineaţă toţi care vor mânca vor crăpa” 
(ibidem).  

68 Se va da de trei ori peste cap, redevenind un şarpe otrăvitor. De altfel, şi când va fi ajutat de 
fata deghizată în băiat spre a înghiţi cerbul, şarpele se desprinde foarte uşor de animalier şi trece în 
uman, trecere care este omniprezentă în lumea basmului, dar, rezervată îndeobşte eroului: „[…] 
Îndată ce scăpă de această încurcătură, se dădu de trei ori peste cap, se schimbă numaidecât într-
un voinic mândru şi chipeş, şi aruncându-se în braţele mântuitoarei lui, îi zise: – Să-mi fii frate până 
la moarte căci de mare primejdie m-ai scăpat” (ibidem, p. 42). Despre astfel de treceri care vizează 
(de)limitarea, transcenderea şi/sau re-înnoirea carnalităţii dintâi, fie că sunt făcute prin intermediul 
unei morţi efemere sau al unor tehnici/ritualuri magice, voi vorbi într-un studiu separat, aflat în curs 
de redactare. 

69 Mihail M. Robea, op. cit., p. 120. 
70 Vezi basmul Voinicul Şerpe şi Fiu-Logofiu cu părul de aur şi cu dinţii de argint din colecţia 

P. Ugliş-Delapecica, p. 323 şi urm. (Petre Ugliş-Delapecica, Poezii şi basme populare din Crişana şi 
Banat, prefaţă de Ovidiu Bârlea, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968). Pentru justificarea 
onomasticii acesteia ofidiene în zona de conducere politico-administrativă a unei zone oarecare, fie ea 
şi în planul ficţionalului, poate pleda existenţa, la nivelul heraldicii , a unor steme în care apare 
şarpele (vezi Sorin Iftimi, Animalele în heraldica boierească din Moldova (secolele XIV-XVIII), în 
Lumea animalelor. Realităţi, reprezentări, simboluri, vol. îngrijit de Maria Magdalena Szekely, Iaşi, 
Editura Universităţii ,,Al. Ioan Cuza”, 2012, pp. 425–428, fig. 28, 29, 30).  
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,,piatra scumpă dă diamant” din gura unui şarpe71. Avem atestate, apoi, la nivelul 
basmului fantastic românesc, o sumă de expresii care vorbesc şi motivează, simbolic 
şi psihologic, tot discursul mitofolcloric despre şarpe: ,,să nu te muşte şarpele de 
inimă” este povaţa dată de către un cal năzdrăvan eroului72; baba striga ,,ca din gura 
şarpelui” sub muşcăturile câinilor eroului73; încălcarea unei interdicţii este subliniată 
prin expresia ,,te-a muşcat şarpele de inimă de te-ai întors înapoi”74. Într-un basm 
al colecţiei I. Nijloveanu, o fată (pe care o chema Negru Vodă!), era îmbrăcată ,,cu 
piei dă şarpe”75, într-un basm dintr-o altă colecţie, un şarpe zburător fiind ,,împăratul 
vânturilor”76. Plasând imaginea într-un arhetipal explicit, un ,,popete mare dă şarpe 
care iera-nvârtită pădurea dă nouă ori cu coada lui şî iel to` mai iera jumătate” va 
pofti carnal-erotic la nevasta unui erou care, în schimbul permisiunii de a trece pe 
drumul înspre casă, i-o va dărui77. Dar, fundamentând o realitate mitic-simbolică, o 
interesantă menţiune avem într-un basm din colecţia M. M. Robea (Cu Gheorghe 
Zdrenţărosu), basm unde ne este prezentată imaginea unui stâlp totemic cu un 
şarpe de aur78.  
  Iată, memoria cultural-tradiţională care vorbeşte, într-un fel sau altul despre 
şarpe, este bogată şi complexă la nivelul epicului fantast de basm. Raporturile 
acestui animal cu oamenii (sau cu celelalte animale pomenite în respectivele basme), 
sunt raporturi de forţă, care vădesc sau vizează forţa şi/sau capacităţile magic-
primare ale şarpelui de a crea consecinţe în cadrul umanului.  
  Dezvelindu-şi în mod provocator capacitatea magică de a transcende materialul 
lumii umane, şarpele din basmul fantastic românesc vine să reliefeze şi să definească 
sistemul de valori tradiţionale în care era plasată imagologia acestui animal. Spre 
exemplu, determinarea valorică a corpului cuiva: coruptibil, acesta trebuie tratat 
într-un anume fel, spre a îndepărta arhetipul malefic cu care este asociat îndeobşte 
prezenţa şi/sau acţiunea şarpelui79. Natura carnalităţii umane este susceptibilă, în 
                                                           

71 Octav Păun, Silviu Angelescu, op. cit., p. 148. 
72 Nicolae D. Popescu, op. cit., p. 59. 
73 Ibidem, p. 72. 
74 Ibidem, p. 188. 
75 Ion Nijloveanu, op. cit., p. 543. 
76 Tudor Pamfile, op. cit., p. 94. 
77 Ibidem, pp. 280–281. 
78 „[…] Şi merge cu căpitanu. Merge acolo la o subterană, unde avea el bogăţiile. Acolo, haine, 

îmbrăcăminte, mâncăruri, fel de fel – ceea ce haiducise! Până când să intre acolo, în mijlocul 
subteranei, era un stâlp. Şi acolo zugrăvit, pe stâlp, un şarpe, da` numai de aor, c-o gură dăschisă 
în afară – să te sperii” (Mihail M. Robea, op. cit., p. 423). În zona referenţialului mitofolcloric, Ion 
Ghinoiu amintea (în Panteonul românesc. Dicţionar, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001, pp. 3–4) 
prezenţa unui şarpe cu cap de om, sculptat pe un stâlp de poartă la Săpânţa. 

79 Exorcizarea diavolului cuibărit într-o femeie sub forma unui şarpe, făcută de Sfântul Nicolai, 
readuce subiectul în zona impurului de sorginte biblică („[…] căci şerpele ce-o ieşit acuma din 
mireasa ta şi-o fugit, e diavolul ce-o jucat cu dânsa în pădurea ceea de aur…”), în care substanţa 
constitutivă a carnalul uman şi cu precădere a celui feminin, este predispusă căderii în păcat (vezi acel 
„[…] dar dacă nu l-aş fi scos tu nici o zi bună n-ai fi avut cu soţia ta, căci ea, precum ai văzut şi 
singur, era îndrăcită”), fiind nevoie de intervenţia directă a divinului. 
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acest basm, de a crea un model non-moral care ar fi putut afecta respectiva relaţie 
matrimonială, fiind nevoie de intervenţia directă, explicită a divinului. La polul 
opus, interesantă este încatenarea cuiva într-un corp de şarpe. Păstrând condiţia şi 
corporalitatea ofidiană pe timpul zilei şi părăsindu-le în regimul nocturn, astfel de 
asocieri trebuie valorizate simbolic în termeni dihotomici (lumină-întuneric, 
vizibil-invizibil, impur-pur), meniţi să sublinieze temporara ipostază demoniacă a 
ceea ce trebuie/poate fi angelic. Nu întâmplător, cei care ziua sunt încatenaţi în 
corp de şarpe iar noaptea leapădă pielea, (re)devin fiinţe de o frumuseţe tulburătoare, 
care tulbură şi zăpăcesc, incită şi excită „[…] Cum cântau cocoşii, ginerele cel 
frumos intra în cămaşa de şarpe şi iar se prefăcea în ală mare care se-ncolăcea peste 
ardov şi ziua se băga-năuntru de parcă ar fi intrat în fundul pământului. Iar seara 
când venea, din ardov afar` ieşea, cămaşa o lepăda, de trei ori se-ncolăcea, de trei 
ori-nvârtea şi mai mândru rămânea, ca soarele strălucea, iar fata se bucura”80. Această 
dublă ipostaziere (impur-pur, demoniac-angelic)81 vine să determine şi să influenţeze 
valoric comportamentul inoportun al nevestei care, sfătuită de mama sa ori de o 
babă de la curte, îi va arunca pielea de şarpe pe foc înainte de expirarea blestemului.  
  Dar, totodată, această dublă ipostaziere şi încălcarea inconştientă a unui 
interdict (prin aruncarea în foc a naturii corporal-diurne), are rolul să creeze o etapă 
non-juvenilă, în care eroina este eminamente obligată să adâncească şi să desăvâr-
şească iniţierea prin căutarea şi regăsirea soţului plecat, după aruncarea pielei de 
şarpe în foc, într-o altă lume/dimensiune. Nu cred că poate fi vorba de un compor-
tament cultural de tip apolinic versus dionisiac, dar, este evident că se vorbeşte 
despre o anumită transcendenţă a persoanei, dincolo de sinele imediat – altfel, la ce 
bun tot acest scenariu simbolic-catartic cu o persoană care este o anumită perioadă 
de timp şarpe, într-o altă perioadă de timp transformându-se în om?  
  Intrarea într-un alt stadiu corporal-existenţial (şi aici putând vorbi cu adevărat 
de o desprindere catartică!) este sugerată de un pasaj interesant de basm, în care 
şarpele de dinainte, după ce renunţă la natura dintâi pentru a putea avea viitor ca 
fiinţă umană într-o nouă existenţă, se declară dispus să revină la natura corporal-
primară pentru a îndeplini o sarcină cerută de către o fiinţă umană82. Dar, expresie 
esenţială pentru construcţia imagologică în care ofidianul trebuie supus umanului, 
impurul trebuie să devină pur pentru a avea o şansă în manifestarea corporal-
umană, este motivul pentru care acest fost-şarpe-devenit-om, reîmbracă corporali-
tatea de şarpe: „[…]mă voi furişa printre păzitori, voi pătrunde până la magaziile 
cu zaharele, voi otrăvi cu balele mele toate lucrurile de mâncare şi apoi mă voi 
întoarce liniştit şi sigur că mâine dimineaţă toţi care vor mânca vor crăpa”83.  
                                                           

80 Cristea Sandu Timoc, op. cit., p. 76. 
81 „[…] Pasămite ăst şearpe fusese fermecat; el fusese fecior de oameni şi îl fermecase o îndrăcită 

de babă. El noaptea se făcea om la loc şi era frumos şi mândru de nu mai putea de bcuurie fata 
împăratului că ea gândise că tot cu şearpele o să trăiască cât o trăi”. (Dumitru Stăncescu, op. cit., p. 248).  

82 „[…] pentru hatârul tău la noapte voi lua încă o dată haina de şarpe pe care n-aveam de gând 
s-o mai port de la moartea mamei” (Nicolae D. Popescu, op. cit., p. 51). 

83 Ibidem. 
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  Nu este deloc neaşteptată o astfel de introducere, în epicul fantast al basmului, 
a unor asemenea ,,convenţii magice” din care umanul are mai mult de câştigat 
decât ofidianul84. Toate elementele şi capacităţile magice ale şarpelui, amintite de-a 
lungul acestor rânduri85, ţin de practica sistemului cultural al comunităţii tradiţionale, 
deopotrivă generatoare şi consumatoare de basm fantastic, şi în care orice problemă 
poate avea o soluţionare, chiar dacă de cele mai multe ori aceasta vine (doar) din 
zona imaginarului86. Raporturile omului arhaic cu realitatea (fizic-imediată) sunt 
transpuse într-un discurs imaginativ ne-limitat conceptual şi ideatic, care poate 
inventa, exagera şi/sau rezolva probleme altfel fără ieşire. Aici este de reamintit cazul 
ritualului magic de dez-otrăvire a unui erou prin punerea, pe rana creată magic, a 
unui cap de şarpe tăiat cu o monedă de argint, basm în care semnificantul real87 este 
simbolistica terapeutică atribuită şarpelui încă din timpuri mitice (vezi şarpele de 
pe caduceul lui Asklepios, cu rol magic în vindecările făcute de acesta88). 
                                                           

84 La nivelul pedagogiei imaginarului ofidian, un loc aparte îl deţine o menţiune de subsol a unui 
basm (Copilul şi puiul de bălaur) din colecţia Şt. Cacoveanu: un copil sărac, trimis de mama lui în sat să 
cumpere lapte de 1 ban, va prefera să dea acel ban pentru salvarea unui pui de şarpe; care, ulterior, se va 
dovedi a fi fiul împăratului şerpilor şi, pentru binele făcut, îl va sfătui pe copil ce anume să ceară de la 
tatăl său, împăratul şerpilor, drept răsplată pentru binele făcut (= veriga de aur din cui). Cf. notei 
autorului, erau ,,ţânuturi în Ardeal unde e ruşine a cumpăra lapte, că cine-i sărac şi prăpădit, numai 
acela cumpără lapte” (Boer et alii, op. cit., p. 139). Or, disponiblitatea copilului de a renunţa şi la 
minimumul pe care şi-l puteau permite pentru a salva un pui de şarpe, coroborat cu ulteriorul traiect 
social-spectaculos pe care îl va căpăta destinul acestui băiat, vine să încarce subiectiv-emoţional o faptă 
bună şi, mai ales, să restaureze principiul valoric al moralului, departe de credinţele şi menţiunile de tip 
folcloric în care şarpele este conotat mereu malefic, trebuind ucis fără ezitare. 

85 De a descoperi şi folosi plante magice care readuc la viaţă fiinţe moarte; de a stăpâni peste 
elemente şi/sau fiinţe ale teluricului care îl ajută să îndeplinească sarcini magice; de a deţine obiecte 
magice care, folosite de către erou, îi permit acestuia remodelarea destinului şi statutului social etc. 

86 Forţând relaţia subiectului de tratat (şarpele ceresc vs calendarul agrar) cu realitatea şi 
alteritatea de tip tradiţional în care acest animal este altfel valorizat, acordându-i, ad unum omnes, o 
simbolistică sacră doar pe baza punerii împreună a elementelor care, univoc, ar sugera prezenţa 
şarpelui în practicile magice şi ritualurile sacre ale perioadei preistorice (meandre, spirale, litera S – 
şarpele în atac etc.), aş aminti aici recentul studiu Şarpele ceresc şi calendarul agrar (Iharka Szücs-
Csillik, Zoia Maxim, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, 2016, pp. 418–432). La 
polul opus, avem şi certe reprezentări ofidian-plastice pe unele vase cucuteniene, prezenţa lor acolo 
având un rol magic sau apotropaic (Vladimir Dumitrescu, Arta culturii Cucuteni, Bucureşti, Editura 
Meridiane, 1979, fig. 156–157), dar şi tratări ceva mai aplicate unde descoperiri arheologice cu 
reprezentări ofidiene sunt analizate şi interpretate systemic (Zoia Maxim, Snake symbolistic in the 
Prehistory of the South-East Europe, în Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, XXII, 2005, 
Călăraşi, pp. 53–61). Pentru zona tradiţionalului, vezi Pamfil Bilţiu, Ipostaze şi particularităţi ale 
cultului şarpelui în cultura populară maramureşeană, în „Anuarul Muzeului Etnografic al 
Transilvaniei”, Cluj-Napoca, 2003, pp. 423–437.  

87 Cu titlul unei simple supoziţii, este de remarcat psihoterapia epistemică a acestui ritual de 
dez-otrăvire, în care răul non-uman (→ îmbolnăvirea eroului este făcută pe cale magică de către o 
zmeoaică) poate fi scos doar cu ajutorul răului primar (→ şarpele biblic), tehnica folosită (,,capul de 
şarpe şi rana, capul şi rana”) şi numărul rănilor (12) vindecate prin folosirea unui antidot de sorginte 
ofidiană, trimiţând, simbolic, către vindecarea de răul primar adusă de Iisus şi apostolii săi.  

88 Henry E. Sigerist, A History of Medicine (Volume 2). Early Greek, Hindu, and Persian 
Medicine (1st ed.), New York, Oxford University Press, 1987, p. 63 şi urm. 
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   Justificând subiectiv sau obiectiv anumite credinţe despre şarpe şi ţinând 
cont de ceea ce credea G. Durand despre relaţia dintre imaginar şi real89, situaţiile 
de basm fantastic românesc în care apare şarpele îl situează pe acesta între arbitrar 
şi simbol, prezenţa sa având rol ordonator, integrator sau consacrator.  

PROLEGOMENA IN THE FANTASTIC 
ROMANIAN MYTHOLOGICAL BESTIARY. (III) THE SERPENT 

 
(Abstract) 

 
 With presence in the most important areas of the imaginary (myths, art, literature, 

the latest in cinema etc.), the snake is in one of the defining symbols of human civilization. 
Without being archetypal-frozen into immutable patterns, without being resentful of the 
new conceptual-ideational openings, the folk ethos of the Romanian tale placed the serpent 
between the complexity of everyday real-life and its symbolic values, moreover, hard to 
miss. Given the structure, functions and dynamics envisaged by this animal, my critical 
approach tries to capture the phenomenology of this important animal's bestiary, from the 
context and the substrate mythical generally occurs, through the beliefs and superstitions of 
the Romanian mythfolklor and ending with the references and manifestations of the 
fantastic end to the epic tale. All this are constituting grounds for interpretive conclusions. 

 
Keywords: Romanian fairytale, mythological bestiary, imaginary, hermeneutics, the serpent. 

                                                           
89 „[…] Analogonul pe care-l constituie imaginea nu este niciodată un semn arbitrar ales, ci 

este în permanenţă intrinsec motivat, adică este întotdeauna simbol” (Gilbert Durand, Structurile antropologice 
ale imaginarului. Introducere în arhetipologia general, trad. de M. Aderca, prefaţă şi postfaţă de R. Toma, 
Bucureşti, Editura Univers, 1977, p. 25).  
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FILOZOFIE – SOCIOLOGIE 

CERUL ÎNSTELAT  
SAU DESPRE ROLUL METEOROLOGIEI  

ÎN DESCOPERIREA CONŞTIINŢEI DE SINE LA KANT 

ION MILITARU∗ 

Este evident că cerul emblemă sub a cărui putere se aşează Kant atunci când 
rosteşte ultimul cuvânt al Criticii raţiunii practice nu este cerul astronomiei pe care 
îl studiase în perioada sa de început, cerul din Allgemeine Naturgeschichte und Theorie 
des Himmels, oder Versuch von der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des 
ganzen Weltgebäudes nach Newton'schen Grundsätzen abgehandelt, şi nici cerul la 
care face referire în Critica raţiunii pure sau Critica raţiunii practice. Nu este nici 
măcar cerul, mult mai prezent şi mult mai explicat, în perspectiva sublimului, din 
Critica facultăţii de judecare. 

„Două lucruri umplu sufletul cu mereu nouă şi crescândă admiraţie şi 
veneraţie, cu cât mai des şi mai stăruitor gândirea se ocupă de ele: cerul înstelat 
deasupra mea şi legea morală în mine. Pe ambele nu am voie să le cercetez şi să le 
presupun numai, ca şi când ar fi învăluite în întunecimi sau situate în extravagant, în 
afara orizontului meu; le văd în faţa mea şi le leg nemijlocit cu conştiinţa existenţei 
mele. Primul începe din locul pe care-l ocup în lumea sensibilă externă şi lărgeşte 
conexiunea în care mă aflu, în spaţiul imens de lumi peste lumi şi de sisteme peste 
sisteme, şi pe deasupra în durata ilimitată a mişcărilor lor periodice, a începutului şi 
duratei lor. Al doilea începe de la eul meu invizibil, de la personalitatea mea, şi mă 
reprezintă într-o lume care are o adevărată infinitate, de care numai intelectul îşi 
poate da seama, şi de care (iar prin ea, în acelaşi timp, şi cu toate acele lumi 
vizibile) mă recunosc legat, nu ca în prima, numai contingent, ci în chip universal 
şi necesar”1. 

Este absolut clar că nu un astfel de cer fusese obiectul preocupărilor sale 
anterioare. Când îşi elaborase cartea sa de astronomie, ocupându-se de cer, 
metaforele nu aveau ce căuta, erau îndepărtate cu grijă şi, la nivel de conştiinţă, 
erau eliminate metodologic. Cerul înstelat aflat deasupra mea, prezent aici, nu era 
mai mult decât o metaforă. Or, Kant nu îndrăgea metaforele, iar la nivel de 
metodologie, nu se exprima prea favorabil despre stil şi avantajele sale în cunoaştere.  
                                                 

∗ Cercetător şt. I dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova, al 
Academiei Române; e-mail: militaruion_l@yahoo.com. 

1 Immanuel Kant, Critica raţiunii practice, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1972, p. 252. 
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Orice încheiere are ceva din natura absolutului, iar atunci când ea îmbracă 
forma de Concluzie, putem fi siguri că avem în faţă cuvântul ultim al autorului, 
gândirea sa ajunsă la final, adevărul operei. Tot ce precedă concluzia are valoarea 
pregătirii. 

* 

Când trebuie să spună un ultim cuvânt, de încheiere şi sinteză, pentru critica 
raţiunii practice, tot ceea ce spusese ştiinţific despre cer este abandonat. Kant se 
dezinteresează, în această ultimă confesiune, nu numai de tot ceea ce descoperise şi 
socotise anterior important, se dezinteresează, în egală măsură de descoperirile 
altora. Niciuna dintre tezele şi ideile îndrăzneţe din Allgemeine Naturgeschichte 
und Theorie des Himmels, nimic din ceea ce i se păruse cândva important la Galilei 
şi Newton nu este prezent – nimic, nicio referire. Pur şi simplu poziţia ştiinţifică 
este abandonată făcând loc unui Weltanschauung nou în care dezavuarea ştiinţei 
pare să fie opţiunea la zi.  

Care este conturul acestui Weltanschauung şi, mai ales, pot cele câteva note 
prezente aici, susţine, cu adevărat, aşa ceva? Când vorbim despre o astfel de 
construcţie, desemnată în limba germană ca Weltanschauung, impresia este de 
edificiu amplu, dotat cu o măreţie arhitectonică gravă. Nicio altă limbă nu posedă 
un cuvânt similar care să impună aşa cum o face cuvântul german. Tocmai de 
aceea prezenţa sa pe terenul moralei şi al unei încheieri la morală necesită 
interogaţii şi lămuriri. 

Pentru început, este evident că un astfel de cer nu este cel care i-a adus lui 
Kant gloria. Este un alt cer, iar prezenţa lui aici, nu poate fi decât surprinzătoare. 
Care să fie motivele despărţirii de un subiect în contul căruia Kant lucrase decenii, 
ba chiar primise confirmarea comunităţii ştiinţifice a timpului cucerind o glorie la 
care abia de mai putea visa?  

Indiferent de motivele unei astfel de renunţări şi în privinţa cărora nu putem 
decât specula în absenţa unor mărturii clare, ceva îl nemulţumea pe Kant. Nu era 
ştiinţa, căreia Kant îi făcuse în permanenţă reverenţe elogiind-o, poate peste 
măsură, suficientă? Nu formula ea un adevăr suficient de puternic încât nici-o altă 
contribuţie să nu fie necesară? Sau era metafora, tocmai ea, care putea ceva mai 
mult decât ştiinţa? Să fi intervenit în concepţia lui Kant o mutaţie de asemenea 
anvergură încât renunţarea la ştiinţă să fie suficient de clară încât trecerea la metaforă 
să fie necesară?  

Nu putem şti motivele unei astfel de renunţări. Tot ce ştim, cu adevărat, este 
că fapta s-a produs.  

Pentru început, ne aflăm în postura cititorului onest care îşi pune probleme: 
nu poate să înţeleagă de ce Kant a abandonat ştiinţa în marginea cerului optând pentru 
metafora lui. Ce fel de cer este acesta care nu mai umple spiritul de interes epistemo-
logic şi nici măcar de curiozitate alimentată ştiinţific? 

Nicio metaforă nu trebuie citită în cheie epistemologică din moment ce 
naşterea ei se datorează sensibilităţii şi artei. Când vorbeşte despre cerul înstelat, 
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Kant foloseşte metafora. Sufletul său este emoţionat, plin de admiraţie şi veneraţie. 
Nu este, de aceea, nimic contrariant pentru regimul metaforei când el precizează: 
„Pe ambele nu am voie să le cercetez şi să le presupun numai, ca şi când ar fi 
învăluite în întunecimi sau situate în extravagant, în afara orizontului meu; le văd 
în faţa mea şi le leg nemijlocit cu conştiinţa existenţei mele”. Cercetarea nu trebuie 
să fie în sine, postulând un regim rece al acestora în care eul nu are ce căuta, 
dimpotrivă.  

Este o declaraţie nouă, inedită în raport cu vechile presupoziţii care îl duseseră 
la ştiinţă. Pentru ştiinţă nu avea nevoie să raporteze nimic la sinele său şi orizontul 
imediat al vieţii. Cerul ştiinţei nu implica nimic de felul prezenţei sale în faţa mea 
şi nici sentimentul legăturii nemijlocite cu conştiinţa existenţei mele. Astfel de 
lucruri nu puteau decât să împiedice exerciţiul epistemologic pur.  

Or, ceea ce era eliminat altădată ca subiectivitate, este acum chemat. În jurul 
acesteia se dă acum bătălia. Cerul nu va mai fi cercetat în sine, ci strict ca valoare a 
sa pentru mine: cum mă afectează şi entuziasmează, cum mă umple de admiraţie şi 
veneraţie. Un astfel de cer se adresează pentru prima dată lui Kant în calitate de 
fiinţă sensibilă, aptă să fie afectată de fluxul schimbător şi variabil al acestuia.  

Nu este de gândit că cerul astronomic de odinioară s-ar fi putut adresa unui 
astfel de destinatar. 

Pur şi simplu, Kant face loc cerului meteorologic al cărui adevăr se dezvăluie 
exclusiv omului meteosensibil dispus să-şi deschidă simţurile vremii schimbătoare, 
variabile şi dinamice. Cerul de odinioară era static chiar şi atunci când se ţinea cont 
de variaţiile sale. Era static în totalitatea fiinţei şi schimbărilor sale fiindcă nu 
implica nimic de felul sinelui.  

Noul cer nu priveşte nimic de felul cerului în sine (având, acum, puţin din 
încărcătura noumen-ului!), ci al cerului pentru noi. Or, un astfel de cer este unul 
care se schimbă necontenit de dimineaţa până seara. Nici măcar în cursul nopţii nu 
este mai ferit de schimbare, încât varianta cerului înstelat nu este decât una între 
altele. În timpul nopţii cerul înregistrând sute, poate mii de variaţii, parcurgând în 
calm – doar pentru noi! – varianta sa înstelată. 

Un astfel de cer începe din locul pe care-l ocup în lumea sensibilă externă. 
Celălalt, astronomic, nici gând să poată începe din marginea subiectului sau a 
locului pe care acesta îl ocupă în lume. Subiectul nu se afla la marginea lumii şi nu 
condiţiona derularea cosmică a acestuia de sine. Nici nu lărgea conexiunea în care 
mă aflu.  

Cerul astronomic nu producea sentimentul nimicniciei pe care îl produce noul 
cer: lumi peste lumi şi sisteme peste sisteme. Întreaga producţie a acestui cer se reducea 
la adevărul ştiinţei şi atât. Eul nu avea ce să caute în acest adevăr care nu îl privea.  

* 

Niciuna dintre actualele circumscrieri subiective ale cerului nu puteau fi 
aşadar prezente anterior. O teorie ştiinţifică a cerului nu avea ce face şi nu se putea 
edifica pe presupoziţiile subiective de existenţă ale cerului în felul în care sunt 
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enunţate acum: 1) existenţa sa în interiorul orizontului meu; 2) prezenţa lui în faţa 
mea şi 3) caracterul nemijlocit al prezenţei sale în raport cu conştiinţa existenţei 
mele. Putem gândi că Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels s-ar fi 
construit pe astfel de premise rămânând ceea ce a fost? Nicidecum. Exerciţiul este 
imposibil, iar o forţare a lui este de natură să contrarieze orice facultate a 
inchipuirii.  

Cele câteva pasaje secundare în care notele subiective sunt prezente în 
scrierile de astronomie ale lui Kant nu au alt scop decât de a face scrierea mai 
atractivă. În Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, oder Versuch 
von der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzen Weltgebäudes 
nach Newton'schen Grundsätzen abgehandelt se poate citi ceva de felul: „Jederman, 
der den bestirnten Himmel in einer heiteren Nacht ansieht, wird denjenigen lichten 
Streif gewahr, der durch die Menge der Sterne, die daselbst mehr als anderwärts 
gehäuft sind, und wegen der sich in der grossen Weite verlierenden Kenntlichkeit 
derselben, ein einförmiges Licht darstellt, welches man mit dem Namen der Milch-
strasse benannt hat”2. Aparent, o mai veche introducere a eului şi subiectivităţii şi 
afectării acestora. O recunoaştere a lor, s-ar zice. Numai că este aparentă şi contingentă. 
Eul şi subiectivitatea nu joacă aici nici un rol iar de o astfel de implicare lucrarea se 
putea lipsi fără nici un fel de prejudiciu la nivelul cărţii. 

* 

Pe mormântul lui Kant de la Königsberg, executorii săi testamentari au pus 
cuvintele de încheiere ale Criticii raţiunii practice: „Două lucruri umplu sufletul cu 
mereu nouă şi crescândă admiraţie şi veneraţie, cu cât mai des şi mai stăruitor 
gândirea se ocupă de ele: cerul înstelat deasupra mea şi legea morală în mine”. 
Nu deţin nicio informaţie dacă un astfel de citat exprimă voinţa expresă a lui Kant 
sau opţiunea aleatorie a executorilor săi testamentari. Dacă citatul aparţine lui 
Kant, atunci adevărul, în opinia sa, achiziţia decisivă a gândirii sale nu este cerul 
despre care a scris în Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, şi care 
i-a asigurat o glorie pe care a împărţit-o cu Laplace. Nici măcar nu este cerul 
socotit ca ocupant de jure al ştiinţei sau astronomiei.  

Cerul de pe mormântul lui Kant, în varianta opţiunii sale pentru un astfel de 
epitaf, este adevărul ultim, adevărul care nu poate fi scos din legătura sa cu 
subiectivitatea şi sinele, care nu poate fi scos din legătura cu mine şi maniera de 
înregistrare a variaţiilor sale. Un astfel de cer este cerul meteorologiei iar opţiunea 
lui Kant pentru el este încredinţarea că meteorologia şi înscrierea noastră în circuitul 
schimbărilor sale este adevărul cel mai important. Adevărul meteorologiei, într-un 
astfel de crez, este absolutul.  
                                                 

2 Immanuel Kant, Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, oder Versuch von 
der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzen Weltgebäudes nach Newton'schen 
Grundsätzen abgehandelt, Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1890, p. 4. 
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* 

Cerul-epitaf este cerul simţurilor elementare perceput empiric în plimbările şi 
dispoziţiile sensibile activate cotidian în cursul celebrelor plimbări ale lui Kant. 
Fie vară, fie iarnă, Kant îşi făcea plimbarea, îşi ascuţea simţurile şi le punea la 
încercare. Nu trecea absent prin intemperii fără să le înregistreze. Erau plimbări pe 
vreme bună sau rea, în cursul zilei, lăsând pe seama nopţii înregistrarea variaţiilor 
nocturne ale vremii.  

Pentru plimbările de zi, nu a lăsat nimic memorabil, nu a spus nimic referitor 
la ziua senină, la vremea frumoasă sau mohorâtă care să-i trezească un sentiment 
de admiraţie sau repulsie. Este adevărat, întinderea şi adâncimea cerului nu putea fi 
înregistrată mai viu ca în timpul nopţii. Orizontul care, în plină zi, îi putea spune 
ceva despre întindere şi nemărginire, nu a fost consemnat ca stimulent al sinelui.  

Noaptea, în schimb, noaptea senină şi luminată, cerul înstelat, a avut, în cine 
ştie ce noapte, valoarea unei revelaţii. Nu putem să-i atribuim lui Kant, în marginea 
cerului înstelat, traseul unei descoperiri ştiinţifice sau metodice. Dimpotrivă, un 
astfel de adevăr, mai degrabă a irupt cu forţa unei revelaţii, a unui extaz sau ceva 
instantaneu. Atunci când s-a formulat metafora decisivă, Kant era fiinţa meteosensibilă 
care înlocuise complet spiritul său ştiinţific. Era un om ca toţi oamenii: care simte 
şi se entuziasmează, care se lasă pătruns de vraja nopţii în felul în care numai poeţii 
şi misticii o pot face. Cândva îl detestase pe marele mistic al nordului Emanuel 
Swedenborg. Cel ce purta acelaşi nume cu al său: om al lui Dumnezu, în exerciţiile 
sale mistice se găsea, la vremea respectivă, mai aproape de ceea ce Kant avea să 
descopere într-un târziu: propriul adevăr. În lunga diatribă la adresa lui Swedenborg, 
Kant anticipează propriul capăt de drum. Este răzbunarea târzie a acestuia asupra 
lui Kant: vei săruta unde ai scuipat! 

Un astfel de cer, venit aici surprinzător, are un conţinut cu totul diferit de cerul 
revelaţiei mistice. Dacă revelaţia şi extazul descoperă şi manifestă uimire cu privire 
la natura obiectului: veşnic, imuabil – Dumnezeu însuşi –, cerul lui Kant se situează 
la antipod: variabil, aparţinător eului şi sensibilităţii, descoperit în consonanţă cu 
propria natură a acestora. 

* 

Un astfel de cer, este cerul absolut al pasiunii, cerul iubit şi evaluat senzitiv 
prin valoarea pe care o imprimă simţurilor, cerul în condiţia absolutului omenesc.  

* 

O metaforă nu poate trimite spre exactitatea ştiinţifică a astronomiei, ţinta ei este, 
mai degrabă, starea variabilă a obiectului meteorologiei, cerul mereu schimbător, 
imposibil de prins în ştiinţa tuturor timpurilor. Abia în modernitate variaţia meteo a 
cerului a încetat să uimească şi să sperie. Particularitatea timpului nostru este strict 
de natură meteorologică: capacitatea de a fixa variaţia – obsesia tuturor veacurilor 
care ne-au precedat. Cu aceasta s-a pus punct timpului generator de metafore, 
apoftegme şi enunţuri de toate felurile legate de vreme.  
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Meteorologia a ieşit de sub tutela spaimei, a imprevizibilului generator de 
teroare şi moarte. Abia odată cu această mutaţie cu adevărat revoluţionară, râul lui 
Heraclit, veşnic schimbător, se unifică cu fiinţa imobilă a lui Parmenide într-unul şi 
acelaşi sentiment calm al identităţii. Nu numai ceea ce este stabil relaxează, o poate 
face şi ceea ce este schimbător, variabil, cu precizarea: instabilul nu mai vine pe 
nepregătite, nu mai este necunoscutul. Variabilul poate fi prevăzut, preîntâmpinat 
şi, din necunoscut cum era, devine de-al casei – intimul. 

* 

Importanţa mea de creatură animală, spune Kant, în continuarea celor citate, 
este dată de capacitatea de a restitui, de a redeveni ceea ce a fost, materia din care 
a devenit. Animalul, înainte de a fi descris ştiinţific este raport cu spaţiul şi timpul, 
cu variaţiile acestora, întindere şi meteorologie.  

O notă elegiacă este, din nou prezentă aici. Avem, acum, un Kant uşor 
predispus depresiei. Un alt fel de a spune: din ţărână ai venit, în ţărână te vei 
întoarce! Kant o spune ştiinţific, semn al vechii sechele ştiinţifice: din materie am 
fost făcut, în materie mă voi întoarce – în asta constă importanţa mea de creatură 
animală! Aşa să fie: ce fel de importanţă este acolo unde nu există decât egalitate 
cu sine a obiectului? Ce fel de importanţă acolo unde nu este nimic decât ceea ce a 
fost? O astfel de trufie este amendată şi făcută cu neputinţă de jelania Eclesiastului: 
nimic nou sub soare! Totul este zădărnicie! Or, acolo unde Eclesiastul vede 
zădărnicie, Kant vede importanţă. 

Despre ce importanţă mai poate fi vorba acolo unde eul meu laolaltă cu sinele 
se umplu de admiraţie în faţa unui „cer înstelat care începe cu exactitate din locul 
pe care-l ocup în lumea sensibilă externă şi lărgeşte conexiunea în care mă aflu, în 
spaţiul imens de lumi peste lumi şi de sisteme peste sisteme...”. 

În afara uşoarei note de depresie pe care, credem, că o descoperim în text, nici-o 
importanţă… Nimicnicie şi iar nimicnicie. Acelaşi sentiment de nimicnicie şi pustietate 
pe care îl citea Pascal în tăcerea spaţiilor infinite care nu reuşea decât să-l înspăimânte.  

Din comparaţie, pe lângă identitatea depresiei în faţa infinităţii, o notă stranie 
pentru Pascal, îl pune pe Kant în altă lumină, poate mai indulgentă: dacă Pascal 
descoperea tăcerea înspăimântătoare într-un infinit pustiu, înseamnă că Dumnezeu 
lipsea, cumva nu exista. 

Pentru credinciosul, catolicul Pascal, o astfel de implicaţie era greu de suportat 
dar, pe de altă parte, nu poate fi înlăturat nimic din ceea ce aceasta dezvăluie: raportul 
precar cu credinţa. Nu poate fi credincios cel care crede că în infinitul lumii nu se 
găseşte nimic altceva decât ceea ce sperie. Un scenariu,mai degrabă, de horror cosmo-
logic şi cosmogonic decât creaţionist!  

