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Alexandra COM A 

Some Anthropological Data Regarding the Inter-
relations of the Population in the Neolithic  

and Bronze Age on the Territory of Romania 

For the remote times, one of the usually complicated things is to 
estabish for certain especially from the archaeologically viewpoint, when a 
civilization had been settled in a region or when this was represented just 
by its specific goods. 

This paper refers to the anthropological features which could be 
useful for differentiating distinct population types in the Romanian pre-
history. We have used the populations of the Globular Amphorae Culture 
with their eastern (Non-Brachycranian) and western (Brachycranian) variants 
in Moldova, the rather homogenous features of the tumular ochre bearers 
compared with the local population, as well as the evident distinction of the 
funerary ritual used for some individuals of the Pietroasa Mic  necropolis 
(Monteoru Culture). 

These are just a few cases that could successfully show us a population 
mixture but, we should not forget that if several communities have a longer 
contact it is more difficult to make a distinction among them, as their 
characteres would be continously mingled. 
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Curiozitatea speciali tilor în arheologie a fost întotdeauna stârnit
de posibila prezen  a unei anumite comunit i pe un teritoriu, atunci 
când s-au descoperit artefacte care, prin tr s turile lor, ar fi putut 
apar ine respectivilor oameni. 

Totu i, pentru vremurile îndep rtate, unul dintre lucrurile de 
obicei complicate este acela de a stabili cu certitudine, în special din 
punct de vedere arheologic, când o civiliza ie a locuit într-o zon , sau 
când aceasta a fost reprezentat  acolo doar prin bunurile pe care le-a 
creat. 

Un element care ne poate fi de ajutor în clarificarea unor astfel 
de probleme este identificarea necropolelor în teren, ceea ce dove-
de te în mod clar c  o popula ie a locuit în regiunile studiate. 

Mai mult decât atât, în afara descoperirii cimitirului, se poate 
lua în considerare posibilitatea de a efectua analiza antropologic , 
ceea ce ar oferi informa íi suplimentare privind structura social , 
categoriile de vârst i de sex, ca i aspectele popula ionale. 

Printr-o compara ie care se axeaz  pe cimitire diferite, datate în 
aceea i perioad  istoric i situate pe acela i teritoriu, sau în zone 
învecinate, se pot ob ine alte date, referitoare la interrela iile existente 
între comunit i, care s-au manifestat pe o scar  mai mare, sau mai 
mic , în func ie de num rul indivizilor existen i în popula iile implicate. 

În prezenta lucrare, avans m o serie de argumente care au 
rezultat din analizele antropologice efectuate pe serii de schelete din 
România i datate în perioadele la care ne referim. 

Unul dintre exemplele noastre este necropola descoperit  în 
situl de la Cernavod -Columbia D, apar inând Culturii Hamangia. 
Din cimitirul men ionat, un mare num r de indivizi au fost studia i 
anthropologic, anume 556, aceasta fiind cea mai mare necropol
neolitic  studiat  pân  acum de pe teritoriul României. Indivizii de 
sex masculin aveau un indice cranian mediu apar inând categoriei 
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dolicocrane, în timp ce formele brahicrane lipsesc. La femei, ultimele 
forme men ionate erau mai frecvente, printre ele reg sindu-se, de 
asemenea, hiperbrahicrani i un ultrabrahicran. Celelalte dimensiuni, 
ca i indicii au, de asemenea, o mare variabilitate pentru cele dou
sexe. La unii indivizi a fost identificat un aspect interesant, referitor 
la segmentul lambda-inion al occipitalului, care era mai inalt decât în 
mod normal, foarte proeminent i eviden iind sub punctual inion o 
depresiune transversal . Aceste forme au analogii clare cu cele de la 
Osman-kayasi, fiind denumite in mod conven ional „varianta C” 
(care provine din regiunea Egeano-Anatolian ). Datele antropologice 
care au fost oferite de studiul acestei necropole au indicat prezen a 
unei mixturi de diferite tipuri europoide. Ca rezultat al analizei s-a 
putut trage concluzia c  scheletele proveneau dintr-o comunitate 
polimorf , cu un amestec destul de intens de popula ii, care reunea 
tipuri antropologice care apar ineau fondului vechi de popula ie 
(mediteranoidul cu variantele sale, protoeuropoidul, fie în forma ate-
nuat , fie similar tipului P edmost, care putea fi întâlnit pe teritoriul 
României înc  din Mezolitic, sau chiar din perioada Paleoliticului 
Superior, în timp ce altele erau nou venite din zona circummedite-
ranean 1. 

Cultura Amforelor Sferice 
Pe teritoriul României, dar exclusiv în partea vestic  a Moldovei, 

au fost descoperite o serie de morminte în ciste, cu caracteristici care 
au f cut posibil  atribuirea lor purt torilor Culturii Amforelor Sferice. 
Num rul acestor descoperiri nu este prea mare i ele sunt distribuite, 
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în mod evident, pe o zon  limitat , situat  în regiunea dintre râul 
Siret i Carpa ii Orientali, doar dou  dintre ele fiind situate în interflu-
viul dintre Siret i Prut. Cele mai multe ciste erau izolate, doar dou
dintre ele fiind grupate. Din analiza ritualului funerar a rezultat c
fiecare cist  a servit fie ca mormânt individual (cum ar fi la Preo e ti-
Basarabi – jud. Suceava, pentru un individ de sex masculin, la 
B ce ti – jud. Vaslui, pentru un b rbat avansat în vârst , la erbe ti – 
jud. Neam , pentru o femeie a c rei vârst  nu a putut fi stabilit ), 
dublu (la Dolhe tii Mari – jud. Ia i, con inând un schelet de b rbat i 
unul de femeie), sau colective, deoarece, la un anumit timp dup
prima înmormântare se puteau ad uga al i indivizi. În cista de piatr
descoperit  la Piatra Neam  (jud. Neam ) de exemplu, erau scheletele de 
la patru adul i i de la trei copii. O alta, scoas  la iveal  la Bârg oani 
(jud. Neam ), con inea r m i ele a ase adul i, dintre care trei erau 
b rba i i trei femei. În mod evident, nu existau niciun fel de conven-
ii sociale privind vârsta, sau sexul indivizilor i de aceea, într-o cist

se puteau g si schelete din categorii diferite de sex i vârst . Mormin-
tele individuale puteau apar ine unui anumit sex, f r  a exista o 
diferen iere specific , iar înmormânt rile colective con ineau indivizi 
din categorii deosebite de vârst . Din nefericire, cele mai multe 
descoperiri funerare de acest tip au fost f cute în mod întâmpl tor, în 
timpul unor lucr ri edilitare, sau agricole i rar prin s p turi sistematice 
(de exemplu, la Dolhe tii Mari), sau prin sondaje (la Scheia). Din 
acest motiv, adesea oasele indivizilor depu i în ciste erau amestecate, 
un fapt care a stânjenit, în mod evident efectuarea analizei antropolo-
gice. Totu i, pe baza studiilor existente pân  acum, se poate trage 
concluzia c  au existat ni te deosebiri evidente între scheletele din 
cele dou  regiuni amintite mai sus, care au fost denumite, în mod 
conven ional, zona de est i cea de vest. Astfel, chiar dac  nu au 
existat prea multe cazuri, speciali tii care au analizat înmormânt rile 
respective au considerat c  este important de subliniat distinc ia net
care a ap rut între cele dou  zone. Astfel, în cea vestic , s-a observat 
prezen a brahicranilor, care au fost mai rar prezen i în preistoria 
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României. Acest fenomen a ap rut la indivizii respectivi prin scurtarea 
considerabil  a neurocraniului i în mai mic  m sur , prin l rgirea 
acestuia. La popula ia din zona de est dolicocranii erau predominan i. 

Vom reda în continuare reparti ia pe indici cranieni, pentru cele 
dou  regiuni, a a cum a rezultat din analiza antropologic  efectuat  de 
c tre antropologii de la Ia i, sub coordonarea Acad. Olga Necrasov. 

Table 1 – Reparti ia indicelui cranian pe zona vestic i estic  din 
Moldova1, pentru cultura Amforelor Sferice 

Categorii de indici Zona vestic  Zona estic
Hiperdolicocrani - - 
Dolicocrani - 2 
Mezocrani 2 - 
Brahicrani 4+1* - 
Hiperbrahicrani - - 
Media 82,10 73,0 
Categoriile indicelui Brahicran  Dolicocran

* La indivizii care au putut fi calcula i direct, se adaug  cel al craniului 
nr. 2 de la Piatra Neam , care nu a putut fi stabilit din cauza lipsei 
regiunii glabellare (spart ), dar trebuie s  fi fost brahicran, dat  fiind 
l rgimea neurocraniului, ca i elemenele structurale ale parietalelor. 

Contrar situa iei stabilite pentru indicele cranian, statura medie a 
seriei apar inând Culturii Amforelor Sferice este destul de uniform . 
Astfel, pentru b rba i ea ajungea la 167,15 cm, în timp ce, pentru femei 
avea o valoare de 158,30 cm, ambele fiind atribuite categoriei supra-
mijlocii, pe baza sc rii dimorfice, conceput  de Alekseev i Debetz. 

Nu se cunoa te dac  civiliza ia amintit  a venit cu un num r redus 
de indivizi, sau a avut o prezen  semnificativ . În orice caz, popula iile 
respective au ajuns aici pornind dintre Europa Central i de Nord-
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Est (Podolia, Volinia, Silesia). O compara ie a datelor antropologice 
cu cele din regiunile de origine a ar tat c  acolo num rul brahicra-
nilor era, de asemenea, redus. La Voitzehovka, spre exemplu, ase 
indivizi erau de tip dolicho-mesocran, doar unul fiind un brahicran 
moderat1. O astfel de situa ie a ridicat din nou întreb ri privind 
brahicefalizarea care a ap rut pe teritoriul Moldovei i posibilele ei 
cauze. În acest sens nu putem oferi un r spuns sigur dar, este posibil 
ca grupul care a ajuns în România de ast zi s  fi avut contacte cu 
purt torii culturii Glockenbecher Culture, care aveau un indice cranian 
ce manifesta o tendin  destul de accentuat  c tre brahicranie. Un 
amestec cu astfel de popula ii puteau transmite fenomenul respectiv 
i la descenden a rezultat  din aceast  mixtur . O alt  posibilitate ar 

fi putut fi aceea a contactului comunit ilor culturii Amforelor Sferice 
cu popula ii din Bavaria, care se învecinau cu un vechi centru de 
brahicranie, unde, înc  din perioada Mezolitic , erau indivizi cu un 
astfel de indice cranian2. Oricum, prezen a unor tipuri antropologice 
distincte în mica serie a culturii Amforelor Sferice, eviden iaz  de fapt 
existen a unei mixturi popula ionale (de exemplu la Dolhe tii Mari, 
unde apare tipul protoeuropoid mai mult sau mai pu in brahicefalizat, 
amestec cu cel alpinoid, cel de la B ce ti, cu indice cranian dolicocran 
i cel de la Preo e ti-Basarabi cu afinit i nordoide). 