* 

Niciodată, pe parcursul celor trei critici şi al celor anterioare, Kant nu a făcut 
trimitere la sine sau la eu. Rarele incidenţe cu un astfel de subiect nu au dus la alt 
fel de descoperiri decât cele prevăzute în programul său epistemologic. De astă 
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dată, în cuvântul de încheiere al sistemului etic, face trimitere la eu şi sine. Cum se 
explică aşa ceva? Simplu, de astă descoperind cerul şi variaţiile acestuia, descoperă 
sinele şi eul ca direct afectate. Iar rezultatul afectelor este admiraţia şi veneraţia. 
Nicicând înainte, niciuna dintre descoperirile sale nu reuşiseră o astfel de performanţă: 
să-l umple de admiraţie şi veneraţie.  

Aşadar, sinele şi eul descoperite de Kant la venerabila vârstă de 76 de ani 
sunt provenite direct din descoperirea meteorologiei. De ce nu a făcut Kant mai 
demult o astfel de descoperire? De ce nu şi-a descoperit sinele odată cu Critica 
raţiunii pure? Simplu: pentru că în Critica raţiunii pure nu se alocă nici un loc 
meteorologie. Abia când acesteia i se permite iruperea în stratul afectelor, se poate 
vorbi despre un eu kantian.  

Cunoaşterea de sine a lui Kant este rezultatul admiterii fiinţei meteosensibile. 
Documentul unei astfel de apariţii este partea finală a Criticii raţiunii practice, cu alte 
cuvinte, Concluzia.  

* 

Kant pare mai departe ca oricare alt filosof de discursul subiectiv. O spune 
explicit în motto-ul marii sale cărţi: Asupra noastră păstrăm tăcere. Despre orice 
va fi vorba în Critica raţiunii pure, eul nu va fi prezent. Cine deschide această 
Critică cu gândul de a descoperi acolo un Montaigne? Nimeni. Nu sunt şanse şi 
aşteptări ca la un astfel de autor, în chip declarat împotriva eului, să poată fi vorba 
despre picantul sine şi avatarurile lumeşti ale acestuia. Căci sinele şi eul locuiesc în 
lume, sunt locatarii declaraţi şi înregistraţi ai acesteia spre deosebire de raţiune şi intelect, 
mereu interesate de un dincolo al lumii, de transcendenţa acesteia şi Dumnezeu.  

Cu astfel de facultăţi, nicio şansă de a descoperi ceva despre sine, despre 
lume sau istorie, expresii unice ale faptului de a fi în lume, ale variaţiilor acesteia. 
Nu raţiunea şi intelectul trebuie să fi fost facultăţile de bază care să-i fi dezvăluit 
lui Heraclit formula sa a lumii: râul veşnic curgător.  

* 

Nu poate fi, de aceea, decât uimitor, atunci când întâlneşti, la o dată precisă, o 
astfel de răsturnare în urma căreia, să-ţi apară brusc în faţă, ca subiecte legitime, 
eul şi sinele kantian. Ce fel de produse sunt acestea, îţi spui? De unde au apărut? Şi 
cum se explică? Au ceva din natura producţiilor extraterestre ale modernităţii 
degenerate mitologic, ceva din natura, neluată în discuţie, până acum, a misticilor.  

Mai mult, în contul acestora se spun lucruri atât de înalte, atât de frumoase 
cum niciodată înainte nu se spuseseră. Critica raţiunii pure nu păruse niciodată să 
se situeze la o astfel de înălţime încât să umple sufletul de admiraţie şi veneraţie, 
iar despre Dumnezeu, mai degrabă se spusese ceva jignitor decât înălţător.  

Avem de-a face cu o falie pe care nu o putem nicicum explica prin intermediul 
programului kantian asumat. 

* 
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O concluzie tăcută, aşa a părut să fie încheierea pe care Kant a dat-o aici 
gândirii sale. Posteritatea nu a fost impresionată de o astfel de concluzie. Cum se 
explică atenţia masivă care s-a dat dezbaterilor critice, şi puţina atenţie care s-a dat 
încheierii de faţă? 

Fiecare idee din Critici a fost însoţită de declaraţii zgomotoase, de ample 
prezentări, raţiuni peste raţiuni, legături de toate felurile, nimic concentrat, nimic 
eliptic, nimic ascuns. Nu se găseşte, în cele trei critici, nimic ezoteric. Totul este pe 
faţă, argumentat cu vârf şi îndesat, reluat, amplificat, întărit în fel şi fel de variante. 

Spre deosebire de acestea, ceea ce spune Concluzia de faţă este atât de diferit, 
atât de lipsit de dezbatere şi argumente, cu atâta încredere în sine şi ceea ce declară, 
în afara oricăror argumente, încât diferenţa de prezentare ar fi trebuit să surprindă. 
Nu a făcut-o.  

Posteritatea a fost impresionată de programele vaste, amplu anunţate (ai, 
aproape, senzaţia a ceva gălăgios, zgomotos!), de caracterul public al acestora, 
încât, atunci când s-a dat citire unui program de susţinere privată a unei idei, 
posteritatea îşi epuizase potenţialul de toleranţă faţă de Kant. Îi era suficient ceea 
ce acesta declarase ca variantă critică a gândirii. Ceea ce se anunţă acum altfel – 
privat şi nu rezultat al raţiunii sau intelectului! – inconfortează, greu de asimilat şi 
pus alături de vechea gândire prin raţiune şi intelect. Or, acum, Kant vorbeşte 
despre eu şi sine în loc de raţiune şi intelect, iar acestea dezvăluite nu reflexiv, 
metodic, ci prin afectarea fiinţei ordinare aşa cum este afectată simţirea de un 
cer înstelat sau de unul încărcat, de ploaie sau furtună, viscol sau ger, pe scurt, 
un adevăr dezvăluit meteorologic. 

 * 

A vorbi despre ceea ce-l impresionează pare să fie valabil pentru un tip de 
filosof cu care filosofia lui Kant nu avea nicio afinitate. Or, avem acum infirmarea 
unei astfel de preconcepţii. Kant a vorbit despre sine, dar a făcut-o altfel decât 
odinioară. Nu a adus în joc argumente şi silogisme, nu a făcut demonstraţii, nu a 
scris nici măcar o nouă critică, de astă dată, a cunoaşterii de sine.  

A procedat mult mai simplu prin intermediul unor enunţuri aproape lapidare, 
pe mai puţin de două pagini. Un exerciţiu atipic! Dacă aşa ceva ar fi apărut după 
moartea lui Kant, ca note ale studenţilor sau manuscrise rămase, imediat suspi-
ciunea de inautenticitate şi-ar fi făcut loc.  

A vorbi despre ceea ce-l impresionează – este una. În contul acestui afect pot 
intra o mulţime, la limită, totul poate impresiona. A vorbi despre ceea ce-l impresio-
nează pe cineva, anume cerul este ceva precis. Cerul înstelat impresionează în 
calitate de selecţie meteorologică a vremii. Numai un cunoscător, în calitate de 
pătimitor al vremii, poate face selecţia şi recomanda cerul ca sursă a impresionării. 
Meteorologic, harta cunoaşterii înseamnă suferire a stărilor şi variaţiilor meteo, 
succesiune a afectelor cauzate de meteorologie.  

De ce un alt fel de cer, cel ştiinţific, nu impresionează? Pentru că lipseşte 
subiectul impresionării. În ştiinţă, eul şi sinele nu au ce căuta. În epistemologia 
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modernă, există vaste programe şi explicaţii care arată limpede că nu se poate face 
ştiinţă cu eul şi sinele, cu atât mai mult cu impresionările acestora.  

Cerul cunoaşterii nu impresionează, cel mult interesează iar axa interesului 
este strict ştiinţifică.  

* 

Cerul înstelat nu aparţine ştiinţei, aparţine reveriei şi afectelor, structurii noastre 
meteosensibile. Acesteia îi datorează Kant ultimul adevăr – adevărul absolut.  

* 

Ce este acest cer se poate deduce din faptul că el a devenit textul sacru prin 
care Kant a fost livrat posterităţii: epitaful mormântului său. Vehicolul prin care el 
a fost inclus în tradiţie este cerul înstelat de care s-a declarat impresionat. Voinţa de 
adevăr a lui Kant a coincis cu voinţa posterităţii: adevărul este rostit prin inter-
mediul impresionării noastre de către meteorologie.  

O nouă măsură a adevărului dezvăluie Kant: nu adevărul din tradiţia aristotelică – 
corespondenţă de realitate şi exprimare, nu adevărul rostit de ştiinţă ca formulă 
matematică sau adevărul în cine ştie ce altă accepţie. Adevărul este ce impresionează, 
sursa impresionării. Aici, adevărul este cerul înstelat. Măsura adevărului este 
meteorologia, declarată public de către Kant, măsură unică, după ce anterior testase 
alte măsuri: raţiune, intelect etc.  

* 

Nu era cerul ştiinţei, el însuşi un absolut, mereu egal cu sine, într-o identitate 
cum nici-o alta nu putea fi? Sau nu putea fi un astfel de cer mai absolut decât cerul 
impresiilor, din moment ce acesta, ultimul, era mereu în schimbare, nepermiţând, 
ca râul lui Heraclit, extragerea niciunui adevăr?  

Nu, din moment ce acesta, adevărul ştiinţei, nu figura în forma cuvântului de 
pe urmă, a adevărului final, a ultimului cuvânt, nicăieri. Lui nu i se alocă nicio 
încheiere, nicio închidere de forma adevărului ultim. De aceea, la el se şi renunţă.  

Orice concluzie este expresia fermă a adevărului încheiat. Un adevăr de tip 
concluzie este rezultatul tensiunilor depăşite şi rezolvate, al dezbaterilor parcurse 
din premise. Adevărul ştiinţei nu este nicăieri prezent într-o astfel de configuraţie 
silogistică (la Kant). 

* 

Cerul înstelat, cerul senin, întunecat, acoperit, însorit… vastă gamă a tipologiei 
cerului!... 

Nu era posibil un astfel de cer: înstelat, dacă în prealabilul său nu s-ar fi făcut 
cunoştinţă cu stările sale variabile, dacă nu s-ar fi admis pluralitatea, mutabilitatea 
şi diversitatea.  

* 

Până la un punct, cerul lui Kant se confundă cu cerul lui Galilei şi Newton, cu 
cerul tuturor astronomilor şi oamenilor de ştiinţă: cerul lipsit de stele, scos din 
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meteorologie, identic cu sine, cartografiat cu precizie pe vasta întindere a spaţiului 
cosmic. 

De la un punct încolo, determinat cu precizie de momentul în care Kant a 
făcut descoperirea revoluţionară a stelelor şi amplasamentului lor pe cer, despărţirea 
de Galilei et comp., a devenit inevitabilă. Curiozitatea şi interesul său pentru cer a 
făcut loc admiraţiei şi veneraţiei. De acum, apropierea de cer se face prin intermediul 
altor instrumente. Raţiunea şi intelectul sunt înlocuite de afecte. Raţionalitatea este 
înlocuită de meteo-sensibilitate. Ambele produc câte un adevăr, numai că acesta nu 
este unul şi acelaşi. Unul este adevărul raţiunii şi intelectului, altul adevărul meteo-
sensibilităţii. Unul satisface, altul impresionează.  

Niciodată Galilei sau Newton nu ar fi avansat până acolo încât să susţină un 
discurs a cărui substanţă să fie veneraţia. Într-un astfel de discurs, cerul şi-ar fi 
descris adevărul în natura sa substanţială, dincolo de orice manifestare a veneraţiei 
şi dincolo de orice subiectivitate. Singura incitare pe care cerul le-o aducea 
acestora era strict ştiinţifică. Alte daruri ale acestuia nu-i transformase în poeţi lirici 
sau mistici ai boltei înstelate sau senine.  

* 

Raţionalismul lui Kant conţine în sine o breşă. Încă nu s-a luat în calcul 
socotirea tuturor costurilor la nivel de sistem, cât anume îl costă pe Kant excepţia 
de la raţionalism atunci când se lasă impresionat de simţuri şi concluzia acestora şi 
nici dacă nu cumva preţul este atât de mare încât sistemul îşi riscă, odată achitat 
costul, prăbuşirea.  

Cât de raţionalist rămâne cel care se trezeşte dintr-o dată pătruns de 
sentimentul religios al veneraţiei? Raţionaliştii, consecvenţi principiului declarat, 
nu admiră, nu venerează şi nu se închină. Toate aceste sentimente aparţin celorlalţi, 
oamenilor obişnuiţi. Raţionaliştii nu le aparţin acestora. Ei nu au nimic obişnuit. 
Raţiunea îi scoate dintr-o astfel de apartenenţă de duzină, firească amplasându-i în 
lumea exclusivistă a raţiunii. Strict acesteia îi sunt exponenţi, devoţi şi închinători. 
Executând toate acestea, ei devin fiinţe pure, puţin sau deloc corporale, îngeri 
pământeni ai raţiunii transcendente. 

Breşa: cerul înstelat, sisteme peste sisteme, lumi peste lumi…Toate trezesc 
sentimente de admiraţie şi veneraţie. A venera înseamnă a preţui ceva până la cota 
sacrului. Venerând un lucru, atunci când nu este idolatrie, îl sacralizezi plasându-l 
în organizarea divină a lumii şi acordând divinităţii dreptul de a guverna în 
continuare lumea. Galilei, Newton, Kant (până la un punct) cercetând cerul nu 
venerează, nu acordă divinităţii secretul lumii.  

Nici Pascal nu venerează atunci când, pus în faţa tăcutelor spaţii infinite, se 
arată înspăimântat. Strict, lumea fără Dumnezeu poate să sperie. Ceasul rău al 
ateismului a fost cel care, în nopţile mistice ale lui Pascal, înspăimânta. Nici măcar 
marele adversar al lui Dumnezeu nu reuşeşte o astfel de spaimă. Singurătatea lumii, 
adică lumea fără guvernare şi fără ispită înspăimântă.  

Hegel, mai puţin dispus decât Kant la veneraţie şi credinţă, vorbeşte, în 
contul aceluiaşi subiect: lumi peste lumi, sisteme peste sisteme, de infinitul rău, 
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infinitul de tip aritmetic obţinut printr-un continuu adaos, printr-o infinită adunare a 
aceluiaşi lucru. Acest infinit rău nu-i trezeşte lui Hegel nimic de felul veneraţiei, 
doar o singură şi clară dezaprobare de natură cerebrală. 

 
Estetica lui Kant şi condiţionarea ei meteorologică 
 
Convenim că există două estetici, aşa cum există două obiecte avute în vedere 

ale acestora. Mai întâi, o estetică redusă, firavă, schematică, estetica cerului tratat 
ştiinţific, desconsiderată şi niciodată formulată expres în termeni de estetică, şi o 
estetică amplă, puternică, formulată sub impresia fermă a simţurilor stimulate de 
meteorologie. 

În contul celei dintâi, vom avea o estetică de natură abstractă, a cifrelor şi 
ecuaţiilor în care numerele şi simbolurile se vor înlănţui în configuraţii care, pe 
lângă adevărul pe care trebuie să-l slujească, pot fi şi frumoase, aducând în faţă o 
sarabandă a ordinii matematice, frumuseţea cifrelor care se succed şi înlănţuie 
încheind în rezolvări simbolice. O estetică fără obiect, a aritmeticii pure, a naturii 
numărului şi simbolului, una în care se derulează mecanica şi forma pură. Estetica 
goală de conţinut, cu referent în sine, mai degrabă auto-referenţială.  

Cealaltă estetică, rod implicat al revelaţiei senzitive a cerului, cu rădăcină în 
parcurgerea variaţiilor meteorologice, aduce în faţă plinătatea lumii. De unde, în 
estetica abstractă a cerului astronomic nu putea fi indicat nimic, nici un conţinut 
concret, doar lume goală, formă, în noua estetică lumea se umple de conţinut, debor-
dează, deja este strâmtă, îngustă, prea mică pentru un conţinut infinit diversificat şi 
multiplicat. Orice lucru concret se angajează în concursul reprezentării estetice. 
Totul este sau poate fi frumos. Totul impresionează, place sau farmecă, îngrozeşte 
sau stârneşte repulsie antrenând neîncetat sentimentele. 

În cealaltă estetică, nici un sentiment nu era dat, estetica era coerciţie logică, 
principiu estetic strict. În estetica nouă, conţinuturile lumii, natura, mediul ambiant, 
artefactele, mediul intim, toate se întind pe masa de oferte a lucrurilor concrete. 
Existenţa, în infinitatea exemplarelor sale este valorificată estetic. „Contemplarea 
naturii, forma frumoasă a unei flori de câmp, a unei păsări, a unei insecte etc.”3 sau, 
în habitatul propriu, unde nimic nu rămâne la nivelul naturii căci, „doar în societate 
apare nevoia de a nu fi doar simplu om, ci în felul său un om rafinat (începutul 
civilizării)”4 se cultivă interesul pentru cele frumoase. „Astfel, la început se consideră 
importante şi se acordă un mare interes în societate doar atracţiilor, de exemplu 
culorilor pentru pictarea corpurilor ( roşu aprins la caraibi şi cinabru la irochezi) 
sau florilor, scoicilor, penelor de păsări frumos colorate, cu timpul însă şi formelor 
frumoase (la bărci, haine etc.) …/…/ În cele din urmă, civilizarea care a atins 
punctul culminant face din aceste forme opera principală a înclinaţiei rafinate”5. 
                                                 

3 Immanuel Kant, Critica facultăţii de judecare, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
1981, p. 194. 

4 Ibidem, p. 192.  
5 Ibidem. 
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* 

Newton, Galilei sau, în cele din urmă, Einstein (ale cărui gusturi estetice sunt mai 
uşor de conturat!), cu toţii adepţi declaraţi ai unei estetici a numărului – frumuseţea 
sistemului de ecuaţii –, ai lumii egale cu sine, supuse principiului identităţii. Ceilalţi, 
ultimul Kant, descoperă cerul înstelat şi, odată cu vraja acestuia, estetica meteoro-
logică: frumuseţea cerului înstelat. 

Un tabu se abătuse asupra sinelui şi cunoaşterii de sine atunci când Critica 
raţiunii pure părea să fie ultimul cuvânt. Motto-ul Criticii raţiunii pure este edificator: 
asupra noastră păstrăm tăcerea.  

Pentru cât timp să păstrăm, însă, tăcerea? Definitiv sau temporar? Este de 
aşteptat un timp când tăcerea cu privire la sine va fi anulată şi locul ei va fi luat de 
o lungă şi gălăgioasă exprimare a sinelui? Este de aşteptat un sine vorbăreţ care nu 
va înceta să se dezvăluie aşternând în faţa noastră o panoramă a cunoaşterii extinsă 
la un nivel atât de amplu cum nu reuşise critica? 

Atunci, în datele criticii radicale, lumea îşi impusese propriile urgenţe din 
care sinele era exclus: trebuia vorbit despre lume, şi încă în mod critic. Cunoaşterea 
de sine nu poate fi edificată în circumstanţele în care se decide să se tacă în privinţa 
sinelui.  

Odată cu revelaţia cerului înstelat, lucrurile se schimbă. Sub magia acestuia 
se petrece naşterea sinelui şi cunoaşterii de sine. Niciun motto nu mai prevede că 
sinele este subiect de interdicţie. Tăcerea6 este spartă: „Două lucruri umplu sufletul 
cu mereu nouă şi crescândă admiraţie şi veneraţie, cu cât mai des şi mai stăruitor 
gândirea se ocupă de ele: cerul înstelat deasupra mea şi legea morală în mine”. 
Confesiunea este completă!      

THE STARRY SKY, OR, THE ROLE OF METEOROLOGY  
IN KANT’S EXPLORATION OF SELF-AWARENESS 

 
(Abstract) 

 
Starting from the famous epilogue to Immanuel Kant’s Critique of Practical Reason, 

where the sky appears to be a guide to our moral consciousness, the author of the present 
article identifies two stances in Kant’s thinking: 1) The sky as an object of his scientific 
research and 2) The sky as a guide to moral consciousness. The latter introduces in Kant’s 
thinking the role of meteorology in establishing and crystallizing self-awareness.  

 
Keywords: meteosensitivity, Kant, self-awareness, sky, law. 

                                                 
6 Stranie întâlnire între Kant şi Hamlet în marginea tăcerii şi a referentului acesteia. Atunci 

când, în finalul piesei lui Shakespeare, Hamlet moare, invocă tăcerea cu privire la sine. Ultimele 
cuvinte sunt despre ordinea politică a lumii şi cine o va reprezenta, adică tot ce poate fi mai departe de 
subiectivitate: Dar Fortinbras, vă spun, va fi alesul. Aşa să-i spui. /…/ . Iar în privinţa sa, a sinelui şi 
prezenţei sale pe harta cunoaşterii, nimic: restul e tăcere.  
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HOMO NARRANS: NOTE DESPRE TIPOLOGIZAREA  
NARAŢIUNILOR CU CARACTER ISTORIC  

ÎN GÂNDIREA LUI JÖRN RÜSEN 

ANDI MIHALACHE∗ 

Homo narrans: Jörn Rüsen1 
 
Timpul a fost dintotdeauna văzut ca un pericol pentru stabilitatea relaţiilor 

interumane, mereu ulcerate de coşmarul incertitudinii. Şi cum ameninţarea lui cea 
mai radicală este, fără îndoială, moartea, naraţiunea îi apare omului ca una din cele 
mai bune exorcizări. Povestirea neutralizează oarecum această presiune extremă, 
implacabilă, a duratei. Iar istoria este povestirea-model cu care depăşim neliniştile, 
dându-ne modele de interpretare readaptabile vremurilor. Ea transcende ideea de 
mortalitate, lărgind orizontul de semnificaţii al unui eveniment dincolo de puterea 
de cuprindere a unui singur individ. Ajungem astfel la marele adevăr al întâmplă-
rilor din O mie şi una de nopţi sau Decameronul, unde personajele ştiau că a 
istorisi însemna a-ţi amâna extincţia. Naraţiunea era deci o demortificare simbolică 
a vieţii. 

În ceea ce priveşte naraţiunea istorică, Jörn Rüsen îi atribuie trei trăsături ce o 
individualizează:  

a) naraţiunea istorică este legată de mediile sociale ale memoriei; ea mobilizează 
acele fapte istorice încrustate în respectivele medii, astfel încât prezentul să devină 
inteligibil, iar viitorul realizabil;  

b) naraţiunea istorică organizează un fel de unitate internă între trecut, prezent 
şi viitor cu mijlocirea ideii de continuitate; care adaptează cunoaşterea precedentelor 
noastre semnificative la intenţiile şi speranţele cele mai recente;  

c) naraţiunea istorică serveşte la conservarea identităţii sociale a autorilor şi 
cititorilor/ascultătorilor săi, în deplină colaborare cu aceeaşi idee de continuitate; 
cea care ne convinge de perenitatea noastră simbolică, în ciuda atâtor prefaceri 
aducătoare de amnezie. 

                                                 
∗ Cercetător şt. I, dr., Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi, al Academiei Române; e-mail: 

mihalache_emanuelandi@yahoo.com. 
1 Ne concentrăm pe binecunoscuta lucrare a lui Jörn Rüsen, Studies in Metahistory, Pretoria, 

Human Sciences Research Council, 1993, 240 p. Nu ne permitem decât o simplă trecere în revistă a 
teoriilor sale, investigarea lor depăşind competenţele noastre. 
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A avea conştiinţa timpului este totuna cu a putea să povesteşti neîncetat, 
punându-te de acord cu evenimentele pe care el le aduce. Naraţiunea este, potrivit 
teoreticianului german, un construct discursiv pe baza căruia conştiinţa istorică îşi 
îndeplineşte funcţia de ghidare a vieţii cotidiene. Această competenţă, making 
sense of the past – cum o numeşte Rüsen, se divide în alte trei abilităţi, uşor defi-
nibile în termenii celor trei caracteristici ale naraţiunii: formă, conţinut, funcţie. 
Gândindu-ne la conţinut, putem vorbi de competenţa conferită nouă de experienţa 
istorică; referindu-ne la formă, invocăm funcţia de interpretare a istoriei; şi, în cele 
din urmă, căutând funcţia, nu găsim altceva decât capacitatea ei de orientare istorică 
prin intermediul comparaţiilor, antitezelor, analogiilor. Experienţa ne învaţă cum să 
reîntâlnim trecutul, cum să-i sesizăm particularităţile, cum să decelăm ceea ce desparte 
o epocă de alta. Interpretarea ne asigură abilitatea de a lega contradicţiile într-o 
sinteză coerentă, eliminând orice asperitate doar ca să obţinem o poveste cu sens, dar 
unul de „durată lungă”. Orientarea articulează identitatea individuală sau colectivă în 
funcţie de cunoaşterea istorică pe care vremea o afectează, o instrumentalizează, o 
perverteşte. Cu alte cuvinte, ne deprindem:  

a) să narativizăm distanţa dintre „noi” şi „ceilalţi”, accentele descriptive având 
întâietate în faţa judecăţilor de valoare2;  

b) să interpretăm şi să acomodăm aceste incongruenţe, găsindu-le, prin po-
vestire, un punct de intersecţie;  

c) să dăm interpretării o aplicare în practică, singura aptă să o menţină în 
memoria generaţiilor. 

Jörn Rüsen urmăreşte strategiile culturale care dau un înţeles sau altul expe-
rienţelor temporale ale omenirii. Raportându-se la constante antropologice prin 
lentila cărora investighează semnificaţiile date timpului, Jörn Rüsen arată că principala 
noastră ipostază este aceea de homo narrans: interpretarea contingenţelor, accidentelor 
şi traumelor din istorie se face spunând o poveste.  

În centrul preocupărilor lui Jörn Rüsen se află noţiunea de conştiinţă istorică 
(historical consciousness), din care încearcă să extragă nu o istorie a istoriografiei, 
                                                 

2 Căutând, cum spune el, four means for plausibility, Jörn Rüsen ne asigură că acestea ar fi 
experienţa, explicaţia, interpretarea şi semnificaţia. Iată un fragment mai amplu chiar din scrierile 
marelui cărturar german: „a) Histories want to be true in terms of what they claim about the past: that 
what is told in the present has in fact taken place in the past; b) Histories want to be true in terms of 
how they explain the reported events of the past; c) Histories want to be true in terms of what they 
claim about the meaning of the past for conceptualization of time in the cultural orientations of the 
present. Finally, d) histories want to be true in terms of how they represent the interpretation of 
factual past events for the sake of the present through narrative. To reveal the scholarly character of 
historical thinking, we need to identify the cognitive elements in these criteria of truth: the first is 
empirical evidence, the second is theory. (a) Empirical evidence refers to the factuality of reported 
events; (b) Theory refers to the inner factual coherence of these events that explains the relation 
between the separate facts in a temporal context. In the third instance, (c) norms and values come into 
play, that is the normative points of reference in the practical orientation of daily life. The cognitive 
form of these points of reference is a value judgement. Fourth and finally, (d) a synthesis is formed out of 
evidence, theory and normative standards through the narrative coherence of a story” (Jörn Rüsen, Evidence 
and Meaning. A Theory of Historical Studies, New York & Oxford, Berghahn Books, 2017, pp. 36–37). 
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ci una a modalităţilor de integrare în durată; adică un caleidoscop al felurilor de a 
ne trăi, recunoaşte şi accepta istoricitatea. După Jörn Rüsen, istoria societăţilor este, 
în esenţă, istoria actelor de interpretare şi de resemnificare a scurgerii anilor, în 
subtextul lor găsindu-se mereu o lectură asupra lumii şi a propriei identităţi. Urmăreşte, 
aşadar, un mecanism de autodesemnare simbolică, aflat la originile oricărui fapt 
din istoria culturii; sau cum spunea el însuşi, într-un alt context, to understand the 
understanding of time […] as a means for empirical research, mainly in intercultural 
comparison. 

Timpul este o dimensiune fundamentală a vieţii noastre, dar fiind tulburat de 
numeroase contingenţe, firul său nu poate fi urmărit decât în funcţie de specificul 
cultural al societăţii analizate. Şi, în plus, nu există nicio orientare temporală care 
să nu subziste fără o complexă întrepătrundere între aşteptare şi memorie. Ştim că 
istoria, aşa cum o înţelegem astăzi, nu poate fi reperată, ca scriitură, în toate 
culturile şi nici în toate epocile. Dar întotdeauna omul şi-a dorit să conceptualizeze 
timpul, distingându-i dimensiunile trecute, prezente şi viitoare. Mai mult, în orice 
societate, experienţa timpului ia forma unei matrice de semnificaţii (pattern of 
significance), care face schimbările inteligibil-acceptabile, ghidând astfel activităţile 
umane curente. Identificându-le, înţelegem, indirect însă, ce schimbare contează şi 
cum anume se impune ea în fricile, speranţele şi amintirile noastre, graţie unor 
gesturi, meditaţii sau atitudini ce nu au ca primă intenţie gestionarea relaţiei dintre 
om şi istorie. În toate societăţile, povestirea a fost acea practică de ordin cultural 
care procura interpretările necesare apărării identităţii sociale; în aşa fel încât însăşi 
contingenţa – definită de Rüsen drept ceva petrecut by chance, occurent by accindent, 
being out of order, beyond a pattern of meaning – să devină o semnificantă a 
dezideratelor colective dintr-un moment anume. Prin intermediul naraţiunii3 care 
selectează şi omite, integrează şi dă sens, gândirea domină hazardurile istoriei şi 
toate acele provocări ce perturbă nevoia de a ne reprezenta scurgerea anilor cât mai 
raţional sau mai liniştitor cu putinţă. Naraţiunea resemnifică experienţa umană a 
timpului; ea descoperă în fiecare eveniment nişte rosturi cu ajutorul cărora fluiditatea 
impasibilă a duratei este frântă în secvenţe bine delimitate din punct de vedere 
temporal şi suficiente lor înşile din punct de vedere explicativ (shape of time). În 
societăţile arhaice, această aspiraţie către explicaţii omnivalabile s-a concretizat în 
raportarea destinului individual la nişte repere cosmice, atotcuprinzătoare, expiatorii, 
atemporale, deseori anacronice. În epoca modernă însă, locul cosmologiilor a fost 
luat de istorii universale care dau curs ispitei totalizante doar la nivel sublunar, dar 
fără a ezita să apeleze la recuzita retoricii de tip eshatologic. Jörn Rüsen fixează 
centrul de greutate al demonstraţiei sale la intersecţia experienţei de viaţă cu inter-
pretarea acesteia. Considerând că nu există întâmplare căreia să nu-i găsim 
                                                 

3 Se face distincţia „între analiza istoriei (evenimente, reale sau ficţionale, povestite) şi cea a 
povestirii (discursul care povesteşte): prima este centrată pe studiul motivelor, temelor şi funcţiilor; 
cea de a doua, ţinând de naratologie, analizează modalităţile de prezentare a istoriei”. Vezi Oswald 
Ducrot & Jean-Marie Schaeffer, Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului, traducere de 
Anca Măgureanu, Viorel Vişan, Marina Păunescu, Bucureşti, Editura Babel, 1996, p. 458. 
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semnificaţii pentru mai târziu, el caută în aceste fabule intenţionalitatea, acel amestec, 
greu sesizabil, de prejudecată şi premeditare, ce ne ghidează discret memoria, intuiţiile, 
expectativele. 

Naraţiunea este una din modalităţile de a înşela timpul, de a cădea la învoială 
cu evenimentele, de a negocia nişte concluzii care să salveze imaginea de sine şi 
compatibilitatea noastră cu istoriile următoare. Propunând o tipologie a regimurilor 
temporale, Rüsen remarcă: 

• în primul rând, o dimensiune mitică, divină a timpului, strict separată de cea 
umană, de viaţa de zi cu zi;  

• în al doilea rând, o dimensiune istorică, a şirurilor de fapte şi a seriilor 
cauzale, împărţită şi ea în naraţiuni tradiţionale, exemplare, critice şi genetice;  

• în treilea rând, o dimensiune alegorică, rezumată în formula historia 
magistra vitae; cu rosturi evident pedagogice, valabile oricând şi de aceea 
văzută ca dimensiune extra-temporală;  

• în al patrulea rând, o dimensiune mistică, de sfârşit al vremurilor, în care 
primele trei se combină, dar nu într-un meta-temporal moment, ci în Kairos: când 
transcendenţa se întrupează într-o situaţie istorică bine determinată (încarnarea lui 
Dumnezeu-Tatăl în fiul său Iisus). 

Primele două registre, mitic şi istoric, trezindu-i interesul în mod special, Jörn 
Rüsen vine cu alte precizări. Bunăoară, vede sentimentul religios al timpului în trei 
variante:  

a) timpul eshatologic, care face ca sfârşitul istoriei sacre să depindă, 
paradoxal, de fiecare act al istoriei profane, punând în relaţie de filiaţie sau de 
semnificant – semnificat epoci izolate una de alta din punct de vedere cronologic; 
modul cum Vechiul Testament îl „anunţă” pe cel Nou exemplifică destul de bine 
puterea de semnificare a unei naraţiuni care, prin intermediul analogiei, poate 
conferi unui singur fapt, crucificarea, o capacitate de simbolizare, de unificare 
transculturală; 

b) dacă în plan eshatologic există o bună mediere între ceea ce a fost înainte 
şi ceea ce urmează, între istoria oamenilor şi cea a zeilor, sensul apocaliptic aduce 
o ruptură netă a timpului divin de cel prozaic;  

c) atunci când apocalipticului i se dau înţelesuri mundane, putem vorbi de 
simţul imediat al timpului, în care devenirea este pusă sub semnul întrebării în aşa 
fel încât legătura dintre „înainte” şi „după” este tăiată, la fel ca şi conexiunile cu 
alte evenimente; ruptura este ţinută minte şi primeşte sens din ea însăşi, din 
unicitatea ei (poate şocantă), fiind prezervată şi reiterată graţie comemorărilor.  

În plan istoric, funcţia orientativă a naraţiunii se realizează în patru ipostaze 
(tradiţională, exemplară, critică, genetică) corespunzătoare, fiecare în parte, celor 
patru condiţii pe care Jörn Rüsen le consideră indispensabile acordului cu noi înşine 
şi persistenţei eului: afirmarea, regularitatea, negarea, transformarea. 

Naraţiunile tradiţionale păstrează memoria originilor. Ele conservă configuraţia 
vieţii cotidiene, continuitatea organizării sociale iniţiale, prezervarea identităţii 
colective prin afirmarea şi recunoaşterea unor coduri culturale ce o reprezintă; şi, 
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de ce nu, întreţinerea unui sens reactualizat al timpului ca simţ al eternităţii active, al 
unui viitor ce „intervine” mereu în prezent. Sunt povestiri fondatoare, genealogice, 
integratoare, legitimante, jubiliare; sunt limitate din punctul de vedere al conţinutului 
empiric; sunt spuse de unii altora, în ideea de a verifica/păstra soliditatea relaţiilor 
interpersonale, aşa-numitul togetherness – a fi împreună – de care vorbeşte Rüsen. 
Şi atunci când aceste povestiri rezistă sub forma unor tradiţii sublimate în compor-
tamentul social, conştiinţa istorică este revigorată prin reiterarea narativă a unor 
evenimente instauratoare, dovedind astfel forţa unificatoare a valorilor religioase 
sau morale.  

Naraţiunile exemplare perpetuează memoria acelor cazuri particulare care 
ilustrează norme cu caracter general. Ele anunţă trecerea de la faptele imemoriale 
la faptele empirice atestabile, de la argumentul tradiţiei la cel al regulii, de la 
valorile morale bine contextualizate – în funcţie de cultura sau religia locului – la 
extrapolări care îşi uită sursa, devenind atemporale şi aspaţiale. Dacă naraţiunile 
tradiţionale au un echivalent destul de firav în realitate, memoria istorică este 
structurată de exemple; includ aşadar un număr infinit de fapte trecute ce nu au o 
semnificaţie prin ele însele, ci numai în corespondenţă cu o idee preconceput-
abstractă despre om şi istorie. Marxismul, de pildă, este, în felul său, o naraţiune 
exemplară; el extrage principii de mare întindere din întâmplări cu nişte consecinţe 
foarte restrânse; mai mult chiar, prin analogie, marxismul extinde interpretarea 
acestor mici „pilule” narative asupra tuturor faptelor asemănătoare. 

Naraţiunile critice, aparţinând modernităţii, contestă memoria evoluţiilor de 
până atunci, chestionând idei cum ar fi tradiţia, identitatea, valorile consacrate. În 
ipostaza lor critică, naraţiunile sunt mai mult nişte anti-povestiri, punând în discuţie 
convenţiile sociale care stau la temelia înţelegerii timpului. Deschid calea unor noi 
coduri culturale; şi subzistă din perseverenta rememorare a „devierilor” ce subminează 
ideea, culturală şi ea, de continuitate. Pretind că o salvează chiar prin ceea ce ele 
vor să distrugă, sub acoperirea dorinţei de a separa binele de rău, „progresul” de 
„reacţiune”. Construiesc identitatea prin negaţie, subliniind ceea ce nu este o colec-
tivitate. În asemenea naraţiuni, faptul empiric este mai mereu un contra-argument, o 
mostră de contra-realitate, o probă a decăderii sistemului de norme în vigoare. Nu 
întâmplător, tendinţa de a se utiliza teorii generale, atotcuprinzătoare, este respinsă 
ca neavenită, optându-se pentru inventarierea ori fetişizarea rupturilor. Se spune „nu” 
oricărui tip de predeterminare, contribuţia acestor naraţiuni la dezvoltarea valorilor 
sociale constând chiar în critica acestor valori. Naraţiunile critice relativizează 
anumite precepte ori le dislocă spre a le înlocui cu altele, confruntându-le sistematic 
cu dovezi palpabile ale originii lor partizane, ipocrite; sau construind antiteze între 
aspiraţia lor spre universalitate şi aplicabilitatea lor restrânsă. 