Ini ial, când au fost f cute primele descoperiri de pe teritoriul 
României, purt torii acestui complex cultural au fost considera i a fi 
apar inut unei singure civiliza ii. În timp, când informa ia a devenit 
mai consistent , mormintele au fost repartizate pe diferite culturi, în 
concordan  cu ceea ce s-a stabilit de c tre speciali tii din fosta Uniune 
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Sovietic , de unde au venit aceste comunit i. Iat  de ce, în prezent 
putem folosi termeni ca Yamnaya, Catacombnaja i al ii, care desemn-
eaz  manifest ri culturale cu tr s turi specifice. Acestea au ocupat 
teritorii vaste i, în regiunea nord-pontic  de exemplu, ele sunt 
reprezentate printr-un num r mare de descoperiri funerare. Iat  de ce 
ele sunt bine cunoscute din punct de vedere antropologic. Ceea ce 
este interesant de eviden iat este c  aceste comunit i erau alogene, 
venind dinspre regiunea nord-pontic i stabilindu-se preponderent în 
zonele extra-carpatice ale României de ast zi. 

Iat  cum au fost descrise ele de c tre Acad. Olga Necrasov, 
poate singurul dintre speciali tii români care au avut posibilitatea s
studieze atât teritoriile de origine ale acestor popula ii, cât i cele pe 
care ele s-au stabilit o vreme ulterior, anume, România de ast zi: 
„L’étude de la variabilité des particularités individuelles nous permet 
de caractériser la population des tombes tumulaires à ocre comme 
étant de stature élévee, au squelette robuste, au crâne allongé 
(dolichocrâne de toutes les nuances au mésocrâne et exceptionallement 
plus ou moins arrondi) de hauteur moyenne, au front large, à occipital 
bien bombé et au relief crânien souvent prononcé (surtout celui des 
hommes). Le massif facial est assez variable (soit euryene, soit méséne, 
soit leptène), il présente une variabilité asez prononcée (les formes 
mésorhiniennes ont étant cependant les plus fréquentes) aux orbites 
les plus souvent mésochonques, moins fréuemment chamaeconques et 
rarement hypsiconques. Les molares sont plus ou moins frontalisés, 
offrant plus rarement une disposition intermédiaire. Les fosses canines 
sont presque toujours assez profondes. La mandibule est souvent 
plutôt robuste et toujours pourvue d’un menton proeminent. 

Du point de vue typologique, le fonds de cette populaion est proto-
europoïde, peu atténué, avec assex nombreux éléments nordoides et 
peu méditerranoides (présents surtout dans le groupe féminin”1. 
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A a cum putem constata din rândurile de mai sus, aceste 
comunit i erau destul de omogene i aveau tr s turi distincte fa  de 
popula iile locale de pe teritoriul României. Spre exemplu, cel mai 
adesea, craniul lor era alungit, îngust i înalt, apar inând tipurilor proto-
europoid, protonordic, sau nordic. În compara ie cu acestea, comunit i-
le locale aveau alte tr s turi, ca: o fa  ceva mai lat i un index sc zut 
al acesteia, ca i al orbitelor i nasului1, caracteristici specifice tipului 
mediteranoid. Acest lucru u ureaz  sarcina antropologilor atunci când 
trebuie s  fac  distinc ie între cele dou  popula ii. Într-un studiu 
realizat de Ilse Schwidetzky în 1978, a fost subliniat faptul c  de 
fapt, purt torii mormintelor tumulare cu ocru sunt forme de tranzi ie 
între popula iile culturii Yamnaya i cele din ara noastr , dat fiind 
faptul c , de cele mai multe ori, au ajuns aici într-o form  atenuat  fa
de zona de origine. Oricum, cea mai important  concluzie a studiilor 
referitoare la aceste comunit i este aceea c  ele au avut drept rezultat 
sc derea indicelui cranian pentru regiunea extra-carpatic  din România. 
Aceasta înseamn  c  prezen a lor era semnificativ . În timp îns , 
popula iile amintite au fost asimilate de c tre comunit ile locale2. 

Aceast  civiliza ie ofer  o diversitate de situa ii sub aspectul 
mixturilor de popula ii. Ele pot fi identificate cu oarecare precizie pe 
baza aspectelor identificate în a ez ri, dar elementele respective pot 
fi determinte uneori doar de aspecte legate de schimburi economice. 
Cele mai sigure informa ii în acest sens sunt oferite de ritualul fune-
rar aparte, care a fost observat în diferite necropole, cum ar fi cele de 
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la S rata Monteoru, Cânde ti, Pietroasa Mic . În primele dou  cimitire 
se observ  o serie de morminte cu ni , care pot fi atribuite, cu probabi-
litate, Culturii Catacombnaia1. 

La Pietroasa Mic  – Cet uia, pe Colina Dogaru s-a descoperit, de 
asemenea, o necropol  apar inând culturii Monteoru. Aceasta cuprindea 
64 de morminte, dintre care, cele 8 din faza a treia de înmorm nt ri 
erau toate depuse „în pachet” i într-o zon  separat  a necropolei2. În 
opinia noastr , acest grup de morminte apar inea unei popula ii alogene, 
probabil provenind din comunit ile aspectului cultural Petri oru-
Racovi eni. Un argument în acest sens ar fi putut fi adus i de analiza 
antropologic  a scheletelor respective. Din p cate, aceasta fiind publica-
t  sub forma unui studiu restrâns, cu referire doar la caracteristicile 
generale ale întregii serii, deci f r  datele individuale, nu a putut fi 
utilizat  în scopul amintit3. 

Dup  cum putem constata din rândurile de mai sus, exist  anumite 
comunit i care eviden iaz  tr s turi distincte în mod cert fa  de cele 
deja semnalate pentru popula ia local  în diferite secven e temporale. În 
astfel de cazuri, aceste aspecte pot fi u or observate de c tre speciali tii 
în antropologie. Totu i, cu cât mai intens este amestecul popula ional, 
cu atât mai dificil este ca astfel de caractere s  poat  fi identificate. 
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Constantin ITTU 

Habsburg Influences and Transylvanian 
Interferences on the Brukenthal 

Baronial Coat of Arms 

The purpose of this study is to deal about the coat of arms of Baron 
von Brukenthal, Governor of Transylvania (1777-1787). Basically, one can 
talk about Transylvanian roots of this coat of arms, based on different local 
traditions, as well as about some peculiar Central European influences, 
especially for the Habsburg Imperial Court. 

Keywords: Transylvania, Sibiu, Baron von Brukenthal, coat of arms, 
Habsburg influences. 

Am gândit i am „construit” aceast  contribu ie a noastr  pe 
binomul – nu pe dihotomia – inima scutului versus inima vasalului, 
încercând astfel s  putem opera pe dou  planuri. Primul plan, cel care 
are ca reper inima scutului ar fi unul vertical, unul care se desf oar
pe verticala timpului, un plan raportat la coordonate de natur
cronologic . Cel de-al doilea plan, al inimii vasalului este unul 
orizontal, rela ion rile f cându-se exclusiv între componen ii unei 
genera ii, fie ei suzerani sau vasali. 
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Când vorbim despre inima scutului i dorim s  exemplific m 
afirma ia, stema drag  nou i la îndemân  este, fire te, cea a baronului 
Samuel von Brukenthal. Primul înnobilat din familie a fost tat l s u, 
Michael Breckner (1676–1736), care, în 8 iunie 1724, a primit atât 
Prädikat-ul von Brukenthal, intrând astfel în rândurile micii nobilimi 
func ion re ti habsburgice, cât i o stem . Aceast  stem  va deveni 
inima scutului heraldic în momentul în care Samuel Breckner von 
Brukenthal va fi ridicat, la 1 martie 1762, la rangul de baron. Este 
vorba de un scut scartelat, cu scut peste tot: cartier 1, pe ro u, coloan
de argint cu lauri, încoronat  cu aur, a ezat  pe o teras  verde; cartier 
2, pe albastru, lupt tor în armur  care ine în dreapta o spad  cu 
vârful în jos, ce str punge unul dintre cei doi erpi pe care îi calc  în 
picioare, iar în mâna stâng , ridicat , ine o ramur  de palmier; car-
tier 3, pe albastru, un romb argint cu negru în tabl  de ah; cartier 4, 
desp r it, sus ro u, jos negru cu leu de aur trecând peste sfâ iere, ce 
ine în labele din fa  o arbalet  cu vârful în jos. Scutul peste tot are, 

pe albastru, un pod de piatr  cu trei arcade, aruncat peste o vale, 
deasupra cu trei stele de aur cu ase raze a ezate în fascie1. 

Dar, în jurul nucleului central, al inimii scutului, se poate glosa 
sub aspect genealogic, precum i sub raport politico-social. De i, în 
teorie cel pu in, într-un scut scartelat, primul i al patrulea cartier 
cuprind armele paterne, iar cartierele 2 i 3 le cuprind pe cele materne, 
în cazul scutului mare, cel baronial von Brukenthal, situa ia este diferit . 
Astfel, în primul cartier g sim armele so iei, Sofia Edle (Nobil ) von 
Klocknern (1725-1782), în cel de-al doilea ale mamei baronului, 
Susana Conrad von Heydendorf (1685-1734), în al treilea ale mamei 
bunicii paterne a so iei baronului, Eva Germana von Ramel (†1680), 
în al patrulea ale tat lui respectivei bunici, comitele sa ilor, Georg von 
Armbruster (†1685). Altfel spus, aparent doar, scutul mic, scutul din 
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inim , ne trimite la o istorie familial  de o singur  genera ie, cea a 
tat lui viitorului baron, primul înnobilat din familia respectiv . 

În schimb, cartierele scutului reflect  o nobilitate mai veche: 
spuneam c  cel de-al doilea cartier este cel al mamei baronului, Susana 
Conrad von Heydendorf, fiic  a consilierului gubernial Samuel Conrad 
von Heydendorff i nepoat , dup  tat , a senatorului bistri ean Michael 
Conrad von Heydendorf. În acest cartier avem o genealogie pe mai 
multe genera ii. În cartierele 3 i 4, întâlnim o genealogie – i, prin 
acesta, o istorie familial  – tot a a, pe mai multe genera ii, anume mama 
bunicii paterne a so iei baronului, în 3, respectiv tat l respectivei 
bunici în 4. 

Aparent – dar numai aparent –, stema lui Samuel von Brukenthal 
cuprinde mai mult  nobilitate în cartiere decât în inima scutului. În 
cartiere vedem reflectate, peste secole, privilegiile pe care le-au primit 
sa ii prin Bula de Aur sau Andreanum emis( ) la 1224 de c tre regele 
Andrei al II-lea. Un singur exemplu: senatorul bistri ean amintit mai 
sus, str mo  al baronului, nu era altceva decât un pârgar sau consilier 
la Prim ria ora ului Bistri a, titlul sau demnitatea reflectând vechea 
organizare a sa ilor, care î i aveau propria administra ie. 

În schimb, în inima scutului întâlnim nu doar o nobilitate la 
prima genera ie, cum pare la prima vedere, ci o alternan  între vechi 
i nou, între provincial i imperial, între local i centru. Este adev rat 

c  tat l baronului von Brukenthal a fost primul înnobilat de Habsburgi 
din familie – cum spuneam, la 8 iunie 1724 – dar el descindea dintr-o 
familie cu demnit i locale în Transilvania; altfel spus, acest Michael 
Breckner (1676-1736), a fost jude regal în Nocrich, lâng  Sibiu, fiind 
fiul lui Michael Breckner (†1678) i nepotul lui Demetrius Breckner, 
ambii juzi regali în localitatea respectiv 1. 

Pentru a fi mai bine în ele i preciz m c apte Scaune (Sieben 
Stühle; septem sedes) era teritoriul de colonizare al sa ilor – al celor 
„ apte Cet i”, Siebenbürgen2 – reprezentând unit ile administrative 
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ale sa ilor transilv neni între secolele XII-XIX. Prima men iune 
documentar  este de întâlnit la 14 iulie 1349, un scaun reprezentând o 
uniune de mai multe ora e i sate, supuse aceleia i puteri judec tore ti. 
Pentru fiecare scaun era desemnat un jude regal (Königsrichter; judex 
regis) care era supus numai suveranului Regatului Sfântului tefan, 
în nici un caz voievodului sau (mai târziu, dup  1541) principelui 
Transilvaniei1. 

Tot în inima scutului despre care vorbim, prin mobilele care o 
încarc  – nu mai insist m; un pod peste o vale, Brücke + Tal = 
Brukenthal –, precum i prin epoca în care a fost acordat  stema, întâl-
nim un fragment de filosofie politic  a secolului respectiv. Suntem în 
secolul al XVIII-lea Central European dar i transilvan, secolul 
Aufklärung-ului, al Iluminismului, când principatul era deja o provincie 
a Imperiului Habsburgic i unde, al turi de existen a unei vechi nobi-
limi, de sânge, întâlnim fenomenul apari iei unui nou fel de nobilime, 
una func ion resc . Aceast nobilime de func ii (noblesse de robe; 
Beamtenadel) va ocupa demnit ile importante în stat – mai întâi în 
Fran a, apoi în Spania ori Statele Germane i mai apoi în Imperiul 
Habsurgic – func ii sau demnit i pentru care se cereau cuno tin e de 
profil, iar candida ii erau preg ti i în consecin . Spre exemplu, ducele 
Karl Eugen de Württemberg a fondat o coal  la castelul s u Solitude, 
de unde Friedrich Schiller a sc pat cu fuga2. Este vorba despre o 
func ion rime motivat  de o ideologie a competen ei, cu o capacitate 
remarcabil  de a face leg tura între politic i cultur . Este vorba despre 
un segment social, diferit atât de nobilime, cât i de burghezie, un 
segment care tinde s  controleze, în intervalul câtorva genera ii, nu 
numai carierele politice, ci i parcursurile paralele, de la armat  la 
diploma ie, la Curte i la Biseric 3.

i iar i spuneam, un secol al XVIII-lea transilvan, unde – în 
ciuda apartenen ei la un Imperiu declarat catolic – în marele principat al 
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Transilvaniei func iona „Legea propor ionalit ii” (Proportionsgesetz), 
care, racordându-se la realit ile locale, prevedea o propor ionalitate 
de 50%-50% între func ionarii catolici i cei luterani. Ori, sasul luteran 
von Brukenthal nu f cea altceva, în calitatea sa de guvernator al 
Marelui Principat al Transilvaniei, decât s  se încadreze prevederilor 
legale. De altfel, romano-catolicii de aici solicit  împ r tesei Maria 
Theresia – prin intermediul episcopului de Transilvania, Antalfi 
Janos (1724-1728), care înainteaz  o peti ie la Curte – acceptarea 
catolicilor în num r mai mare în func ii publice, f r  succes îns 1. i 
nici nu se putea primi un alt r spuns de la Viena deoarece Diploma 
leopoldin  din 1691 prevedea, pe lâng  altele, o îmbun t ire a 
situa iei juridice a catolicilor i a sa ilor protestan i (articolele 1, 3 i 
9), numirea înal ilor func ionari, inclusiv a guvernatorului de c tre 
suveran (articolele 7 respectiv 10), precum i obliga ia ca func ionarii 
s  fie numi i numai din rândurile transilv nenilor (articolul 5)2. 

Pe scurt, stema baronial  Brukenthal, cu cele patru cartiere, plus 
scutul în inim , „transcrie” heraldic realit ile transilvane. Tradi ii ori 
func ii locale p strate de sa i între secolele XII–XIX – juzi regali, 
senator de Bistri a – la care se adaug  aten ia Vienei imperiale în selec-
tarea func ion rimii transilvane; oameni capabili, dar, de preferin , 
cu tradi ia func iilor administrative în familie – primul înnobilat era 
jude regal i descendent din juzi regali – f r  o cramponare pe catoli-
citate ori catolicizare; atât primul von Brukenthal, cât i urma ul s u, 
Samuel baron von Brukenthal, au fost i au r mas protestan i, având 
acces la cele mai înalte func ii în principatul Transilvaniei, dovad  c
baronul von Brukenthal a acces la suprema demnitate de aici, aceea 
de guvernator al Transilvaniei între 1777-1787. 
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Când Samuel von Brukenthal a fost ridicat, de c tre Maria 
Theresia, la rangul de baron, la 1 martie 1762, el nu a urcat o treapt -
dou  în compara ie cu statutul predecesorului s u înnobilat, ci mai 
multe. În Imperiul Habsburgic nobilimea se împ r ea în trei st ri, fiecare 
cu un oarecare num r de ranguri: cea mai modest  stare era Ritterstand-
ul, care îi cuprindea, de jos în sus, pe cei doar cu particula von – cum 
a fost cazul tat lui baronului von Brukenthal –, apoi cei cu rangul de 
Edler von (nobil de) i, în fine, Ritter von (cavaler de). O a doua stare 
era Herrenstand-ul, cuprinzând, tot a a, de jos în sus, baronii i con ii. 
Dintre baronii ardeleni îi amintim, pe lâng  von Brukenthal, pe 
Andrei aguna, mitropolitul ortodox al Ardealului (înobilat în 1850), 
greco-catolicul David Urs baron de Margina (înnobilat în 1860) ori 
sasul protestant, Gustav Bedeus von Scharberg (înnobilat la 1854). În 
fine, Fürstenstand-ul cuprindea numai rangurile de duce i principe. 
Într-un atare cadru, Samuel von Brukenthal, ajungând baron, a urcat 
de pe locul 7 pe locul 4 ca status social. 

Dac inima scutului trimite, sub raport heraldic, la scutul peste tot
sau la cel peste toate, incluzând aici mobilele care vin s  încarce spa iile 
respective, în schimb, inima vasalului se raporteaz  la simbolistica 
ritualului vasalic. Un ritual în care sunt analizate persoana suzeranului 
i corpul vasalului în coordonatele unui demers de filosofie a trupului 

(Michel Henry), o filosofie ale c rei conota ii sunt privite ca fiind 
religioase. Din punctul de vedere al interesului nostru imediat, ne 
raport m îns  la o societate a ezat  în scar i care avea, în partea 
superioar  a fiec rui segment vasalico-heraldic, câte un suzeran, în 
cea opus  – n-am spus inferioar  – un anumit num r de vasali, desigur, 
conform regulii c vasalul vasalului meu, nu este vasalul meu. 

În aceste coordonate, suzeranul era privit prin prisma mentalit ii 
timpului – una religioas  –, mentalitate conform c reia el era capul 
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vasalilor s i, tot a a precum, în exprimare paulinic , Hristos este 
capul Bisericii, cu men iunea c Apostolul neamurilor a avut în vedere 
comunitatea credincio ilor, nu construc ia de arhitectur  religioas . 
Ca element de reciprocitate, vasalii constituie – sau se constituie – în 
corpul (la singular întotdeauna, de la unum corpus Christi) leg turii/ 
leg turilor de vasalitate. O vasalitate, o subordonare, care îi onoreaz , 
c ci prin acest act ei devin – simbolic, fire te – membrii Casei suzera-
nului lor. 

La un moment dat, suzeranul împrumut  din atributele suveranu-
lui – capul regatului –, în sensul c , având o nou /alt  familie, cea în 
care el este capul vasalilor s i, va trebui s  aib  un comportament – 
fie i în teorie – care s  îl apropie de Hristos–capul Bisericii. Or, când 
Hristos este privit nu ca un personaj divin singular, cu alte cuvinte nu 
ca un individ, ci în lumina raporturilor intertreimice, El este receptat 
ca persoan . În acest sens, în succesiunea etapelor intr rii/primirii în 
vasalitate – în num r de trei: omagiul, jur mântul de credin i investi-
tura – un plus simbolic este adus în cadrul omagiului de immixio 
manuum (vasalul î i pune mâinile între cele ale suzeranului), c ci 
ceea ce ofer  vasalul seniorului s u – altfel exprimat: ceea ce acesta 
prime te – nu este, sub raport ritualic i religios, mâna, ci inima. 

Cum spuneam, num rul etapelor intr rii în vasalitate era unul 
sacru, fiind vorba despre cifra trei: omagiul (homnium), credin a 
(fides) i investitura (investitura)1. Dintre acestea, primul „gest” este 
omagiul, care apare pentru prima dat  în variant  latin , cele mai 
vechi texte fiind din comitatul Barcelonei (ominiaticum în 1020), în 
Pirinei (hominaticum în 1035) i Anjou (hominagium în 1037). Din a 
doua jum tate a secolului al XI-lea, omagiul se r spânde te în întreaga 
Fran , mai întâi în varianta latin  (hominium, ulterior hom(m)agium), 
ulterior în cea francez  (hommage uneori homenage). În ultimul sfert 
al aceluia i secol se r spânde te în Germania (Manschaft) i Flandra 
(manschap)2. 
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Omagiul se desf oar  pe parcursul a dou  acte succesive anume 
immixio manuum (vasalul î i pune mâinile împreunate între cele ale 
suzeranului) i volo (declara ia vasalului de a deveni omul seniorului), 
dup  Ganshof1, sau volo i immixio mannum, dup  Le Goff2. Susan 
Rynolds, în cartea sa ap rut  la Oxford, nu mai las  nici un dubiu 
asupra succesiunii în doi timpi a omagiului: Câteodat  îngenunchiat, 
dar nu întotdeauna, [vasalul] î i pune mâinile între cele ale suzeranului 
i se declar  omul seniorului s u. Apoi pecetluie te pactul cu un s rut3. 