Naraţiunile genetice întreţin o memorie a transformărilor propriu-zise, a 
devenirilor în curs. Acest gen de relatări percep continuitatea ca o stabilitate 
dinamică; iar identitatea ca o mediere între vechi şi nou, în care schimbările şi 
permanenţele fac parte din procesul de autodefinire; şi, în cele din urmă, definesc 
sensul timpului ca simţ al temporalizării, al contextualizării, al istoricizării valorilor 
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prin acceptarea alterităţii, a culturilor străine, a pluralităţii punctelor de vedere. 
Dominant aici este progresul, în cursul căruia valorile nu se schimbă decât pentru a 
se adapta mai bine momentului şi a se permanentiza. Ele marchează trecerea de la 
morala premodernă, teoretic una a reperelor imuabile, la morala modernă, obedientă 
împrejurărilor care îi dau naştere. Principiile morale includ de acum posibilitatea 
propriei lor metamorfoze. Dacă naraţiunile critice înlocuiesc un pattern cu altul, 
naraţiunile genetice vin cu ideea că schimbarea este grăitoare prin ea însăşi. Povestirile 
de tip genetic devin ele însele agente ale acestei substituiri, luând-o sub control şi 
dându-i astfel o justificare cu care oamenii înfruntă angoasele viitorului. Naraţiunile 
din această categorie domesticesc noutatea, înfăţişând-o ca simbioză între precedent 
şi nemaivăzut, ca metamorfoză aproape miraculoasă a străinului în ceva familiar 
nouă. În procesul modernizării, asemenea fabule promovează continuitatea în 
forma ei activă, făcând din reformarea obiceiurilor de viaţă tradiţională însăşi 
condiţia apărării lor. 

Simţul timpului prinde contur odată cu împărţirea istoriei în epoci, chiar 
propria noastră viaţă căpătând sens din racordarea la această periodizare. Numai că 
Jörn Rüsen nu e interesat atât de criteriile acestor compartimentări cât de substratul 
lor cultural, preexistent, aproape inconştient; este preocupat de modurile diferite în 
care oamenii au construit, de-a lungul istoriei, ideile de obiectivitate, adevăr, 
probitate. Pe urmele lui Paul Ricœur, Rüsen deosebeşte trei feluri în care reprezen-
tările noastre despre timp ne influenţează, involuntar, viaţa:  

a) funcţional, puţin conştientizat, instinctual aproape, cotidian, activând în 
contexte culturale predeterminate, ca „invenţie”; în sensul construcţiei sale umane, 
imemoriale, nedatabile, simbolice, convenţionale;  

b) reflexiv, instituţionalizat prin naraţiune de instanţe religioase, ştiinţifice 
sau politice îndrituite să dea evoluţiei sociale o interpretare globală, unanim accep-
tată, dacă nu canonizată;  

c) operativ, atunci când reflexivitatea este pusă în practică şi coordonează, 
legitimează sau temperează, la modul concret, activităţile sociale. Fiecare din cele 
trei stadii depinde de celelalte două, neexistând acţiune umană fără o „acoperire” 
valorică ulterioară, extinsă uneori, mult mai departe, asupra unor acţiuni lipsite de 
legătură cu motivaţia iniţială. 

La nivelul teoriei istoriei, conceptualizarea timpului a cunoscut numeroase 
recalibrări, care au afectat mai ales interpretările totalizante ale istoriei, date de 
Kant, Hegel, Marx etc. Tentativa de a descoperi o concepţie unică despre timp, 
aplicabilă oricărei culturi şi oricărei perioade, şi-a pierdut astăzi credibilitatea 
ştiinţifică. Acest eşec se datorează unei noi filozofii a istoriei, deosebită de prece-
denta, prin logica sa reconstitutivă, sau reconstructivă cum crede Rüsen; voit frag-
mentară, şi nu teleologică, dedicată unui sfârşit dinainte ştiut sau unei idei 
preconcepute despre trecutul omenirii. Altfel spus, în perioada premodernă, timpul 
era văzut ca o calitate obiectivă a lucrurilor şi evenimentelor, oricum preexistentă 
nouă (every thing has its own time); acum însă, timpul este considerat un construct 
arbitrar al minţii umane. Chiar şi timpul natural, iniţial intangibil şi imperturbabil, este 
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văzut aidoma, ca proiecţie subiectivă a gândirii noastre, datorită raţionalizării/matema-
tizării la care a fost supus prin intermediul cifrelor. 

Rüsen găseşte şi trei modalităţi de contestare a vechilor concepţii despre 
lume:  

a) un prim tip ar fi cel căruia îi spune normal, şi care provoacă potenţialul 
interpretativ al unei societăţi, făcând-o să povestească şi să integreze astfel noutatea 
oarecum fără efort, punând la lucru numai paradigmele în vigoare; în acest caz, 
miturile fondatoare ale unei cetăţi nu numai că nu sunt puse în discuţie ci, 
dimpotrivă, se autoconfirmă chiar prin intermediul acelui fapt neprevăzut care le 
solicită şi le scoate în evidenţă capacitatea de a învinge o posibilă ruptură cu 
ajutorul fabulei;  

b) un al doilea tip ar fi cel critic, când o experienţă inedită nu poate fi inclusă 
în cadrul narativ şi cultural existent, necesitând o reformulare a naraţiunilor cu care 
societatea făcuse până atunci faţă provocărilor de orice fel; adică se încearcă mutări 
de accente din planul religios în acela moral ori din acela metafizic în cel 
ontologic; 

c) un caz extrem este cel traumatic, când o criză anume, imposibil de integrat 
în istoria de până atunci, nu schimbă cosmologia în vigoare, ci o distruge pur şi 
simplu, fără putinţa de a o înlocui prea curând cu o altă interpretare a lumii noastre; 
cel mai cunoscut caz este, bineînţeles, Holocaustul. 

Pentru Jörn Rüsen, timpul înseamnă ceva mai mult decât conceptele care 
încearcă să îl delimiteze, acesta transgresându-le datorită dinamicei deveniri a colec-
tivităţilor. Experienţa timpului constituie deci o permanentă provocare, depăşind 
mereu definiţiile livreşti şi modificându-le conţinutul în funcţie de ultimele evenimente. 
De aceea, restricţiile care ni se impun în însuşirea ideii de „timp” se acomodează 
cât se poate de bine cu spectaculoasa istoricitate a acestei noţiuni. 

Nu orice relaţie cu trecutul este istorică per se. Caracterul istoric al unui fapt 
anume rezultă din acele contacte care ne sugerează diferenţele calitative dintre 
trecut şi prezent. Un trecut este istoric atunci când se întinde dincolo de limitele 
ţinerii noastre de minte, prezentând calităţi ce fac din el, simultan, ceva revolut şi, 
totodată, actual. Pare autentic numai dacă este activ în prezentul comunităţii care îl 
resuscită, deoarece autenticitatea este calitatea existenţială a amintirii. Cu alte cuvinte, 
conştiinţa istorică se originează în memorie, principalul constituent al subiectivităţii 
umane.  

Narativitatea şi obiectivitatea sunt cele două dimensiuni de bază ale cercetării 
istorice. Prima apropie studiile istorice de literatură, de reprezentările ei dătătoare 
de sens, cea de a doua tinde spre o cunoaştere garantată de reguli prestabilite, care 
să furnizeze concluzii cât mai puţin arbitrare. În perioada premodernă, munca 
istoricului era apreciată ca literatură cu scopuri veritative; una plăcută auzului: un 
fel de roman adevărat ori, dacă nu, atunci o carte de înţelepciune. În epoca modernă, 
raţionalizarea cercetării prin norme unanim acceptate dădea senzaţia plusului de 
obiectivitate şi ambiţia de a reconstitui istoria întocmai, aşa cum a fost ea în 
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realitate. În timpurile premoderne, atenţia cădea pe relaţia dintre istoric şi auditoriul 
său, pe obligaţia morală a celui dintâi de a înfăţişa ascultătorilor fapte istorice 
despovărate de ficţionalitate, din care să se poată trage învăţăminte sau reguli de 
conduită în practica de zi cu zi. Dimpotrivă, discursul istoric modern respinge 
dependenţa de gusturile publicului, arătând că totul se restrânge numai la raporturile 
dintre istoric şi obiectul său de cercetare, documentul. Acesta ne-ar asigura – 
credeau cei din secolul al XIX-lea – recuperarea integrală a istoriei; pe care Leopold 
von Ranke o vedea drept o realitate neperisabilă care, sublimată în urme de ordin 
material, îşi aştepta cuminte descoperitorii. De la fidelitatea faţă de tradiţie, se 
trecea, începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, la încrederea în 
istoric. Nimeni nu îşi făcea griji pentru confuzia dintre voinţa istoricului de a 
cunoaşte şi felul inevitabil arbitrar în care îşi „decupa” domeniul de interes, afectând 
din start rezultatele anchetei. Obiectul cercetării, trecutul, nemaiexistând la modul 
palpabil, istoricul este, deci, şi judecător, şi parte, alegând, din infinitatea surselor, 
doar pe acelea care îi sprijină ipotezele. De vreme ce ţinta curiozităţii sale nu îi preexistă 
în totalitate, la fel ca în ştiinţele exacte, istoricul însuşi construind-o, suprapunerea 
dintre obiectul cunoaşterii şi criteriile destinate studierii lui pare inevitabilă. Nu 
rareori, folosind aceleaşi documente, dar puneri în intrigă diferite, istoricii ajungeau 
la concluzii absolut antinomice. Afirmat drept critică a modernităţii la începutul 
anilor ’70 ai secolului al XX-lea, postmodernismul a condamnat acest scientism şi 
pretenţiile lui de obiectivitate, punând accentul pe aspectele retorico-lingvistice ale 
naraţiunii istorice; pe modul în care limbajul ne mediază accesul la trecut; pe 
analiza discursului istoric ca text literar; pe disjuncţia dintre faptul istoric „brut” şi 
reprezentarea lui în istoriografie. 

Propunându-şi unele nuanţări, Jörn Rüsen spune că istoria încearcă să fie 
obiectivă în două feluri:  

a) ca depozitară a cunoştinţelor de ordin practic, anecdotic, legendar, valoric, 
sapienţial; în această ipostază, timpul este venerat în calitate de sediment al dezvoltărilor 
trecutului care îşi spun acum cuvântul în prezent;  

b) ca ştiinţă întemeiată pe critica izvoarelor susceptibile să ne dea informaţii 
despre felul cum s-a petrecut un fapt istoric, cine i-au fost actorii, unde s-a produs 
şi când a avut loc. Dar Rüsen nu uită că, în plan social, experienţa împărtăşită a 
avut totdeauna câştig de cauză în faţa documentului studiat. Prin prisma naraţiu-
nilor cu care se înscriu în durată, într-un mod acceptabil pentru ei, oamenii îşi 
procură o identitate istorică. Astfel, individul devine parte a unui ansamblu temporal 
mai larg decât limitele propriei vieţi, pe care le transcende cu mijloacele memoriei. 
De pildă, acest gen de imortalitate se regăseşte foarte bine în identitatea naţională. 
Deducem de aici că adevărul este o chestiune de consens, periodic negociat între 
povestitorii şi ascultătorii care îşi pun de acord viziunile despre trecut. El este 
subordonat conştiinţei istorice sau, altfel spus, acelor concepţii despre actualitatea 
trecutului care, prin personificarea anumitor durate de timp, dându-li-se o anume 
concreteţe; uşor de remarcat, bunăoară, în cazul unor tratate de pace mai longevive, 



 Homo narrans: note despre tipologizarea naraţiunilor în gândirea lui Jörn Rüsen 259 

capabile să facă epocă. În aceste cazuri, conştiinţa istorică îmbracă valori morale – 
cum ar fi loialitatea ori probitatea – în haina percepţiilor despre timp, mediindu-le, 
sintetizându-le şi legându-le retrospectiv de situaţii concrete. Nu este deci vorba de 
o plauzibilitate logică a valorilor, în sensul coerenţei lor teoretice, ci de o plauzibi-
litate practică, în sensul că au o bună relaţie cu realitatea. Acumularea unor informaţii 
de ordin istoric, transmise din generaţie în generaţie, duce aşadar la coagularea unor 
modele de interpretare ce adună diferite tipuri de cunoaştere a trecutului într-un 
ansamblu comprehensiv, într-o imagine dezirabilă a istoriei. Aceste modele interpre-
tative nu iau neapărat forma unor teorii, dar pun totuşi la dispoziţia noastră anumite 
chei de interpretare. Ele nu facilitează cunoaşterea istoriei, aşa cum o înţelegem 
astăzi, ci activează mai mult la nivelul reflex al observaţiei şi ordonării datelor, 
hotărând care eveniment/fenomen merită ţinut minte. Odată cu trecerea timpului şi 
cu strângerea cât mai multor informaţii, cresc şi competenţele noastre în interpretarea 
istoriei, ceea ce înseamnă că paradigmele dominante sunt puse în discuţie tot mai 
des; devin tot mai flexibile şi includ treptat versiunile „apocrife” în argumentaţia de 
tip academic. Modelul explicativ tradiţional ajunge să fie exemplar, cel exemplar 
evoluează spre stadiul critic, iar cel critic tinde spre ipostaza lui genetică. 

Procesul globalizării a sporit atenţia pentru studiile comparative4, stimulând 
ieşirea din cadrele idiomatice ale ideologiilor naţionale sau regionale, occidentale 
sau orientale. Jörn Rüsen crede că e cazul să nu mai judecăm culturile ca entităţi 
imuabile, autonome, independente una de alta, cu limbaje şi coduri culturale numai 
ale lor, intraductibile. Ne recomandă să ne oprim asupra istoricităţii lor şi, nu în 
ultimul rând, asupra interferenţelor prin care, în timp, şi-au cosmetizat formele spre 
a-şi păstra mai bine conţinuturile. 

Considerând că identitatea istorică reiese din repovestirea unor întâmplări 
exemplare de către generaţiile care le istorisesc iar şi iar, perpetuu, Jörn Rüsen 
propune cititorilor săi o tipologie a acestor evenimente:  

a) evenimente cu funcţie pozitivă, fondatoare, cum ar fi plecarea din robia 
egipteană la evrei, învierea lui Iisus la creştini, Declaraţia de Independenţă la 
americani;  

b) evenimente care forjează identităţi într-un mod negativ, când oamenii se 
autodefinesc şi îşi consolidează imaginea de sine încercând să reziste unor împre-
jurări nefaste, care le contestă vehement valorile, felul de a trăi. Cea mai potrivită 
ilustrare este Holocaustul, datorită rolului avut în reconturarea postbelică a identităţii 
evreieşti şi a celei germane deopotrivă: evreii au făcut din experienţa concentraţio-
nară epicentrul memoriei naţionale, în timp ce germanii se străduiesc şi astăzi să se 
împace cu povara unei uriaşe vinovăţii;  

c) evenimente ori lanţuri de evenimente care înlocuiesc mai vechile concepţii 
despre identitatea colectivă cu altele mai noi; un exemplu ar fi acela când schim-
                                                 

4 Cu menţiunea că studiile comparative prezintă pericolul de a lua un detaliu oarecare drept 
adevăr în sine. Vezi Chris Lorenz, Comparative Historiography: Problems and Perspectives, în 
„History and Theory”, vol. 38, no. 1, Feb. 1999, pp. 25–39. 
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bările înseşi devin obiect al comemorărilor, înlocuind, totodată, imaginea de sine 
iniţială cu o alta mai adaptată situaţiei actuale; de pildă, procesul de secularizare care 
transformă identitatea religioasă într-una laică, de obicei etnică.  

Rüsen insistă însă asupra influenţelor reciproce existente între experienţa 
unei crize şi formarea unei identităţi sociale cu mijlocirea inevitabilă a conştiinţei 
istorice. Teoreticianul german asociază noţiunea de criză acelora de contingenţă, de 
aleatoriu, de nepremeditare, de bruscare a sentimentului continuităţii temporale; 
când constatăm, neputincioşi, că de acum încolo nimic nu va mai fi la fel. Acestor 
dezordini mentale, conştiinţa istorică le răspunde: fie cu numeroase tentative de 
raţionalizare, adică de integrare a lucrurilor aparent fără noimă într-o ordine 
narativă, într-o poveste care ne convinge că faptul imprevizibil se înscria de multă 
vreme în orizontul nostru de aşteptare; fie, mai grav, cu înlocuirea grilelor culturale 
prin care lecturam, până atunci, realitatea imediată. Rüsen crede că evoluţia gândirii 
istorice este cel mai bine redată de aceste discontinuităţi (traume, calamităţi), în faţa 
cărora culturile se mobilizează, evidenţiind în mod expres convingeri până atunci 
neverbalizate, neasumate, dacă nu chiar negate. De aceea, se poate spune că la 
originile conştiinţei istorice stă, deseori, o criză, în jurul căreia individul îşi recon-
struieşte identitatea; adică propria coerenţă în relaţie cu ceilalţi şi cu el însuşi. 
Suntem ceea ce suntem datorită unor evenimente sau în pofida acestora. Nu întâmplător, 
Jörn Rüsen se opreşte asupra locului pe care faptul traumatic îl deţine în istorie. 
Trauma nu este altceva decât incapacitatea de a răspunde la întrebarea „de ce?”. 
Neputându-i găsi o logică, ea ne debusolează; ne împinge dincolo de obişnuinţele 
cotidiene şi de limitele cunoaşterii de sine, silindu-ne să-i descoperim, totuşi, un 
rost; unul prin care să redescoperim o anumită predictibilitate a existenţei. Or, 
istoricizarea este ea însăşi o strategie culturală de surmontare a tulburărilor de 
autopercepere colectivă, iscate din marile catastrofe, de felul ciumei din secolul 
al XIV-lea. Atunci când oamenii încep să spună povestea a ceea ce s-a întâmplat, ei 
schiţează deja primul pas în direcţia aducerii acelui traumatism în marginile unei 
noi concepţii despre ei înşişi. La sfârşitul acestui drum, naraţiunea acordă traumei 
un loc anume într-un şir de evenimente sau de relaţii cauză – efect, „aclimatizând-o” 
într-o istorie oarecare şi anihilându-i astfel forţa destructivă. A scrie istorie 
înseamnă să propui alte sensuri unor fapte în aparenţă entropice, inexplicabile, 
absurde. Pentru identitatea noastră, ideea de continuitate în timp este sinonimă cu 
logicul, cu raţionalul şi cu previzibilul ca atribute indispensabile ale gândirii noastre. 
În consecinţă, detraumatizarea prin istoricizare se realizează cu ajutorul unor 
strategii narative; graţie lor, întâmplări fără precedent sunt „domesticite”, sunt puse 
într-un context istoric:  

a) anonimizarea este cea mai la îndemână, lăsând culpa pe seama unor 
colectivităţi, epoci şi îndeosebi noţiuni ce nu pot fi responsabilizate la modul 
concret; exemplificăm cu ideile de „străin”, „destin”, „mileniu întunecat”, „tranziţie”, 
„vreme de război” şi alţi asemenea actori neaparţinând ordinii curente a lucrurilor;  

b) clasificarea subsumează trauma unor categorii de evenimente deja cunoscute 
nouă, ajutând victimele să-şi definească şi să-şi înţeleagă drama; desemnând-o în 
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termeni consacraţi, aceasta îşi pierde singularitatea, doza şocantă de neprevăzut şi 
neinteligibil; însăşi folosirea cuvântului „tragedie” ne sugerează lucruri oribile, dar 
care fac parte dintr-o poveste cu un anumit mesaj pentru participanţi şi asistenţă;  

c) normalizarea dă sens, dizolvând potenţialul perturbator al celor întâmplate; în 
acest caz, trauma apare drept ceva care are loc de când lumea, în toate spaţiile şi 
toate timpurile, fiind explicată ca o realitate înrădăcinată în aşa-zisa „natură umană”, 
aceeaşi de la bun început;  

d) moralizarea domesticeşte şi ea puterea traumei, apelând la valoarea 
ilustrativă şi pedagogică a exemplificării; nefericitul eveniment devine un „caz” 
care concretizează o permanenţă, o „lege” a istoriei, a comportamentului uman; unele 
traume pot ajunge, cu timpul, modele pozitive, important fiind ca povestirea lor să 
emoţioneze; exemplele cele mai apropiate publicului românesc sunt bătălia de la 
Kossovopolje (1389), mai precis transfigurarea unei înfrângeri pe câmpul de luptă 
într-un martiraj, într-o victorie morală a sârbilor, sau filmul Lista lui Schindler, 
care subliniază importanţa deciziei umane şi faptul că nu am învăţat încă suficient 
din Holocaust;  

e) teleologizarea împacă trecutul traumatizant cu prezentul prin faptul că 
evenimentul produs cândva este înscris într-o serie cauzală care duce direct în 
actualitate, justificând-o, legitimând-o pe cea din urmă. În discursurile de această 
factură se spune că toate suferinţele comunităţii nu au fost zadarnice, ele întemeind 
până la urmă contemporaneitatea luminoasă: statul Israel ca efect al Holocaustului 
este cel mai cunoscut precedent; tradusă ca etapă sau jertfă inevitabilă pe drumul 
către o mare reuşită, trauma nu mai presupune ameninţarea recidivei şi tocmai prin 
acest caracter irepetabil devine întrucâtva memorabilă, dar în sensul merituos al 
cuvântului;  

f) reflecţia metaistorică evaporă trauma prin abstractizare, o eludează printr-un 
limbaj scientist despre istorie în general, despre modurile ei de reprezentare, despre 
raporturile ei cu adevărul şi cu ficţiunea, despre tot ceea ar caracteriza-o, în general, 
ca experienţă şi ca disciplină academică. Toate aceste strategii istoriografice de 
tratare a traumei urmăresc, potrivit lui Rüsen, extrateritorializarea acelui trecut ce 
nu vrea să treacă, încercând să îl elimine din biografiile colective şi să îl atribuie 
altor actori, altor responsabilităţi, altor istorii. 

După cum uşor putem observa, identitatea nu este o unitate uşor delimitabilă, 
la vedere, ci un compromis între diferenţele şi asemănările dintre oameni, un mod 
de a trăi împreună cu alţii şi de a-ţi crea sentimentul apartenenţei la o lume 
(intersubiectivity). Ea provine din două surse:  

a) transferul trăsăturilor identitare de la o generaţie la alta, de la trăirile 
cotidiene şi acumulările cognitive ale comunităţii la cele ale individului şi, uneori, 
invers; altfel spus, de la înlănţuirea biologic-generaţională la o unitate temporală, 
transindividuală, a trecutului, prezentului şi viitorului, pe care oamenii o receptează 
drept conştiinţă colectivă;  

b) dezvoltarea ei din fapte trecute, dar păstrate în actualitate graţie memoriei 
sau consecinţelor de lungă durată pe care respectivele întâmplări le-au avut. Cu 
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toate că memoria şi conştiinţa istorică sunt dependente una de alta, ele nu desem-
nează unul şi acelaşi lucru. Conştiinţa istorică are, într-adevăr, memoria ca punct de 
plecare; dar ea reclădeşte un trecut aflat dincolo de aducerile aminte ale grupurilor 
sociale sau indivizilor în viaţă. Ea chiar fortifică ori dă noi profiluri acestei memorii, 
prin faptul că îi cedează experienţe de secole în forma conceptualizată ori codificată a 
unor valori, cutume şi mituri însuşite de noi ca şi cum ar fi amintiri personale. Graţie 
plusului de cunoaştere pe care conştiinţa istorică îl dă memoriei, cea din urmă îşi 
măreşte puterea de cuprindere, racordându-ne la trecuturi altfel pierdute şi la o 
continuitate de generaţii greu de imaginat cu alte mijloace. 

În definitivarea unei identităţi istorice, evenimentele joacă un rol decisiv. Ele 
sunt trăite, rememorate sau chiar comemorate şi, astfel, explicate, reprezentate, accep-
tate drept componente esenţiale ale imaginii de sine. În plus, oamenii se identifică de 
multe ori cu propria dramă, contingenţa/hazardul acesteia ajungând, surprinzător, 
să semnifice unicitatea, originalitatea identităţii lor. Războiul, de exemplu, a fost 
dintotdeauna un element al identităţii personale şi sociale, fiind trăit ca rit de 
trecere, ca eveniment-limită. De asemenea, în societăţile arhaice, fiecare etapă a 
vieţii era acompaniată de o festivitate ce traducea destul de fidel imaginea pe care 
comunitatea o avea despre individ şi reciproc, modul în care acesta îşi vedea 
raporturile cu ceilalţi. Ulterior, evenimentele speciale erau ţinute în viaţă de 
memoria generaţiilor; ea perpetua, fie prin ritual, fie prin exerciţiul comunicării şi 
al interacţiunii sociale, identitatea constituită în jurul acelor momente. 

Din cele prezentate mai sus nu trebuie să înţelegem că această conştiinţă 
istorică s-ar limita doar să aplice valorile prezentului evenimentelor trecutului. 
Lucrurile sunt mult mai complicate. Viaţa noastră este marcată, vizibil sau nu, de fapte 
istorice ale căror repercusiuni se fac simţite înainte de a fi luate în atenţie de 
istoricii care le găsesc înţelesuri conforme mai mult contemporaneităţii lor şi mai 
puţin contextului istoric originar. Identitatea socială nu este doar imaginată, construită 
sau inventată sub impulsul prejudecăţilor de ordin cultural, ci este predeterminată, 
în mod real, de evenimentul propriu-zis, „inocent” din punctul de vedere al interpre-
tării, al recrutării lui în ordinea unei naraţiuni istorice. Din cele afirmate de Rüsen, 
deducem că posteritatea faptului istoric comportă mai multe nivele de reprezentare, 
diversificate fie în funcţie de apropierea sau distanţa cronologică faţă de acel 
moment, fie de câţi intermediari ne facilitează accesul la el. Astfel, relatarea unui 
martor ocular ar semnala un prim nivel de reprezentare, felul cum ascultătorii îşi 
însuşesc mărturia ar fi un al doilea nivel, preluarea celor receptate într-o naraţiune 
istorică tardivă ar fi cel de-al treilea, iar eventualitatea unor comemorări şi mai 
târzii ale evenimentului narat ar desemna al patrulea nivel, de regulă unul cosmetizant, 
mitic, plasat dincolo de mediul familiar nouă. Dar aceasta nu înseamnă că oamenii 
sunt gata să creadă în ceva ce nu s-a întâmplat. Dimpotrivă, realitatea unui eveniment 
mitizat este estimată ca fiind cea mai acută posibil, ipostaza lui de arhetip atemporal, 
nemuritor, făcându-l mai autentic decât orice cunoaştere imediată. Mitizarea modifică 
statutul ontologic al evenimentelor, adică modalitatea lor de a fi în lume; le ridică 
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din registrul factualităţii banale, profane, precis delimitate ca timp şi spaţiu al 
producerii, către stadiul superior, etern, de eveniment al lumii zeilor. Mitul defa-
vorizează faptele istoriei privilegiind ideile extrase din ea: odată formulate, acestea 
dau naraţiunilor tradiţionale acea putere de a ne dirija vieţile cu gândul la prove-
nienţa divină a ordinii în vigoare. Mitului îi este suficient un singur fapt, acela 
instaurator, din care decurg apoi toate evoluţiile omenirii. Istoriei, în schimb, 
pentru a fi credibilă, îi sunt necesare atât date precise, cât şi evenimente ramificate, 
cu mare capacitate de semnificare. 

Dar pentru Rüsen, naraţiunea rămâne, întâi de toate, o manifestare a interac-
ţiunii sociale, a intersubiectivităţii. Este un mod de control asupra propriei vieţi; o 
tentativă de a ne reînsuşi prezentul şi a ne regăsi identitatea ca povestitori, în 
strânsă concordanţă cu interesul sau dezinteresul celorlalţi. Ideea că semenii te 
continuă în conştiinţele lor, te multiplică şi te transmit astfel amintirilor viitoare 
este una din convingerile lui Jörn Rüsen, dar şi ale întregii culturi universale5. 

Dacă Paul Ricœur nu desfăşoară întregul fir narativ al mitului, preferând 
„puncţiile” prin care extrage „miezul” meta-povestirii, Jörn Rüsen nu clasifică 
esenţe ori tâlcuiri cu interpretări fixe; aduce însă la un loc acele modalităţi prin care 
„învelim”, în multe-multe cuvinte, cheia expunerii, recalibrându-i astfel noima, 
rostul, semnificatul. 

HOMO NARRANS: NOTES ON TYPOLOGIZING HISTORICAL  
NARRATION IN JÖRN RÜSEN’S CONCEPTION 

 
(Abstract) 

 
In Jörn Rüsen’s conception, having the consciousness of time is the same with being 

able to narrate incessantly, in agreement with the events that time brings about. Narration, 
according to the German theorist, is a discourse construct based on which the historical 
consciousness accomplishes its function of guiding daily life. This competence, of making 

                                                 
5 O regăsim, de pildă, la sud-americani sau mai exact în Povestaşul lui Mario Vargas Llosa, 

din care redăm un fragment: „Povestaşul sau povestaşii trebuie să fie un fel de poştaşi ai comunităţii. 
Personaje ce mergeau de la un cătun la altul, pe întinsul teritoriu pe care se risipiseră indienii 
machiguengas, povestind unora ce făceau alţii, informându-i reciproc despre evenimentele, 
întâmplările sau nenorocirile acestor fraţi pe care îi vedeau rareori sau poate niciodată. Însuşi numele 
îi definea. Povesteau. […] Gura lor era liantul acestei societăţi, pe care lupta pentru supravieţuire o 
obligase să se fărâmiţeze şi să se risipească în cele patru zări. […] Povestaşul nu aduce numai ştiri 
actuale, ci şi despre trecut. […] Acum însemna deseori ieri şi azi, iar verbul la timpul prezent era 
frecvent folosit pentru a se referi la acţiuni petrecute în trecutul recent. Pentru ei, numai viitorul părea 
net delimitat. […] Probabil că e şi un fel de memorie a colectivităţii, că îndeplineşte un rol 
asemănător celui jucat de trubadurii şi jonglerii medievali. […] Am fost foarte mişcat de imaginea 
trainică, poate chiar legendară, a acestor povestaşi care, prin simplul şi străvechiul obicei – ocupaţie, 
necesitate, manie omenească – de a istorisi întâmplări, erau seva şi liantul care făceau din indienii 
machiguengas o societate, un popor de fiinţe solidare, care comunică între ele” (Mario Vargas Llosa, 
Povestaşul, traducere de Coman Lupu, Bucureşti, Editura Humanitas, 2005, pp. 86–88). 
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sense of the past, as Rüsen calls it, is then divided into three other skills, easily definable in 
terms of the three features of narration: form, content, function. Thinking about content, we 
can speak about the competence the historical experience provides us with; when referring 
to form, we invoke history’s function of interpretation; and, finally, looking for 
the function, we actually fall upon its capability of historical orientation by means of 
comparisons, antitheses, analogies. Experience teaches us how to meet with the past again, 
how to comprehend its particularities, how to discern what separates a period from the 
other. Interpretation guarantees our ability to connect contradictions into a coherent 
synthesis, eliminating any asperity only to obtain a meaningful story, a story with a “long term” 
meaning. Orientation articulates individual or collective identity in accordance with the 
historical knowledge that time affects, exploits, perverts. 
 

Key-words: narration, historicization, social memory, historical consciousness, collective 
experience. 
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LA MALADIE: APPROCHE PHILOSOPHIQUE, 
MEDICALE ET LINGUISTIQUE 

DIANA DĂNIŞOR∗, AMELIA MOTOI∗∗ 

La maladie n’est maladie que parce que la créature peut théoriquement en 
mourir, le danger en n’étant dangereux que dans la mesure où il implique un risque 
de mort1. La mort est la maladie de toutes les maladies, coessentielle au fait d’être 
homme de l’homme et pourtant toujours étrangère à la créature. 

 
L’approche philosophique de la maladie 

 
Depuis toujours, «la médecine a été intrinsèquement liée à la philosophie»2 

par les définitions qu’elle donne à la souffrance, à la maladie et à la mort. Depuis 
Sénèque, la maladie réveille l’existence3, car souffrir c’est ressentir et guérir n’est 
pas revenir4. La maladie est envisagée comme une étape plus avancée de l’évolution 
humaine et comme processus vital. Ceci a pour conséquence de renverser de perspec-
tive: c’est la réalité « normale » qui se retrouve accusée de contaminer l’homme en 
général et plus particulièrement les êtres en marge de la société afin de les remettre 
sur le droit chemin et de les contraindre à respecter les cadres figés.  

Les maladies sont des bizarreries, des étrangetés, des irrationalités apparentes, 
mais « elles nous font, nous modèlent. Elles nous ont peut-être créés (…) Elles sont 
peut-être la santé même »5. Selon Nietzsche, « la maladie peut être un stimulant 
énergique de la vie, du plus ’vivre’», elle est un « magma en attente de significations »6, 
elle est « créatrice »7. Il y a des théories qui affirment que les maladies sont probablement 
« la matière et le stimulant les plus importants pour notre pensée et notre activité »8. Il y 
avait auparavant une morale qui enseignait « le bon usage des maladies », mais elle 
                                                 

∗ Maitre de conferences, Faculté de droit, Université de Craiova; e-mail: danisordiana@yahoo.ro. 
∗∗  Charge de cours, Université de Craiova. 
1 Vladimir Jankélévitch, La mort, Paris, Flammarion, 1977. 
2 Anne Fargot-Largeaut, Médecine et philosophie, Paris, PUF, 2010, p. 3. 
3 Sénèque, De la tranquilité de l’âme, Paris, Hachette, 1861. 
4 Georges Canguilhem, Écrits sur la médecine, Seuil, 2002. 
5 Blaise Cendrars, Moravagine, Paris, Grasset, 1926, p. 13. 
6 Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Folio, 2003, pp. 48–55. 
7 Henri Ellenberger, La notion de maladie créatrice, «Dialogue», vol. 3, no 1, 1964, pp. 25–41. 
8 Novalis, cité par Morales Bibiana, Virginia Woolf entre la maladie et l’écriture, « Psychanalyse », 

2008/2 n° 12, pp. 35–40. 
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fut qualifiée de « masochisme moral » avec l’avènement du positivisme qui voit 
dans la maladie « un désordre pur et simple, d’origine physiologique, qu’il s’agissait 
de guérir ou de prévenir par des méthodes scientifiques »9. L’imagerie de la maladie 
employée par les théoriciens de la politique (de Machiavel à Hitler, en passant par 
Nietzsche, Marinetti, Gramsci et Trotski) fait d’elle une métaphore10. Au XXe siècle 
on reconnaît la possibilité d’une origine psychogène de certaines maladies 
psychiques, les médecins en observant des cas de disparition de la maladie à 
l’apparition d’une idée, d’une notion philosophique11: par exemple, La Nausée de 
Sartre, journal intime qui présente un homme consommé par une névrose lui 
provoquant une « nausée », est remplacée par l’esquisse d’une philosophie nouvelle, 
fait qui entraîne la transformation durable de la personnalité de l’auteur qui guérit. 
Friedrich Nietzsche parle d’une «spiritualisation de la maladie »12, les malades  
en cherchant à tirer de la maladie une leçon de vie, en ayant accès, per leur 
expérience, à une connaissance plus approfondie de soi, des autres et du monde. 
Nietzsche lui-même affirme être devenu philosophe grâce à la maladie, et même 
avoir bâti toute sa pensée sur la « volonté de vivre » ressentie au plus près de la 
mort. L’explication qu’il donne pour avoir écrit de si bons livres, tient à la présence 
de la maladie dans sa vie: « La maladie me dégagea lentement de mon milieu; elle 
m’épargna toute rupture, toute démarche violente et scabreuse. (…) Elle me permit, 
elle m’ordonna de me livrer à l’oubli; elle me fit hommage de l’obligation de rester 
coucher, de rester oisif, d’attendre, de prendre patience… C’est là précisément ce 
qui s’appelle penser »13. 

Une autre attitude, face à la maladie, est celle que Roland Gori et Marie-José 
Del Vongo expliquent comme l’enjeu du travail sur soi: « Guérir, ce n’est pas 
seulement oublier une maladie que la médecine a traitée avec succès, guérir c’est 
aussi oublier le savoir qu’elle procure sur la cause et l’heure de sa mort. C’est, en 
somme, oublier la mort pour mieux retrouver le temps dans une durée où l’on ne 
sait pas quand et de quoi on va mourir. C’est (…) rouvrir de nouveau l’énigme de 
son terme, de son échéance, que la maladie avait prématurément résolue »14. 