Esen a omagiului vasalic era aceea de supunere, de traditio sau 
traditio personae. Plasarea mâinilor între cele ale seniorului sugera 
plasarea vasalului la dispozi ia acestuia. Luarea mâinilor reprezenta 
acceptarea acestui demers. Datorit  faptului c  omagiul presupunea 
un act încheiat între doi oameni liberi, este lesne de în eles de ce în 
Germania nu li s-a permis, la început, celor din categoria ministe-
rialis – de extrac ie social  modest , uneori chiar oameni neliberi – 
s  presteze omagiu. Numai din a doua jum tate a secolului al XII-lea, 
când statutul acestora a crescut, au avut i ei posibilitatea depunerii 
omagiului4. 

Expresia manus dare exprim  unul dintre cele mai solemne 
momente ale omagiului vasalic, numai c  trebuie diferen iat de actul 
datului mâinilor în semn de prietenie, de încheiere a ostilit ilor, de 
predare. Widukind de Corvey spune c  în vremea sa, adic  în secolul 
X, nobilii, considerându-se egali între ei, î i d deau ambele mâini, în 
timp ce un nobil d dea (doar) mâna unui inferior5. S  lu m, spre pild , 
cazul contelui Wichmann – rud  cu Liudolfingii dup  mam  – care a 
purtat r zboi cu slavii de pe Elba. Când ace tia s-au aflat într-o situa ie 
avantajoas , i-au cerut contelui s  fac  pace i s -i trateze ca pe egali 
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întinzându-le/dându-le mâinile. Dar – spune Widukind – el nu i-a 
uitat nici originea nobil , nici a sa virtus pentru a da mâinile cu astfel 
de oameni1. Pentru c  n-a acceptat propunerea, slavii au redeschis 
ostilit ile, iar contele Wichmann a fost r nit mortal2. 

Dar sistemul de vasalitate – cel din epoca de înflorire a Evului 
Mediu – îl include, f r  discu ie, i pe suveran, care, conducând un 
regnum, un regat, deleag  o parte dintre atribu iile sale vasalilor s i, 
ca pe un fel de drept de proprietate transmisibil. i astfel, prin sistemul 
de vasalitate în scar  – teoretic oricine putea fi, deopotriv , suzeranul 
unor vasali sau vasalul unui suzeran, întâlnim nu o monarhie absolu-
tist , ci o poliarhie a puterii (a poliarchy of power), care va disp rea 
treptat, dat  cu procesul de centralizare a statelor feudale. La polul 
opus, vom întâlni, în a doua jum tate a secolului al XVIII-lea, 
absolutismul sau despotismul luminat al Epocii Luminilor, unde – 
afirmau litera ii vremii – suveranul este un prieten care le vorbe te 
altor prieteni. 
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Petre DIN 

The Impact of the Enlightenment Century’s upon  
the Political Act of Transylvanian Romanians  

in the First Half of the XVIIIth Century 

The period with which I deal in my paper is in fact a „long eighteenth 
century” according to Pierre Chaunu. It contains the experiences of late 
humanism, baroque and enlightenment, trends of thinking and sensibility 
which will distinguish themselves from the complex realities of this space.1

The oportunities given to all the Romanians in all the existential 
domanins led to a partial equality of chance which coroborated with the 
decrease of the danger represented by the Hungarians would create a trend 
of opinion favourable to the Austrian emperor. This fact took place at the 
beginning of the century and reached its acme once the reforms of the 
enlightenment absolutism appeared with Maria Theresa and especially with 
Joseph II when the interest in supporting the ethnic Hungarianized groups 
became an official politics. 

On this mythical backgroung preexistent in the collective sensibility, 
the reception of Maria Theresa´s figure takes place as a great force of the 
mythical character´s hypostasias. In the memoirs submitted on eighth of 

                                                



30

august 1774 by Inochentie Micu to the Pope Benedict the fourteenth he 
explained the reason of his arrival in Rome. The empress Maria Thereza 
was gratuled thus „merciful queen her great gentleness and kindness, Her 
Maria Thereza Majesty1. 

The perspective more than favourable suggested to the emperess, 
whose superior reason of manifestation is the focus on the national interest 
around the august sovereign, place the historian in the huge itinerary of the 
mythical universe. 

Un prim subiect de discu ie este în ce m sur  putem admite 
existen a unui iluminism în spa iul transilv nean. Iluminismul în 
spa iul transilv nean a fost colportat prin filier  germano-austriac
unde intelectualii au intrat în contact cu idei privind rolul educa iei, 
r spândirea c r ilor, crearea colilor publice i a avut un caracter 
sistematizat datorit  împ ra ilor Carol al VI-lea, Maria Tereza i Iosif 
al II-lea. Istoricul David Prodan discut  doar despre receptarea 
ideilor, în pofida faptului c  i-a conferit prestigioasa lucrare Supplex 
Libellus Valachorum. Istoricii mai tineri discut  în manier  mai sigur
despre iluminismul românesc, fixând ca limit  cronologic  superioar
Unirea Religioas  de la anul 1700 i limit  inferioar  Revolu ia de la 
1848-18492. În concluzie putem admite existen a unui iluminism 
românesc, chiar dac  este aflat în contratimp cu cel european clasic. 

Dou  realit i istorice au influen at ac iunea politic  româneasc , 
ambele fiind într-o strâns  conexiune: statutul marginal al na iunii 
române în corpusul societ ii transilv nene i politica despotismului 
luminat care i-a favorizat pe români. Timp de aproape o jum tate de 
secol elita româneasc , marginalizat  social i politic a reu it s
elaboreze un discurs ce adun  valori cu accente securizante, care-i 
confer  siguran i stabilitate la nivelul imaginarului. În atmosfera 
despotismului luminat, sub influen a reglement rilor urbariale ini iate 
de Maria Tereza, popula ia româneasc  a în eles faptul c  într-o 
anumit  m sur  interesele sale coincid cu cele ale politicii statului 
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austriac. Tocmai aceast  recunoa tere a impulsionat eforturile sale 
împotriva regimului st rilor, convin i c  au sprijinul Cur ii Vieneze. 
Orientarea lor spre împ r teas  exprim i încrederea pe care o mani-
fest  românii fa  de Curtea Vienez -veritabil suport în orizontul 
imaginarului autohton. Fire te, ace tia percepeau c  politica de spriji-
nire a elementului românesc se datora umanismului împ r tesei i nu 
intereselor politico-sociale ale statului absolutist austriac. 

Reprezentare ideologic  emanat  de autorit ile habsburgice, 
mitul „bunului împ rat”1 semnific  cristalizarea la nivelul sensibilit ii 
colective române ti a unui orizont de speran e în jurul împ r tesei 
Maria Tereza. Perceput ca o protec ie terestr  absolut , ce inspira 
sprijin supu ilor români, „bunul împ rat” simboliza iluzia îndeplinirii 
tuturor dolean elor sociale i na ionale române ti. Ini iativele tereziene 
în favoarea supu ilor români au stimulat persisten a încrederii deosebite 
în persoana augustei împ r tese2. 
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Pentru a- i putea men ine autoritatea asupra Transilvaniei, 
Habsburgii, vor derula o politic  de constituire a loialismului dinastic 
în rândul supu ilor, prin elaborarea unui discurs prodinastic, la nivelul 
cancelariei aulice, discurs care va fi colportat prin cele mai diverse 
mijloace; un rol important în acest sens având-ul Biserica, armata i 
coala. Aparatul de propagand  austriac a avut abilitatea necesar  de 

a instrumentaliza la nivelul imaginarului românesc o infuzie de speran e, 
iluzii care au poten at perceperea Mariei Tereza drept instan a salvatoare 
a aspira iilor na ionale1. 

Începuturile luminismului în spa iul transilv nean este reprezentat 
de Inochentie Micu Klein care prin activitatea sa peti ionar  a generat 
premisele apari iei unei mi c ri iluministe2. El este un precursor al 
luminismului românesc, dat fiind faptul c  în concep ia sa coala i 
cultura trebuiau s  devin  principalele elemente ale dezvolt rii identi-
t ii na ionale. 

Dup  alegerea ca episcop al românilor uni i la 25 februarie 
1729, Inochentie Micu Klein3 s-a deplasat la Curtea Împ r teasc  din 
Viena ca s  ob in  drepturi pentru românii ardeleni, solicitând, printe 
altele, recunoa terea lor ca a patra „na iune” din Transilvania. În 
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neobosita activitate, el a trimis Cur ii Vieneze opt memorii, prin care 
a militat pentru acordarea clerului i mirenilor, promisiunile f g duite 
cu ocazia unirii. Inochentie prezint  starea de înapoiere în care era 
inut poporul român i condi iile sale mizerabile de existen . Nobilii 

stopau frecventarea colilor fiilor de iobagi; românii nu aveau dreptul 
s  practice profesii industriale i comerciale, nu erau accepta i în func ii 
publice i nici nu puteau s  cumpere sau s  mo teneasc  p mânt. 

În absen a unei elite politice, ierarhul bisericesc nu a fost doar 
un conduc tor spiritual, ci a preluat i pe cea de conduc tor politic 
cristalizând primul program de revendic ri na ionale. Inochentie Micu a 
fost produsul tipic al elitei române ti care i-a manifestat autoritatea 
duhovniceasc i politic  în secolul al XVIII-lea. Provenind din 
rândurile r nimii libere, el i-a afirmat capacitatea intelectual  la 
Cluj i Târnavia1. Acceptarea catolicismului de c tre români considera 
Inochentie, c  trebuia înso it  de c tre oficialit ile habsburgice de 
grabnice reforme în interesul comunit ii române ti2. Discursul elitei 
românilor a vehiculat imagini, de cele mai multe ori, cu inten ia volun-
tar favorabil  împ ratului în speran a unei îmbun t iri a condi iei 
socio-economice. Aceast  stare de spirit caracterizat  prin a teptarea 
mesianic  a Salvatorului era evident  în deceniile patru-cinci ale 
secolului al XVIII-lea, în special la nivelul elitei intelectuale, unde 
dinamica schimb rilor era frecvent , în schimb la nivelul palierului 
de jos al societ ii, conservatorismul era nota dominant . Percep ia ei 
se va schimba odat  cu declan area reformismului terezian care va 
schi a emanciparea românilor de sub arbitrariul na iunilor politice. 

În spiritul Luminilor, episcopul românilor uni i cu Biserica Romei 
s-a perceput ca fiind pe aceea i pozi ie de egalitate cu ceilal i 
reprezentan i ai Dietei. Din aceast  ipostaz  el a solicitat acestora un 
post de consilier i modificarea regimului Aprobatelor i Compilatelor3. 
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În data de 8 mai 1734, în ambian a secolului Luminilor, Inochentie 
Micu cere respectarea clauzelor privind drepturile românilor a a cum 
au fost înscrise în Diploma a II-a a împ ratului Leopold I, datat  19 
martie 1701. Referitor la implicarea împ ra ilor vienezi în dotarea bise-
ricii române unite cu daruri i bunuri imobiliare, episcopul nota: „Pe 
aceast  August  Maiestate de ast zi, la fel ca i predecesorii s i a 
înc rcat-o cu darurile i sprijinul bun t ii lor, a a cum reiese din copia 
anexat  aici a Diplomei lui Leopold, a Regelui i împ ratului de fericit
amintire Maiestatea August  dore te ca preo ii uni i s  se bucure întru 
totul de acelea i imunit i ecleziastice i privilegii de care se bucur
preo ii ritului latin”1. 