Mais il ne s’agit pas tant de guérir que de vivre, de reconnaître l’incertitude 
de l’avenir, savoir qu’on peut « mourir demain sur un trottoir », mourir dans deux 
ans d’une rechute, ou alors mourir centenaire, après une vie bien remplie. S’ouvrir 

                                                 
9 Henri Ellenberger, La notion de maladie créatrice, «Dialogue», vol. 3, no 1, 1964, pp. 25–41. 
10 Susan Sontag, La maladie comme métaphore, le SIDA et ses métaphores, Paris, Christian 

Bourgeois, 2009.  
11 Sur l’histoire des rapports entre médecine, philosophie et littérature, voir Jackie Pigeaud, Poétique 

du corps. Aux origines de la médecine, Les Belles Lettres, 2008. 
12 Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des idoles, traduction par Henri Albert, Mercure de 

France, 1908. 
13 Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, 1888, http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/EH. 
14 Roland Gori et Marie-José Del Vongo, La Santé totalitaire. Essai sur la médicalisation de 

l’existence, rééd. Flammarion, 2005. 
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à cette part d’inconnu, c’est authentiquement avoir surmonté l’épreuve de la 
maladie, car « les maladies sont de nouvelles allures de la vie »15. 

La maladie est souvent perçue, comme le symptôme du déséquilibre symbolique 
de l’individu malade et du déséquilibre correspondant de sa famille et de sa 
communauté. « Comme le système global est en cause, la maladie lui permet de 
survivre, de se conserver, de s’autoréguler. La maladie fait en sorte que les systèmes 
individuels et communautaires perdurent sans se transformer. La guérison véritable 
implique donc une transformation systémique de l’individu et de son environ-
nement, transformation accompagnant toujours une émergence consciente de sa 
souffrance réprimée et une libération de cette même souffrance »16. 

 
L’approche médicale – philosophique de la maladie 

 
Du point de vue purement quantitatif, la maladie est expliquée par ses mani-

festations pathologiques, l’origine du mal se situant, selon la théorie microbienne qui 
fournit une « représentation ontologique »17 sécurisante et insouciante de la perspective 
thérapeutique, dans la présence ou la possession d’un parasite. Avec Pasteur on a la 
confirmation de la vision égyptienne et orientale de la maladie selon laquelle la 
guérison serait garantie une fois le parasite exclu. Une autre théorie, appartenant à la 
médecine grecque, qui a marqué la médecine occidentale dans sa théorie des 
humeurs, considère la maladie un trouble de l’harmonie caractérisant tout physis. Le 
point commun des deux théories se situe dans leur vision de la maladie comme 
situation polémique: pour la première, l’organisme lutte contre quelque chose d’étranger, 
pour la deuxième, ce sont les forces intérieures qui s’affrontent.  

Si au XVe siècle, on délimite le mal en le localisant, à partir du XVIe siècle, 
Auguste Comte et Claude Bernard essaient de définir la maladie, à partir du patho-
logique vers le normal et vice-versa. Celle qui sera influencée par l’idée de continuité 
c’est justement la psychologie.18 Auguste Comte considère, avec Broussais, que 
toutes les maladies consistent essentiellement « dans l’excès ou le défaut d’excitation 
des divers tissus au-dessus et au-dessous du degré qui constitue l’état normal »19. 
Selon Claude Bernard, la médecine est la science des maladies, la thérapeutique 
devant s’appuyer sur une pathologie scientifique, elle-même fondée sur la science 
physiologique, car « physiologie et pathologie se confondent et sont au fond une 
seule et même chose »20: « toute maladie a une fonction normale correspondante 
dont elle n’est qu’une expression troublée, exagérée, amoindrie ou annulée »21. L’état 
                                                 

15 Georges Canguilhem, Le Normal et le pathologique. « Essai sur quelques problèmes concernant 
le normal et le pathologique » (1943), Paris, PUF, 2005, p. 59. 

16 Jean-Jacques Dubois, Psychologie et chamanisme au XXIème siècle, ed. Louise Courteau, 1999. 
17 Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Paris, PUF, collection « Galien », 1979, p. 12. 
18 E. Renan, L'Avenir de la science. Pensées de 1848 (1890), Paris, Calmann-Lévy, nouv. éd., 

1923, p. 184. 
19 Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Paris, PUF, collection « Galien », 1979, p. 19. 
20 Claude Bernard, Leçons sur le diabète et la glycogenèse animale, Paris, J.-B. Baillière, 1877, p. 56. 
21 Ibidem. 
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maladif est constitué par les différences de degré par rapport aux phénomènes 
normaux qui seront exagérés, disproportionnés, désharmonisés22. Sa thèse fondamentale 
est qu’il y a une continuité entre les continuités: dans le vivant, « l’expression est 
particulière, l’agent est spécifique, quoique le résultat soit identique. Pas un phénomène 
chimique ne s’accomplit dans le corps comme en dehors de lui »23. 

Leriche, un autre médecin (« echnicien » et non philosophe ou savant), est 
devenu célèbre pour sa définition subjective de la santé comme « silence des organes » 
et de la maladie comme une opposition24: « II y a en nous, à chaque instant, beaucoup 
plus de possibilités physiologiques que n’en dit la physiologie. Mais il faut la 
maladie pour qu’elles nous soient révélées »25. 

L’optimisme rationaliste appartient au XIXe siècle : « Ce refus d’une ontologie 
de la maladie veut la rendre plus accessible à la compréhension puisqu’elle n’est 
plus qu’une modification quantitative de la physiologie »26. Il apparaît ainsi l’idée 
de norme: « … le malade n’est pas anormal par absence de norme, mais par 
incapacité d’être normatif. [...] La maladie est une expérience d’innovation positive 
du vivant et non plus seulement un fait diminutif ou multiplicatif. Le contenu de 
l’état pathologique ne se laisse pas déduire, sauf différence de format, du contenu 
de la santé : la maladie n’est pas une variation sur la dimension de la santé ; elle est 
une nouvelle dimension de la vie »27. 

Au XXe siècle, la réflexion épistémologique sur les concepts de santé et de 
maladie a été enrichie par l’œuvre historico-épistémologique de Georges Canguilhem 
(1904–1995), celle du psychiatre et philosophe Karl Jaspers (1883–1969) et celle du 
bactériologiste LudwikFleck (1896–1961)28, ceux qui ont permis «la transformation du 
projet médical, où la guérison tend à être adultérée en recherche de la santé parfaite »29. 

 
L’approche linguistique de la maladie 
 
Avec Michel Foucault, la clinique est celle qui réorganisera jusqu’ au fond les 

connaissances médicales exprimées par un autre discours sur la maladie30. Naissance 
                                                 

22 Claude Bernard, Leçons sur la chaleur animale, Paris, J.-B. Baillière, 1876, p. 391. 
23 Claude Bernard, Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux, 

2 vol., Paris, J.-B. Baillière, 1878–79, vol. 2, p. 218. 
24 René Leriche, La chirurgie de la douleur, Paris, Masson, 1937, 2e éd., 1940, p. 490. 
25 René Leriche, Physiologie et pathologie du tissu osseux, Paris, Masson, 1939, p. 11. 
26 Joubert Jacques, Le normal et le pathologique. Relire Canguilhem, « Revue des Sciences Religieuses », 

tome 73, fascicule 4, 1999, Approches de la vie, p. 517. 
27 Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Paris, PUF, collection «Galien», 1979, p. 122. 
28 Pierre-Olivier Méthot, Les concepts de santé et de maladie en histoire et en philosophie de la 

médecine, Revue Phare, vol. XVI, Université Laval, Québec, 2016, http:// www.fp.ulaval.ca/ 
fileadmin/philo/documents/recherche-production/articles/methot-phares–2016.pdf. 

29 Lalive d’Epinay Michelle, Évolution des concepts de maladie et de guérison en santé mentale, et 
travail de guérison en psychanalyse, «Psychothérapies», 1/2003 (vol. 23), p. 30. 

30 Michel Foucault, Naissance de la clinique, Paris, PUF, 1990, p. VIII. 
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de la clinique31 fait l’histoire de la médecine moderne par l’intermédiaire du 
concept de clinique et, également, la genèse historique du savoir médical à travers 
le discours sur la maladie32: « Il est question dans ce livre de l’espace, du langage 
et de la mort; il est question du regard »33. Il y présente un ensemble de réorganisa-
tions engendrant un nouveau type de regard et de discours et qui va complètement 
modifier la représentation de la maladie34 et réorganiser le discours possible sur la 
maladie. L’archéologie « veut montrer non pas comment la pratique politique a 
déterminé le sens et la forme du discours médical mais comment et à quel titre elle 
fait partie de ses conditions d’émergence, d’insertion et de fonctionnement »35.  

Aux côtés de la problématique terminologique, se pose celle de l’image de la 
maladie et des mots pour la dire. La maladie fut trop souvent abordée par son 
aspect étiologique, l’étiologie des maladies apparaissant exclusivement comme 
point d’articulation entre l’organisation sociale et le système médical (la maladie a 
le rôle de régulateur social). Mais, la maladie peut être approchée en tant que 
métaphore, en devenant discours d’une culture sur le symptôme36, langage en soi 
dont il faut décrypter la syntaxe et la sémantique37. L’explication de la maladie en 
termes de germe reste recevable mais elle doit être complétée, au niveau individuel, 
d’une explication autre qui prend ses sources dans un imaginaire individuel ou 
collectif. La représentation de la maladie est aussi importante que sa nomination en 
termes biologiques38. G. Bibeau39 repose tout le problème de la constitution du 
langage scientifique dans ce domaine partant de la nosologie, en traitant de l’acte 
diagnostic dans son déroulement et sa durée, la maladie nommée se situant au 
carrefour de plusieurs axes classificatoires : le corps, les symptômes, les causes, les 
valeurs socioculturelles. 

La maladie chez l’homme est définie par les vocabulaires généraux comme 
«Altération de l’état de santé se manifestant par un ensemble de signes et de 
symptômes perceptibles directement ou non, correspondant à des troubles généraux 
ou localisés, fonctionnels ou lésionnels, dus à des causes internes ou externes et 
comportant une évolution»40.  
                                                 

31 Pour la traduction en roumain de ce livre, voir Michel Foucault, Naşterea clinicii (traducere 
Diana Dănişor), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1998. 

32 Michel Foucault, L'ordre du discours, Gallimard, Paris, 1969.  
33 Idem, Naissance de la clinique, Paris, Presses Universitaires de France, 1990, p. V. 
34 Idem, Naissance de la clinique, PUF, Paris, 1963.  
35 Idem, Archéologie du savoir Gallimard, Paris, 1969, p. 213.  
36 Jean Benoist, Anthropology of Symholic healing, « Current anthropology », 1979, no 20.1, 

pp. 59–80. 
37 Fabrega H. jr., Medical anthropology, « Biennal Revieru of Anfhropology », California, Stanford 

University Press, 1971, pp. 167–229. 
38 Claudine Friedherg, L’imaginaire dans les thérapeutiques populaires: proposition de quelques 

thémes de réflexion à travers l’exemple du complexe thérapeutique huancabambin (sierra de piva : 
nord Pérou). Communication faite au 42” Congrès des Américanistes, 1979, pp. 427–433. 

39 Gilles Bibeau, L’organisation Ngbandi des noms de maladies, « Anthropologie et sociétés », 
2.3/1979, pp. 83–116. 

40 http://www.cnrtl.fr/definition/maladie. 
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Se combinant avec un adjectif qui indique la nature, le type, l’origine de la 
maladie, la façon dont elle se manifeste, se propage, évolue, la maladie peut être: aiguë, 
chronique; générale, locale; caractérisée; insidieuse, larvée, latente; contagieuse, 
transmissible, épidémique, endémique, périodique, sporadique, intercurrente; acquise, 
constitutionnelle, congénitale, héréditaire; bacillaire, microbienne, parasitaire, virale, 
virulente, médicamenteuse; inflammatoire, éruptive; allergique, angineuse, arthrosique, 
cancéreuse, diabétique, hypocondriaque, rhumatismale; bleue, bronzée etc.  

La combinatoire n’est pas tout-à-fait aléatoire, le terme aigu n’étant pas 
forcément synonyme de grave, la maladie, l’infection, l’inflammation, toutes aigües, 
sont souvent bénignes et disparaissent le plus souvent en quelques jours. Une 
maladie chronique diffère d’une maladie aigüe. 

Talcott Parsons a défini la maladie ressentie comme un « état de trouble du 
fonctionnement normal de l’individu humain total qui touche aussi bien son 
organisme en tant que système biologique, que son adaptation personnelle et 
sociale »41. Field définit la maladie diagnostiquée comme « l’état du corps ou d’une 
de ses parties ou organes dont les fonctions sont perturbées ou détériorées ; quant à 
la maladie ressentie, elle est définie simplement comme « qualité ou état de celui 
qui est malade (dans différents sens) »42. Christopher Boorse a défini la maladie 
diagnostiquée comme « un état interne de l’organisme découlant du fonctionnement 
infranormal de certains de ses organes ou sous-systèmes »43. Kleinman considère 
tant la maladie diagnostiquée que la maladie ressentie comme étant des constructions 
sociales. La maladie ressentie fait appel à la subjectivité, en étant la manière dont le 
sujet malade perçoit, exprime et vit son nouvel état44. La maladie en tant que 
phénomène social est produite « à partir de la reconstruction technique du discours 
professionnel dans la rencontre avec le patient et à partir de la communication 
autour d’un discours commun sur la maladie »45. 

L’adjectif peut indiquer le mode de traitement, les maladies en pouvant être 
des maladies médicales, des maladies chirurgicales etc. Quand la maladie indique 
l’organe, la fonction touchée, elle peut être: organique, cardiaque, cardio-vasculaire, 
coronarienne, hépatique, métabolique, musculaire, oculaire, osseuse, rénale, 
sanguine. Il y a aussi la maladie mentale (nerveuse, psychique) qui se manifeste 

                                                 
41 Talcott Parsons, The Social System, New York, The Free Press, 1951, p. 431. 
42 David Field, The Social Definition of Illness, Tuckett D. (ed.), An Introduction to Medical 

Sociology, London, Tavistock, 1976, pp. 334–366. 
43 Christopher Boorse, A Rebuttal on Health, J. Humber, R. Almeder (eds.), What is Disease?, 

New Jersey, Humana Press, 1997, pp. 1–134; Christopher Boorse, Health as a Theoretical Concept, 
« Philosophy of Science », 44, 1997, pp. 542–573; Christopher Boorse, On the Distinction between Disease 
and Illness, « Philosophy and Public Affairs », 5, 1975, pp. 49–68. 

44 Arthur Kleinman, The Illness Narratives: Suffering, Healing & The Human Condition, New 
York, Basic Books, 1988; Arthur Kleinman, Local Worlds of Suffering: An Interpersonal Focus for 
Ethnographies of Illness Experience, «Qualitative Health Research», 2 (2), 1992, pp. 127–134. 

45 Naomar de Almeida-Filho, Modèles de la santé et de la maladie: remarques préliminaires 
pour une théorie générale de la santé, Ruptures, revue transdisciplinaire en santé, vol. 11, n° 1, 2006, 
p. 128. 
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par psychose, névrose, trouble du comportement. Quand la maladie indique la 
personne ou la catégorie de personnes atteintes et, par métonymie, une période de 
l’existence, la maladie peut être infantile, juvénile etc.46. 

La maladie peut se combiner avec un autre substantif qui désigne l’agent, la 
cause de la maladie. La maladie peut ainsi être: la maladie du brai, du plomb, des 
laxatifs; maladie des vibrations; maladie à virus. Si le substantif désigne une carac-
téristique, un symptôme, la maladie peut être de langueur, des spasmes infantiles 
etc. Dans la situation où le substantif désigne l’organe, la fonction touché(e), maladie 
peut être: de la peau, des bronches, du cervelet, des glandes (endocrines, surrénales), 
des yeux, des nerfs, du psychisme, de la mémoire, de la personnalité, de la volonté 
etc. Le substantif peut indiquer le nom du médecin ou du scientifique qui a décrit le 
premier la maladie ou dont on attribue la découverte47: maladie de Hodgkin, de 
Paget, de Parkinson.  

Combinée avec un verbe, la maladie en constitue son sujet. Elle peut s’associer 
aux verbes: augmenter, se développer, évoluer, empirer, persister, progresser, durer, 
guérir; abattre, amaigrir, consumer, épuiser, miner, emporter, atteindre, frapper, 
envahir, terrasser (quelqu’un). Les syntagmes formées avec le nom maladie se 
construisent à l’aide des verbes tels: avoir, contracter, couver, commencer une 
maladie; échapper à la maladie; guérir, réchapper, relever d’une maladie; retomber 
dans une maladie; souffrir, mourir d’une maladie; donner, engendrer, occasionner, 
inoculer une maladie; enrayer, guérir, juguler, prévenir, soigner, traiter, vaincre 
une maladie; immuniser, lutter contre une maladie; diagnostiquer une maladie.  

Couver une maladie signifie être en état latent de maladie, préparer une 
maladie, montrer les premiers signes d’une maladie, cacher une maladie.48 
L’expression s’appuie sur l’étymologie du verbe couver qui signifie littéralement 
« être couché, être allongé, dormir »49 qui, employé au sens figuré, signifie « entretenir, 
nourrir, préparer mystérieusement quelque chose »50. L’expression couver une maladie 
s’emploie pour désigner l’hypothèse d’une maladie à venir sous peu de temps.  

L’expression enrayer la maladie peut s’expliquer à partir du sens figuré du 
verbe enrayer «bloquer, arrêter un processus». Pour Nietzsche, enrayer la maladie 
de l’histoire c’est la mission de la jeunesse, qui ressemble «à la tâche qu’incombe 
aux Esprits libres, à savoir celle de dépasser la ’maladie des chaînes’»51. 
                                                 

46 Olivier Bertrand, Hiltrud Gerner, Béatrice Stumpf, Lexiques scientifiques et techniques: 
constitution et approche historique, Les éditions de l’école polytechnique, Palaiseau, 2007, pp. 212–214. 

47 Diana Dănişor, Octavian Istrătoaie, De quelques éponymes en médecine cardiovasculaire, 
SCOL, no 1–2/2016, pp. 117–124. 

48 Maladie couvée est attestée dansGilles Le Muisit, Poésies, éd. Kervyn de Lettenhove, Louvain, 
Lefever, 1882, tome II, p. 87. 

49 Du lat. class. cubare « être couché » qui a dû développer le sens de « faire éclore les œufs » en lat. 
vulg. (cf. les corresp. romans, REW3, no 2351). 

50 Le Roman de Renart, Paris, Honoré Champion, tome 2, 2015, p. 9. 
51 Isabelle Wienand, Significations de la Mort de Dieu chez Nietzsche d'Humain, trop humain 

à Ainsi parlait Zarathoustra, thèse, Paris, 2003, p. 58. 
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Conclusion 
 
L’étude de la maladie ne peut être abordée isolément, vérité qui se vérifie 

aussi bien pour les sociétés dites « traditionnelles », que pour les sociétés « modernes ». 
« L’étude de la maladie renvoie à des interrogations qui sont universellement 
valides (le rapport au corps, le sentiment religieux, l’interaction entre individuel et 
social etc.), et posent donc les mêmes questions, même si elles trouvent des 
réponses parfois différentes selon les sociétés »52.  

THE DISEASE: PHILOSOPHICAL, MEDICAL 
AND LINGUISTIC APPROACH 

 
(Abstract) 

 
The notion of disease, far from being a mere linguistic notion, concerns both man 

and the world, that he is the medical sciences, health policy, philosophy of life and living 
with the disease. This article proposes a transdisciplinary approach, dealing with medical 
sciences, linguistics and philosophy as ways of approaching the disease.  

 
Keywords: disease, linguistics, philosophy, medicine, transdisciplinarity. 

                                                 
52 Sylvie Fainzang, La maladie, un objet pour l’anthropologie sociale. Ethnologie comparées, 
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L’ÉLITE INTELLECTUELLE ROUMAINE D’ENTRE-DEUX-GUERRES 
ET LA PHILOSOPHIE DU QUOTIDIEN 

CONSTANTIN MIHAI∗ 

Le monde où l’on vit s’avère être plus évidemment un monde de l’information, 
de la mise en scène des événements plus ou moins contrôlés qui constituent notre 
réalité, un monde dont la vie consiste dans un permanent mouvement volcanique 
d’images et de sons qui s’infiltrent partout. C’est en ce sens que ce qui semble être 
la fin de la philosophie (Heidegger), une poison (pharmakon), peut se transformer 
en remède: la réalité quotidienne assumée comme matière première des projets 
philosophiques. Le quotidien se constitue ainsi comme une architecture existentielle 
de l’humain qui doit être étudiée d’une manière interdisciplinaire. 
 Une fois avec le réenchantement du monde1 et sa sécularisation, on assiste à une 
réévaluation du profane, envisagé dans son sens étymologique comme lieu devant le 
temple/le sacré. Le profane acquiert maintenant des valences sotériologiques qui 
étaient propres à une topographie de l’espace sacré. Dans la clé de lecture phénoméno-
logique, l’espace est conçu comme un processus qui se réalise progressivement par 
l’institution des relations dans le contexte de l’expérience du quotidien, de son vivre hic 
et nunc. L’intersubjectivité qui en résulte de l’espace d’entre nous produit une 
homogénéisation qui se soustrait à toute spatialisation solide, faisant lieu à un 
modèle ontologique anomique où la manifestation volontaire dans le contexte de 
l’engagement dans une relation avec toi ou avec lui est la seule forme permise.  

Notre démarche se proposera de suivre la découverte de l’altérité dans l’espace 
quotidien car la fascination de la limite et la séduction du transcendant déplacent 
leur accent de l’espace mondain-extra mondain vers l’aspect : naturel/artificiel. 
C’est un exercice critique dans le cadre des pratiques de l’élite intellectuelle roumaine 
d’entre-deux-guerres face aux provocations de la modernité. Il s’agit de la jeune 
génération roumaine d’entre-deux-guerres, formée à l’école de philosophie de Nae 
Ionescu, une génération qui a réalisé la synthèse entre l’objectivisme de la génération 
de la première guerre mondiale et l’authenticité du nouveau vague des jeunes 
intellectuels.  

C’est la génération intellectuelle la plus européenne qui a réussit à connecter 
la tradition culturelle roumaine au circuit mondial des idées. Ses formes de 
                                                 

∗ Cercetător independent, dr., adresa email: costimihai1977@yahoo.fr. 
1 Cf. Michel Maffesoli, Le Réenchantement du monde. Une éthique pour notre temps, Paris, La 

Table Ronde, 2007. 
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représentations et ses attitudes visent justement la révélation de l’excellence 
culturelle envisagée non seulement comme un processus de formation en tant que 
paideia, mais aussi comme un modus vivendi, un acte de vivre. Les traits saillants 
de cette génération gravitent autour des notions : réalisme, organicisme, authenticité 
et expérience.  

La forme d’expression de cette génération a été le groupe intellectuel Criterion, 
un groupe qui réunissait des figures telles : Mircea Eliade, Emil Cioran, Mircea 
Vulcănescu, Constantin Noica, Petru Comarnescu et alii, un groupe qui reposait sur 
une solidarité organique et sur des sociabilités2 bien construites à l’intérieur de cette 
génération. Le chef de file de cette génération est Mircea Vulcănescu, philosophe, 
sociologue, économiste, l’esprit complet de ce groupe intellectuel, qui continue la 
pensée de son maître, Nae Ionescu.  

Erudite, d’une intelligence brillante et d’un caractère irréprochable, Mircea 
Vulcănescu représentait le pôle tranquille de cette génération, le pôle de cette 
fébrilité en quête du sens, en lui conférant une ouverture vers le haut et vers la 
profondeur. Il a fait ses études de Philosophie et de Droit à l’Université de Bucarest 
et puis il a continué les études de sociologie, de droit, de sciences économiques et 
de statistiques en France. Il étudie la situation sociale des professions intellectuelle 
et la philosophie médiévale sous la direction de Jacques Maritain et Nikolai 
Berdiaev. Il devient docteur ès sciences économiques et politiques à la Faculté de 
Droit de Paris. Pendant ses études parisiennes, il aimait exposer la philosophie de 
Thomas d’Aquin, ayant une véritable passion dialectique. 

Le quotidien en tant qu’expression de l’ordinaire est important pour la 
réflexion philosophique. L’ordinaire, c’est la réalité du quotidien, c’est la partie de 
notre existence. Il y a toute une philosophie du langage ordinaire, un courant dans 
la philosophie analytique qui prétend éviter tout formalisme logique pour prêter 
plus d’attention aux faits du sens commun. Si pour Bertrand Russell, Gottlob Frege, 
Rudolf Carnap, le langage ordinaire est confus, plein d’erreurs et doit être corriger 
par une logique formelle rigoureuse, pour Wittgenstein3, le représentant de la 
philosophie analytique, il n’y a rien à corriger dans le langage ordinaire. Ces 
attitudes philosophiques limitent l’essence de l’ordinaire au niveau des pratiques du 
langage, en annulant le réel en tant que fait essentiel de l’existence. 

Selon l’étymone latin du terme ordinarius, - a, - um (placé en rang), la notion 
de l’ordinaire est celle qui est conforme à l’ordre des choses, à l’usage habituel, 
courant, tout comme dans l’expression la conduite ordinaire de notre vie. À partir 
de la signification essentielle du terme latin ordinarius (placé en rang), le droit 
canonique parle de l’ordinaire du lieu, c’est-à-dire ecclésiastiquequi exerce une 
juridiction sur une diocèse. Le terme ordinarius signifie aussi ordonné, regulier, 
                                                 

2 Cf. Jean-François Sirinelli, Comprendre le XXe siècle français, Paris, Fayard, 2005, p. 83. 
Voir aussi Christophe Charle, Naissance des intellectuels, Paris, Minuit, 1990. 

3 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Paris, Gallimard, 2001. Voir aussi 
Pierre Hadot, Wittgenstein et les limites du langage, Paris, Vrin, 2004.  
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d’où résulte, en latin consul ordinarius (consul ordinaire) qui s’oppose à consul 
suffectus (consul suppléant). Donc, en tenant compte de ces significations du terme 
d’ordinaire, on peut conclure que l’ordinaire n’est pas le synonyme du banal, du 
superflu.  

L’ordinaire n’est pas un concept philosophique, mais il est une notion sur 
laquelle s’appuie l’existent. Philosopher sur l’ordinaire, c’est de remettre en question le 
quotidien, le fait de l’existence, en général. Se placer en rang c’est se placer dans 
l’existence en vue de mieux l’ordonner. L’idée de l’ordre qui renvoie à celle de 
placement, c’est l’enjeu de la réflexion métaphysique sur l’existence. Si l’étonnement 
est considéré le primum movens de la philosophie, on peut dire que le placement en 
ordre c’est la propédeutique à toute méditation. Voilà comment l’idée de l’ordinaire, 
du quotidien modèle l’existence. C’est en cette perspective sur la philosophie de 
l’existence que l’élite intellectuelle roumaine d’entre-deux-guerres construit sa 
démarche.  

 Nae Ionescu a réussi à créer la première philosophie roumaine originale. Ce 
n’est pas un système de philosophie, mais une philosophie, c’est-à-dire une méthode 
pour connaître la réalité et une technique pour la formuler. Préoccupé par la sotiria, 
Nae Ionescu accorde aussi une importance particulière au problème de la sympathia, 
de l’homme dans le monde. Il n’a jamais oublié ce besoin de communion, cette 
possibilité de se perdre en l’autre.  

Les caractéristiques de la pensée de Nae Ionescu sont aisément repérables au 
niveau de tous les problèmes dont il traite. Il demeure toujours réaliste, organiciste 
et fataliste – ce qu’on appelle son fatalisme, est plutôt un exceptionnel instinct 
ontologique ; le philosophe sait que tout ce qu’il y a ne peut être contesté par la 
dialectique ou par les décrets. La voie vers l’Etre commence par une grande quête 
de soi-même, mais finit au-delà de soi, en Dieu (sotiria) ou dans l’Histoire 
(sympathia). L’authenticité réclame de la part de l’homme d’être lui-même. Et si 
dans la vie individuelle, la liberté de l’homme consiste seulement dans sa liberté de 
pécher, il y a ausi un autre type de liberté, une liberté spirituelle qui lui permet de 
s’intégrer aux lois, de choisir l’Histoire (la communion d’amour) au lieu de choisir 
la mort (l’arrêt, la pétrification).  

La philosophie de Nae Ionescu est, selon Mircea Eliade, une philosophie 
existentialiste-chrétienne, de facture orthodoxe. Dans ses manuscrits, Mircea Vulcănescu 
l’envisage comme une philosophie qui a nettoyé le terrain d’une réorientation en 
sens simultané vers une vision réaliste, intellectualiste, mystique, statique, substantialiste 
et transcendante. C’est une philosophie marquée par un subjectivisme évident4. 
Adversaire inflexible de l’histoire de la philosophie, conçue comme un processus 
permanent d’évolution organique et progressive de la pensée humaine, dénonçant 
les présuppositions qui se cachent habilement derrière une telle conception, ainsi 
                                                 

4 Mircea Vulcănescu, « Gândirea filosofică a domnului Nae Ionescu » (La pensée philosophique 
de Nae Ionescu), in Marin Diaconu (dir.), Mircea Vulcănescu. De la Nae Ionescu la Criterion, Bucureşti, 
Humanitas, 2003, p. 46. 
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que ses confusions, Nae Ionescu ne l’admet que dans les termes d’une typologie de 
l’esprit humain détachée de toute contingence. 
 Nae Ionescu envisage la philosophie comme acte de philosopher, aspect 
surprenant pour un penseur formé dans l’esprit de la philosophie allemande – il ne 
s’agit pas dans le cas du philosophe roumain d’un partisan du système philosophique, 
dans le sens méta-philosophique. Malgré cela, la problématique ontologique se mêle, 
chez lui, avec la problématique gnoséologique, avec des prolongements incessants dans 
les sphères épistémologique, logique et anthropologique. Nae Ionescu perçoit la 
philosophie comme étant l’adaptation de l’univers aux besoins de l’être. La philosophie 
ne dispose pas d’un objet précis; elle est le reflet d’une personnalité humaine en train 
de s’approprier l’univers; c’est l’activité humaine par excellence. L’activité 
philosophique constitue, donc, une synthèse novatrice entre le sujet pensant et l’univers 
sensible.  
 Il faut préciser que pour Nae Ionescu, la philosophie n’est pas un métier 
quelconque qu’on peut s’approprier – comme le Wagner de Faust qui a acquis le 
métier de la science et de la technique –, mais c’est une vocation propre à la 
personnalité métaphysique. Dès la leçon inaugurale de La fonction épistémologiquede 
l’amour (1919), le philosophe affirme vraiment que la personnalité métaphysique, dans 
son aspiration vers l’équilibre, ajuste l’existence aux espoirs métaphysiques de 
l’homme.  

Nae Ionescu envisage la philosophie comme une vision d’ensemble de la réalité, 
vision réalisée non pas du point de vue scientifique, objectif, mais comme une mise 
en accord de l’existence avec le soi. C’est le résultat de l’état d’inquiétude intérieure, 
de trouble, de rupture et de souffrance du au fait que notre exploration intérieure, 
au lieu de nous apporter la quiétude promise, nous mène à la conclusion de 
l’insuffisance humaine consistant à se renfermer en soi-même.  

On y remarque tout d’abord une condition sine qua non: pour faire de la 
philosophie, il faut être un homme, au sens fort du terme, c’est-à-dire une 
personnalité bien affirmée; il faut avoir aussi une grande sensibilité, un grand 
besoin de se mettre en accord avec soi-même, une nécessité accrue de trouver son 
équilibre et un centre de gravité propre permettant de trouver son équilibre. Après 
cette étape obligatoire, commence l’effort sysiphique de la quête de l’insondable 
individuel. Cette étape engendre un conflit entre le moi et le monde: le monde 
harcèle le moi de plusieurs informations que celui-ci doit ordonner en vue d’obtenir 
une unité organique.  

On arrive ainsi à un stade de division en deux termes : d’une part, le moi en 
tant que monde du sujet, d’autre part, le monde sensible qui existe objectivement 
en dehors, au-delà de soi et que le moi compose à partir des données existantes. Il 
s’agit, donc, de deux univers: le moi et le monde qui sont dans une permanente 
opposition. C’est dans cette contradiction que réside l’essence du processus de 
philosopher. Ce processus de recherche du rapport entre le moi et le monde constitue, 
selon Nae Ionescu, la préoccupation prééminente de la philosophie. Par conséquent, 
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la philosophie est une activité de connaissance propre à l’homme; elle existe depuis 
que l’homme existe, répondant à son besoin intérieur de connaître le monde dans 
son ensemble et les rapports qui y sont en jeu. Que cette activité ait été au début 
orale ou écrite, n’a en principe aucune importance pour le philosophe.  

L’élite intellectuelle roumaine met l’accent sur une forme de connaissance 
métaphysique, qui se joue dans la médiateté, visant le concept de vivre-compréhension. 
Son fondement est aussi l’émotion qui a sa source dans l’attitude métaphysique 
exprimant l’étonnement de l’homme devant le monde. Cette émotion transformée en 
inquiétude et souci, revêt la forme du sentiment qui se convertit enfin en connaissance 
conceptuelle métaphysique. Ce vivre-compréhension, ou connaissance métaphysique 
du monde, a comme but la réalisation de l’équilibre intérieur de la personnalité.  

Étant donné la nature spécifique de l’homme – celle d’appartenir au monde 
sensible et au monde spirituel, au monde actuel et au monde possible –, la 
connaissance métaphysique accomplie par la personnalité métaphysique peut trouver 
une solution d’équilibre entre l’homme et le monde. Transcender le monde par le biais 
de la connaissance, c’est dépasser les limites naturelles de la condition humaine, les 
limites historiques de la vie collective. Là réside la tendance de l’homme, tout comme 
pour la métaphysique, qui reste une voie du dépassement du monde actuel, une 
nostalgie permanente de l’Absolu, dont on est toujours hanté, mais qui n’est jamais 
atteint par la condition humaine.  

Il faut apporter ici une précision. Le sophos grec se plaçait à l’intérieur de l’être 
pour connaître ses mystères, le Logos. Le sophos, selon Pythagore, est le dieu, le sage 
qui se place à l’intérieur de l’être pour connaître le noûs d’Aristote, qui se distingue de 
l’âme sensible, végétative. Il faut ajouter à cela le fait que le sophos antique connaissait 
rationnellement l’être, non seulement pour vivre sa vie avec sagesse, en se raccordant 
au Logos, mais aussi pour aider les citoyens et la cité dans des situations existentielles. 

Homo metaphysicus n’est plus un homme ordinaire, mais un homme ayant une 
vocation philosophique. Mais, tout comme le sophos grec, il ne veut pas faire appel à la 
raison. Déçu par les limites de la connaissance théorique contemporaine, il recourt au 
sentiment, au vivre-compréhension. L’homme-philosophe vit en essayant de comprendre 
le monde pour lui-même, pour l’équilibre de son être spirituel. Chaque homme, vivant 
philosophiquement le monde, trouve sa forme propre de vie, et celle-ci ne correspond à 
celle d’aucun autre individu.  

La connaissance médiate représente une tentative de sonder l’Absolu, 
d’appréhender totalement l’objet qu’il faut connaître, mais c’est aussi quelque chose de 
plus. Quoi qu’elle ne soit pas claire à la manière de la connaissance conceptuelle 
réalisée au niveau de l’intellect dans le cadre de la connaissance scientifique, la 
connaissance médiate est toujours conforme à la réalité. De plus, elle implique 
également la possibilité de reconstruire mentalement l’objet.  

Selon Nae Ionescu, la compréhension équivaut à une création : dès qu’on 
comprend une chose, on arrive à la recette de sa création. Si la compréhension est une 
recréation, il n’en est pas de même de la connaissance, qui est délimitation. La raison 
délimite, donc, tandis que la compréhension recrée.  
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Il est à remarquer qu’en dépit de l’accent particulier mis sur le vivre de 
l’existence, Nae Ionescu n’exclut pas l’enjeu essentiel et pratique de la connaissance 
rationnelle pour l’homme et la philosophie. Le vivre-compréhension suppose, outre ces 
traits caractéristiques, l’intervention de la raison en vue de la conceptualisation du 
vivre. Autrement, la communication serait irréalisable, car elle est la communication de 
l’expérience de la forme absolue, unique, de la personnalité philosophique.  

C’est seulement dans le vivre mystique que la raison est totalement exclue. Dans 
le vivre-compréhension, la raison passe à un plan secondaire, mais elle y est présente 
d’une façon nécessaire, la valorisation philosophique devant en tenir compte. C’est une 
raison soumise au sentiment et à la valorisation de celui qui estime l’existence. La 
préoccupation de Nae Ionescu pour la métaphysique ne vise pas l’idée de la recréation 
qui transforme l’être en hypostase de Dieu, une idée qui est en contrepoint avec sa 
conception philosophique de type créationniste.  

Le philosophe roumain s’intéresse à la possibilité de transgression du monde 
sensible, accédant ainsi à la transcendance, qui constitue, par analogie, une autre forme 
pour parvenir à l’Absolu, mais par le biais de la causalitésymbolique. Donc, il ne s’agit 
pas que d’une tentative de passage vers la transcendance, et non pas de son 
accomplissement. 

La question de la vérité pour la conscience philosophique se manifeste au 
moment où le moi remarque la différence entre lui-même et le monde extérieur. C’est 
alors qu’il faut mettre en question la concordance entre mes connaissances et la réalité, 
ainsi que la réconciliation avec le monde. Comme le moi appartient également à 
l’actuel et au virtuel, la formule de réconciliation se projette dans un monde du virtuel, 
du possible, par notre transgression dans cet univers.  

Les objets de la connaissance peuvent être de nature matérielle, substantielle, ou 
de nature idéale – créations du sujet qui se sont objectivées (concepts, images). Le sujet 
de ma propre réflexion peut devenir objet. Donc, dans le cadre de la connaissance, 
quelle que soit sa nature, toute chose devient objet. On prend contact avec le monde 
sensible par le biais de l’intuition qui sera transformée, dans le cadre de la connaissance 
scientifique, en concept, jugement et raisonnement. Dans l’art, elle revêt la forme de 
l’image artistique. 

Le vivre métaphysique doit conduire l’homme à la transgression du monde 
sensible, autrement dit, la transcendance à laquelle on parvient invariablement du point 
de vue gnoséologique et métaphysique par le biais de la causalité symbolique ne peut 
être obtenue par l’intuition, mais bien par la déduction.  

Dans le cadre de la connaissance ordinaire5 du monde, l’analogie joue un rôle 
essentiel. Dans ce cas, pour qu’elle puisse fonctionner, il faut qu’il y ait quelque chose 
de commun, c’est-à-dire de structurel, et non pas de naturel. C’est pourquoi les 
raisonnements par analogie sont des raisonnements ontologiques6. 
                                                 

5 Cf. Michel Maffesoli, La connaissance ordinaire, précis de sociologie compréhensive, Paris, 
Méridiens Klincksieck, 1985. 

6 Nae Ionescu, Curs de logică 1934–1935 (Cours de logique 1934–1935), Bucureşti, Humanitas, 
1993, p. 204.  
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Chose surprenante, en dépit de sa formation d’épistémologue et de logicien, 
le philosophe Nae Ionescu n’est pas redevable de la connaissance scientifique, 
admettant la connaissance comme une réflexion et une valorisation de l’existence. De 
plus, il reconnaît aussi d’autres modalités de connaissance, comme le vivre mystique et 
le vivre-compréhension de facture philosophique, ce qui nous permet d’affirmer qu’il 
s’agit dans ce cas d’un philosophe ayant une ouverture métaphysique exhaustive. 
Faisant une comparaison entre les temps anciens – période substantialiste – et les temps 
modernes – période relationniste –, Nae Ionescu remarquait que les premiers visaint 
l’essence, tandis que ces derniers visaient le fait7.  

Le problème essentiel de la métaphysique est centré autour du problème de 
l’existence. Les types divers d’existences créent des plans différents de réalités qui 
constituent autant d’univers où l’on se place. Il ne s’agit pas seulement d’un simple 
positionnement, mais d’une existence. En dépit du fait que l’être est une unité fermée 
sur elle-même, il existe de différentes manières, dans la mesure où il participe aux 
divers types d’existences.  

Nous vivons sans doute au milieu d’un monde d’objets individuels ; l’individuel 
a donc sa propre existence, mais c’est un monde instable du point de vue 
métaphysique8. Dans l’absence de définition de notre propre être, le philosophe 
envisage ce type d’individuel comme expression du chaos. Par conséquent, le chaos 
c’est l’existence individuelle conçue passivement, c’est-à-dire avant la manifestation 
du général. Ce monde individuel s’oppose du point de vue de notre nécessité 
métaphysique au général, au typique, à l’essentiel. 

Selon Nae Ionescu, le général existe non seulement comme principe de 
connaissance, mais aussi comme principe d’existence. Sans le général, on ne peut 
parler de l’existence même des choses. La participation du particulier au général, ainsi 
que son pouvoir d’existence doivent être compris d’une manière substantialiste: la 
participation du particulier au général est substantielle; le général est ainsi quelque 
chose d’incorruptible, qui ne change jamais. il existe donc un postulat primordial: le 
général en tant qu’incorruptible, que stable et permanent.  

Le particulier existe dans la mesure où il y a quelque chose de général au-dessus 
de lui. Et le général, en tant que loi du particulier, existe comme principe créateur de la 
réalité, comme loi de tout ce qui se passe. C’est pourquoi le particulier et le général 
sont les éléments ontologiques constitutifs de l’existence.  

Le général est la condition d’actualisation de l’existence, sa condition de 
réalisation, tandis que le particulier est la réalisation de l’existence, non pas par le biais 
du particulier lui-même, mais par la descente du général du domaine de la virtualité 
dans celui de la réalité, de l’actualité. Il n’y a donc aucune séparation possible entre le 
particulier et le général; ils entretiennent les mêmes relations que la forme et la matière 
                                                 

7 Idem, Istoria logicii 1929–1930 (L’Histoire de la logique 1929–1930), Bucureşti, Humanitas, 
1993, p.169. 

8 Idem, Teoria cunoaşterii metafizice. Cunoaşterea mediată (La théorie de la connaissance 
métaphysique. La Connaissance médiate), Bucureşti, Humanitas, 1995, p. 221. 
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chez Aristote, à la différence près que le particulier et le général, en tant qu’éléments 
indispensables de l’existence, hiérarchisent.  

Le monde du général n’existe pas comme actualité, mais comme virtualité. Nous 
souffrons à cause du simple fait que nous sommes dans l’actualité, ayant l’impossibilité 
de trouver l’équilibre. Selon Nae Ionescu, la seule solution est de s’inscrire dans la 
virtualité. La forme pure de l’existence n’est pas l’acte, mais le pouvoir, non pas 
l’actuel, mais le virtuel, non pas la réalisation, mais sa loi.  

La pratique religieuse en est le meilleur exemple dans sa tentative à se soustraire 
à l’actuel. La mentalité théologique est par excellence une mentalité qui fait prévaloir le 
virtuel sur l’actuel: a contrario de ce qui est en train de se produire ou qui peut se 
produire, ce qui s’est produit n’est pas valide. La théorie de Nae Ionescu vise justement 
la réalisation des possibilités dans l’espace du virtuel; c’est seulement dans le monde de 
l’essentiel, du virtuel, des lois de créations, de ses possibilités qu’il y a vraiment 
équilibre. Le généralvirtuel demeure inchangeable, car il constitue une infinité de 
possibilités d’où toute actualisation n’est qu’une seule forme. Nous souffrons à cause 
de la limitation de l’actuel9. 

L’existence du monde du général est donc une évidence qui est le monde de la 
virtualité, la possibilité de l’existence ou bien sa condition primaire de tout ce que 
constitue le monde de Dieu. Donc, voilà comment la connaissance ordinaire, c’est la 
connaissance qui agit dans les cadres du concept vivre-compréhension, mettant en 
évidence les virtualités de l’être.  

Pour l’homme moderne, l’existence est une simple qualité. Pour lui, il n’y a pas 
de degrés d’existence. L’existence constitue une qualité intensive, susceptible d’inclure 
le quotidien en tant que fait significatif de graduation10. La philosophie du quotidien se 
manifeste dans le cadre de la problématique de l’existence comme une partie 
essentielle qui questionne les fondements du vivre. Donc, l’élite intellectuelle roumaine 
d’entre-deux-guerres n’envisageait pas la philosophie en tant que connaissance 
rationnelle au niveau des principes, mais, dans l’acception de Spencer, en tant qu’effort 
d’unification totale des connaissances, par rapport à la science qui n’est qu’un essai 
d’unification partielle d’une seule catégorie de faits.  

Cette approche rejette la position de la philosophie positiviste qui annule la 
structure des expériences privilégiées, le moteur déclanchateur, pour certains hommes, 
de l’acte de philosopher. Le quotidien n’exclut pas l’irrationnel, car une véritable 
philosophie qui est un esai de rationalisation, doit partir de la diversité irrationnelle 
qu’elle cherche à ordonner. De plus, toute philosophie, dans la mesure où elle est 
intégration, part du constat de la divergence, de l’incompatibilité et de la contradiction 
apparente des éléments vécues réellement dans le cadre de la même expérience11.  

Repenser l’ordinaire, le quotidien c’est pour l’élite intellectuelle roumaine 
d’entre-deux-guerres repenser la position de l’homme face à l’existence, face à 

                                                 
9 Ibidem, pp. 229–230.  
10 Mircea Vulcănescu, Logos şi eros (Logos et eros), Bucureşti, Paideia, 1991, p. 90.  
11 Idem, Posibilităţile filosofiei creştine (Les possibilités de la philosophie chrétienne), Bucureşti, 

Anastasia, 1996, p. 37.  
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l’expérience spirituelle, face au fait de vivre pleinement. La nature de tout effort 
philosophique n’est pas religieuse, car l’homme peut vivre d’une manière religieuse 
sans avoir la nécessité d’une synthèse rationnelle de l’expérience; l’échec de la 
synthèse rationnelle n’attire pas toujours la compromission du contenu vécu, quand son 
origine n’est pas rationnelle. En ce sens, quelle pourrait être le rapport entre la 
philosophie du quotidien et la pensée du temps?  

Le temps entre en discussion de deux manières: tout d’abord, c’est la particularité 
de l’atmosphère spirituelle du moment historique et puis c’est la particularité 
identitaire. Le temps peut entrer aussi d’une manière formelle dans la structure de la 
philosophie du quotidien par le simple fait que les systhèmes de pensée peuvent offrir 
des éléments, du langage pour formuler certaines réalités de l’expérience vécue.  

Repenser le quotidien d’une manière religieuse, c’était pour l’élite intellectuelle 
roumaine une provocation incitante, mais aussi audacieuse, dans la mesure où il ne 
s’agissait pas de confondre le dogme avec ce type de philosophie. Au contraire, il 
s’agissait de remplir l’existence par cette dimension spirituelle qui reconfigurait tout le 
statut ontologique.  

Peut-on parler d’une dimension de l’ordinaire, du quotidien au niveau de 
l’existence? Tout d’abord, quel sens a l’idée de la dimension appliquée à l’existence? 
Que signifie la dimension de l’existence? La dimension est un terme de mesure 
applicable aux choses quantitatives. L’existence est une qualité. L’idée de dimension 
représente une manière de juger, selon une certaine direction ou orientation. C’est dans 
cette perspective qu’on peut appliquer l’idée de dimension à l’existence, dans un sens 
plus large qui ne se limite exclusivement au domaine quantitatif. Donc, la dimension de 
l’existence a, sous une forme intuitive, la signification précise de critère de jugement, 
de norme pour d’autres existences12. C’est dans ce sens que l’ordinaire acquiert de la 
valeur ontologique.  

Du point de vue quantitatif, l’existence peut être envisagée sous la forme de 
l’unité ou de la multiplicité et sous la forme de l’entier ou des parties. C’est sous la 
forme de l’entier ou des parties, qu’on découvre l’être, le fait, le hasard et le quotidien. 
L’existence concrète est liée, dans la métaphysique occidentale, à l’idée du temps et de 
l’espace. C’est le principe de hic et nunc qui individualise de l’existent. Et c’est à partir 
de l’existence concrète qu’on définit l’idée de l’existence comme quelque chose qui se 
passe, qui a lieu.  

Pour exprimer l’existent, la pensée allemande repose sur l’idée de action 
(Wirklichkeit), tandis que la pensée française s’appuie sur l’idée contraire de l’objet 
(realité), les deux approches se rencontrant au niveau de l’idée du temps et de 
l’espace13 Donc, le quotidien, l’ordinaire se retrouvent entre l’action et l’objet du réel. 
Au contraire, pour la pensée orientale, l’ordinaire s’exprime au niveau de quelque 
chose qui se passe, qui a lieu. La présence de l’ordinaire tient du registre réel qui se 
passe toujours, sans le situer absolument dans l’espace ou dans le temps.  
                                                 

12 Mircea Vulcănescu, La Dimension roumaine de l’existence, Bucureşti, Eminescu, 1996, 
pp. 63–164. 

13 Ibidem, p. 182. 
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Repenser l’ordinaire dans la vision de l’élite d’entre-deux-guerres c’est aussi 
la manière de problématiser sur la situation du da Sein, donc de remettre en 
question les limites de l’être. La tragédie de l’être se place entre les lois de la nature et 
celles de l’ordre spirituel. Pour annuler la tragédie du conflit entre la nature et l’esprit, 
le christianisme propose une participation de l’homme à l’existence absolue, qui ne 
signifie seulement une participation au monde du mystère, à l’éternité, mais aussi 
une métamorphose de l’existence humaine. Ce fait se produit à l’intérieur d’un acte 
de foi qui représente une véritable conversion de l’humanisme naturel dans 
l’humanisme transcendant14.  

L’élite intellectuelle roumaine propose une doctrine sui generis du salut à 
partir de la présupposition valide qui est l’existence. On n’arrive pas à cette 
présupposition par une constatation inattendue ou par une opération strictement 
logique du raisonnement, mais par l’élaboration inconsciente des moments de 
l’existence humaine, par toutes les expériences infimes ou capitales. L’existence 
est possible dans les limites fondamentales de l’imagination et de la mémoire. 

L’espace métaphysique de la pensée est marqué par des images et des 
représentations emblématiques qui essaient de justifier la situation de l’homme 
dans le monde et dans l’histoire. Quelquesune qui visent la supposition d’une 
dualité originelle, l’égalité apparente du Bien et du Mal, le pouvoir immense du 
négatif – dans une acception différente, par rapport à celle de Hegel – et la présence 
de la temporalité ne peuvent plus être séparées par l’aspect de la transcendance 
négative15. 

Ce sont quelques attitudes exemplaires de l’élite intellectuelle roumaine 
d’entre-deux-guerres qui marquent le discours sur le quotidien par ces formes de 
représentation qui balancent entre un humanisme naturel et un humanisme 
transcendant. L’ordinaire devient un élément que l’homme retrouve toujours à 
travers son existence, un élément assimilable à un quotidien qu’il faut dompter. 
C’est dans cette perspective de l’anthropologie que le quotidien fait partie de la 
problématique de l’existence, un quotidien qui peut être pensé d’une manière 
spiritualisé, en dépassant tous les formalismes pernicieux et les positivismes 
angoissants qui ont marqué la modernité.  

Par conséquent, repenser le quotidien, c’était pour l’élite intellectuelle 
roumaine d’entre-deux-guerres, de réévaluer la situation de l’être dans le monde, 
en vue d’accéder à la réalité des sens profonds de l’existence. Ce n’était pas de 
faire l’apologie du spiritualisme dogmatique, mais de revenir à l’essence de 
l’existent, lorsque repenser l’ordinaire, c’était de se mieux placer dans l’ordre 
ontologique. Repenser le quotidien, c’était, en dernier instant, pour l’élite intellectuelle 
roumaine d’entre-deux-guerres repenser la manière de vivre en tant qu’acte 
spécifique. On pourrait dire que philosopher sur le quotidien, c’est de philosopher 
sur l’acte du vécu en tant que modus vivendi.  
                                                 

14 Ernest Bernea, Crist şi condiţia umană (Christ et la condition humaine), Bucureşti, Cartea 
Românească, 1996, pp. 86–88. 

15 Emil Cioran, La chute dans le temps, in Cioran. Œuvres, Paris, Gallimard, 2007, p. 1107. 
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INTERWAR ROMANIAN INTELLECTUAL ELITE  
AND THE PHILOSOPHY OF ORDINARY 

 
(Abstract) 

 
 Our approach tries to emphasize the main articulations of the philosophy of ordinary 
on the level of interwar Romanian intellectual elite. This elite forged to the Nae Ionescu’s 
School of realism, objectivity and organics; consider the ordinary as an opportunity to 
revaluate the situation of the human being in the world, in order to achieve the reality of the 
inner sense. In fact, this is not the apology of dogmatic spirituality, but the pleading to 
return to the essence of the existence, in order to assure an ontological balance – the Latin 
word for ordinary (ordinarius) means placed in order. To reconsider the ordinary is for the 
Romanian intellectual elite the way of living as a specific act. We could say that to 
philosophy about the ordinary matter is to philosophy about the existing as a modus vivendi.  
 
 Keywords: ordinary, elite, ontological, existence, spirituality, philosophy, being. 



 



ARHIVELE OLTENIEI, serie nouă, nr. 32, 2018, p. 285–299 

DIN CONTRIBUŢIA FILOSOFILOR ROMÂNI  
LA AFIRMAREA DEMNITĂŢII UMANE 

LAURA ANTOANETA SAVA∗ 

Studiile referitoare la contribuţia filosofilor, istoricilor şi gânditorilor români 
din diverse domenii de activitate la afirmarea demnităţii umane suscită interes prin 
complexitatea problematicii pe care o ridică.  

Fără îndoială, preocupări pentru afirmarea celor mai înalte calităţi morale 
regăsim în vechea creaţie folclorică românească, care exprimă întreaga filosofie a 
poporului român, condensată în lupta de secole pentru unitate şi independenţă, care 
l-a făcut să supravieţuiască tuturor vicisitudinilor istoriei în spaţiul carpato-
danubiano-pontic. Întărirea forţei spirituale şi fizice a poporului român ar fi fost 
imposibilă în lipsa transmiterii acestor mentalităţi şi credinţe ancestrale de la o 
generaţie la alta. 

Ideile proprii afirmării demnităţii umane pot fi întâlnite şi în operele unor 
cronicari români, cunoscuţi pentru cultura şi erudiţia lor în întreaga Europă, al 
căror mare merit a fost că, prin opera lor, au făcut ca ideile filosofice şi politico-
juridice să circule într-o formă unitară pe tot cuprinsul pământului românesc, 
constituind un factor activ în acţiunile comune care au înlăturat regimul fanariot 
din Ţara Românească şi Moldova şi au dus la revenirea domniilor pământene. 

Dacă ne-am fi raportat la cultura europeană, analiza concepţiilor privind 
demnitatea umană ar fi debutat cu filosofii greci. Raportându-ne însă la cultura 
românească, primul punct de reflecţie este opera reprezentanţilor de frunte ai 
umanismului românesc, care au militat, atât pentru recunoaşterea omului ca o 
creaţie egală şi liberă a lui Dumnezeu, cât şi pentru afirmarea originii latine a 
neamului, considerată un mijloc de înnobilare a personalităţii. În concepţia lui 
Constantin Cantacuzino, „noi, românii, suntem adevăraţi români şi aleşi români în 
credinţă şi în bărbăţie”1, în timp ce cronicarul Miron Costin adresa îndemnul de a 
ne căuta originile: „Caută-te, dară, acum cetitorule, ca într-o oglindă şi te priveşte 
de unde eşti... iară nu numai numele acesta, precum ai înţeles că este tot unul, la 
toate ţările, şi al tău şi al Italiei... ce şi dintr-altele te vei cunoaşte – obiceiuri, hire, 
                                                 

∗ Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopşor”, 
Craiova, al Academiei Române; e-mail: savaantoaneta@yahoo.com. 

1 Cronicari munteni. Istoria Ţării Româneşti (ediţie sub îngrijirea lui M. Gregorian), vol. I, 
ESPLA, Bucureşti, 1961, p. 52. 
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graiul – şi până astăzi că eşti dreptu vlah, adecă italian şi râmlean”2. Înnobilarea 
personalităţii prin cultură, prin educaţie – mijloc suprem pentru afirmarea omului, 
este o idee prezentă în opera lui Miron Costin, pentru care „nu iaste alta, şi mai 
frumoasă, şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă decât cetitul cărţilor”3. 

O operă reprezentativă pentru istoria şi mândria românilor este Hronicul 
româno-moldo-vlahilor al lui Dimitrie Cantemir, care îi îndeamnă pe moldoveni să 
râvnească la bărbăţia înaintaşilor lor şi să fie vrednici de ei: „Slujească-se dară cu 
osteninţele noastre neamul moldovenesc, şi ca într-o oglindă curată chipul şi statul, 
bătrâneţile şi cinstea neamului său privindu-şi îl sfătuiesc, ca nu în trudele şi 
sângele moşilor strămoşilor săi să se mândrească, ce în ce au scăzut din calea 
vredniciei chiar; înţelegând urma şi bărbăţia lor râvnind, lipsele să-şi plinească şi 
să-şi aducă aminte că precum odată, aşeea acum tot aciia bărbaţi sunt, carii cu mult 
mai cu fericire au ţinut cinste şi a murii decât cu chip de cinste şi de bărbăţia lor 
nevrednici a trăi4. 

Tot Dimitrie Cantemir este cel care şi-a prezentat concepţia despre demnitatea 
omului în Istoria ieroglifică, partea a X-a, concepţie asemănătoare cu cea expusă 
de Pico Della Mirandola în Discursul despre demnitatea umană5. D. Cantemir porneşte 
de la ideea despre originea naturală bună a omului de la creaţie, conform căreia 
oamenii buni de la divinitate rămân buni şi de atunci înainte. El afirmă că omul este 
demn încă de la creaţia sa, întrucât Dumnezeu nu mai intervine asupra actelor lui: 
„Căci ziditoriul, după înţelepciunea şi puterea sa, zidirea săvârşind, de lucriu se 
odihneşte şi, ca un deplin în putere stăpân, odată numai poruncind din veci şi până-n 
veci zidirea ca o slijnică după poruncă nepărăsit aleargă”6. Dacă evoluţia lumii 
urmează legile ei fireşti poruncite de creatorul ei, omul, în calitate de fiinţă raţională, 
şi le explică, dând lucrurilor şi fenomenelor un „ţenchiu” (scop, ţel): „Lucrurile... 
oricâte de la ceriu până la ceriu, să văd, se simt şi se înţeleg... de zic precum patru 
pricini să îi dea: cine, din ce, în ce chip şi pentru ce”7. Acel „pentru ce” este propriu 
omului, care se raportează, prin intermediul gândirii, atât la divinitate cât şi la 
lume, formându-şi un scop de viaţă, un „ţenchiu” al sfârşitului. Spre deosebire de 
toate celelalte făpturi fără conştiinţă, care urmează ordinea naturală creată iniţial 
prin porunca lui Dumnezeu, omul are conştiinţa scopului şi poate alege între bine şi 
rău. Răspunderea opţiunii între bine şi rău revine deci omului: „fietecare, pre calea 
şi orânduiala sa să meargă (ca cârma la corabie, zăbala la cal, socoteala la 
înţelegători sinonime sunt)... cu socoteală slujindu-te, lucrurile tale un ţenchiu şi 

                                                 
2 Miron Costin, De neamul moldovenilor. Din ce ţară au ieşit strămoşii lor (sub îngrijirea lui 

P. P. Panaitescu), Bucureşti, ESPLA, 1958, p. 247. 
3 Miron Costin, Din ce ţară au ieşit strămoşii lor, p. 244. 
4 Dimitrie Cantemir, Hronicul Româno-moldo-vlahilor, tomul I, Iaşi, 1935, p. 227. 
5 Victor Popescu, Demnitatea umană. Contribuţii filosoficce la cunoaşterea de sine, Târgovişte, 

Editura Macarie, 1998, p. 68. 
6 Dimitrie Cantemir, Istoria Ieroglifică (sub îngrijirea lui P. P. Panaitescu), Bucureşti, E.P.L., 1965, 

p. 162. 
7 Ibidem, p.173. 
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loc însemnat şi hotărât să pui... ca nu la altul, fără numai la cel bun şi fericit sfârşit 
să nemereşti... de ieste dară la cineva începutul cu socoteala sfârşitului şi sfârşitul 
cu chiteala începutului împreunată, dintr-aceste mai sus pomenite să culeagă”8. 
Conform lui D. Cantemir, raţiunea reprezintă însuşirea prin care omul devine „cea 
mai de-a firea şi evanghelichi (cea mai nobilă – n.n.) dintre toate făptuirile”9, 
deoarece prin gândire viaţa dobândeşte finalitate, libertate şi responsabilitate şi 
datorită acestui atribut, el se situează în centrul Universului. Ideea superiorităţii 
omului a fost exprimată în următorii termeni: „Nu rob, ce stăpân lumii Dumnezeu 
te-a lăsat; pentru aceasta tu pe dânsa, iară nu ea pe tine stăpânească”10. 

Aceeaşi concepţie, centrată pe valoarea individuală a omului, o regăsim la 
Neagoe Basarab în Învăţăturile către fiul său Teodosie: „Vezi darul lui Dumnezeu 
cu care ne-a dăruit! Că a urcat firea noastră cea omenească mai deasupra decât 
toate puterile cele cereşti”11. El susţine că omul a fost creat să fie stăpânul lumii: 
„Iară alte făpturi câte suntu supt ceriu şi lucrurile ale lui Dumnezeu toate sunt 
tocmite şi rânduite în treaba şi în slujba neamului omenesc: soarili, luna, stelili, 
văzduhul, ploile, pământul şi marea şi toate câte-s într-însa. Iară pre omul făcu-l 
vieţuitoriu şi împărat biruitor tuturor faptelor sale câte sunt supt cer, şi încă nu 
numai atâta”12. Pentru a pune în evidenţă măreţia omului care i-a fost conferită de 
creator, el subliniază că, dintre toate fiinţele, Dumnezeu pe om „l-am cununat cu 
slavă şi cu cinste, l-am pus mai mare peste faptele mâinilor sale şi toate a supus 
supt picioarele lui. Oile şi boii încă şi hierele câmpiilor şi păsările cereşti şi peştii 
carii trec marea şi cărările mării”13. Redactate în limba slavonă, Învăţăturile sunt 
un adevărat compendiu al cunoştinţelor vremii în domeniul politic, filosofic, 
religios şi pedagogic, o „sinteză a spiritualităţii româneşti”14. Asemănată cu 
Principele lui Machiaveli (1513), opera lui Neagoe Basarab enunţă teoria 
conducerii autoritare a statului, bazată pe dreptate, virtuţi morale, modestie şi 
pioşenie, descriind modul de comportare al domnitorului faţă de diferitele categorii 
sociale, organizarea oştirii, administrarea vistieriei, relaţiile externe etc. Astfel, 
domnul trebuie să urmărească binele obştesc, iar justiţia să se desfăşoare în aşa fel 
încât cei ce apelează la ea să nu plece „cu inima ruptă şi cu nedreptate”. 

Un susţinător al rolului educaţiei în afirmarea condiţiei umane este şi Nicolae 
Milescu, care, în Descrierea Chinei, subliniază că în acea ţară „cu cât cineva este 
mai învăţat cu atât primeşte mai mare cinste; la ei, de la învăţătură porneşte orice 
mărire... cel mai nobil este cel mai învăţat” 15. 
                                                 

8 Ibidem, p. 177. 
9 Ibidem. 
10 Dimitrie Cantemir, Divanul (ediţie îngrijită de Virgil Cândea), Bucureşti, E.P.L., 1969, p. 99. 
11 Neagoe Basarab, Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Texte alese (ediţie 

îngrijită de Florica Moisil şi Dan Zamfirescu), Bucureşti, Editura Minerva, 1970, p. 127. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Florin Negoiţă, Istoria statului şi dreptului românesc, Bucureşti, Editura „România de mâine”, 

2005, p. 145. 
15 Nicolae Milescu, Descrierea Chinei (traducere de Corneliu Bărbulescu), Bucureşti, 1959, p. 48. 
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În perioada iluminismului românesc, Gheorghe Lazăr concepea ştiinţa ca 
izvor al tămăduirii, muză a înfloririi şi desfătării umane. Un alt iluminist român, 
Damaschin Bojincă, a căutat să construiască un nou model uman în opera Dregătoriul 
bunei creşteri, în care susţine că binele omului, norocul, se află în el: „Valoarea 
omului constă în mintea sănătoasă care îndreaptă lucrurile cele din afară de noi, 
pentru că acestea sunt schimbătoare, trecătoare, adeseori periculoase, fără siguraţie 
care acăşună stricăciune şi perire”16. Adevăratul noroc se află în noi şi constă în 
îndestularea şi odihna sufletului: „Când în sufletele noastre simţirile, aplicările, 
poftele intru în îndemnurile noastre – stăpâneşte rânduiala şi liniştea; când oarecare 
faptă spurcată sau vreun păcat nu ne înghimpă la inimă, ci conştiinţa sufletului 
nostru este fără prihană, atunci liberi, putem zice cum că cu adevărat suntem 
norocoşi. Atunci nicio schimbare sau vreo ştire din afară nu va putea să ne facă 
norocoşi”17. D. Bojincă concepe modelul uman prin termenul de om iscusit astfel: 
„Cel ce cunoaşte natura şi adevăratul preţ al omului, puterile şi neputerile lui, 
cugetele cele dumnezeieşti cu dânsul, datorinţele către sine însuşi, către stăpânirile 
sale şi către societatea omenească, cel ce ştie într-adevăr ce e bine, frumos, drept şi 
cu cădinţă de a şti omul, cel ce a încredinţat că omul şi înţelegerea stăpâneşte preste 
aplecările şi poftele noastre şi cum că voinţa omului e silită a asculta de mine, acela 
se numeşte om iscusit, luminat şi înţelept, acela cu adevărat are fundamentul 
buneinorociri însuşi în sine” 18.  

În opera lui Mihai Eminescu, găsim de nenumărate ori referiri la „sufletul 
frumos” pe care îl putem considera un echivalent al demnităţii. Criticând opinia lui 
Fr. Schiller, conform căruia sufletul frumos are determinare nativă, M. Eminescu 
arată că el înseamnă mai mult decât toate simţirile unui om, dobândite din naştere 
sau din instinct. Sufletul frumos este conştiinţă şi produs al culturii: „Orice 
înclinaţiune, orice instinct chiar dacă lucrează nemijlocit, are trebuinţă de motiv; 
când cineva este aplecat de a face ceva, de a alege o faptă şi de-a o prefera altora, 
trebuie totdeauna să existe o cauză din care el a plecat de a o face aceasta”19. 
Instinctul care caută numai plăcerea nu este călăuzit de reguli morale, de aceea 
moralitatea trebuie să fie principiul conducător. 

M. Eminescu accentuează rolul culturii în cultivarea şi dezvoltarea demnităţii 
umane, subliniind că etica, din păcate, s-a dezvoltat foarte puţin, deşi prin 
intermediul ei viaţa socială ar câştiga „signitatea sa mai nobilă”. Demnitatea nu 
este dependentă de cultura omului, ci de concepţiile lui asupra vieţii. Cultura este 
doar un factor favorizator în afirmarea personalităţii: „Dacă sufletul e cult în toată 
privinţa, atuncea trebuie să înceapă a urma chemării lui proprii şi înalte, aceleia a 
moralităţii. Numai într-o chemare practică şi morală zace adevărata împlinire a 
                                                 

16 Damaschin Bojincă, Scrieri. De la idealurile luminării la idealul naţional (sub îngrijirea lui 
Nicolae Bocşan), Timişoara, Editura Facla, 1978, p. 100. 

17 Ibidem. 
18 Ibidem, p.101. 
19 Mihai Eminescu, Fragmentariu (ediţie îngrijită de Magdalena Vatmaniuc), Bucureşti, Editura 

Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, p. 44. 
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vieţii omeneşti; cultura nu este decât prepararea şi după aceea ornamentul acesteia”20. 
Un alt rol deosebit de important în viaţa omului îl are arta: „podoaba cea mai 
nobilă a unui popor este arta şi cel mai nobil simţ al omului este cel estetic; e un 
privilegiu al culturii de a se bucura de această podoabă a vieţii şi de a onora şi 
gusta frumosul pe toate căile; însă cel mai frumos din toate câte sunt frumoase este 
sufletul cel frumos”21. 

În scrierile sale, ca şi în activitatea de ziarist, M. Eminescu susţinea aplanarea 
conflictelor dintre state pe cale paşnică, subliniind că cele mai dezastruoase catastrofe 
în istoria unui popor sunt războaiele, provocate de conducătorii politici, de capetele 
încoronate, din interese străine de interesele, nevoile şi sentimentele maselor: „Cei mai 
înalţi şi mai veninoşi nori sunt monarchii… Trăsnetele lor cu care ruină, seacă, ucid 
popoară întregi sunt rezbelele. Sfărâmaţi monarchii! Desfiinţaţi rezbelul şi nu chemaţi 
certele popoarălor decât înaintea Tribunalului popoarălor şi atunci cosmopolitismul 
cel mai fericit va încălzi pământul cu razele sale de pace şi de bine”22. Contribuţia 
marelui poet şi filosof pentru afirmarea idealurilor noastre naţionale transpare şi 
din poziţia manifestată faţă de principalele evenimente politice, dintre care răpirea 
Bucovinei i-a stârnit cea mai mare înverşunare: „Fărădelege nemaipomenită, 
uneltire mişelească, afacere dintre o muiere desfrânată (Austria) şi între paşii din 
Bizanţ, ocuparea Bucovinei va fi o veşnică pată pentru împărăţia veşnică, deapururi 
o durere pentru noi”23. 

Cunoscători ai trecutului eroic, ai sentimentelor şi aspiraţiilor românilor de 
pace şi de asigurare a unor relaţii paşnice între state, iluştri oameni politici şi 
diplomaţi au militat pentru înlăturarea războaielor şi soluţionarea conflictelor pe 
cale paşnică, convinşi fiind de faptul că războaiele aduc indivizii într-o stare de 
profundă mizerie şi suferinţă şi că pacea reprezintă singura garanţie a ridicării 
condiţiei umane. După actul istoric al declarării independenţei naţionale a României, 
la 9 mai 1877, Mihail Kogălniceanu rostea un discurs în şedinţa Adunării Deputaţilor 
prin care asigura celelalte popoare europene că noul stat suveran român nu va 
ameninţa liniştea şi securitatea altor state: „Trebuie să dovedim că, dacă voim să 
fim naţiune liberă şi independentă, nu este pentru ca să neliniştim pe vecinii noştri, 
nu este pentru ca să fim un popor de îngrijiri pentru dânşii; din contră, şi încă mai 
mult decât până acum, să arătăm că suntem o naţiune hotărâtă să ne ocupăm de noi, 
să ne ocupăm de naţiunea noastră, să ne ocupăm de dezvoltarea ei, de dezvoltarea 
bunei stări morale şi materiale, iar nicidecum ca să îngrijim, ca să neliniştim pe 
cineva… Voim să fim independenţi, pentru că voim să trăim cu viaţa noastră proprie”24. 
 Unul dintre cei care au militat pentru înlăturarea războaielor, atunci când 
Primul Război Mondial ameninţa să cuprindă şi România, a fost I. Al. Brătescu-
Voineşti, care a publicat un ciclu de articole antirăzboinice reunite sub titlul 

                                                 
20 Ibidem, p. 46. 
21 Ibidem, p. 47. 
22 Apud T. Vârgolici, Idei şi idealuri literare, Bucureşti, Editura Eminescu, 1987, p. 120. 
23 M. Murărescu, Mihai Eminescu, Scrieri politice, Craiova, Editura Scrisul Românesc, S.A., p. 86. 
24 Teodor Vârgolici, op. cit., pp. 121–122. 
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În slujba păcii. Brătescu-Voineşti sublinia faptul că războaiele nu pot fi evitate 
decât prin triumful raţiunii şi prin creşterea conştiinţei umane: „Cu toate strigătele 
celor nerozi şi celor interesaţi că gândul dispariţiei războaielor e o utopia 
irealizabilă, el se va împlini pentru că împlinirea lui nu atârnă decât de un plus de 
conştiinţă în omenire, iar sporirea necontenită a conştiinţei e o lege a naturii”25. În 
pledoaria sa pentru triumful păcii, scriitorul spulbera teoriile absurde despre 
„necesitatea” şi „inevitabilitatea” războaielor în speranţa creşterii responsabilităţii 
faţă de destinul omenirii: „Sunt convins că sporirea conştiinţei va aduce cu sine înlătu-
rarea cârmuitorilor înguşti la suflete şi la minte, care pentru a justifica dăinuirea 
unor întocmiri profitabile lor şi numai lor, se duc să caute norme de purtare 
omenească în năravurile animalelor… Dar bâiguielile fără nici un sens ale acelora 
care încearcă să justifice acest măcel, – silinţele celor care l-au pregătit şi l-au dezlănţuit 
de a se lepăda de răspundere, încercările lor, când se văd bălăcind în absurd, de a 
arunca răspunderea pe seama unei fatalităţi invitabile, – dovedesc că ei înşişi sunt 
încredinţaţi că războiul e o ticăloşie. Întreaga omenire a depăşit faza cu această 
ticăloşie faza îndurării cu resemnarea inconştienţei şi faza formulei absurde că războiul 
ar fi un «rău necesar». Nimic şi nimeni nu-mi poate zdruncina credinţa că ea va 
depăşi şi faza formulei «războiul e un rău inevitabil», în care se găseşte azi”26. 
 Ideile de egalitate, libertate şi dreptate vehiculate de revoluţia franceză din 
1789 au fost receptate şi de scriitorii români. Ion Budai-Deleanu scria despre 
necesitatea înfăptuirii idealurilor democratice, în special despre egalitatea în drepturi, 
optând pentru ideea de republică: „În republecă omul să rădică / La vrednicia sa cea 
deplină, / Fie de viţă mare sau mică, / Aibă avuţie multă sau puţină, / Totuş-asemene 
drepturi are / Cu acela care este mai mare. // Lui e patria ca dulce mamă, / Iar el 
patrii ca ş-un băiat; / Şi nu în zadar fiul ei să cheamă, / Căci îi dă hrană, viaţă, stat, / 
Om slobod îl face şi viteaz, / Ba-l mângâie în vreme de necaz. // De-ar fi monarhia 
cât de bună, / Cu vreme se mută în despoţie / Care-apoi pe tirani încunună; / Aceşti 
duc pe norod la şerbie, / Apasă în ţărână ş-ovilesc / De-a purure neamul omenesc. // 
În răspublică-s toţi cetăţenii / Fraţi şi fii a unii maice bune, / Ei sunt a ţării deobşte 
moştenii, / Legea pre toţi asemene-i pune, / Şi, de-are carevaş osăbire, / E sîngur cel 
cu îmbunătăţire. // Care-i mai vrednic dregătoreşte, / Ales fiind cu deobşte voinţă, / Însă 
nu dă porunci volniceşte, / După a sa părere şi putinţă, / Ci fieştecare dregătoriu / E numai 
de lege împlinitoriu. // Dară în monarhia lăudată / Toate-s de-împotrivă şi pe dos, / 
Cetăţenii-acolo-s toţi o gloată,/ Un norod giosit şi ticălos / Ce-i hotărât numai să 
şerbeze, / Pre dregătorii săi să îmbuibeze”27. 
 Acelaşi ideal al egalităţii în drepturi şi în faţa legii în condiţiile înfăptuirii 
unei republici democratice îl regăsim şi la Nicolae Bălcescu, în lucrarea Manualul 
bunului român, capitolul III, Despre popor şi stăpânire: „Cuvântul «republică» 
este o vorbă veche, care vrea să zică «lucru al tuturor». Republica este un stat în 
                                                 

25 Apud Teodor Vârgolici, op. cit., p. 122. 
26 Ibidem, pp. 122–123. 
27 Ion Budai-Deleanu, Ţiganiada, cântecul X; apud Teodor Vârgolici, op. cit., pp. 122–123. 
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care oamenii adunaţi îngrijesc singuri de soarta lor, fără a-şi pune stăpâni pe cap, 
având în lucrarea lor drept regulă dreptatea şi drept ţintă frăţia. Într-o republică 
poporul nu ascultă decât de slujbaşii aleşi de dânsul chiar, cu treabă hotărâtă şi pe 
vreme hotărâtă. Aceşti oameni slujbaşi sunt deopotrivă cu toţi ceilalţi oameni. Ei 
poruncesc numai în numele poporului şi sunt datori a lucra numai pentru dânsul, 
ascultând de legea făcută de dânşii, supuindu-să la privegherea necurmată a 
cetăţenilor şi stând totdauna gata d-a înapoi slujba cu care au fost însărcinaţi, când 
s-a sfârşit vremea pentru care a primit-o”. 