Acest valoros document eviden iaz  o antrenare evident  a unei 
p r i a elitei române ti spre sentimente prohabsburgice. El pozi ioneaz
în fa a istoricului un fapt inedit pân  atunci, anume, c  în debutul 
modernit ii, imaginarul românesc a fost dominat de spiritul mitic, 
credin a în „bun voin a Casei de Austria” concretizat  în aceast
ipostaz  prin sprijinul material acordat bisericii unite. 

Episcopul român este un luminist convins i acest fapt se observ
din activitatea lui public . Peti iile sale au un caracter reformator i el 
nu- i propune o revolt  împotriva Cur ii Vieneze, ci solicit  de la 
împ r tesa Maria Tereza drepturile românilor, încercând o ameliorare 
a condi iei existen iale române ti pe cale pa nic . Erudi ia lui 
Inochentie Micu, demersul prin care a preluat ideile iluminismului i 
raportându-le la specificitatea românilor transilv neni, implicarea 
total  în mi carea na ional , deschiderea spre problemele sociale ale 
românilor sunt valori care apar in secolului Luminilor. 

Punctul maxim al ac iunii peti ionare a sa este atins  în timpul 
domniei împ r tesei Maria Tereza2, când va fi elaborat cunoscutul 
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Supplex Libellus. Dominant în discursul s u devine preocuparea 
pentru starea material  a clerului, accesul la înv tur  pentru copii 
românilor, modificarea sistemului constitu ional i interesul pentru 
Diploma a II-a a Unirii religioase, reprezentarea na iunii române în 
guvern, în Diet , la Tabla regeasc  iar Blajul s  devin  centrul cultural 
al românilor transilv neni1. Argumentele sale se bazeaz  pe num rul 
românilor, cantitatea sarcinilor îndeplinite, vechimea, originea i 
continuitatea românilor în Dacia2. R spunsul celor trei na iuni privile-
giate a fost un refuz categoric men ionând c  solicit rile românilor 
sunt „ni te lucruri pe care nu le-a mai cerut nimeni pân  atunci”3. 

Explorând imaginarul politic al secolului al XVIII-lea putem 
sesiza cristalizarea personajului salvator. Situat mereu în momentele 
strategice, prin virtu ile civice, r zboinice sau justi iare4, suveranul 
austriac este perceput în sensibilitatea general  ca personajul providen-
ial ce poate favoriza schimb rile benefice pentru români. Împ r teasa 

Maria Tereza este tipul „Salvatorului” prin defini ie capabil s
asigure armonia i stabilitatea comunit ii române ti în interior i s -i 
reprezinte interesele în exterior. Acela i spirit al Salvatorului rezult
i din ac iunile vizând protejarea celor mul i – dimensiune paternalist

a oric rui personaj mitic, fiind cel care reabiliteaz  valorile i virtu ile 
morale. Se dezvolt  astfel profilul împ ratului „bun i ocrotitor” care se 
arat  preocupat de condi ia existen ial  a celor mul i i încercând 
atenuarea dificult ilor cotidiene. 
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Istoricul Ioan Chindri , afirm  c  institu ia monarhului luminat 
era la antipod cu cea a democra iei i aceasta s-a dezvoltat datorit  suve-
ranei Maria Tereza i a fiului ei, Iosif al II-lea. „Factor dinamizator, la 
început, monarhul luminat se pierde cu totul printre fenomene, devenind 
din providen ial comun”1. 

Relevant în aceast  direc ie este memoriul trimis de Inochentie 
Micu Klein autorit ilor politice de la Sibiu, din data de 6 iulie 1734 
care încearc  s  combat  contestarea drepturilor politice ob inute de 
români prin Diploma Leopoldin , negate, îns , de st rile politice pri-
vilegiate. „C ci doi transilv neni care nu erau din plebes pentru aceia c
s-au opus acelora (punctelor din decret) au c zut în dizgra ia Maiest ii 
Sale susnumite, i dac  împ ratul nu i-ar fi temperat indignarea cu 
blânde ea sa fireasc , via a acestora ar fi fost curmat , înc i azi mai 
vorbesc despre aceasta cei mai în vârst ”2. 

Fin receptacol al predominan ei mitului în sensibilitatea colectiv , 
Nicolae Iorga face preciz ri interesante în direc ia conexiunii dintre 
orizontul general de a teptare românesc i gesturile de bun voin  ale 
împ r tesei Maria Tereza. „Împ ratul d duse ce poate fi mai pre ios 
din mâinile sale diplome. D duse diplome episcopilor români, lan uri 
de aur, d duse titluri de consilier imperial, deschisese u ile dietei 
ardelene lui Clain însu i. În augusta sa m rinimie împ ratul admitea 
ca acest reprezentant al românilor s  cear  pentru na iunea sa egalitatea 
na ional , primirea la privilegii, egalitatea sa cu celelalte na iuni. Nimeni 
nu-l împiedica. Dar pentru ca el s  poat  birui nu era suficient puterile 
lui […] Viena a fost foarte inteligent . Inteligent  fiindc tia c  cine 
va ie i din diet  nu va fi na iunea maghiar  umilit  ci c lug rul român. 

i totu i împ ratul r mânea în lumea lui superioar  f c tor de 
dreptate, judec tor f r  p rtinire, între deosebitele na iuni, sprijinitori 
al cauzelor populare, al celor s raci i nedrept i i de pe lumea aceasta. 
Aceasta este legenda care va r mâne ve nic în sufletele românilor 
ardeleni”3. 
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Iluminismul austriac raportat la dolean ele românilor transilv neni 
a urm rit în principal dou  idei: refacerea bisericii în urma impactului 
Reformei calvine i recunoa terea unui statut politic – social egal cu 
cel al ungurilor, sa ilor i secuilor. Episcopia condus  de Inochentie 
devine o institu ie oficial , acceptat  de Dieta Transilvaniei, de Curtea 
Vienez i de Vatican. Din aceast  ipostaz  carismaticul episcop a 
întreprins numeroase demersuri pentru consolidarea bisericii româ-
ne ti i emanciparea românilor de sub arbitrariul na iunilor regnicolare1. 

Sub influen a iluminismului Ioan Inochentie Micu Klein a 
realizat sinteza providen ial  între biseric i na iune, a mutat 
re edin a episcopal  la Blaj, a întemeiat Mân stirea Sfânta Treime i 
a trimis pe Petru Pavel Aron, Grigore Maior i Silvestru Caliani s
studieze la Roma. A a cum men ioneaz  Ioan Chindri , acest demers 
al lui Inochentie a simbolizat singura i prima leg tur  direct i 
masiv  a românilor cu lumea european 2. „Prin aceast colarizare 
european  la vârf, pe la mijlocul secolului al XVIII-lea s-a instituit o 
elit  intelectual  a românilor uni i cu Roma, care î i va asuma menirea 
de a-i cultiva pe cei din neamul lor. De sus în jos, în clasica manier
a iluminismului, a avut loc ie irea românilor ardeleni din Asia cultural
i ata area la Europa”3. 

Asemenea informa ii reprezint  o important  surs  pentru investi-
ga ia noastr . Peti iile ranilor fie în nume personal, fie în numele 
comunit ilor locale sau înmânate direct suveranei, simbolizeaz  supor-
tul pe care Luminile le confer  celor afla i în dificultate. ranul se 
confeseaz  mai mult în secolul al XVIII-lea i datorit  reformismului 
austriac ce concepe i realizeaz  reforme în vederea redres rii 
Monarhiei austriece. O ini iativ  important  a fost Ordonan a din 25 
februarie 1747, care legifera c  iobagii care lucrau cu palmele sau 
utilizau i vitele altora s  presteze patru zile pe s pt mân , iar cei 
care lucrau cu vitele proprii s  presteze trei zile pe s pt mân 4. 
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Sensul revendic rilor exprim  evolu ia mentalit ii elitei româ-
ne ti de la o gândire confesional -nobiliar  la una situat  în slujba 
românilor transilv neni, în care Inochentie Micu se manifest  ca lider 
responsabil. În spiritul luminilor a încercat prin ac iunile sale s
legitimeze dolean ele na ional-sociale pornind de la nivel elitar. Eveni-
mentele acestor ani conduc la ideea c  elitele române ti sunt suficient 
de puternice pentru a gestiona în mod benefic aspira iile na ionale1. 

Dup  cum am afirmat, Inochentie Micu în demersurile sale a 
mizat pe spiritul luminat al împ ratesei i al sfetnicilor imperiali. Ca 
urmare, episcopul în repetate rânduri, îi înainteaz  peti ii cu dolean-
ele românilor, se prezint  la Curtea Vienez  dup  Sinodul de la Blaj, 
i dup  înaintarea primului Supplex, este convins de bun voin a împ r -

tesei i spiritul ei de dreptate. A adar, dac  analiz m derularea 
evenimentelor din perspectiv  mitologic  observ m c  peti iile structu-
rilor sociale române ti tind s  integreze imagini i modele pe care le 
utilizeaz  în scopul de a- i ameliora pozi iile în raport cu cele ale 
nobilimii maghiare i ale patriciatului s sesc. 

Chemat la Viena în anul 1744 s  r spund  pentru îndr zneala 
de a fi colportat idei pe care împ r teasa „bun i ocrotitoare” oferea 
uneori senza ia s  se în eleag  c -i apar in2, episcopul românilor este 
situat în fa a unei comisii de judecat , cerându-i-se s  se apere de cele 
82 de acuza ii ce i s-au adus. În fa a pericolului iminent, Inochentie a 
refuzat s  se înf i eze procesului intentat i a p r sit Viena, ajungând 
la Roma cu speran a c  papa Benedict al XIV-lea îl va ajuta. În pofida 
unor priva iuni i nemul umiri, cuvintele episcopului român exprim
sentimente de recuno tin i gratitudine la adresa augustei suverane 
de care se leag  speran ele de mai bine ale comunit ii române ti. 
„Promit Excelen ei Voastre c  voi pleca imediat pentru a ajunge la 
Viena i s -i exprim mul umiri nemuritoarei Augustei noastre regine, 
care a binevoit s  ne acorde atâtea binefaceri, pe care Dumnezeu s-o 
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p streze întreag i nev t mat , s  coboare peste ea binecuvânt rile 
sale, a a cum ne rug m s-o apere i s-o ocroteasc ”1. 