Un alt român, pe care l-a preocupat ridicarea românilor din starea de 
înapoiere şi lipsă de educaţie, a fost Spiru C. Haret, cel care a fost, este şi va rămâne 
pentru totdeauna părintele învăţământului românesc modern28. Spirit „vizionar, un 
adevărat reformator social, un promotor al sistemului modern de protecţie socială”, 
şi-a dedicat întreaga activitate soluţionării celor mai acute probleme sociale cu care 
se confrunta societatea românească la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul 
secolului al XX-lea. Om de stat, ministru cu vederi progresiste, Spiru Haret a 
urmărit „propăşirea economică, intelectuală şi morală” a societăţii româneşti, pentru 
educarea cetăţenilor în „spiritul solidarităţii sociale şi umane”29. În preocuparea sa 
continuă pentru „binele social” al fiecărui individ în parte şi pentru binele comun al 
întregului popor, Haret defineşte „binele social” ca rezultat al capacităţii fiecărui 
individ de „a-şi conserva şi a-şi mări pe cât posibil avuţia sa economică, intelec-
tuală şi morală”30, cei mai importanţi factori care determină acestă capacitate fiind 
nivelul de instrucţie şi educaţie şi moralitatea socială. Pentru Haret, scopul legilor 
trebuie să vizeze „realizarea celei mai mari sume posibile de bine social pentru 
membrii societăţii respective”, iar „binele social necesită creşterea pozitivă a 
coordonatelor sociale ale fiecărui individ”31. Ministrul cu vederi progresiste şi 
viziune reformatoare scria că legile „trebuie să aibă drept scop să determine sau să 
uşureze mişcarea socială (spre progres) în asemenea mod încât pentru toţi indivizii 
ce compun societatea, una sau mai multe din aceste coordonate să aibă în fiecare 
moment o valoare mai mare decât în momentele anterioare... O lege ideală ar 
determina o mişcare de translaţie a corpului social în întregime, în sensul celor trei 
coordonate posibile (avuţia economică, intelectuală şi morală), astfel încât toţi 
membrii societăţii să aibă parte egală la beneficiile acestei legi”32. Pentru sociologul 
Haret, aspiraţia omului spre prosperitate ţinea de natura umană, asigurarea bunăstării 
tuturor cetăţenilor trebuind să fie principiul călăuzitor al oricărei societăţi, al 
oricărui stat modern: „o ţară este cu atât mai bogată cu cât avuţia publică e 
                                                 

28 Cezar Avram, Roxana Radu, O filă din istoria protecţiei sociale româneşti: activitatea şi 
operele de reformare socială ale lui Spiru Haret, în „Revista de Ştiinţe Politice”/Revue des Sciences 
Politiques”, nr. 28/2010, p. 7. 

29 Aurelian Gh. Bondrea, Neoharetism la începutul secolului XXI, Bucureşti, Editura Fundaţiei 
„România de mâine”, 2007, p. 15. 

30 Spiru Haret, Mecanica socială, Bucureşti, Editura Gramar, 2001, p. 19. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem, p. 119. 
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repartizată la un număr mai mare de oameni. Nimic nu dă o impresie de mizerie 
atât de mare ca existenţa unui mic număr de oameni foarte bogaţi planând deasupra 
unei mase de săraci”33. 

Ştefan M. Zeletin, unul dintre cei mai prestigioşi teoreticieni ai procesului 
formării şi evoluţiei burgheziei româneşti, a manifestat preocupări filosofice în 
opera sa Evanghelia naturii, căutând să elaboreze o filosofie întemeiată pe credinţa 
în demnitate şi valoarea omului. Observând că „între pământ şi cer este un singur 
lucru sfânt, natura umană şi un singur păcat, acela de a te atinge de dânsa”34, el arată că 
trebuie înlăturată orice tendinţă de a îndruma viaţa din afară, aşa cum procedaseră 
atât religia, cât şi curentul pozitivist. Atitudinea sa este critică, atât la adresa Bisericii, 
cât şi la adresa pozitivismului, care consideră că omul să se plece categoric în faţa 
adevărurilor ştiinţifice, întrucât ştiinţa, după pozitivişti, l-a înlocuit pe Dumnezeu. 
În concepţia lui, cea mai mare valoare în om este sentimentul. În privinţa religiei, 
el este de părere că „cu cât cugetarea se ridică spre transparenţă, cu atât divinul se 
învăluie într-o atmosferă de copleşitoare sfinţenie şi mărire, astfel că în faţa lui 
omul se simte cuprins de frică şi cutremur. El trăieşte în altă lume, înconjurat de 
cetele sale de îngeri, din mijlocul cărora cârmuieşte lumea omenească”35. Susţinând 
valoarea omului, el critică Biserica, care încearcă să aşeze şi să menţină omul într-o 
condiţie inferioară: „înjosirea naturii şi a omenirii devine aici mijlocul de a pune în 
lumină, prin contrast, mărirea lui Dumnezeu şi a ceea ce se închipuie ca lumea a sa. 
Cu un cuvânt, transcendenţa e o religie nefirească, bolnavă, neomenească”36.  
 Autor al unei lucrări de referinţă pentru curentul de modernizare al societăţii 
româneşti37, Ştefan Zeletin îşi fundamentează concepţiile pe principiul conform 
căruia omul nu trebuie să-şi modeleze viaţa după dogme: „... ci acestea trebuie să 
se modeleze şi de fapt se modelează după felul de a fi al vieţii omeneşti; un sistem 
filosofic nu se naşte ca oglindire a lumii ci ca poemă a sufletului omenesc. Câtă 
vreme o filosofie este expresia unui suflet, mijlocul de a o pătrunde este cunoaşterea 
acestuia. De aceea, întâia întrebare ce trebuie pusă autorului unei filosofii este 
considerată următoarea: «spune-mi cine eşti ca om, pentru a înţelege ce fel gândeşti 
asupra vieţii şi a lumii»”38. Concluzia la care se ajunge este că o astfel de întrebare 
trebuie adresată oricărui om, nu numai unui filosof. 
 Ştefan Zeletin nu pune accentul pe gândire, ci pe sentiment: „Eu cred că 
gândirea e în om ceva secundar şi că se află ceva mai adânc şi mai adânc şi mai 
însemnat decât ea: sentimentul. Cred că valoarea unui om creşte în măsură cu 
puterea sentimentului şi descreşte în măsură cu slăbirea sa. Cred, într-un cuvânt, că 
a fi om înseamnă a avea o inimă”39. El subliniază ideea că, dacă omul acceptă 
                                                 

33 Ibidem, p. 167. 
34 Ştefan M. Zeletin, Evanghelia Naturii, vol. I, Iaşi, Institutul de arte grafice, N.V. Ştefănui, 

1915, p.13. 
35 Apud Victor Popescu, op. cit., pp. 76–77. 
36 Ştefan M. Zeletin, Religia naturii, în „Revista de filosofie”, vol. IX, nr. 2/1923, p. 75. 
37 Idem, Burghezia română. Originea şi rolul ei istoric, Bucureşti, Editura Cultura Naţională, 1925. 
38 Ştefan M. Zeletin, Evanghelia naturii…, p. 11. 
39 Ibidem, p. 14. 
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dominaţia dogmelor religiei sau ale pozitivismului ştiinţei, el nu înseamnă nimic şi 
este firesc să plece capul în faţa acestora. Dar, odată sfărâmaţi idolii gândirii sale şi 
revendicat dreptul de a fi recunoscut creatorul oricărei norme ori dogme şi de a sta 
mai presus decât ele, omul recâştigă demnitatea sa pierdută. Domnia gândirii, 
susţine Ştefan Zeletin, este sursa înăbuşirii sentimentelor şi a surpării rădăcinilor 
fiinţei omeneşti. Intenţia lui Zeletin de a elabora o filosofie a demnităţii omului este 
lăudabilă, la fel ca şi efortul său de a sublinia că ocrotirea sentimentelor ar trebui să 
treacă pentru oricine pe primul plan, pentru a păstra neatins ceea ce alcătuieşte 
natura în om. 
 Preocupări în ceea ce priveşte binomul om-personalitate şi perfectabilitatea 
umană a manifestat I. Zamfirescu. El sublinia că omul „este acela care creează, slujeşte 
şi apără ideea vieţii superioare, a vieţii ridicată asupra nivelului ei instinctual”40. În 
portretul pe care-l face omului-personalitate, el pune accentul pe o înaltă conştiinţă 
de sine, rezultată din îmbinarea tuturor factorilor care iau parte la alcătuirea vieţii 
sufleteşti. Astfel, omul conceput ca personalitate nu mai este o simplă oficiere a 
conservării biologice, ci reprezintă un principiu de promovare a societăţii şi a 
idealurilor ei, „mediatorul autorizat între lumea valorilor şi realitate”: „Continua lui 
preocupare este de a-şi da înălţime, întrucât valoarea personală presupune întotdeauna 
existenţa unor valori suprapersonale... În desfăşurarea procesuală a vieţii lui, ştie să 
năzuiască şi să întâmpine atât bucuria cât şi suferinţa: bucuria pentru că aceasta 
constituie o confirmare a străduinţelor noastre şi un îndemn organic spre un nou 
efort; suferinţa, pentru că în aceasta stau principiile a o sumă de măreţii ale soartei 
omeneşti”41. 
 I. Zamfirescu subliniază că, în procesul de realizare a cerinţelor pe care le 
presupune împlinirea conceptului de om-personalitate, trebuie să se probeze o înaltă 
intensitate omenească. El susţine că personalitatea nu se capată, ci se cucereşte: 
„Ea nu este un dar pe care natura sau societatea îl face omului, ci dimpotrivă, apare 
ca rezultatul unei lupte continue, a unei lucrări conştiente asupra noastră înşine şi 
asupra întregii realităţi înconjurătoare”42.  

În concepţia lui Zamfirescu, omul se afirmă ca valoare superioară în lupta cu 
problemele vieţii, în construirea personalităţii fiind nevoie atât de victorii, cât şi de 
înfrângeri. Indiferent de rezultat – victorie sau înfrângere, personalitatea este 
întotdeauna triumfătoare, deoarece, atât succesul, cât şi eşecul întreţin curba ascendentă 
a devenirii omeneşti. Atât în cazul victoriei cât şi în acela al înfrângerii, acţiunea 
personalităţii este percepută de I. Zamfirescu ca un sacrificiu. Chiar dacă în această 
acţiune continuă sunt obţinute victorii, acestea nu sunt însoţite de cortegii de lauri 
şi încununări personale. Victoriile personalităţii sunt „victorii grave, tacite, încor-
porate în fapte privind viaţa şi interesele generale, actualizând sensuri ce trebuie să 
sporească şi să consolideze edificiul umanităţii”43. 
                                                 

40 I. Zamfirescu, Destinul personalităţii, Bucureşti, Tiparul Românesc S.A., 1942, p. 17. 
41 Apud Victor Popescu, op. cit., p. 78. 
42 I. Zamfirescu, op. cit., p. 19. 
43 Apud Victor Popescu, op. cit., p. 78. 
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  În concepţia lui D. D. Roşca, „grandoarea omului rezidă în luptă şi puterea 
lui, sprijinite desigur pe gândire, de a se depăşi pe sine creând o lume tot mai bună, 
tot mai raţională şi mai frumoasă, fără să facă apel la nici o putere ce ar fiinţa în 
afara lui”44. Vorbind despre structura lumii, el identifică trei forme de existenţă: 
anorganicul, biologicul şi spiritualul, dintre care lumea spiritului se ridică drept 
suprastuctură naturală pe infrastructura ce o formează anorganicul şi biologicul. În 
ceea ce priveşte raportul dintre aceste elemente de structură, care alcătuiesc o 
unitate, „lumea materială colaborează, serveşte chiar de mijloc la realizarea idealurilor 
plăsmuite de spirit... după legea de oţel a firii”45, iar inteligenţa umană are rolul de 
a descoperi mersul lucrurilor care au un sens imanent ascedent şi de a colabora cu 
forţele Universului, independente de om, care participă totuşi la realizarea idealurilor 
plăsmuite de spirit ca ceva firesc. În acest „ansamblu de relaţii, omul se prezintă ca 
demnitate pentru că el nu este dependent de universul din care face parte. Ca 
persoană cu voinţă, omul îşi afirmă demnitatea, pe de o parte prin descoperirea 
sensului imanent al lucrărilor, iar pe de altă parte prin colaborarea cu forţele 
indepedente ale Universului la realizarea idealurilor de dreptate, frumos şi bine, 
după legea de oţel a firii omeneşti”46. 
 La rândul său, D.D. Roşca a propus demnitatea ca mod de fiinţare umană, 
motivaţia sa fiind că existenţa trebuie acceptată aşa cum este sau aşa cum apare ea 
pentru noi: „s-o acceptăm ca egal de reală sub ambele aspecte mari ale ei; să nu 
uităm nici un moment că e inteligibilă, dar şi neinteligibilă; că e rezonabilă, dar şi 
absurdă; cu sens, dar şi fără sens”47. În concepţia lui D.D. Roşca, nici un echilibru 
static realizat de natură în sfera lucrurilor omeneşti, nu mai apare ca un ideal conservat, 
ci ca un nivel ce trebuie mereu şi absolut depăşit. Este o concepţie de natură revolu-
ţionară, el văzând în afirmarea umană un proces de permanentă depăşire a vieţii. 
 Constantin Rădulescu Motru aprecia, în mod critic, că societatea românească 
a fost prost „croită” de politicienii secolului al XIX-lea, care au confundat sufletul 
omenesc cu o entitate substanţială, ce poate fi imitată sau împrumutată. Pornind de 
la această convingere, el s-a lansat în identificarea proceselor sociale care au provocat o 
adevărată stare patologică a societăţii româneşti de la începutul secolului al XX-lea 
şi în formularea unor strategii viabile de dezvoltare socială, de înălţare a conştiinţei 
şi a personalităţii umane.  
 Pornind de la distincţia între trei tipuri de personalitate – mistică, anarhică şi 
energetică, el preferă personalitatea energetică pentru a exprima modelul uman. 
Fiinţa umană este „o realitate din marea realitate a Universului, unitatea de viaţă 
cea mai complexă din câte se întâlnesc pe pământ”, care prezintă o parte biologică, 
dependentă de întreg mediul cosmic, şi o parte sufletească, dependentă de istoria 

                                                 
44 D. D. Roşca, Existenţa tragică. Încercare de sinteză filosofică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 

1968, p. 67. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem, p. 68. 
47 Apud Victor Popescu, op. cit., p. 82. 
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întregii culturi omeneşti. Între fizicul şi psihicul uman se dezvoltă o reţea de legături 
dintre cele mai complicate48.  
 Primul pas în cunoaşterea personalităţii umane este reprezentat de înţelegerea 
raportului dintre omul luat ca individ şi omul luat ca specie. După părerea lui 
Constantin Rădulescu Motru, individul-om vine pe lume, nu cu o serie de însuşiri 
naturale, ci cu un ansamblu de aptitudini pe care i le dă omenirea al cărui membru 
este. Individul este rezultatul a ceea ce generaţiile care l-au precedat au împletit în 
organismul său. Pentru noi, personalitatea este pregătită prin experienţa omenirii şi 
pentru a desăvârşi omenirea49. Referindu-se la evoluţia personalităţii de la o 
generaţie la alta, el subliniază existenţa unor abateri ale individului descendent faţă 
de tipul ascendent care se datorează, pe de o parte, influenţei mediului, iar, pe de 
altă parte, constituţiei interne a organismului purtător de viaţă. Aceste diferenţieri 
fac posibilă adaptarea, astfel că viaţa curge pe o pantă continuă a adaptării, dat 
fiind că ea este creatoare de variaţiuni.  

Viaţa sufletească a omului este însoţită de conştiinţă, astfel că un rol hotărâtor 
în formarea personalităţii l-a jucat, în concepţia lui C. Rădulescu-Motru, conştiinţa 
eului: „Înainte de a avea înţelegerea muncii, omul a avut conştiinţa atitudinii sale 
anticipatoare ca un tot organic, adică eul său. Fără conştiinţa eului nu este posibilă 
activitatea muncii, căci munca presupune voinţă, şi pe aceasta nu o poate da decât 
eul. Eul premerge personalităţii. Sub controlul acestuia se produce personalitatea”50.  

Analizând apariţia şi dezvoltarea eului, C. Rădulescu-Motru deosebeşte mai 
multe stadii de dezvoltare, şi anume: eul emoţie sau eul mistic, propriu omului 
primitiv, eul dominat de subiectivitatea lui şi eul-conştiinţă de sine. Eul mistic se 
rezumă la simţirea creşterii în putere a omului, când acesta avea să înfrunte atacul 
unei lupte, la nivel emoţional el nefiind în stare să ajute la limpezirea raporturilor 
dintre om şi lume, ci numai la netezirea emoţională a acestor raporturi, pentru a da 
omului încredere în activitatea sa. Personalitatea clădită pe acest eu este difuză; 
tipul mistic al omului primitiv mai mult personifică decât este el însuşi o persoană. 
Prin el omul se indentifică lui Dumnezeu şi naturii întregi51. Conform lui 
Rădulescu-Motru, eul-conştiinţă de sine a apărut foarte târziu, odată cu dobândirea 
libertăţii şi a muncii profesionaliste. Între aceste două euri s-a manifestat tipul 
anarhic de personalitate, dominat de subiectivitatea eului.  

Aplecându-se cu predilecţie asupra cercetării eului-conştiinţă de sine, întrucât 
acesta este stadiul cel mai evoluat, C. Rădulescu-Motru a subliniat raportul dintre 
conştiinţă şi eu: „Eul se produce în lăuntrul conştiinţei şi devine un factor impor-
tant în plămădeala acesteia... Eul nu este conştiinţa întreagă, ci doar transformator 
al conştiinţei”52. În ceea ce priveşte raportul dintre eu şi personalitate, el opina că 
                                                 

48 C. Rădulescu-Motru, Personalismul energetic şi alte scrieri, Bucureşti, Editura Eminescu, 1984, 
p. 546. 

49 Ibidem, p. 550. 
50 Ibidem, p. 552. 
51 Apud Victor Popescu, op. cit., p. 87. 
52 C. Rădulescu-Motru, op. cit., p. 556. 
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personalitatea se cristalizează în jurul eului, dar structura personalităţii include, în 
afară de eu, multe alte elemente sufleteşti. În legătură cu geneza personalităţii, 
C. Rădulescu-Motru a afirmat continuitatea şi identitatea eului: „Eul este permanentă 
simţire sau mai bine zis presimţire a superiorităţii omului în raport cu mediul. Din 
permanenţa raportului vine identitatea sa”53.  

Studiind evoluţia istorică şi rolul culturii europene în formarea personalităţii, 
C. Rădulescu Motru identifică trei modele de personalitate cristalizate de-a lungul 
istoriei. Un prim model este modelul elen, caracterizat prin contrarietatea dintre 
plăcere şi durere, etern şi trecător, raţiune şi sensibilitate, model cristalizat în şcoala 
stoicismului, unde înţeleptul îşi câştigă echilibru sufletesc şi se ridică deasupra 
simţurilor prin raţiune, dominând patimile. Al doilea stadiu al personalităţii europene 
este caracteristic creştinismului medieval, fază în care biruinţa o are sufletul în 
contra corpului, fericirea câştigată prin durere. A treia fază este cea contemporană, 
în care elementul pe care cultura europeană îl adaugă la formarea personalităţii este 
demnitatea. Demnitatea vine să completeze personalitatea ideală sub raportul 
libertăţii: „Înţeleptul stoic domină simţurile, dar nu natura; sfântul creştin îşi 
asigură fericirea cerului; ca să fie idealul complet, mai trebuie ridicat omul în 
dignitate, deasupra naturii întregi, ca fiinţă liberă. Aceasta o desăvârşesc cugetătorii 
Europei moderne. Epoca noastră este epoca personalităţii libere, autonome şi 
suverane”54. În opinia lui Rădulescu Motru, demnitatea este un produs istoric al 
Cosmosului, naturii, societăţii, a întregii vieţi a omenirii şi a experienţei individului. 
Numai eul subiectiv poate realiza armonia acestor factori care asigură ridicarea 
umanului în demnitate. De aceea, demnitatea umană caracterizează individul, însă 
ea este produsul evoluţiei întregului Univers, al întregii omeniri ca şi a omului 
însuşi.  

Prin trăsăturile şi prin structura personalităţii energetice concepută ca liberă, 
autonomă, încărcată cu un înalt profesionalism, prin rolul hotărâtor pe care l-a 
atribuit conştiinţei eului, C. Rădulescu Motru şi-a adus un important şi original 
aport la definirea şi afirmarea demnităţii omului. 

Exponent al curentului sociologic poporanist, Mihai Ralea utilizează conceptul 
de nobleţe pentru a-şi fundamenta concepţia sa despre om, aceasta fiind înţeleasă 
ca mod de fiinţare la cel mai înalt nivel de existenţă: „Nevoia de a urca mai sus 
privirea către ceea ce nu a fost încă conceput în nivelul de altitudine al unei valori, 
constituie tendinţa către nobleţe. A vrea să fii mai bun, mai drept, mai vrednic, mai 
curajos decât gradul comun atins până atunci în aceste virtuţi, înseamnă a realiza 
nobleţea. Ea se prezintă astfel ca o năzuinţă către excepţional”55.  

Poate cel mai cunoscut sociolog român, căruia nu i se pot contesta însă 
înclinaţiile spre filozofie, Dimitrie Gusti este întemeietorul celui mai cunoscut model 
integralist al dezvoltării sociale, ca sinteză a modernizării şi identităţii culturale. 
                                                 

53 Ibidem, p. 559. 
54 Ibidem, p. 591. 
55 Mihai Ralea, Explicarea omului, Bucureşti, Editura Cartea Românească S.A., p. 335. 
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Operând cu conceptul de „unitate socială” în sensul de colectivitate umană integrală, 
Dimitrie Gusti prezintă aşa-zisa „personalitate socială” ca pe un model de umanitate 
spre care fiecare om trebuie să aspire, reprezentând forma cea mai evoluată de 
existenţă umană. Pe plan individual, personalitatea constituie o stare de echilibru a 
fiinţei umane, echilibru care nu poate fi menţinut decât printr-o continuă străduinţă. 
Desfăşurându-şi cercetările pe fundalul unor ample mişcări sociale, ca cele din anii 
1907, respectiv 1918–1920, Gusti a pledat pentru egalitate şi pentru îmbunătăţirea 
situaţiei ţăranilor săraci, ca şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale ţărănimii 
mijlocii şi bogate56. În concepţia sa, care reflectă o concepţie democratică, persona-
litatea nu este un privilegiu al unor clase privilegiate, ci o realitate la care se poate 
ridica orice om, indiferent de existenţa sau inexistenţa unor dotări excepţionale. Nu 
acestea dau marca personalităţii, ci folosirea adevărată a însuşirilor pe care le 
posedă fiecare individ potrivit cu destinul care i-a fost hărăzit. Astfel, realizarea 
personalităţii este posibilă şi accesibilă tuturor. 

Pentru D. Gusti, personalitatea socială reprezintă o condiţie a dezvoltării 
societăţii, iar datoriile individului către el însuşi sunt, în realitate, datorii către 
societatea din care face parte: „Misiunea personalităţii este ca prin ea să contribuie 
la realizarea umanităţii. Pentru aceasta, personalitatea trebuie să îndeplinească o 
seamă de condiţii necesare, astfel: să ştie să accepte cu curaj datoria de a trăi; să 
ştie să se ridice deasupra instinctelor, aşa încât să instituie o domnie a spiritului 
unui organism disciplinat; şi, în sfârşit, să ştie să se încadreze în viaţa socială, 
făcând din valorile acesteia prin continuă reflecţiune critică, idei clare şi 
constructive”57.  

Sintetizând elementele componente ale personalităţii sociale, D. Gusti a distins 
între voinţa de a fi ceea ce eşti, voinţa de participare la viaţa socială, voinţa de a 
crea în sânul naţiunii valori sociale şi culturale şi voinţa de a persevera în realizarea 
cu curaj şi cu spirit de sacrificiu a scopurilor sociale şi naţionale58. Prin aceste 
elemente şi prin cerinţele care sunt impuse fiecărui individ în realizarea unei vieţi 
active la un înalt nivel de aspiraţie umană, conceptul gustian de „personalitate 
socială” se apropie de cel al demnităţii umane. De altfel, Dimitrie Gusti afirmă că o 
primă condiţie a personalităţii este chiar demnitatea, concept care ocupă un loc 
central în cadrul personalităţii: „Demnitatea este un mijloc necesar pentru a impune 
personalitatea”59. Arătând rolul practic jucat de demnitate atât pentru individ, cât şi 
pentru societate, Gusti afirmă că demnitatea este o condiţie etică pentru apărarea 
convingerilor proprii. Fără a încuraja o atitudine agresivă în afirmarea propriilor 
convingeri, idei sau valori, el subliniază că demnitatea nu trebuie să fie nicio 
exagerare a conştiinţei de sine, ci o consecinţă a acesteia atunci când funcţionează 
                                                 

56 Dimitrie Gusti, Starea de azi a satului românesc, în „Sociologie Românească”, nr. 10–12/1938, 
p. 435. 

57 Idem, Spre o etică vie a naţiunii noastre, vol. II, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1969, 
p. 331. 

58 Apud Victor Popescu, op. cit., p. 92. 
59 Dimitrie Gusti, Spre o etică vie a naţiunii noastre…, p. 296. 
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în condiţiuni sufleteşti satisfăcătoare. În sânul unei colectivităţi, fiecare manifestare de 
demnitate umană este o lecţie socială: „Trebuind să ducă la respectul personalităţilor, 
demnitatea devine un mijloc de organizare şi apărare a acestora. Afirmările 
personalităţii pun în evidenţă un fapt central ce trebuie reţinut: acela că personalitatea 
este o integritate autonomă, care-şi are un sens în ea, însăşi, pe lângă acela care 
face din ea un propulsor al acţiunii sociale”60.  

Pentru D. Gusti, opusul demnităţii este cultul incompetenţei. Accentuând faptul 
că nicio personalitate să nu fie întrebuinţată în cadrul vieţii sociale şi culturale 
pentru scopuri care i-ar fi străine, el spune că omul care nu înţelege să dea acţiunilor 
lui întreaga demnitate necesară este un om inferior din punct de vedere moral. 

D. Gusti extinde sfera de aplicabilitate a conceptului de demnitate asupra 
tuturor grupurilor sociale din care individul poate face parte, respectiv unităţile 
sociale, naţiunea şi umanitatea. El este de părere că personalităţi pot fi nu numai 
indivizii, ci tot ce are voinţă şi e însufleţit de necesitatea unei acţiuni creatoare. 
Pornind de la monografierea satelor româneşti şi de la diagnosticarea dezvoltării 
sociale, Gusti a creat un sistem de valori etice şi morale şi a făcut apel la „solidaritatea 
de sentimente”, subliniind astfel rolul pe care îl pot juca indivizii, dar şi unităţile 
sociale – familia, satul, oraşul, biserica etc. – în slujba dezvoltării colectivităţilor 
umane şi ridicării condiţiei umane.  

Definind conceptele de personalitate individuală, personalitate totală sau 
socială şi umanitate, Petre Andrei s-a preocupat şi de evidenţierea unor importante 
însuşiri ale demnităţii omului. Astfel, personalitatea individuală este concepută în 
felul următor: „orice fiinţă conştientă de ea însăşi, care poate să execute acte 
deliberate, dotată cu voinţa liberă şi gândire liberă şi, în consecinţă, responsabilă. 
Pretutindeni unde există conştiinţă de sine şi armonia motivelor şi mobilurilor în 
determinarea actelor voluntare, există personalitate”61. Petre Andrei nu vede în 
personalitatea individuală o abstracţiune, ci o pune în relaţie cu conceptul de 
personalitate totală sau socială. El subliniază esenţa socială a omului, ceea ce 
implică relaţii inter-umane, personalitatea socială fiind definită prin două criterii 
determinate, în strânsă legătură cu individualitatea umană. Personalitatea socială 
constituie o unitate de voinţă individuală, constantă şi independentă, subordonată 
unui scop, care este acela al societăţii. 

În ceea ce priveşte raportul om-societate, personalitatea individuală contribuie 
atât la ridicarea societăţii pe trepte superioare de civilizaţie, cât şi la autoperfecţio-
narea sa. Pe suportul relaţiilor sociale, personalitatea individuală îşi formulează 
idealul de viaţă, la realizarea lui manifestându-se ca personalitate liberă, determinată 
să acţioneze de către o voinţă autonomă. Petre Andrei a identificat trei feluri de 
scopuri ale omului: individuale, sociale şi umane. Scopurile individuale constau în 
conservarea de sine şi perfecţiunea, fără a putea oferi omului decât o mulţumire 
                                                 

60 Ibidem, p. 297. 
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trecătoare. În scopul atingerii unei fericiri durabile, este necesară formularea şi 
realizarea altor scopuri de viaţă – scopurile sociale, cum sunt simpatia şi altruismul, 
care îl fac pe om să se bucure şi să sufere. Percepuţi într-o viziune unitară, 
individul şi societatea sunt factorii activi de realizare a unei realităţi supreme – 
umanitatea. Scopurile umane, ca stare ideală a spiritualităţii, constituie izvorul 
suprem al celei mai înalte mulţumiri omeneşti.  

Fără a avea pretenţia unei cuprinderi exhaustive a tuturor contribuţiilor filo-
sofilor, oamenilor de cultură şi oamenilor politici români care şi-au adus aportul la 
evoluţia conceptului de demnitate umană, militând pentru progresul moral al 
individului, pentru ridicarea acestuia prin educaţie, ştiinţă, cultură, artă, nu putem 
încheia fără a aminti aici numele lui C. Stere, N. Iorga, N. Titulescu, C. Dobrogeanu-
Gherea, M. Eliade, C. Noica etc., ale căror concepţii ne propunem să le dezvoltăm într-
un studiu viitor. 

FROM THE CONTRIBUTION OF THE ROMANIAN PHILOSOPHERS 
TO THE ASSERTION OF HUMAN DIGNITY 

 
 (Abstract) 

 
For the purpose of forming a general image about the evolution of the concept of 

human dignity, this paper presents the main ethical-philosophical conceptions in the 
Romanian space. They reflect the spiritual and physical strength of the Romanians, their 
stillness in the vortex of history, the pride of recognizing and affirming their origins, their 
willingness to preserve cultural traditions and spiritual values, to aiming to better, truth and 
beauty. Romanian thinkers, from chroniclers to contemporary philosophers, particularly 
emphasized the moral value of man and the role played by education, science, culture and 
art in the development of the human personality. 

 
Keywords: conception, dignity, human being, personality, Romanian. 
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NOTE ŞI DISCUŢII 

FILOSOFIA DREPTULUI ŞI JURISPRUDENŢA 

GHEORGHE DĂNIŞOR∗ 

Este un fapt cunoscut de toată lumea că în învăţământul nostru juridic 
domină, în mod categoric, orientarea pozitivă, cea căreia îi repugnă orice referire la 
întemeierea dreptului pe principii care trimit către o fundamentare filosofică a 
dreptului. Din această cauză, la majoritatea facultăţilor de drept, filosofia dreptului 
fie este facultativă, fie lipseşte cu desăvârşire. În felul acesta, studenţii sunt lipsiţi 
de cultură juridică, ceea ce face din ei viitori absolvenţi fără un orizont mai larg cu 
privire la profesia pe care o îmbrăţişează. 

O astfel de orientare strict pozitivistă, care se rezumă la cunoaşterea legii şi 
aplicarea ei ad literam, face din judecător un rob al legii, pentru că nu este capabil 
să privească dincolo de text şi să-i dea semnificaţia din care îşi extrage esenţa. De 
aceea, de cele mai multe ori, judecătorii nu au curajul să creeze jurisprudenţă şi se 
rezumă la soluţionarea cauzelor în litera legii. 

Orientarea aceasta strict pozitivistă nu este nouă şi ea se datorează statutului 
privilegiat al legii încă din vremea lui Montesquieu. Ca urmare, pozitivismul este 
în floare şi în zilele noastre, mai ales la francezi. 

Iată ce afirma Victor Cousin, încă în 1840, cu ocazia introducerii în Franţa a 
cursului de Enciclopedia dreptului: „Când tinerii studenţi, spunea el, se prezintă în 
şcolile noastre, jurisprudenţa este pentru ei o ţară căreia i se ignoră complet şi harta, 
şi limba. Ei studiază mai întâi Dreptul civil şi Dreptul roman, fără să cunoască bine 
locul acestei părţi a dreptului în ansamblul ştiinţei juridice şi ajung fie să fie 
dezgustaţi de ariditatea acestui studiu special, fie să dobândească obişnuinţa detaliilor 
şi antipatia faţă de punctele de vedere generale. O astfel de metodă de învăţământ 
este puţin favorabilă unor studii de anvergură şi profunzime. De mult timp spiritele 
înţelepte cer un curs preliminar care ar avea ca obiect să orienteze studenţii în 
labirintul jurisprudenţei, care ar oferi o vedere generală a tuturor părţilor ştiinţei 
juridice, marcând distinct şi special al fiecăreia dintre ele şi în acelaşi timp depen-
denţa lor reciprocă şi legătura lor intimă care le uneşte. Un astfel de curs al releva 
ştiinţa dreptului în ochii tineretului prin caracterul de unitate pe care i l-ar impune 
şi ar exercita o fericită influenţă asupra muncii elevilor şi asupra dezvoltării lor 
intelectuale şi morale”. 
                                                 

∗ Cercetător ştiinţific I, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova, 
al Academiei Române. 
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Este un adevăr că astăzi, ca şi pe vremea lui Cousin, tehnicizarea excesivă a 
procesului de învăţământ în domeniul juridic face necesară o teorie generală, o vedere 
unitară şi esenţială asupra permanenţelor dreptului, fără de care, ceea ce se obţine prin 
învăţământul juridic sunt tehnicieni, cu o bună cunoaştere a mecanismului juridic 
concret, dar nu jurişti, adică oameni care să caute natura lucrurilor prin intermediul 
justiţiei. Dar mai ştim noi astăzi ceva cu privire la natura lucrurilor sau ce este 
aceea justiţia de care vorbim permanent? Şi, plecând de la justiţie, să ştim ce este 
acela dreptul? Vorbim mereu şi cu orice prilej despre drept, fără să mai ştim ce 
semnifică acest cuvânt. Este dreptul o ştiinţă? Sau dreptul este o artă, aşa cum era 
el considerat din Antichitate şi până spre sfârşitul Evului Mediu? Iată întrebări la 
care nu poate răspunde decât filosofia dreptului. Dacă nu se răspunde la astfel de 
întrebări, dreptul însuşi este într-o gravă eroare. Acest lucru se observă în zilele 
noastre în crescânda neîncredere în actul de justiţie. De ce? Pentru că nu se mai 
vorbeşte despre dreptul ca echitate. 

Ce semnifică acest cuvânt, echitate? Înseamnă corectitudine, cinste, onoare. 
În latină, aequitas semnifică egalitatea, proporţionalitatea, termeni ce incumbă 
spiritul de dreptate. Se mai vorbeşte la materiile de ramură ale dreptului de astfel 
de semnificaţii ale dreptului? Se mai vorbeşte de legătura intimă dintre drept şi 
morală? Dar, dacă nu se mai vorbeşte de echitate aşa ceva…, ce fel de jurişti 
pregătim? Foarte mulţi vor fi ei înşişi lipsiţi de moralitate, iar dreptul ca echitate îşi 
pierde orice valoare. 