Aceast  direc ie de ac iune politic  „via petitiones” reprezint  o 
constant  în instrumentalul mi c rii na ionale formulate f r  echivoc 
de elita românilor. Discursul peti ionar este sugestiv din perspectiva 
împ r tesei, perceput  ca posedând atribute ale „bunului împ rat”, 
pietate i dreptate – virtu i care promit reconsiderarea comunit ii 
române ti, vexat  de numeroase nedrept i în plan economic, social 
i politic. Din aceast  perspectiv  judec ile de valoare emise de 

episcopul românilor uni i în perioada de care discut m devin surse 
excelente pentru analiza mentalit ii politice a elitei românilor la 
începuturile modernit ii. Într-o manier  general  textul face trimitere 
la omul salvator Maria Tereza care domin  evenimentul ca personaj 
simbol, în jurul c ruia graviteaz  speran ele individuale sau colective 
ale românilor opresa i. 

Ca efect al epocii Luminilor asist m la trecerea de la asumarea 
con tiin ei nedrept ii individuale la cea a nedrept ii ca na iune. 
Argumentele lui Inochentie încep s  fie tot mai mult utilizate în 
mi c rile peti ionare române ti. Ideea drept ii sociale în numele nea-
mului românesc se deplaseaz  treptat dinspre elit  la popor. A a cum 
remarca, Remus Câmpeanu, în elegerea de c tre tot mai mul i români 
a ideii c  interesul individual este i na ional va genera mi c ri na ionale 
similare cu cele de la 1784 i 18482. 

Epoca Luminilor i-a imprimat lui Inochentie Micu un orgoliu i 
o autoritate care se manifest  prin iritarea împ r tesei Maria Tereza, 
prin conducerea episcopiei din exil i prin refuzul de a demisiona. El 
i-a dep it cu mult secolul pe care îl str b tea, interesându-se din acest 

exil autoimpus de situa ia pelerinilor, a tinerilor afla i la studii i de 
situa ia osta ilor afla i în r zboaiele purtate de monarhia habsburgic .3

Patriotismul s u incontestabil, fermitatea principiilor i sacrificiul 
s u prin exilul impus sunt repere luminoase ale personalit ii sale 
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luministe. Inochentie Micu este primul lider român transilv nean 
care utilizeaz  termenul de na iune i semneaz  în numele clerului i 
na iunii române. Prin activitatea sa a favorizat formarea unei elite 
culturale i emanciparea unor segmente sociale. 

La finalul studiului consider m c  se impune formularea urm toa-
relor concluzii: 

1. În atmosfera despotismului luminat i a ini iativelor reforma-
toare ale împ r tesei Maria Tereza, popula ia româneasc  a în eles 
faptul c  într-o anumit  m sur  interesele sale coincid cu cele ale 
statului austriac. Pe acest fundal, elita româneasc , marginalizat
social, politic i economic a elaborat un discurs împotriva regimului 
st rilor politice, convin i c  au sprijinul Cur ii Vieneze. 

2. În absen a unei elite politice, episcopul românilor uni i 
Inochentie Micu Klein nu a fost doar un conduc tor spiritual, ci a pre-
luat i pe cea de lider politic elaborînd primul program de revendic ri 
na ionale. Sub influen a iluminismului, Inochentie a realizat simbioza 
dintre biseric i na ional, a mutat re edin a episcopal  la Blaj, a 
întemeiat Mân stirea Sfânta Treime i i-a trimis pe Petru Pavel Aron, 
Grigore Maior i Silvestru Caliani s  studieze la Roma. 
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Vasile M RCULE

Byzantium’s Policy at the Lower Danube  
Between the end of the VIIth Century and the 

Beginning of the IXth Century and the Situation  
of the Byzantine Possession in the Area 

The arrival of the old Bulgarians at the Lower Danube at the end of 
the 7th century brought back to Constantinople’s attention these regions. 
The Bulgarians’ transition at the South of the Danube and the 
establishment of the Bulgarian Khaganat had determined the almost 
complete elimination of Byzantium in the area. In the 7th-9th centuries the 
Byzantine Empire will keep at the Lower Danube only a reduced possession 
in the North of the region which is between the river and the Black Sea. In 
the second half of 9th century, the Byzantine possession at the Danube’s 
mouths will be organized into a border theme called the Archontate of 
Lykostomion (trans. Theodora M rcule ). 

Keywords: Byzantine Empire, Bulgarian Khaganat, Bulgarians, 
Lower Danube, Archontate of Lykostomion. 

Protagoni tii urm torului „imperiu al stepei” la Dun rea de Jos, 
dup  cel avar, au fost protobulgarii. Sub presiunea khazarilor, afla i 
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în plin  expansiune în stepele nord-pontice, protobulgarii s-au 
deplasat spre Dun re prin deceniul apte al secolului al VII-lea1. 

Apari ia bulgarilor la Dun rea de Jos i p trunderea lor în 
Imperiul Bizantin (c.679/680) va avea drept consecin  eliminarea 
aproape complet  a prezen ei bizantine în regiunile dintre fluviu i 
Mun ii Balcani, zon  în care se va constitui Khaganatul Bulgar sau 
Primul arat Bulgar. Veleit ile imperiale ale noului stat i contes-
tarea suprema iei Bizan ului în Peninsula Balcanic  vor propulsa 
problema bulgar  în prim-planul politicii europene a Imperiului 
Bizantin. În pofida pierderilor suferite i a reculului st pânirii sale la 
Dun rea de Jos, Constantinopolul va reu i s - i conserve o st pânire 
restrâns  la gurile Dun rii. 

Noii sosi i nu reprezentau o etnie necunoscut  pentru Bizan . 
Înc  din ultimul deceniu al secolului al V-lea, izvoarele istorice înregis-
treaz , atât atacuri ale bulgarilor la Dun rea de Jos, cât i colabor ri 
ale acestora cu Imperiul Romano-Bizantin, împotriva altor barbari. 
Ad ug m acestor contacte, posibila colonizare a unor grupuri de bulgari 
în Thracia de c tre împ ratul Maurikios, prin 585, la care face referire 
cronicarul Mihail Syrianul2. 

La începutul secolului al VII-lea, în primul deceniu de domnie 
a împ ratului Herakleios, o serie de surse sus in stabilirea unor leg turi 
mult mai strânse între Imperiul Bizantin i bulgari. Conform relat rii 
patriarhului ecumenic Nikephorus în anul 619, „st pânul neamului 
hunilor”, foarte probabil Bat-Organ, conduc torul tribului onogundurilor 
(unogundurilor), „împreun  cu efii i cu l ncierii din jurul s u”, s-a 
deplasat la Constantinopol i i-a cerut împ ratului „s  fie ini iat în 
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tainele credin ei cre tine”1. Din relatarea aceluia i înalt arhiereu se 
cunoa tere c  din dispozi ia împ ratului „conduc torii hunilor împreun
cu so iile lor au fost îndruma i spre izvoarele sfinte ale credin ei”, dup
care, c petenia bulgar  a fost onorat  „cu demnitatea de patrikios” i 
l sat  s  revin  „cu cinste” în fruntea poporului s u2. 

O serie de studii recente ale unor istorici bulgari admit acceptarea 
cre tinismului de c tre Bat-Organ, nepotul s u Kubrat i al i frunta i 
bulgari în anul 619. Marea mas  a bulgarilor, consider  aceia i istorici 
a r mas îns  p gân 3. 

În urm torul deceniu i jum tate se produce o schimbare la vârful 
ierarhiei conduc torilor protobulgari. La o dat  imposibil de precizat 
cu exactitate din cauza t cerii surselor, cuprins  în intervalul post 
619 – ante 635, Kubrat î i impune calitatea de khagan asupra onogun-
durilor4. Noul conduc tor protobulgar se va ar ta la fel de favorabil 
Imperiului Bizantin ca i predecesorul s u. 

Înfrângerea suferit  de avari sub zidurile Constantinopolului în 
anul 626 a constituit semnalul îndep rt rii domina iei avare de c tre 
protobulgari, care, odat  cu constituirea „imperiul avar al stepei”, fuse-
ser  încorpora i confedera iei avare. Prin anul 634, în opinia patriarhului 
Nikephorus, prin 631-632, dup  p rerile ale unor istorici contemporani, 
oricum ante 635, khaganul Kubrat al onogundurilor, „s-a ridicat împo-
triva khaganului avarilor”, l-a învins i „l-a alungat din ara sa”5. 
Succesul ac iunii sale, i-a permis lui Kubrat s  pun  bazele Vechii 
Bulgarii Mari, care ocupa un teritoriu delimitat aproximativ de Mun ii 
Caucaz, fluviul Don i probabil cursul inferior al Niprului. 

În 635, prin intermediul unor soli trimi i la Constantinopol, kha-
ganul bulgar a încheiat un tratat de alian  cu împ ratul Herakleios, 
pe care l-a respectat pân  la sfâr itul vie ii. În schimbul alian ei, eful 
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bulgar a primit din partea împ ratului „demnitatea de patrikios”1. Prin 
aceast  ac iune, diploma ia bizantin  înregistra un succes diplomatic de 
o importan  covâr itoare. În calitatea sa de aliat al Constantinopolului, 
khaganul bulgar se va manifesta pân  la moartea sa ca „un p zitor al 
intereselor Bizan ului”, în regiunile din nord-caucaziene i în stepele 
din sudul Rusiei2. 

La moartea lui Kubrat, survenit  prin 642, st pânirea asupra 
bulgarilor a fost împ r it  între fiii acestuia. Pe la mijlocul secolului 
al VII-lea îns , sub loviturile khazarilor, Vechea Bulgarie Mare se pr -
bu e te. Vechiul stat al bulgarilor se destram  în numeroase triburi. 
Odat  cu dispari ia sa înceta brusc i alian a cu Bizan ul. 

Dintre grup rile bulgare, relateaz  Theophanes Confessor, cea 
condus  de Asparuch, unul dintre fiii lui Kubrat, mic orat  conside-
rabil „prin separarea de ceilal i” cona ionali, „trecu peste fluviile 
Danapris (Nipru, n.n.) i Danastris (Nistru, n.n.) de la nord de Dun re 
i ocup  Oglos-ul i se a ez  între acestea din urm i celelalte dou

socotind c  e un loc sigur i inexpugnabil din orice latur , c ci avea 
în fa  mla tini, iar din celelalte laturi era înconjurat de râuri i oferea 
mult  siguran  împotriva du manilor”3. O informa ie asem n toare 
privind a ezarea protobulgarilor în Onglos ne ofer i patriarhul 
Nikephorus. Conform acestuia, Asparuch „a trecut peste râurile 
Danapris i Danastris i s-a oprit s  locuiasc  lâng  Istros, ocupând 
un loc pentru locuire, numit în limba lor Oglos, greu de atins i inac-
cesibil pentru du mani, deoarece avea în fa  un teren anevoios i 
plin de mla tini, iar în spate stânci pr p stioase ca ni te ziduri mari i 
cu neputin  de trecut”4. F când abstrac ie de inven iile de natur
geografic  ale lui Nikephorus, precum men ionarea acelor „stânci pr -
p stioase”, în realitate inexistente, constat m similitudini izbitoare 
între relat rile sale i cele ale lui Theophanes Confessor. În sfâr it, 
putem re ine din irul informa iilor privitoare la sosirea bulgarilor la 
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Dun re pe cele transmise de Mihail Syrianul, care relateaz  c  Asparuch 
„trecu fluviul Tanais, în direc ia Dun rii” pentru a ajunge la „la hota-
rele romanilor”1. 

Momentul sosirii vechilor bulgari la Dun rea de Jos i stabilirea 
lor în Onglos nu poate fi stabilit cu foarte mult  exactitate. Totu i, 
majoritatea speciali tilor admit c  el poate fi datat la cump na dece-
niilor 7 al 8 ale secolului al VII, respectiv prin jurul anului 670. 

Localizarea Onglos-ului r mâne i în prezent o problem  nerezol-
vat i controversat  în istoriografie. Inconsisten a informa iilor a 
f cut ca localiz rile propuse s  fie cât se poate de variate. F r  a intra 
în critica opiniilor exprimate de diver i istorici cu privire la acest 
aspect, întrucât acest lucru a fost f cut de repetate ori, astfel c  reluarea 
lui nu ar aduce nimic nou, ne vom limita la a consemna respectivele 
propuneri de localizare. De-a lungul timpului, pe baza informa iilor 
transmise de Theophanes Confessor i patriarhul Nikephorus, diferi ii 
istorici care au abordat acest aspect s-au pronun at pentru localizarea 
Onglos-ului, în sudul Basarabiei, zon  cunoscut  sub numele de Bugeac 
(în prezent în sudul Ucrainei), în „col ul” dintre Prut, Nistru (sau 
Nipru) i Dun re, în „col ul” format de confluen ele Siretului i Prutului 
cu Dun rea, în Muntenia sau în nordul Dobrogei, în zona Niculi el2. 

În ceea ce ne prive te, consider m c  informa iile transmise de 
Theophanes Confessor i Nikephorus nu permit localizarea Onglos-
ului în sudul Dun rii de Jos, ci numai la nord de fluviu. Din punctul 
nostru de vedere, cea mai plauzibil  localizare a Onglos-ului r mâne 
„col ul” din sudul Bugeacului (Ucraina), delimitat de râul Prut, bra ul 
Chilia al Dun rii i probabil limanul Nistrului. Zona corespunde des-
crierii realizate de cronicarii bizantini fiind una ml tinoas , dominat
de marile lacuri Kahul, Ialpud-Kuhurlui, Katlapug, Kitai, Sasîc 
(Kunduc), ogan i Alibei. 
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Ac iunile ostile ale bulgarilor dup  a ezarea lor în Onglos i-a 
adus în conflict cu Imperiul Bizantin. Pentru a pune cap t amenin rii 
acestora în anul 679, împ ratul Constantin IV a organizat o mare 
campanie împotriva lor, pe ap i pe uscat. Conform relat rii lui 
Theophanes Confessor i Nikephorus, trupele terestre au înaintat în 
Thracia, iar flota imperial  a avansat pe Dun re1. Îns i faptul ca trupele 
imperiale au tranzitat zonele Peninsulei Balcanice controlate de 
sclavini f r  a întâmpina opozi ia acestora reprezint  o confirmare a 
statutului de foederati ai imperiului de inut de slavi stabili i în sudul 
Dun rii. 

Desf urarea opera iunilor militare este pu in cunoscut , informa-
iile transmise de cronicarii bizantini fiind, în general, foarte sumare. 

Atât Theophanes Confessor, cât i patriarhul Nikephorus sus in c
într-o prim  faz , for ele imperiale au atacat Onglos-ul. În acest scop, 
relateaz  Theophanes Confessor, împ ratul a blocat regiunea „rânduind 
trupele pedestre pe uscat între numitul Oglos i Dun re, iar de-a lungul 

rmului din apropiere a pus în mi care cor biile”2. Ambii cronicari 
sunt de acord c  bulgarii au refuzat o confruntare decisiv  cu for ele 
imperiale retr gându-se în înt riturile lor protejate de mla tini, unde 
au r mas patru zile supraveghea i de trupele imperiale3. 

Campania care debuta sub auspicii favorabile avea s  se încheie 
îns  cu un dezastru. Suferind probabil de podagr , împ ratul s-a depla-
sat la Messembria pentru tratament l sând trupele s  continue opera-
iunile militare împotriva bulgarilor. Plecarea sa, interpretat  drept 

fug , a fost urmat  de retragerea dezordonat  a trupelor de cavalerie, 
care, sub loviturile bulgarilor, au suferit pierderi considerabile. În 
urm rirea for elor bizantine, bulgarii, relateaz  Nikephorus, „au trecut 
Dun rea i s-au îndreptat spre a a-zisa Varna, de lâng  Odessos i 
spre interiorul continentului”, unde „v zând locuri înt rite i ap rute 
din toate p r ile, între fluviu i inuturi inaccesibile, ei s-au a ezat 

                                                



48

acolo”1. Regiunile ocupate de bulgari sunt mult mai clar delimitate 
de Theophanes Confessor, care consemneaz  c  ace tia „au g sit 
locuri a ezate în deplin  siguran i str juite în spate de fluviul 
Dun rea, iar în fa i în l turi de strâmtorile mun ilor, de Marea Pontic
i de neamurile învecinate ale sclavinilor, de a a-zisele apte semin ii”2. 

P trunderea i stabilirea bulgarilor în sudul Dun rii de Jos a 
condus la constituirea în regiunile cuprinse între fluviu i Mun ii 
Balcani a unui nou centru de putere barbar: Khaganatul Bulgar. Aseme-
nea Khaganatului Avar dinaintea lui, în faza sa de început Khaganatul 
Bulgar era lipsit de structuri administrative proprii, el constituindu-se 
ca o confedera ie de popula ii aflate sub hegemonia bulgarilor, c rora 
le pl teau tribut. În rândul popula iilor aflate intrate sub domina ie 
bulgar  se deta eaz , prin rolul lor, sclavinii din „cele apte semin ii”, 
pe care bulgarii i-au supus, dar la colaborarea c rora s-au v zut sili i 
s  apeleze. Aceste realit i sunt clar subliniate de cronicarii bizantini 
în operele lor. Spre exemplu, patriarhul Nikephorus consemneaz  c
pe unii dintre sclavinii inclu i în confedera ia lor, bulgarii i-au pus 
„s  p zeasc  locurile vecine cu avarii, iar pe al ii pe cele din preajma 
romanilor”3. Mult mai detaliat prezint  fenomenul Theophanes 
Confessor, care relateaz  ca „pe severieni i-au str mutat din fa a strâm-
torii Veregavilor în p r ile dinspre r s rit, iar în inuturile dinspre 
miaz zi i apus în fa a avarilor aveau în elegere cu restul celor apte 
semin ii”4. 

Pe fondul succesului înregistrat, bulgarii i-au extins st pânirile 
în Thracia în detrimentul Imperiului Bizantin. În imposibilitatea 
anihil rii noii puteri barbare, împ ratul Constantin IV s-a v zut silit 
„s  încheie pace cu dân ii i se în eleser  s  le pl teasc  un tribut 
anual”, scrie Theophanes Confessor5, iar Nikephorus consemneaz
c  „împ ratul a fost nevoit s  se în eleag  cu ei i s  le pl teasc
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tributari”1. Actul Constantinopolului reprezenta îns i consacrarea 
noii puteri din Peninsula Balcanic  (681). 

Situa ia teritoriilor de la Dun rea de Jos în secolul al VIII-lea 
st  sub inciden a rela iilor bulgaro-bizantine. Sursele scrise p streaz
o t cere complet  asupra evenimentelor petrecute în aceste regiuni 
pân  la mijlocul aceluia i secol. Descoperirile arheologice au relevat 
îns  o p trundere a monedei bizantine din primele dou  decenii ale 
secolului al VIII-lea în Dobrogea i Muntenia. Unii speciali ti consi-
der  p trunderea monedei bizantine în regiunile men ionate drept o 
încercare de revenire a Imperiului Bizantin la frontiera dun rean , 
al ii, în schimb, v d în acest fenomen doar o reluare a influen ei bizanti-
ne în regiune2. Pe cale arheologic  a fost eviden iat , de asemenea, 
p trunderea, prin anii ’30-’40 ai secolului al VIII-lea, a unui val de 
alani în Dobrogea, disloca i, se pare, de expansiunea khazar i de 
incursiunile arabe din regiunea Caucazului din deceniile 2-3 ale ace-
luia i secol3. 

În a doua jum tate a secolului al VIII-lea regiunile de la Dun rea 
de Jos reintr  în aten ia surselor literare bizantine. Contextul în care 
s-a produs acest lucru l-a reprezentat redevenirea lor teatru de r zboi, 
odat  cu trecerea Imperiului Bizantin la ofensiv  împotriva bulgarilor, 
sub împ ratul Constantin V (741-745). În cursul domniei sale, r zboi-
nicul basileu a întreprins mai multe campanii împotriva bulgarilor, 
câteva dintre acestea având ca zon  de opera ii regiunea Dun rii de Jos. 

Ca r spuns la atacurile bulgarilor în Thracia, în anul 756 sau 
760 – datarea acestei prime campanii r mâne incert  – Constantin V 
organizeaz  o puternic  ofensiv  împotriva bulgarilor, pe ap i pe 
uscat. For ele terestre, comandate de împ rat, au p truns în Thracia i 
în b t lia de la Markellai a provocat bulgarilor o sever  înfrângere. 
Concomitent cu ofensiva terestr , o flot  format  din 500 de vase „a 
navigat prin Pontus Euxinus i a p truns pe Istros”, atacând regiunile 
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din nordul Bulgariei1. i aceast  component  a campaniei a înregistrat 
succes. Solda ii transporta i cu ajutorul flotei, relateaz  în continuare 
patriarhul Nicephorus, „au incendiat locurile bulgarilor i au luat mul i 
prizonieri”2. 

A doua campanie împotriva bulgarilor întreprins  de Constantin 
V a avut loc în anul 763 i s-a dorit a fi r spunsul la preten iile khaga-
nului Teletz de sporire a tributului i la atacurile bulgarilor în Thracia. 
Campania a urmat acela i plan de desf urare ca i precedenta. În 
vederea ducerii opera iunilor militare, relateaz  Nikephorus, împ -
ratul a preg tit „pân  la opt sute de cor bii de transport” pe care le-a 
„umplut cu c l re i”, estima i la 9.600 de oameni, i le-a trimis „prin 
Pontus Euxinus pân  la Dun re”3. Împ ratul, în fruntea unei a doua 
armate, a înaintat prin Thracia pân  la Anchialos, unde s-a ciocnit cu 
oastea khaganului Teletz, care avea ca alia i „ i o mul ime de sclavini”4. 
La 30 iunie for ele imperiale au provocat bulgarilor o înfrângere devas-
tatoare. Dezastrul militar a accelerat tendin ele centrifuge din rândul 
p turii conduc toare bulgare. Rebeliunea unei p r i a aristocra iei bul-
gare l-a adus la putere pe khaganul Sabin, exponentul unei fac iuni 
filo-bizantine (764). Acesta a încercat s  încheie pace cu Imperiul 
Bizantin, dar acuzat de tr dare, s-a v zut silit s  p r seasc  tronul i 
s  se refugieze la Constantinopol5. 