Toate acestea ţin de studiul dreptului natural. Cine însă mai dă vreo atenţie 
dreptului natural? Într-o astfel de situaţie, ignorăm esenţa dreptului, pentru că îl 
lipsim de fundamente. 

Pe ce se întemeia dreptul natural? Conform tradiţiei aristotelico-tomiste, dreptul 
natural se baza pe natura lucrurilor, pe o anumită ordine a acestora transpusă în 
reguli umane. Primordială era natura lucrurilor a căror esenţă era eternă. Şi cum 
societatea era parte integrantă a naturii, era (şi este) natură, dreptul nu era altceva şi 
nu ar trebui să fie decât acea preocupare umană de a surprinde natura socială şi, 
implicit, natura umană. Or, natura socială este dominată de o anumită ordine a 
lucrurilor care, bine observată, poate fi transpusă în reguli. 

Nu regulile sunt la început, ci natura lucrurilor, aşa cum, spre exemplu, nu 
regulile creează juristul, ci juristul premerge regulilor, conform maximei din Digeste, 
a lui Julius Paulus: Non ex regula jus sumatur, sed ex jure quod este regula fiat, adică 
„ceea ce este just nu decurge din regulă, ci regula provine din cunoaşterea noastră a ceea 
ce este just”. Cu alte cuvinte, valoarea nu era separată de fapte, aşa cum a procedat 
modernitatea care a creat o ruptură între fapte şi valori, între a fi şi ar trebui să fie. 

Această ruptură nu a fost fără consecinţe, pentru că ea a avut menirea de a 
submina dreptul natural şi de a institui supremaţia dreptului pozitiv. În felul acesta, 
dreptul pozitiv nu se mai bazează pe cunoaşterea unei ordini a lucrurilor sociale, ci 
pe voinţă, o voinţă legitimatoare care constrânge lucrurile, scoţându-le din ordinea 
lor firească. Trebuie imperativ, constrânge pe a fi, adică proiecţia permanentă în 
viitor suprimă realitatea prezentă. În felul acesta, dreptul pozitiv, lipsit de suportul 



 Filosofia dreptului şi jurisprudenţa 303 

dreptului natural, devine, pe zi ce trece, ilegitim pentru că el, neglijând cunoaşterea 
prezentului, rămâne suspendat între un trecut care nu mai este şi un viitor care nu 
este încă. De aceea, societatea umană tinde să se neantizeze, pentru că ea nu mai 
beneficiază de substanţialitatea unui prezent care există, dar care nu se mai lasă 
cunoscut.  

Iată ce afirmă Hegel în Principiile filosofiei dreptului cu privire la această 
problemă: „că filozofia, fiindcă este pătrunderea a ce este raţional, este tocmai de 
aceea sesizarea a ce este prezent şi real, nu construcţia a unui «dincolo» care s-ar 
găsi Dumnezeu ştie unde – sau despre care ştim de fapt să spunem unde este – 
anume în crearea unui raţionament unilateral, egal”. 

Bineînţeles că noi nu negăm necesitatea dreptului pozitiv, dar el trebuie 
întemeiat pe regulile dreptului natural, care trebuie să-i devină principii. Numai în 
felul acesta putem vorbi de un drept pozitiv legitim. Acceptăm în consens cu 
Aristotel, că dreptul uman este imperfect, din cauza incapacităţii noastre de a 
cunoaşte întocmai ordinea lucrurilor, dar trebuie să facem efortul de a ne apropia 
cât mai mult de aceasta.  

În Etica Nicomahică, Aristotel, întemeietorul dreptului natural, susţinea că 
rolul dreptului este acela de a partaja bunurile. Prin bunuri el nu înţelege numai 
bunurile materiale, ci şi funcţiile în stat, onorurile etc. Prin acest rol, pe care îl 
acorda dreptului, Aristotel îl ancora în prezentul imediat, pentru că partajarea se 
face de fiecare dată aici şi acum. De aceea, prin drept lucrurile aveau o valoare 
ancorată în prezentul imediat. La el, dreptatea şi, implicit, dreptul, era de două 
feluri: distributivă şi corectivă. Prin dreptate distributivă se partajau bunurile la 
nivelul cetăţii. Această partajare se realiza conform maximei platoniciene, împărtăşită 
şi de Aristotel, că trebuie să i se dea fiecăruia după merit. În felul acesta, se crea o 
ierarhie socială în funcţie de un criteriu valoric. În acest caz, oamenii nu puteau fi 
egali, iar acest lucru se realiza prin intermediul unei conştiinţe morale bazate pe 
respectul valorii celuilalt. Pe verticală, deci, prin dreptatea distributivă, se crea o 
diversificare a cetăţenilor şi o ierarhizare a acestora în funcţie de meritul fiecăruia. 

În ceea ce priveşte dreptatea corectivă, ea este echivalentul relaţiilor de drept 
civil din zilele noastre. Numai că în acest caz funcţiona egalitatea între cetăţeni. 
Aici nu mai conta ce loc ocupa cineva în ierarhia socială, pentru că într-o relaţie deter-
minată, cum ar fi un contract de vânzare-cumpărare, fie că eşti conducătorul cetăţii, fie 
că eşti un simplu meşteşugar, trebuie ca judecătorul să stabilească egalitatea. Din câte 
se observă, atât dreptatea distributivă, cât şi cea corectivă vizau, de fiecare dată, 
prezentul, concretul imediat, unde se creează jurisprudenţa. Pentru că judecătorul 
urmărea să i se dea fiecăruia după merit şi să stabilească egalitatea părţilor în 
litigiile de drept privat. 

Jurisprudenţa este singura în măsură să observe ordinea lucrurilor. De aceea 
dreptul natural îi dădea atât de mare importanţă. Dar, aceasta se datora cunoaşterii 
ordinii lucrurilor şi faptului că partajarea bunurilor nu viza în primul rând individul, 
cu relaţia. Ordinea lucrurilor vizată de drept este una relaţională. Acest mod de a 
pune problema vizează creşterea coeziunii sociale, relaţia cu celălalt fiind fundamentală. 
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Aristotel considera dreptatea ca una dintre cele mai importante virtuţi, tocmai 
pentru faptul că ea îl viza pe celălalt, adică o bună convieţuire cu celălalt. Iar acest 
lucru se realizează, pe lângă morală, prin funcţia de partajare a bunurilor prin drept 
(dikaion) înţeles în sensul său jurisprudenţial, ca ancorare în fapte care au valoare 
prin ele însele. 

Fără o concepţie filosofică solidă nu se pot edicta nici legi corecte şi nu se 
poate discuta de o jurisprudenţă bazată pe principii.  

Ce se întâmplă cu dreptul în modenitate şi chiar în zilele noastre? Totul este 
bazat pe lege, o lege ruptă de o ordine a lucrurilor şi, de aceea, paralelă, de cele mai 
multe ori, cu realitatea socială profundă. O lege care, adesea, se şi confundă cu 
dreptul şi este rezultatul unor decizii politice utopice care deformează realitatea. 

Judecătorul, cel care cunoaşte cel mai bine realităţile, este obligat să o aplice, 
fără să i să permită să creeze jurisprudenţă în sensul real al cuvântului. Legea şi, în 
final, justiţia vizează individul, neglijând relaţia. În felul acesta dreptul însuşi, 
înţeles modern, contribuie la atomizarea societăţii şi la distrugerea coeziunii sociale, 
coeziune bazată pe o morală şi un drept care, în numele conceptului de dreptate, îl 
are în grijă pe celălalt. Punând accentul pe individ şi neglijându-l pe celălalt, se 
creează un dezechilibru între libertate şi justiţie, triumfătoare fiind libertatea 
individuală în detrimentul justiţiei sociale. Cei doi termeni trebuie, însă, să fie în 
echilibru, să se contrazică şi să se presupună unul pe celălalt. 

Principiul metafizic unic, la greci, rezultat din unirea justiţiei cu libertatea, 
presupunea unitatea contradictorie a celor trei termeni: dike semnifica măsura (dikaios); 
elenteria semnifica trecerea de limite, ceea ce nu poate fi măsurat. Unitatea contra-
dictorie a acestora ne arată că se produce un echilibru: dikaiosine temperează 
elenteria, iar libertatea nu lasă ca dikaiosine să devină opresivă. Se şi spune că prea 
multă justiţie conduce la injustiţie socială. În acest echilibru, individul cu societatea 
sunt supuşi unui principiu unificator metafizic (Ideea) între dreapta măsură şi 
libertate. Acest principiu unificator este Binele ontologic, ale cărui manifestări în 
echilibru sunt justiţia şi libertatea individuală. 

Dacă libertatea se manifestă atunci când îl avem în vedere pe celălalt, înseamnă 
că justiţia este generatoare de libertate. Binele ontologic (agathon) semnifică pe cel 
ce adună la un loc şi conservă. În plan social, el a fost exprimat de Aristotel prin 
acel zoon politikon care poate fi tradus prin a fi împreună cu celălalt.  

Jurisprudenţa trebuie să aibă în vedere aceste semnificaţii pentru a putea să 
realizeze dreptatea care nu este altceva decât virtutea omului de a-l avea în grijă pe 
celălalt. Aristotel susţinea că, cu cât cineva este situat mai sus în ierarhia socială, 
cu atât grija faţă de celălalt trebuie să fie mai mare.  

Dacă studenţii de la drept înţeleg aceste lucruri, căutarea dreptăţii poate fi pe 
mâini mai bune, iar jurisprudenţa duce către semnificaţia ei, adică: orice soluţie 
trebuie cântărită cu prudenţă, prin căutarea acelui echilibru care să facă posibil 
Binele sub forma lui a fi împreună cu ceilalţi. 
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FENOMENUL MIGRAŢIEI, 
CA DIMENSIUNE SOCIO-UMANĂ∗ 

FLORIN MIHAI ILIESCU∗∗ 

,,A migra este un termen care provine din latinescul migratio, migratione şi 
înseamnă a pleca, a se deplasa, a se muta, a călători. Familia de cuvinte este urmă-
toarea: migrant, migrare, migrator, migratoare, migrantă, migratoriu, migraţie, 
migraţiune”1. Deci, prin migrare de înţelege deplasarea, mutarea sau călătoria pe 
care o întreprinde o persoană dintr-o ţară în alta sau dintr-o regiune în alta. Aceste 
deplasări la nivelul individului se produc în virtutea libertăţii date de Dumnezeu 
omului. Individul, prin natura lui, caută locaţii care să-i genereze confort. Însă, de 
multe ori, nu doar libera decizie a omului îl face să plece, ci este silit de împrejurări.  

,,Conceptual, migraţie şi emigraţie sunt două cuvinte diferite. Migraţia reprezintă 
deplasarea în masă a unor triburi sau a unor populaţii de pe un teritoriu pe altul, 
determinată de factori sociali, economici, politici sau naturali. Termenul de emigraţie 
se referă la situaţia în care se găseşte o persoană emigrată, timpul cât cineva este 
emigrat, totalitatea persoanelor din aceeaşi ţară, în acelaşi loc, într-o anumită 
perioadă”2. „Imigrarea este acţiunea de a imigra, de a veni într-o ţară străină pentru a 
se stabili”3. Migraţia presupune o concomitentă imigraţie şi emigraţie a indivizilor4. 
O persoană emigrează, plecând din ţara în care s-a născut, dar, în acelaşi timp, 
merge spre un alt teritoriu, imigrând.  

Acest fenomen social existent s-a produs la nivel global, repetându-se de multe 
ori pe parcursul istoriei. El datează din cele mai vechi timpuri, din vremuri biblice5. 
                                                 

∗ Prezenta lucrare a fost întocmită în timpul pregătirii cursurilor Şcolii Doctorale „Sfântul 
Nicodim” din cadrul Facultăţii de Teologie din Craiova, la disciplina „Misiologie şi ecumenism”, sub 
îndrumarea arhid. conf. univ. dr. Gelu Călina, care şi-a dat acordul pentru publicare. 

∗∗ Pr. drd. al Şcolii Doctorale „Sfântul Nicom” în cadrul Universităţii din Craiova, Facultatea 
de Teologie Ortodoxă; e_mail: edmond99@yahoo.com.  

1 Diana Mihaela Ţârcă, Piaţa muncii şi migraţia forţei de muncă în context european, 
Bucureşti, Editura ASE, 2013, p. 43. 

2 Daniel Fodorean, Emigraţie, migraţie şi misiune. Considraţii teologice şi practice, în „Jurnal 
teologic”, vol. 14, nr. 2, 2015, p. 76. 

3 Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Ediţia a doua, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 
1998, p. 476. 

4 Traian Rotaru, Migraţie, în Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu (coord.), Dicţionar de sociologie, 
Bucureşti, Editura Babel, 1998, p. 351. 

5 Daniel Fodorean, op. cit., p. 80. 
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Patriarhul Avraam este migrantul care duce o viaţă de străin după ce Dumnezeu îi 
promite o ţară pe care i-o făgăduieşte şi despre care nu ştia nimic. Fenomenul s-a 
dezvoltat generaţie după generaţie, luând alte forme decât cele biblice. Azi, lumea 
nu mai migrează exclusiv la cererea lui Dumnezeu, ci din diverse motive. Schimbările 
care se produc pe parcursul acestui proces de migraţie conduc la apariţia societăţilor 
diversificate prin multiculturalitate. 

Problemele de ordin politic, social sau cultural şi capacitatea omului de a se 
deplasa cu mijloace de transport rapide, precum şi informaţiile care circulă cu repezi-
ciune, au făcut din procesul migraţiei un concept care a căpătat dimensiuni universale. 
Conceptul de migraţie impune clasificarea ei în funcţie de particularităţile specifice 
fiecărei categorii de migraţie6. În primul rând, migraţia este internă. Ea se referă la 
schimbarea de domiciliu a unui cetăţean sau a unei mase de oameni în interiorul 
graniţelor unei ţări. În acest caz, migraţia se realizează de la sat la oraş şi este de tip 
rural-urban. De cele mai multe ori, o astfel de migraţie se produce datorită indus-
trializării. 

Acest tip de migrare, în România, s-a realizat până în anul 1989. Ulterior, a 
apărut un alt fel de migraţie, care va lua amploare, şi anume cea internaţională, 
migraţia internă intrând într-un con de umbră. Însă, cele mai importante migraţii 
autohtone se leagă de foametea care a existat în România, în regiunea Moldovei 
(1946–1947) şi de industrializarea ţării, începând cu anul 1970. În limbajul migra-
ţional, desprindem apariţia migraţiei de referinţă şi a migraţiei interjudeţene7. 
Prima se referă la plecarea de la sat spre oraş, dar şi invers, în funcţie de interesele 
cetăţenilor. Acest lucru arată că, la nivel intern, fluxul migrator nu este ireversibil. 
Oamenii migrează şi de la oraş la sat, nu doar invers, însă intensitatea fluxului este 
mult mai mică. 

Migraţia internaţională constă în schimbarea domiciliului dintr-o ţară în alta. 
Aceasta, de cele mai multe ori, este declanşată de situaţia precară economic8. Cuprinde 
două componente9. Prima este a plecărilor în străinătate, care s-au produs în perioade 
de libertate; cea de-a doua componentă este reprezentată de plecările din perioadele 
restricţioniste (perioada comunistă, când libera circulaţie a individului era restrânsă). 

Un alt fel de migraţie este migraţia legală. Se încadrează, aici, acele acţiuni 
care se realizează în baza unor legi specifice. „În funcţie de statusul legal al 
migranţilor se face distincţia între migraţia legală şi migraţia ilegală”10. Ea este 
caracterizată prin respectarea anumitor legi, printre care se numără existenţa 
                                                 

6 Alina-Andreea Cruceru, Analiza statistică a fenomenului migraţiei românilor, în „Revista 
Română de Statistică”, nr. 11/2010, p. 46. 

7 Dumitru Sandu, Lumile sociale ale migraţiei româneşti în străinătate, Iaşi, Editura Polirom, 2010, 
p. 45. 

8 Petronela Daniela Feraru, Migraţie şi dezvoltare, Iaşi, Editura Lumen, 2011, p. 7. 
9 Traian Rotariu, Demografie şi sociologia populaţiei. Structuri şi procese demografice, Iaşi, 

Editura Polirom, 2009, p. 213. 
10 Remus Gabriel Anghel, Istvan Horvath, Sociologia migraţiei. Teorii şi studii de caz româneşti, 

Iaşi, Editura Polirom, 2009, p. 24. 



 Fenomenul migraţiei, ca dimensiune socio-umană 307 

paşapoartelor, a vizelor şi regimul de rezident. Ţările de destinaţie primesc astfel de 
cetăţeni, cu acte conforme legilor ţării respective, în baza unor tratate care s-au 
ratificat la nivel global. Din categoria migranţilor legali fac parte: cetăţenii repatriaţi, 
muncitorii cu acte sau studenţii care merg la studii. 

Realitatea juridică a cetăţeanului stabileşte dacă migraţia este legală sau ilegală. 
Cum despre cea legală am vorbit, în continuare voi expune caracteristicile migraţiei 
ilegale. Ea poartă numele de migraţie iregulară şi înseamnă deplasarea dintr-un loc 
în altul a unui cetăţean care nu este conformă cu legea. Din rândul migranţilor 
ilegali fac parte cetăţenii care, ori nu sunt lăsaţi să părăsească ţara de origine, ori nu 
sunt primiţi în ţările de destinaţie. 

Din punct de vedere terminologic, este utilizată migraţia iregulară în detrimentul 
celei ilegale, cel din urmă termen nefiind folosit pentru că are nuanţă de clandestin 
sau interzis. În schimb, termenul de iregular scoate în evidenţă doar reguli ale unor 
ţări, fără a aduce prejudicii persoanei. Aşadar, se referă la anumite norme ale 
statelor şi nu la moralitatea sau corectitudinea unei persoane. Un cetăţean care nu 
reuşeşte, spre exemplu, să dobândească un permis de muncă, nu este neapărat o 
persoană necinstitiă. 

Migraţia iregulară ia amploare atunci când cererea pentru muncă este mai 
mare decât oferta, iar statele destinatare opresc fluxurile de migranţi. Motivul pentru 
care se pun bariere de acceptare din partea unor ţări este cât se poate de obiectiv. 
Un stat care primeşte imigranţi are nevoie de bani pentru a-i investi în educaţie, 
perfecţionare şi asistare socială a celui care a migrat. Pentru fiecare ţară finanţarea 
este limitată. Dacă o persoană rămâne fără loc de muncă, statul respectiv trebuie 
să-i plătească şomaj şi să-i creeze oportunităţi de angajare. 

Se reliefează o situaţie contradictorie. Pe de o parte, autorităţile limitează 
migraţia în ţară, pe de altă parte, tolerează migranţii datorită salariilor mici pe care 
le oferă. Un cetăţean dintr-o ţară dezvoltată va cere mulţi bani în comparaţie cu un 
imigrant care face aceeaşi muncă. De aceea, cele mai multe state permit migraţia, 
însă o fac cu prudenţă şi măsură. 

Când oamenii se hotrărăsc, în mod voluntar, să plece în altă ţară, acţiunea lor 
poartă numele de migraţie voită. În această situaţie, omul nu este constrâns de 
motive exterioare, ci este dominat de propria voinţă. La polul opus se găseşte 
migraţia forţată. Aceasta înseamnă că fiinţa umană este constrânsă de anumite 
situaţii care o obligă să se deplaseze: traficul de fiinţe umane, calamităţi naturale 
sau regimuri totalitare. 

În cadrul conceptului amintit în definiţie includem şi „migraţia indusă”11. 
Aceasta se referă la acei oameni care au fost forţaţi de împrejurări să plece din ţara 
de origine. Ei au dobândit statutul de refugiaţi, dar statele care i-au primit au 
constatat că au nevoie de ei ca forţă de muncă şi, în timp, le-au acordat statutul de 
cetăţeni ai ţării respective. Un exemplu elocvent este momentul celui de-al doilea 
Război Mondial, când, mulţi străini au ajuns în Marea Britanie şi au obţinut 
                                                 

11 Ibidem, p. 23. 
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cetăţenie britanică după 12 luni de şedere în Regat. Trecerea unui migrant de la 
migraţia forţată la cea economică poartă numele de migraţie indusă.  

Rogers Brubaker, profesor de sociologie la Universitatea din California, 
lărgeşte dimensiunea migraţiei şi adaugă migraţia etnică12. Ea se referă la plecarea 
forţată a minorităţilor în ţările de origine. Aceştia obţin destul de facil cetăţenia ţărilor 
în care ajung, minorităţile migratoare fiind avantajate faţă de simpli cetăţeni care 
migrează doar pentru a munci. Spre exemplu, minoritatea germană din România, cu 
mult timp în urmă, a migrat către Germania. Ei au fost foarte repede primiţi de statul 
german şi asimilaţi mult mai uşor decât românii care au plecat după 1989 să 
muncească acolo. 

Migraţia temporară continuă şirul distincţiei între modurile de a migra. De 
cele mai multe ori, cei care nu şi-au vândut locuinţele ori au familie practică doar o 
migraţie temporară. În momentul când se produce migraţia este greu de stabilit 
caracterul temporar sau definitiv. Când cineva se hotărăşte să părăsească o ţară, nu 
ştie ce condiţii de trai va găsi în altă parte. De aceea, o catalogare a migraţiei nu se 
poate face decât după o perioadă de timp de la plecare. 

Migraţia temporară mai este numită şi migraţie de revenire13. O astfel de 
acţiune este caracterizată de crizele care există în ţările de imigrare. Această decizie de 
a se reîntoarce acasă la cele mai mici seisme sociale, arată vulnerabilitatea în care 
trăiesc migranţii. Ceea ce îi determină să plece în ţările de sorginte este necunoaş-
terea limbii ţării de către imigrat şi incapacitatea de a interacţiona cu populaţia 
locală. 

Migraţia temporară este, la rândul ei, de două feluri14: 
• migraţie temporară de scurtă durată (între 3 luni, până la 1 an). 
• migraţia temporară de lungă durată (peste 1 an) 
Migraţia permanentă se găseşte la extrema cealaltă faţă de cea temporară şi 

ea cuprinde toţi cetăţenii care se stabilesc definitiv într-o ţară sau un ţinut. 
Migraţia circulară15 este acea parte a fenomenului care se referă la masa de 

oameni ce pleacă, tentaţi de a se stabili în altă parte. Acest termen este folosit de 
către Dirk Hoerder, profesor de sociologie la Universitatea din Bremen, când se 
referă la plecarea oamenilor din regiuni îmbelşugate spre teritorii liniştite, dar fără 
prea multe perspective. Este vorba despre pensionarii care, neputându-se descurca 
în mediul urban, se retrag în zone rurale. Un alt exemplu, sunt cetăţenii activi care 
la sfârşit de săptămână se retrag la periferiile oraşelor, unde-şi petrec timpul 
departe de tapajul şi zgomotul metropolelor. 

O altă formă de migraţie este migraţia proactivă16, care se referă la cetăţenii 
care migrează până în momentul în care vor găsi un loc de muncă în care îşi pot 
                                                 

12 Ibidem, p. 24. 
13 Dumitru Sandu, op.cit., p. 44. 
14 Ibidem, p. 20. 
15 Dirk Hoerder, Cultures in contact. World migrations in the Second Millenium, Duke University 

Press, SUA, 2002, p. 14. 
16 Remus Gabriel Anghel, Istavn Hortvath, op. cit., p. 24. 
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maximiza oportunităţile. De asemenea, în cadrul tipurilor de deplasare umană, mai 
distingem: 

• Migraţia reactivă, care se referă la cetăţenii migranţi care merg din loc în 
loc doar pentru a-şi reduce pagubele plecării forţate. 

• Migraţia spontană, care vizează acei oameni care nu sunt pregătiţi să 
părăsească ţara de origine. Ei nu deţin informaţii despre o anumită 
destinaţie şi, de asemenea, nici o sumă de bani care să le susţină plecarea.  

• Migraţia contractuală, se distinge de toate celelalte fi vizează pe cetăţenii 
care cunosc destinaţiile şi au legături în interiorul acelor state. Aceştia 
dispun de cazare, loc de muncă masă asigurată. 

La cele existente se mai adaugă migraţia individuală şi cea colectivă17. Prima 
se referă la un act migrator raportat la o persoană, iar a doua se referă la plecarea 
unui grup de oameni din locul de naştere, reorientându-se spre alte teritorii. Când 
fenomenul ia amploare, nu se mai vorbeşte despre un simplu act migratoriu, ci de 
fluxuri migratorii18. Acestea sunt clasificate în fluxuri externe şi fluxuri interne. 
Cele externe sunt reprezentate de masele de cetăţeni care se deplasează dintr-o ţară 
în alta, iar cele interne, de grupurile de oameni care se deplasează în interiorul 
aceleiaşi ţări. 

Fluxul de migraţie nu este un concept singular, ci în asociere cu dependenţa 
oamenilor de o anumită ţară sau regiune. Când vorbim despre acest fenomen, luăm 
în vedere şi durata staţionării unei persoane într-un anumit loc. 

Conceptul de migraţie mai cuprinde şi „cultura migraţiei”19. Cetăţenii care părăsesc 
ţara de origine împrumută valorile culturale ale ţării în care au migrat, uitând de o 
mare parte din tradiţiile şi cultura în care s-au născut. Se importă anumite repere 
culturale şi, în timp, oamenii încep să se identifice cu acestea, iar după o anumită 
perioadă, se simt parte integrantă din comunitatea unde s-a stabilit şi adaptat. Spre 
exemplu, se dezvoltă mentalitatea economică în care concurenţa, progresul şi experienţa 
individului primează în faţa colectivului. 

Un alt înţeles al culturii migraţiei îl reprezintă procesul de deplasare al unui 
grup de oameni către ţările de origine din cauza unui regim totalitar, pentru a-şi 
conserva cultura ţării în care s-au născut. Pentru a înţelege mai bine acest fenomen 
voi aduce ca exemplu minoritatea maghiară. Înainte de 1989, o parte din populaţia 
de naţionalitate maghiară de pe teritoriul României a emigrat în Ungaria pentru a-şi 
păstra valorile culturale cu care nu era de acord regimul comunist din România dar 
şi ca formă de protest. 

Al treilea înţeles al culturii migraţiei îl reprezintă deplasarea cetăţenilor din 
mediul rural, din cauza resurselor reduse de trai, către zone industrializate, unde 
tradiţiile populare dispar treptat, iar locuitorii satelor încep să adopte cultura 
omului care trăieşte în mediul urban. 
                                                 

17 Traian Rotaru, op. cit., p. 153. 
18 Remus Gabriel Anghel, Istvan Horvath, op. cit., p. 12. 
19 Ibidem, p. 18. 
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Migraţia este concepută de foarte mulţi ca o dimensiune care generează profit. 
Se ştie bine că după 1989 foarte mulţi oameni din ţările comuniste au plecat spre 
vestul Europei pentru o viaţă mai sigură şi un nivel de trai mai bun. Când se vorbeşte 
despre migraţie, indiferent de circumstanţe, gândul ne duce la prosperitate şi siguranţă. 

O altă componentă a migraţiei este noţiunea de „lume socială a migranţilor”20. 
Un sondaj făcut printre românii din Spania a scos la iveală concluzia că lumile 
sociale depind de planurile de viaţă pe care şi le fac imigranţii21. 

Alfred Schutz, sociologul austriac, vorbeşte despre un alt termen al conceptului, 
care poartă numele de „universuri de discurs”22. Migraţia presupune un dialog 
permanent la nivel de autoritate-migrant, la nivelul de migrant-familie cât şi la nivelul 
de grup al migranţilor, existând mereu un dialog social în grupul migranţilor care îi 
ajută să comunice. 

O altă perspectivă din care putem privi migraţia este „regimul migrator prin care 
se înţelege conjunctura posibilităţilor de traversare a frontierelor şi oportunităţile de 
încorporare în societatea de destinaţie”23. Acest termen implică mai multe etape. Prima 
etapă o constituie oportunitatea cuiva de a pleca din ţară, putând să suporte costurile de 
plecare dar şi să depăşească toate filterele, cum ar fi posibilitatea de a obţine un 
paşaport. A doua etapă se referă la posibilitatea de a i se permite individului intrarea 
în ţara de destinaţie (spre exemplu, regimul de vize impus de ţara respectivă). Dacă 
aceste două etape au fost trecute, urmează un alt obstacol: cum ar putea obţine 
cineva un statut de rezident? În România, înainte de Revoluţie, şansele de a pleca 
în străinătate erau reduse din cauza condiţiilor nefavorabile impuse de regimul 
comunist. Odată ieşiţi, migranţii obţineau cu uşurinţă un statut, tocmai pentru că 
veneau dintr-o ţară cu privire obtuză.  

Migraţia se leagă de o altă terminologie socială numită „migraţie incompletă 
care arată cum migranţii, deşi sunt implicaţi într-un proiect migrator, rămân 
ancoraţi în societatea de origine”24. Astfel de oameni, deşi sunt legal pe teritoriu 
unui stat străin, nu sunt convinşi că doresc să rămână definitiv pe teritoriile de 
destinaţie. 

Datele pe care migranţii le au cu privire la ţările unde vor migra sunt de două 
feluri25: 

• informale – când migranţii cunosc date despre ţările de destinaţie din reţelele 
de socializare sau de la prieteni. 

• formale – când cunoştinţele despre destinaţiile dorite se fac prin firme 
autorizate de recrutare. 

                                                 
20 Dumitru Sandu, op. cit., p. 14. 
21 Elrich Tim, Oana Ciobanu, Migration network ond policy impacts: insights from Romanian-

Spanish migrations, în „Global Networks. A Journal of Transnational Affrais”, 91(1)/2009, p. 103. 
22 Remus Gabriel Anghel, Istvan Horvath, op. cit., p. 19. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem, p. 21. 
25 Ibidem, p. 28. 
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Conceptul de migraţie conţine şi factori de atracţie şi de respingere. Un om 
părăseşte ţara în care s-a născut pentru că nu mai suportă condiţiile de viaţă. În 
acelaşi timp, simte o atracţie faţă de locul spre care doreşte să migreze, datorită 
bunăstării care-şi imaginează că există acolo. În 1970, Immanuel Wallerstein, 
politolog şi sociolog american, prezintă, în cadrul conceptului de migraţie, „teoria 
sistemului global al migraţiei potrivit căruia migraţia este un produs automat al 
dezvoltării capitalismului la scară globală”26. Conform acestuia, dacă anumite state 
nu s-ar fi dezvoltat atât de mult încât să nu devină tentante pentru alte ţări mai 
sărace, nu ar fi existat migraţie. Închipuţi-vă că toate ţările s-ar afla pe aceeaşi scară 
economică. Cine ar mai fi plecat din ţara de origine? 

Migraţia umană este influenţată de relaţiile internaţionale dintre ţări. Libera 
circulaţie este necesară pentru toţi cetăţenii; este un drept fundamental dar, uneori, 
regulile existente între ţări poate afecta acest drept. Migraţia europenilor spre 
America a fost încetinită atât datorită războiului cât şi crizei economice. Fluxurile 
umane transatlantice au avut de suferit. La acestea se mai adaugă şi prezenţa activă 
a organizaţiilor rasiste şi a celor muncitoreşti autohtone care erau direct interesate, 
căci oamenii de baştină, din cauza migranţilor îşi puteau pierde locurile de muncă. 
Aşa că, s-a ajuns la o soluţie de mijloc, în care au fost acceptate contractele sezoniere 
dar fără a implica prelungirea lor. 

Fluxul migraţiei poate fi privit din diverse perspective. Cei care au contracte 
şi nu primesc prelungirea lor din cauza politicii unor ţări se încadrează în migraţia 
reversibilă. În acest caz, cetăţenii unei ţări, după ce au agonisit o sumă consistentă 
de bani se reîntorc în ţara de origine cu mai multă experienţă, motivaţi fiind să 
pună în practică ce au văzut în străinătate. Acest lucru face ca migraţia să ia aspecte 
pendulatorii.  

Când vorbim despre emigrare nu ne ducem doar cu gândul la acei oameni 
care nu au loc de muncă. Sunt cetăţeni care prezintă o nemulţumire faţă de salariul 
pe care îl câştigă. Şi, atunci preferă să plece într-o altă ţară doar pentru un câştig 
mai consistent. Migraţia temporară poate contribui, în mod substanţial, la 
îmbunătăţirea abilităţilor şi aptitudinilor celui care a emigrat. 

O altfel de migraţie este cea ireversibilă, când cetăţenii unei ţări, ducând un 
trai bun în ţara adoptivă, nu se mai reîntorc acasă. Cei care reuşesc să obţină 
rezidenţă au parte de politici flexibile din partea ţărilor unde migrează. Sistemul 
asigurărilor sociale şi cetăţenia constituie două componente principale ale migraţiei. 
Orice om care merge în alt stat şi se integrează acolo, reuşind să-şi găsească un loc 
de muncă satisfăcător, va contribui la sistemul social dar şi de sănătate al ţării 
respective. Odată cu trecerea timpului, aceşti oameni pot să solicite cetăţenia statului 
respectiv, influenţând demografia ţării. 

Secolul al XXI-lea este marcat de multiple transformări la nivel mondial. 
Aceste transformări nu se întâmplă doar într-un domeniu anume, ci în toate 
eşaloanele de activitate: social, economic spiritual şi politic. Ele pot aduce evoluţii 
                                                 

26 Ibidem, p. 35. 
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sau involuţii în cadrul familiei şi a valorilor creştine. Acestea se datorează, în mare 
măsură, migraţiei în masă, care s-a produs, mai ales, după 1989. 

Aruncând o privire asupra societăţii contemporane, cu precădere asupra României, 
observăm că migraţia a căpătat o nouă amploare după Revoluţie. Valuri întregi de 
oameni, rămaşi fără un loc de muncă ori saturaţi de legile ilogice şi părtinitoare, au 
luat calea migraţiei. Fluxurile plecărilor au fost mai mari decât cele de veniţilor. 
România a fost şi este încă o ţară prin care oamenii doar tranzitează dar nu doresc 
să rămână. Altfel spus, nu este o ţară de destinaţie.  

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, foarte uşor se observă cum cetăţeni 
din ţări asiatice sau africane doresc să se stabilească aici. Dacă până acum câţiva 
ani, nici nu exista o asmenea opţiune, după ce am intrat în structurile europene şi 
investiţiile străine s-au accentuat, viziunea s-a schimbat. Capitalul străin a dus la o 
bunăstare internă, lucru care a generat dorinţa de stabilire a cetăţenilor străini în 
România. 

,,Intensificarea migraţiei către Europa necesită un răspuns din partea UE la 
mai multe niveluri. În primul rând, politici de gestionare a imigraţiei oficiale şi 
celei ilegale şi, în al doilea rând, norme comune comunitare privind azilul. Criza 
migraţiei a avut ca rezultat necesitatea unor măsuri şi reforme suplimentare pentru 
a asigura securitatea frontierelor, precum şi o distribuţie mai echitabilă a 
solicitanţilor de azil între ţările UE. Politica de imigraţie la nivel european tratează 
atât imigraţia legală, cât şi pe cea ilegală. În ceea ce priveşte imigraţia legală, UE 
decide cu privire la condiţiile de intrare şi de şedere legală. Statele membre îşi 
păstrează dreptul de a se pronunţa asupra volumului de admitere a persoanelor care 
provin din ţări care nu sunt membre UE pentru a căuta un loc de muncă”27. 

Uniunea Europeană are în vedere şi imigraţia ilegală, pentru că acceptă şi o 
astfel de formă, în sensul în care cei care migrează ilicit sunt repatriaţi odată cu 
depistarea lor. Acest gen de politică respectă drepturile fundamentale. Acestor 
cetăţeni li se dau şi bani odată cu repatrierea. 

Un punct de vedere în rezolvarea problemei migraţiei se referă la modul de 
migraţie circulator. Există o populaţie care pleacă intens pe termen lung. Dar, dacă 
frecvenţa plecărilor lungi este mai mică decât frecvenţa plecărilor pe termen scurt, 
lucrul acesta nu va conduce la depopularea ţărilor sărace. Cu cât mai mulţi oameni 
vor dori să revină în ţară (practicând fenomenul de euro-navetism), cu atât mai puţini 
vor să se stabilească definitiv în ţări străine. 

În urma migraţiei rămân urme. Efectele au apărut cu mult timp în urmă. 
Dinamica socială a migraţiei interne sau internaţionale, cu alte cuvinte deplasarea 
oamenilor, are, ca prim efect, eliminarea stării de sedentarism. Migraţia poate 
conduce la transformări culturale în ţările care primesc migranţi. Acestea pot fi 
influenţate de cultura altor ţări, iar acest lucru poate să producă o coalizare în 
rândul ţărilor gazdă pentru a stopa fenomenul migraţionist. 

                                                 
27 Ibidem, p. 36. 
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Una din consecinţele globalizării este intensificarea traficului de cetăţeni care 
vor munci clandestini în ţările bogate. Lipsa graniţelor şi căderea multor frontiere 
fac pe mulţi să fie încurajaţi să plece în altă ţară. În acest sens, este încurajată 
migraţia clandestină spre câmpul muncii la negru şi spre prostituţie. 

Un alt efect al migraţiei este dorinţa migranţilor care, la un moment dat, 
mulţumiţi de condiţiile pe care le oferă ţările gazdă, să solicite azil în ţara unde a 
stat şi pe care a ales-o. Prin cererea de azil, cetăţeanul solicită să primească protecţia 
statului respectiv. În 1990, în Uniunea Europeană au cerut azil 61 000 de români, 
iar în anul 1992, numărul lor a ajuns la 116 000. Din cauza numărului mare, unele 
ţări occidentale au încetinit procesul de azil, pentru a-i descuraja pe migranţi. O 
astfel de ţară este Germania, care s-a confruntat cu un număr foarte mare de astfel 
de cereri. Această măsură a dus la o scădere constantă a cererilor. Această consecinţă 
a făcut ţările dezvoltate să-şi schime legislaţia acceptării cererilor de azil28. 

Ca un corolar, noţiunea de migraţie este destul de complexă. Conceptul nu se 
rezumă doar la o simplă definiţie. Trebuie făcută distincţie între diversele forme de 
migraţie şi ţinut cont de criteriile şi clasificarea lor. 

În cursul anilor, s-au dezvoltat o serie de teorii, care au încercat să lămurească 
fenomenul migraţiei. De la Miller S. Castles, care susţinea că migraţia s-a dezvoltat 
datorită relaţiilor dintre oameni, până la englezul Edward Ravenstein, care spunea 
că migraţia poate fi explicată după anumite legi aşa cum pot fi explicate fenomenele 
din natură, toată lumea a iniţiat ipoteze care mai mult au adâncit problema. Aceasta 
fiindcă nimeni nu ştie în mod concret cum poate evolua raţionamentul omului în 
funcţie de anumite cauze care-l determină să migreze. 

Demografii folosesc termenii de migraţie în diferite sensuri. Ei nu înţeleg 
prin migraţie doar o deplasare a unor oameni cum au fost, de pildă, popoarele 
migratoare care invadau teritoriul european şi-l traversau. În epoca modernă, când 
se vorbeşte despre migraţie se include şi termenul de popor. Doar din rândurile 
unei populaţii pot pleca oameni care se numesc migranţi. 

Migraţia este un concept care derivă din domeniu demografic. În limbaj 
politic nu înseamnă acelaşi lucru cu ceea ce înseamnă în sens demografic. Un 
cetăţean care trăieşte în populaţia de referinţă şi s-a născut acolo, nu mai este numit 
migrant. Chiar dacă părinţii lui provin din altă ţară, faptul că cineva s-a născut pe 
teritoriul altui stat, demografic vorbind, nu mai este numit migrant. 

Demografii, când vorbesc, în mod tehnic, de stocuri de cetăţeni care se depla-
sează sub forma imigranţilor şi emigranţilor, pentru a avea o statistică a 
fenomenului folosesc balanţa migratorie care stabileşte creşterea sau descreşterea 
unei populaţii pe un anumit teritoriu. 

Migraţia oamenilor este un proces influenţat de mai mulţi factori care produc 
deplasarea unui om sau a unor grupuri de oameni de pe un teritoriu pe altul. Aceşti 
factori determină intensitatea cu care oamenii părăsesc o ţară sau un ţinut. 
                                                 

28 Anghel Andreescu, Dan Andreescu, Dan Bardaş, Efectul migraţiei asupra securităţii României 
şi a Europei, Bucureşti, Editura Rao, 2016, p. 204. 
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RECENZII 

Aleksander Wat, Secolul meu. Confesiunile unui intelectual european – convorbiri cu 
Czeslaw Milosz, Bucureşti, Editura Humanitas, 2014, 699 p. 

 
O carte de confesiuni într-o formulă aparte: ciclul narativ nu curge în chip obişnuit, 

în albia trasată de arhetipul genului aşa cum l-a fixat Augustin, în urmă cu două mii de ani. 
Formula de faţă a confesiunilor lui Aleksander Wat este interviul, dialogul, discuţia între 
doi participanţi, doi poeţi de geniu ai culturii poloneze. Într-o istorie a genului, formula 
este, deopotrivă, insolită, plină de farmec şi cu interes remarcabil din moment ce monolitul 
confesiunii este spart şi înlocuit cu intervenţia celuilalt motivată de varii interese şi 
curiozităţi.  

Iniţiativa lui Czeslaw Milosz a venit, pare-se, în întâmpinarea unei înclinaţii reprimate 
a lui Aleksander Wat. Disponibilitatea acestuia spre amintire, confesiune, i-a furnizat, mai 
ales în ultima parte a vieţii, materia primă a metabolismului intelectual.  

Convorbirile au fost purtate la Paris cu puţin înainte de a muri (1967). Înregistrarea pe 
bandă de magnetofon a fost prelucrată parţial de Wat, capitolele XXIII, XXIV şi XXV (cele 
mai reuşite literar). În rest, capitolele ulterioare, corectate şi revizuite de Wat, poartă marca 
frustă a adevărului trăit sensibil. 

Socotită „o capodoperă a genului autobiografic” (Paul Auster), aşezată „alături de 
mărturisirile unor Panait Istrati, Arthur Koestler, Aleksandr Soljenitin, Varlam Şalamov, 
Margarete Buber-Neumann, Whittaker Chambers şi Ignazio Silone” (Vladimir Tismăneanu), 
„Secolul meu” trezeşte în cititorul român un sentiment de adâncă frustrare: prea puţin sunt 
lucrările de gen ale culturii române care să-i stea alături. 

„Secolul meu”, adică istoria, ceea ce se află dincolo de mine în sentimentul de 
apartenenţă la propriu eu. Paradoxul este evident: dacă logica ar opera în materia strictă a 
confesiunii, adevărul acesteia ar fi de neînţeles. Cum poate fi secolul, în varianta largă a 
istoriei să fie al meu şi să-mi aparţină? Sau, în varietatea lexicală a aceleiaşi idei: cum poate 
fi exterioritatea, în formula heracliteană a devenirii, să aparţină? 

Două sunt, în genere, posibilităţile de răspuns: 1) înregistrarea ca atare a fluxului de 
evenimente, întâmplări, situaţii şi 2) cu formula lui Sartre: ce facem cu ce face istoria din noi. 

Mai întâi, cadrul confesiunilor: istoria, în curgerea ei pe versantul de nord al Europei, 
cu Polonia în centru, apoi, biografia şi intercalarea acesteia în istorie.  

Atmosfera intelectuală din Polonia anilor ’30, tensiunile, dinamica evenimentelor, 
marile decizii istorice şi impactul asupra culturii, orientările ideologice, înfruntările de idei 
şi angajamentele politice ale intelectualităţii, precipitarea generală a vieţii şi subordonarea 
ei marilor actori, războiul, înfrângerea Germaniei şi impunerea Uniunii Sovietice reprezintă 
cadrul general al vieţii lui Wat. Apoi, situaţia eului său, felul dificil în care existenţele 
individuale au făcut faţă tuturor acestora. Practic, întreg conţinutul cărţii este explicarea de 
sine a lui Wat: ce a făcut şi de ce. Nu există justificări, lămuriri morale sau disculpări, totul 
este făcut cu distanţare, la rece, intelectual. Sinceritatea autorului este convingătoare, evreu 
fiind, maniera de raportare la etnicii evrei, critică şi, deopotrivă, plină de înţelegere, 
neiertătoare când era cazul, nu diferă de cealaltă, faţă de rest: polonezi, ruşi sau germani. 
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Şi unora şi altora le recunoaşte mizeria, umilinţa, laşitatea şi, când era cazul, demnitatea, 
curajul, omenia. 

Cartea îşi poartă cititorul prin Varsovia şi Cracovia anilor ’30, prin Lvov, apoi prin 
Rusia sovietică, prin diferitele închisori ale acesteia – de fapt, cea mai mare parte a 
confesiunii o reprezintă perioada de detenţie! – în Moscova: Lubianka, Lefortovo, Butârki, 
apoi în adâncul Uniunii Sovietice, până în străfundurile Asiei. Dacă materia primă nu ar fi 
biografia reală a autorului, impresia ar fi că avem de-a face cu un roman de aventuri.  

O remarcă a autorului îi plasează intensitatea suferinţelor în raport cu altele: „Acei 
prieteni ai mei ştiau totul” – este vorba despre anii 1939–1940, n. m. I.M. – „despre lagăre 
şi închisori, lucruri de o sută de ori mai rele decât cele prin care trecusem eu” (p. 580). Iar 
ceea ce se ştia, se ştia din surse orale, mărturii, zvonuri: Soljeniţin era departe (în anii 
1939–1940 nici măcar nu era în lagăr!), iar Şalamov era la mijlocul detenţiei, în minele de 
aur ale Kolâmei.  

Un stimulent cultural pentru cercetarea de sine a culturii române: ce ar putea să-i stea 
alături? Probabil, cartea de amintiri a lui Belu Silber, „Monarhia de drept dialectic”, mult 
mai părtinitoare şi înclinată spre confecţionarea unui portret de sine convenabil al autorului. 
Sau „Luntrea lui Caron”, a lui Lucian Blaga? „Rugaţi-vă pentru fratele Alexandru”, a lui 
Constantin Noica? 

Traducerea de excepţie a lui Constantin Geambaşu, după mărturisirea acestuia, a fost 
„o provocare”. Fie şi numai pentru cele 700 de pagini, cartea îşi provoacă, mai întâi 
cititorul. Cultura poloneză descrisă în detalii, istoria acesteia, amănunte pe care puţini le 
cunosc, efortul de apropiere şi adaptare la un spaţiu intelectual puţin cunoscut dau dreptate 
traducătorului. 

      Ion Militaru 

Alain de Botton, O săptămână în aeroport, Bucureşti, Editura Vellant, 2017, f.p. 
 

Apărută în limba română în 2017, la editura Vellant, o editură care s-a specializat în Alain 
de Botton, O săptămână în aeroport este o lucrare binevenită. Prima particularitate izbitoare: 
nu are paginaţie. Greşeală tipografică sau inserţie stilistică a autorului sau a celui care a 
comandat cartea, indiferent ce şi a cui, se face imediat remarcată: nu oricând, sau poate 
niciodată, o astfel de situaţie nu este întâlnită. 

Iniţiator al unei School of Life, adică al unei orientări practice a filosofiei născută din 
insatisfacţie faţă de filosofia tradiţională dar şi faţă de cea academică din present şi din 
încredinţarea şi convingerea că filosofia mai deţine resurse de reciclare şi acomodare la 
istorie astfel încât cuvântul ei să nu înceteze a trezi interes şi curiozitate, Alain de Botton 
este consecvent şi nu se dezminte. O săptămână în aeroport este o mostră despre cum 
filosofia poate interesa, dincolo de scolastica exercitiului, care o împinge în captivitatea 
fatală a unui cerc de iniţiaţi care o cultivă sărăcăcios şi îngust condamnând-o fatalmente, la 
anonimat şi risc axiologic. 

Pentru un astfel de spirit cu raportare sceptică la tradiţie şi filosofie academică era 
previzibil să se ajungă aici, la o „filosofie pentru viaţă”. Nu la o filosofie care să se situeze 
în vecinătatea formulei blamate, de tristă amintire: filosofie care schimbă lucrurile, 
participă la istorie şi, în varianta finală, o răstoarnă („filosofii nu au făcut decât să 
interperteze lumea, important este, însă, a o schimba!”– teza 11 despre Feuerbach – Karl Marx – 
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Teze despre Feuerbach), ci la o filosofie care să aparţină vieţii ca şi când face parte dine ea. 
Reuşita unui astfel de exerciţiu este dovada apărută la finele unei astfel de întreprinderi, 
consimţământul cititorului: filosofia chiar aparţine vieţii făcând parte din ea. Cel puţin asta 
este miza tuturor lucrărilor lui Alain de Botton, iar acordul şi consimţământul nostru, al 
cititorilor, este neîndoielnic.  

Consolările filosofiei, de exemplu, cea dintâi carte – şi cea mai ancorată în exerciţiul 
scolastic al acesteia! – mai nimerit să se fi numit consolările filosofilor pentru că filosofii 
sunt cei chestionaţi aici în marginea diferitelor necazuri întâlnite de-a lungul vieţii de către 
fiecare dintre noi. Pentru lipsa banilor este chestionat Schopenhauer, pentru dragoste 
Kierkegaard, pentru tristeţe şi credinţă, Pascal, pentru cunoaştere – Kant, ş.a.m.d. Nu este 
sentiment sau afect care să nu-şi găsească în filosofie soluţia de rezolvare sau mângâiere. 

Celelalte: Arta de a călători, te învaţă cum să o faci ferit de riscurile turismului de 
masă sau smulgându-i acestuia laturile convenabile şi plăcute. O carte care face din călător – 
filosof, om de cultură, fără să-l lipsească de deliciile comode ale actului în sine; Arhitectura 
fericirii este o carte care te învaţă cum să fii fericit în mediul ambiental în care se întâmplă 
să se te afli; te învaţă, mai presus de toate, cum să te bucuri de arhitectura prezentă în 
ambient chiar dacă nu îţi dă mâna să ţi-o procuri sau soarta să te aşeze în mijlocul ei; Cum 
îţi poate schimba Proust viaţa se adresează scepticilor încredinţaţi că nicicum, sau 
curioşilor optimişti să afle cum se poate; Religia pentru atei, ceva mai scandaloasă pentru 
firile bigote sau pioase, utilă însă restului: fericirea este posibilă şi dincolo de religie, atunci 
când, păstrându-se energia de fericire, viaţa se organizează tautologic, fără nimic divin, 
divinul fiind ea însăşi; Despre farmecul lucrurilor plictisitoare aproape nu mai face să 
vorbim: şi ele deţin un cod care le pot face interesante, fermecătoare… Ori cum viaţa se 
compune în marea ei parte din astfel de lucruri, este mântuită. Nu ne mai plângem de 
banalitatea ei – nu există aşa ceva, iar plictisul – ce înseamnă!?... 

O săptămână în aeroport, în fine, am ajuns la ea. O carte scrisă la cerere, ciudat… Merită 
credit o astfel de carte supusă comenzii şi nu libertăţii autorului? Aici este o discuţie, o amânăm 
însă pe altădată… 

Născută dintr-o contingenţă fericită, am spune, din moment ce s-a ajuns la o carte de 
filosofie pe o astfel de temă. Iniţial, cu sau fără pregătire de specialitate, oricine întreabă: 
aeroport şi filosofie – cum se leagă? Nu este cumva ilustrare excelentă pentru triviala vorbă 
românească baba şi…? Se poate face filosofie în aeroport sau poate fi aeroportul subiect 
pentru aceasta? 

Ce este în esenţă aeroportul? Locul din care se vine şi se pleacă. Ce poate fi mai 
filosofic decât aşa ceva? Întreaga filosofie greacă, medievală şi modernă intră în universul 
acestui loc. Ce sunt avioanele? Cele mai filosofice, metafizice maşini: leagă aici cu acolo, 
aproapele cu departele ş.a.m.d. 

Cartea, scrisă, aşadar, printr-o împrejurare contingentă – oferta făcută autorului de 
către grupul managerial al aeroportului londonez Heathrow de a scrie despre aeroport o 
carte altfel, în afara raţiunilor economice de reclamă, publicitate sau istorie. O prezentare 
gratuită, care să surprindă prin altceva, iar acest altceva să provină din talentul celui ce ar 
face-o. Pentru a se familiariza cu astfel de cerere, autorului i se pune la dispoziţie o 
săptămână în aeroport, condiţia este de a nu-l părăsi, de a observa funcţionarea lui în toate 
mecanismele. 

O săptămână în aeroport este răspunsul frumos al acestei cereri de nerefuzat. 

        Ion Militaru 



 Recenzii 318 

Michel Kubler, Mic îndreptar de credinţă, Bucureşti, Editura Humanitas, 2014, 145 p. 
 

Michel Kubler, doctor în teologie al Universităţii Catolice din Lyon, redacator-şef 
(fost) pe probleme religioase al cotidianului La Croix, rector al parohiei catolice francophone 
« Sacré-Cœur » din Bucureşti, conferenţiar la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din 
Bucureşti, înregistrează, pentru 2014, Mic îndreptar de credinţă, volum apărut la Editura 
Humanitas, în contul conferinţelor universitare ţinute la Facultatea de Teologie Romano-
Catolică şi al predicilor de la parohia Sacré-Cœur din Bucreşti. 

Miza cărţii este simplă:„în timpul anului pastoral 2012–2013, am înfiinţat, printre 
altele, un grup de formare la credinţă – o cateheză pentru adulţi care să ajute la 
redescoperirea dumului credinţei şi astfel să-i facă pe mulţi să regăsească bucuria şi 
entuziasmul reînnoit al întâlnirii cu Hristos” (pp. 10–11). Aşadar nu o carte izvorâtă din 
raţiuni de misionariat şi propagandă, ci de întărire şi consolidare a credinţei, „fiindcă aici nu 
se pune problema de a convinge pe cineva de superioritatea unei confesiuni faţă de alta. 
Miza este, mai degrabă ca, revigorându-ne şi unii, şi alţii credinţa şi împărtăşind unii cu 
alţii ceea ce vom fi descoperit astfel, să ne regăsim cu toţii creştini mai buni, unii mulţumită 
celorlalţi… şi mulţumită lui Dumnezeu! ” (p.8). 

Cum poate fi atins un astfel de scop? Prin ce metode şi mijloace? De unde se poate 
porni şi unde se poate încheia un astfel de exerciţiu? 

Dacă se poate conferi un conţinut minimal ideii de revigoare a credinţei drept ceea 
ce i-a conferit vigoare în momentul inaugural, atunci rememorarea acestei vigori şi 
aducerea ei la zi este răspunsul. Se poate admite că o trecere în revistă a doctrinei creştine 
este suficientă unei astfel de mize. Este însă suficentă o simplă „recapitulare a credinţei 
noastre?” (p. 21). 

Nu, nu este suficientă o astfel de recapitulare. De-a lungul întregii cărţii Michel 
Kubler nu încetează să afirme acest lucru: simpla recapitulare a conţinutului revelaţiei nu 
este suficientă. Miza de aici, valabilă urbi et orbi, rămâne identică: adaptarea acestui 
conţinutfără ca asta să însemne alterare, modificare sau punere la îndoială. „Una este 
tezaurul însuşi al credinţei”, şi anume adevărurile conţinute în învăţătura noastră veritabilă, 
şi alta felul în care sunt propuse. Pe scurt, este vorba „despre necesara adaptare a formulării 
de credinţă la exigenţele epocii” (p.32). Cum poţi adapta însă ceeace este neschimbat, unul 
şi acelaşi conţinut de credinţă, la ceea ce este schimbat?  

Dacă pentru primul termen al ecuaţiei: învăţătura veritabilă, nu sunt probleme, 
trimiterea fiind clară: către conţinutul efectiv al revelaţiei, celălalt termen, cel spre care 
trimite „exigenţele epocii şi felul în care sunt propuse adevărurile conţinute în învăţătura 
veritabilă“nu are un conţinut inteligibil pe măsură. Ce înseamnă exigenţe ale epocii şi cum 
de ele diferă de cele care, odinioară, asigurau credinţa şi răspândirea cuvântului divin ? Ce 
înseamnă „felul în care să fie propuse”? Ce se află la baza diferenţei? 

 De diferenţă ţine, de exemplu, faptul că în istorie (un cuvânt pe care autorul nu-l 
rosteşte, însă este evident, că strict în baza lui vorbeşte despre diferenţă !), de atunci 
încoace, „s-a propagat vidul” (p. 34) astfel încât o aplecare asupra ei este echivalentul „unui 
pelerinaj în pustiurile lumii contemporane în care trebuie să luăm cu noi numai ce este 
esenţial”(p. 34). 

Ce este însă esenţial? Simplu: „tezaurul însuşi al credinţei”. Un astfel de tezaur este 
însă închis în Biblie. A lua cu noi un astfel de tezaur ar însemna simplu, a citi/reciti şi 
înţelege Biblia.  
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Ceea ce oferă Michel Kubler sunt mostre de citire/recitire, oferte tematice şi ilustrări 
ale înţelegerii. Decalogul – cum poate fi înţeles? Cum poate fi menţinut ca bază a 
comporatmentului moral, astăzi, într-o lume predispusă, mai degrabă, la eliberare de orice 
fel de normă, nu numai morală? Printr-o nouă punere la dispoziţie a poruncilor, de 
exemplu, suntem încredinţaţi (un capitol din carte se ocupă cu aşa ceva: partea a treia – 
„Credinţa pusă în faptă: viaţa creştină” pp. 89–111). Sau, partea a doua: „Credinţă celebrată: 
liturghie şi sacramente” – cum organizează liturghia raportul şi echilibrul dintre păstrarea 
învăţăturii şi viaţa la zi a credincioşilor? Se pierde ceva din adevăr atunci când se adapteată 
şi se conformează vieţii creştine? Ş.a.m.d. 

De departe, tema cea mai convingătoare, fără a i se acorda un capitol special, este 
trupul. Blamat, de-a lungul întregului timp, blestemat urbi et orbi, sediu al păcatului, cu o 
carieră negativă de excepţie, încât pare cu neputinţă a mai rosti ceva în privinţa sa, care să 
nu repete, condamne, refuze… Şi totuşi, reabilitarea lui poate fi făcută. Subtilă şi adevărată 
corecţie: „În creştinism ce este mai spiritual nu numai că trece prin ceea ce este mai trupesc, 
ci se petrece tocmai în sânul a ceea ce este mai trupesc. Trupul nostru este astfel cu 
adevărat calea lui Dumnezeu, şi aceasta în amblele sensuri: este calea pe care o ia 
Dumnezeu ca să vină la noi şi calea prin care noi trecem ca să mergem la el” (p. 75) Cu 
argumente din„Noul Testament: trupul desemnează fiinţa omenească în condiţia ei istorică 
şi nobilă de persoană. În acest sens proclamă Ioan: Cuvântul s-a făcut trup. Şi din acest 
motiv putem vorbi de o înviere a trupului pe urma învierii lui Hristos” (p. 53). 

Nu este decât de dorit ca, în vecinătatea parohiei de la Sacré- Cœur, din Bucureşti, să 
putem asculta predici similare, revigorând ortodoxia, ordonate şi materializate în alte, 
asemănătoare Mici îndreptare de credinţă ortodoxă, încât, întăriţi în credinţă, să putem 
exclama: „A fi creştin nu e deloc trist!” 

        Ion Militaru 

Pamfil Bilţiu, Maria Bilţiu, Biserici din lemn din Ţara Lăpuşului, Baia Mare, Editura 
Eurotip, 2017, 279 p. 

 
Cercetătorii Pamfil Bilţiu şi Maria Bilţiu ne-au obişnuit cu lucrări de etnologie de 

înaltă calitate, impresionându-şi cititorii prin forţa investigării detaliilor şi prin iscusinţa de 
a se ridica prin formulări ample la teorii elaborate cu har.  

Lucrarea pe care o propunem de data aceasta, Bisericile de lemn din Ţara Lăpuşului, 
are o structură ce răspunde cerinţelor de cercetare. Lucrarea începe cu un lămuritor Cuvânt-
înainte, în care se explică în primul rând cadrul de referinţă, situaţia actuală a studiilor în 
zonă, lucrări premergătoare, precum şi aspectele slab studiate. Astfel, se menţionează 
anumite lucrări premergătoare, precum Biserici de lemn în Ţara Lăpuşului semnată de 
Dana Tarnavschi-Schuster, Biserici de lemn din Ţara Lăuşului şi din Ţara Chioarului, de 
Bogdan Tarnavchi, Biserici de lemn din Maramureş, de Grigore Man (p. 5). 

În Introducere, autorii îşi propun să familiarizeze cititorii cu Zona etnografică Lăpuş, 
accentuând existenţa unor Trăsături caracteristice ale bisericilor de lemn din Ţara 
Lăpuşului şi măiestria unor Zugravi şi meşteri constructori ai bisericilor din Ţara 
Lăpuşului. 

Zona etnografică Lăpuş „este situată în spaţiul nord-vestic al Transilvaniei, în sudul 
judeţului Maramureş. Este aşezată într-o depresiune intramontană, orientată înspre miază-zi, 



 Recenzii 320 

care se sprijină, la nord, pe munţii vulcanici ai Ţibleşului, ai Lăpuşului şi Gutâiului şi se 
deschide la sud, peste podişul Boiului şi Culmea Breaza, spre Valea Someşului” (p. 7). 
Principalele ocupaţii în zonă au fost lucrul la pădure, vânătoarea, pescuitul, albinăritul, 
mineritul, prelucrarea artistică a lemnului, cojocăritul, ceramica.  

Referitor la etimologia termenului Lăpuş, s-au formulat numeroase variante, „cea 
mai plauzibilă este aceea că ar proveni de la lat. lapis, lapidis (piatră, stâncă)” (p. 7). 

In paragraful Trăsături caracteristice ale bisericilor de lemn din Ţara Lăpuşului, se 
menţionează că „nu putem omite o trăsătură a locuitorilor zonei care au manifestat 
întotdeauna un simţ al frumosului, un gust artistic aparte, care ne este exprimat de modul în 
care locuitorii şi-au înfrumuseţat casa şi gospodăria cu obiecte lucrate cu măiestrie, făurite 
de meşteri înzestraţi cu har artistic (p. 13). Este descrisă apoi arhitectura şi unele detalii ce 
înscriu bisericile de lemn în marea familie a bisericilor transilvane: „Bisericile din Lăpuş 
sunt construite pe acelaşi plan simplu, alcătuit din trei încăperi dispuse în lungime: pronaos, 
naos şi absida la est. Elemente variabile sunt doar forma absidei, forma şilocul pridvorului 
şi portalul de la intrarea în biserică, ce poate fi plasat fie pe latura vestică, fie pe cea sudică 
(p. 14). Caracteristic zonei este „tipul de turn înalt cu galerie, cu arcade şi coif-fleşă, flancat 
de patru turnuleţe (p. 14).  

Secţiunea Zugravi şi meşteri constructori ai bisericilor din Ţara Lăpuşului 
menţionează principalii actaţi ai artei ce caracterizează bisericile de lemn, aceştia sunt: 
Radu Munteanu care semnează şi Radu Zugravul sau Radu Munteanu din Ungureni; Mihail 
Palcovici; Nicolae Man; Petre Diacul din Preluca ce semna Petre din Preluca, Zugrav Petre 
din Preluca, Perte Diul Di(ac)ul. Aceştia sunt principalii zugravi ai bisericilor din Ţara 
Lăpuşului, pe lângă aceştia, mai sunt cunoscuţi şi Partenie Buda, ucenic al lui Radu 
Munteanu, Chindiş Ion din Ungureni, Opriş Georgie din Baia Sprie, Criste Ioan zugravul 
naiv, Teodor Tecariu şi Dionisie Iuga, Popa Ion zugrav, Adrian Negrea, Gheorghe şi Sorin 
Rogoz din Dumbrăviţa. În privinţa meşterilor constructori există puţine detalii, există o 
semnătură „Bot Griga (probabil Grigore) meşter (p. 23). Lui i se adaugă Petruţ Ioan şi Petruţ 
Grigore din Măgoaja, meşterii bisericii Sfântul Nicolae din Costeni şi meşterii Gavrilă Hotico 
Herenta cel Tânăr din Ieud şi Toader Bârsan din Bârsana (p. 23).  

Sunt prezentate, apoi, în ordine alfabetică, satele din Ţara Lăpuşului care au biserică 
din lemn, de exemplu: în Boiereni – Târgu Lăpuş există: Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavril”, Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” şi Complexul Mănăstiresc Rohiţa. 
Enumerarea continuă cu: sat Costeni, Comuna Cupşeni; Cuăşeni; Dobricul Lăpuşului, Dăghic – 
Comuna Coroieni; Dumbravă (Târgul Lăpuş); Fânânele (Târgu Lăpuş), Inău (Târgu Lăpuş); 
Larga, Comuna Suciu de Sus; Lăpuşul Românesc; Libottin, Comuna Cupşeni; Peteritea, 
Comuna Vima Mică; Poiana Botizii, Comuna Băiuţ; Răzoare (Târgu Lăpuş); Rogoz; Stoiceni 
(Târgu Lăpuş), Ungureni, Comuna Cupşeni; Vălenii Lăpuşului, Comuna Coroieni; Vima Mică.  

Apoi, se studiază bisericile de lemn prezente în sat, se localizează în sat, se face o 
atestare documentară a bisericii propriu-zise, după care se subliniază detaliile tehnice ale 
construcţiei în sine, atât în ceea ce priveşte detaliile interiorului – fresc pictată, existenţa 
pronausului, naosului şi altarului. Bisericile de lemn din Ţara Lăpuşului sunt studiate 
detaliat, atât pictura de interior, precum şi ornamentica exterioara. De asemnea, este realizat 
şi un inventor al patrimoniului material al fiecărei biserici, cuprinzând icoane împărăteşti, 
icoane de altar, cruci de lemn pictate pe două feţe, candelabre de metal, sfeşnice cu suprot 
decorat etc. La fiecare biserică din lemn studiată, se reda după concluzii, bibliografia 
utilizată.  

Trebuie să subliniem calitatea excepţională a fotografiilor bisercilor de lemn din Ţara 
Lăpuşului, fapt care face lucrarea mai inteligibilă şi în ceea ce priveşte patrimoniul 
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bisericilor. Autorii fotografiilor sunt: Radu Florin Pop, Ilie Tudorel, Pamfil Bilţiu, Florin 
Razmos. 

Gabriela Boangiu 

Ştefan Petică, Proză, Bucureşti, Editura Muzeului Literaturii Române, 2017 
 

 Dintr-o ambiţioasă şi necesară integrală Ştefan Petică, în cinci volume, iniţiată şi 
diriguită de doamna Nicoleta Presură Călina, conferenţiar la Universitatea din Craiova, 
nepoată a scriitorului gălăţean, după volumul de poezii din ianuarie 2017, a apărut, iată, la 
finele lui 2017, la Editura Muzeul Literaturii Române din Bucureşti, şi al doilea volum, de 
proză, cuprizînd crochiuri lirice, evocări, poeme în proză, fragmente, traduceri, multe din 
ele aduse pentru prima dată la lumină, graţie cercetărilor minuţioase ale editoarei în 
publicaţiile vremii şi la fondul de manuscrise al Academiei Române. După ediţiile 
întocmite de Nicolae Davidescu, în 1938, şi Eufrosina Molcuţ, în anii ’70, cartea de faţă 
întregeşte şi fortifică imaginea unui reprezentant de primă mărime, alături de afinul său, 
Bacovia, al primului val modernist românesc, pe nedrept marginalizat (dacă nu chiar uitat) 
pînă mai deunăzi de istoria noastră literară.  
 Ea debutează cu o secvenţă de „crochiuri” de implicare afectivă ce vin evident în 
prelungirea activităţii de gazetar socialist militant şi, în general, de orientare umanitară, 
majoritatea publicate în „Lumea nouă” şi „România Jună”, cu flash-uri luminînd pentru o 
clipă figuri de anonimi, marginali ai pestriţei lumi bucureştene: sărmani cerşetori (Un 
învins), bătrâni bolnavi şi săraci (La colţul străzii), salahori dogorâţi de soare (Spre larg), 
copii fără căpătâi (Scene de noapte), zdrenţăroşi aşteptând ceasul consultaţiilor gratuite (La 
spital), tuberculoşi agăţaţi de o ultimă fărâmă de viaţă (În cimitirul săracilor), palizi efebi 
dezmoşteniţi ai sorţii (Înrătăcire), bătrâni comedianţi ambulanţi (Istrionul). Galeriei de 
portrete citadine i se adaugă cel al unor muncitori de pământ, „porniţi din cine ce cătun 
sărăcăcios” să găsească în lumea largă „un colţişor şi pentru dânşii” (Pribegi). Arar apar, la 
fel de fugar, şi favorizaţi ai societăţii bucureştene, cel mai adesea ca element de contrast, 
precum în această schiţă cu titlu semnificativ, Iad şi rai: „Femei elegant îmbrăcate, domni 
care nu cunosc munca şi copii care nu ştiu ce-i nevoia petreceau în ticnă. Era un tablou de 
fericire casnică, liniştită, care face să viseze amarnic pe toţi care sunt osândiţi să 
pribegească vecinic singuri, o viaţă de pribegie stingheră”.  

Poetul însuşi ni se dezvăluie în ipostaza de „proletar intelectual” (În zorii zilei) ori 
de boem visător (Idilele din mansarde). De o mare valoare documentară este evocarea (una 
din puţinele mărturii directe din epocă) intitulată O seară la Macedonski, cu o splendidă 
reconstituire de atmosferă cenaclistă a sfârşitului de secol XIX şi cu imaginea maestrului 
cântăreţ al Nopţilor împărtăşindu-şi din experienţa literară sau citind, spre admiraţia asistenţei, 
din Faust-ul lui Goethe. 
 Piesa de rezistenţă a volumului în discuţie o reprezintă capitolul Poemelor în proză, 
construit în alt registru şi cu altă rezonanţă. Aerul uşor confesiv se păstrează şi aici, dar 
accentele apăsat retorice, specifice exerciţiului jurnalistic, rămân mult în urmă. Orizontul se 
lărgeşte, cuprinzând, pe lângă privelişti păduratice sau campestre autohtone, cu „umbra 
dulce şi răcoroasă a teilor în floare”, peisaje şi personaje exotice: Spania, ţara „superbilor 
Cid şi Don Quijote”, Italia, cu „lungi şiruri de negri chiparoşi” şi „grădini aurite de 
portocali”, stepa atât de dragă poetului, stepa caucaziană din patria lui Taras Bulba, peste 
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care pluteşte „divinul suflet al lui Gogol”, Grecia cu „armonia mărilor din sud, îmbătate de 
lumină şi culoare”... Livrescul neostentativ apare frecvent însoţit de un discret acompania-
ment sentimental, cum în capodopera ciclului intitulată Tecuciul depărtat, cu un oraş 
himeric, abia desluşit prin „ceţurile alburii” ale toamnei, „ca-ntr-o gravură germană medievală” 
prăfuită de vreme.  

Din atîtea pasaje reuşite, toate meritând atenţia sporită a cititorului, desprindem acest 
melancolic poem al Bibliotecii, simbol al regăsirii uitaţilor ani ai tinereţii: „Parc-ar fi o 
bibliotecă veche care a stat închisă multă vreme şi pe care stăpânul întors dintr-o lungă 
călătorie o deschide din nou. Totul e în starea în care-a fost lăsat. Cărţile păstrează aceleaşi 
şiruri în care fuseseră orânduite în trecut, hârtiile dorm îngălbenite în vrafuri de unde 
nimeni nu le-a mişcat din loc şi chiar nimicurile, scumpele nimicuri uitate, răsar 
neschimbate din rafturile de jos ca nişte ochi care se deschid după o noapte care ameninţă 
să nu se mai sfârşească şi care privesc întrebători pe cel ce-i scoate din întunericul cu care 
se deprinseseră atît de mult. Numai un parfum, parfum straniu, parfum de lucruri moarte, pare că 
se plânge duios de lunga sa robie”. Aici şi în alte piese ale ciclului, un proces incipient de 
epurare a realului în favoarea unei „poetici a evanescenţei şi a conturului”, analizat într-un 
excelent studiu recent de Ilona Duţă din aceeaşi echipă craioveană (iarăşi Craiova!), 
deschide o poartă către impecabilul volum de versuri din 1902, Fecioara în alb, fără 
discuţie actul de naştere al autenticului simbolism poetic românesc.  

Dar evenimentul surpriză de o incontestabilă valoare istorico-literară prilejuit de 
acest nou volum de proză este descoperirea de către editoare a unor traduceri necunoscute 
de editorii anteriori (Davidescu şi Molcuţ), aparţinînd foarte tânărului Ştefan Petică, din 
scriitorul american Edgar Allan Poe, cuprinse în două cărţi apărute la Institutul de Editură 
„Ralian şi Ignat Samitca” din Craiova, Nuvele extraordinare, 1896, Scrisoarea furată şi 
alte povestiri extraordinare, 1897. Iată, aşadar, inaugurată o nouă pistă de cercetare pentru 
angliştii români. 

Primele volume din ediţia completă a scrierilor lui Ştefan Petică, care adună, pentru 
început, creaţia literară a acestuia, semnifică un evident şi salutar demers reparator, aducând în 
atenţia cititorilor de azi un valoros scriitor. Li se adaugă, prin grija aceleiaşi neobosite doamne 
Călina şi cu sprijinul de toată lauda al Facultăţii de Litere craiovene, două masive volume 
antologând texte critice ale unui îmbucurător număr de autori contemporani, scriitori, critici 
literari, profesori universitari, academicieni, din care lipsesc, spre marea noastră nedumerire, 
tocmai reprezentanţi ai Universităţii din Galaţi, aflată, se vede, la prea mare distanţă de Buceşti, 
satul de baştină al poetului nostru: Ştefan Petică. La 110 ani după..., Editura Aius, Craiova, 
2014, şi Ştefan Petică – 140. Restituiri, Editura Universitaria, Craiova, 2017. Sunt două 
substanţiale crestomaţii critice, cu puncte de vedere mai vechi şi mai noi, fără de care va fi 
imposibilă în viitor o exegeză pertinentă a vieţii şi operei poetului moldovean.  
 

Doru Scărlătescu 
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