O a treia campanie întreprins  de Constantin V împotriva bulga-
rilor la Dun rea de Jos s-a consumat în anul 767. Flota bizantin  a 
înaintat pe Marea Neagr i pe Dun re, probabil pân  la Durostorum, 
concomitent cu o ofensiv  terestr  a for elor imperiale. Într-o confrun-
tare care a avut loc undeva în nord-estul Bulgariei, khaganul Toktu a 
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fost înfrânt i ucis. R m i ele armatei sale sc pate din dezastru s-au 
refugiat „în p durile fluviului Istros”, în zona de lunc  a Dun rii sau 
chiar în Balta Ialomi ei1. 

Ultima campanie a împ ratului Constantin V asupra c reia de i-
nem informa ii c  ar fi vizat regiunea Dun rii de Jos, fapt contestat 
de unii istorici, a avut loc în prim vara anului 7742. În opozi ie cu 
aceste opinii, Theophanes Confessor relata în cronica sa c  în mai 774, 
împ ratul Constantin V a organizat o nou  campanie pe ap i pe 
uscat împotriva Bulgariei. Conform consemn rii cronicarului bizantin, 
„o flot  de dou  mii de b rci”, sub comanda direct  a împ ratului, a 
fost pus  în mi care „spre a p trunde pe fluviul Dun rea”3. Din rela-
tarea cronicarului bizantin reiese c  ac iunea întreprins  pe Dun re 
de împ rat se dorea doar o diversiune menit  s  atrag  for ele adverse în 
nordul Bulgariei, fapt care ar fi facilitat o ofensiv  a for elor imperiale 
din sud prin defileurile Mun ilor Balcani, „în vreme ce bulgarii se aflau 
ocupa i împotriva sa”4. 

Urm toarele campanii ale Imperiului Bizantin împotriva 
Bulgariei, de la sfâr itul secolului al VIII-lea i de la începutul secolu-
lui al IX-lea, nu au mai afectat regiunea Dun rii de Jos5. Ascensiunea 
Bulgariei sub domniile khaganilor Kardam (777-803) i Krum (803-
814), care profitând de destr marea Khaganatului Avar au cucerit noi 
teritorii, au asigurat statului bulgar „domina ia unic  asupra Dun rii 
de Jos” la începutul secolului al IX-lea6. 

În secolul al IX-lea i la începutul secolului al X-lea, în contextul 
redeschiderii conflictelor cu Bulgaria, Dun rea reintr  în aten ia auto-
rit ilor bizantine. Sursele literare înregistreaz  în aceast  perioad
mai multe ac iuni militare întreprinse de flota bizantin  la Dun rea 
de Jos. 
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O prim  ac iune în aceast  regiune în epoca men ionat  s-a consu-
mat prin anii 837-838. Flota bizantin  p trunde pe Dun re i preia r m -
itele celor circa 10.000-12.000 de locuitori din zona Adrianiopolis-ului 

deporta i cu un sfert de veac înainte de khaganul Krum în „Bulgaria 
de dincolo de Dun re”, probabil în vechiul Onglos sau într-o alt  zon
vecin  gurilor Dun rii1. 

În anii 895-896, în contextul conflictului cu Bulgaria, Imperiul 
Bizantin a f cut apel la concursul maghiarilor, împotriva arului 
Symeon. În timp ce for ele terestre imperiale, comandate de generalul 
Nikephoros Phokas atacau la frontiera sudic  a statului bulgar, flota 
bizantin , comandat  de drongarul Eustathius a p truns pe Dun re 
blocând fluviul. Cu ajutorul vaselor bizantine alia ii maghiari ai 
imperiului au fost transporta i pe malul drept al Dun rii unde i-au 
provocat lui Symeon o sever  înfrângere obligându-l s  se refugieze 
la Dristra (Durostorum/Dorostolon/Silistra)2. 

Dou  decenii mai târziu, pe fondul unui nou conflict cu Bulgaria, 
flota bizantin  era din nou prezent  la gurile Dun rii. În anul 917, con-
comitent cu atacul terestru al for elor bizantine, comandate de generalul 
Leon Phokas, întreaga flot  imperial , comandat  de drongarul 
Romanos, î i f cea apari ia pe Dun re ac ionând pentru sus inerea 
ofensivei terestre3. 

O problem  viu disputat  în istoriografie o reprezint  existen a 
unei st pâniri bizantine la Dun rea de Jos între sfâr itul secolului al 
VII-lea i mijlocul secolului al X-lea, care se întindea asupra regiunilor 
nordice ale Dobrogei actuale. Ipoteza unei asemenea st pâniri în 
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secolele VII-VIII se întemeiaz  pe datarea propus  de arheologul 
Petre Diaconu pentru valul mic de p mânt care tranziteaz  Dobrogea 
de la Dun re pân  pe litoralul M rii Negre, între Cochirleni i 
Constan a. În opinia specialistului român, valul mic de p mânt, cu o 
lungime de 61 km, a fost ridicat de bizantini în secolul al VII-lea, fie 
împotriva slavilor, fie împotriva bulgarilor1. 

O analiz  atent  a informa iilor pe care le de inem poate aduce 
clarific ri însemnate cu privire la acest aspect. Consider m îns  c
formularea unui r spuns categoric, într-un sens sau în altul, ar repre-
zenta o tentativ  hazardat . Emiterea unor ipoteze cu un grad ridicat 
de veridicitate este îns  posibil . 

Curând dup  a ezarea în Onglos, între Imperiul Bizantin i bulgari 
se ajunge la conflict. Motivul este clar precizat de Theophanes 
Confessor, care relateaz  c  bulgarii „n v lind în inuturile din apro-
pierea Dun rii, pustiesc ara st pânit  acum de ei, dar aflat  atunci sub 
obl duirea cre tinilor”2. Mult mai obscur, patriarhul Nikephorus con-
semneaz  c  neamul bulgarilor, stabilit lâng  Dun re „cutreiera inu-
turile din preajma împ r iei romane i încerca s  le nimiceasc ”3. 

Pasajul men ionat a stat la baza contur rii unei alte controverse 
în istoriografie, i aceasta înc  nerezolvat . Pe baza lui, unii istorici 
au identificat o st pânire bizantin  la nord de gurile Dun rii, al ii au 
v zut în el o st pânire a Constantinopolului asupra Dobrogei. 

Analizat cu aten ie, pasajul din lucrarea lui Theophanes Confessor 
î i relev  întreaga sa semnifica ie într-o manier  cât se poate de clar . 
Prin formula de ar  „aflat  sub obl duirea cre tinilor” la sosirea bul-
garilor în Onglos i atacat  repetat de ace tia, cronicarul bizantin 
desemneaz  teritoriile viitorului Khaganat Bulgar. La acela i Khaganat 
Bulgar se refer , de altfel, cronicarul prin formula „ ar  st pânit  de 
ei acum”, respectiv în momentul redact rii cronicii. 

                                                



54

În opinia noastr , relat rile lui Theophanes Confessor i 
Nikephorus nu pot fi interpretate în sensul existen ei certe a unei st -
pâniri bizantine în spa iul danubiano-pontic. Formula „ ar  aflat  sub 
obl duirea cre tinilor” poate avea în vedere un teritoriu aflat sub 
protectoratul mai mult sau mai pu in nominal al Imperiului Bizantin. 
Dup  p rerea noastr , formula se refer  la Sclaviniile sud-dun rene 
al c ror teritoriu Constantinopolul pretindea c  îl cesionase sclavinilor 
în calitatea lor de foederati ai imperiului. În virtutea acestui artificiu, 
autorit ile bizantine percepeau Dun rea drept frontiera de nord a 
imperiului, iar teritoriile st pânite de sclavini ca apar inându-le. For-
mula „ inuturi din preajma împ r iei romane” folosit  de patriarhul 
Nikephorus spre a desemna respectivele teritorii confer  un suport 
solid opiniei noastre. 

În calitatea lor de foederati ai Imperiului Bizantin, sclavinii 
stabili i în sudul Dun rii au primit, se pare, i o unele subven ii în bani 
din partea Constantinopolului. Afirma ia noastr  se poate explica, cel 
pu in par ial, prin descoperirea unor monede de aur i argint, emise 
de împ ra ii Herakleios, în a doua parte a domniei, Constans II i 
Constantin IV1. Asemenea piese s-au descoperit în Istria-Sat (o moned
de aur datat  în 674-681), la Niculi el (o moned  de argint emis  în 
674-681), la Tulcea (o moned  de aur datat  în 641-646), la Valea 
Teilor, jude ul Tulcea (dou  monede de argint emise în 641-646 i 
668-673, provenind probabil dintr-un tezaur), într-o localitate neidenti-
ficat  de pe teritoriul Dobrogei (o moned  de aur emis  în 661-663)2. 

O serie de indicii conduc la concluzia c  pe parcursul secolului 
al VII-lea, st pânirea bizantin  s-a conservat sau a revenit în anumite 
momente la gurile Dun rii sau asupra unor centre urbane din spa iul 
danubiano-pontic. Deosebit de importante în confirmarea acestei teorii 
revine sigiliilor, în primul rând celor imperiale. Un sigiliu reprezentân-
du-l pe împ ratul Herakleios i fiul s u Herakleios Constantin, datat 
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pu in dup  613 a fost descoperit la Constan a1. Un alt sigiliu, apar inân-
du-i lui Constantin IV, datat prin 679-680, chiar pân  prin 685, a fost 
descoperit la Durostorum2. 

Sigiliile imperiale au înso it, f r  îndoial , scrisori adresate de 
împ ra i unor înal i func ionari imperiali din zon . Ele permit presupu-
nerea c  în centrele urbane respective au func ionat structuri adminis-
trative sau militare bizantine. 

Prezen a bizantin  la Dun rea de Jos este confirmat i de 
sigiliile unor demnitari sau comandan i militari, descoperite pe 
teritoriul Dobrogei. Re inem dintre acestea pe cele apar inându-le lui 
Leontius a secretis (secolele VI-VII), descoperit la Constan a3, 
Neikias, consul (secolele VI-VII), descoperit la Noviodunum4, 
Theodosius ex-prefect (secolele VI-VII)5, Nikaias stratelates
(secolele VI-VII)6, Theoktistos stratelates (secolul VII), descoperit la 
Silistra7, Petrus, consul i patrikios (secolul VII)8, Chrestus, ex-eparh
(secolul VII)9, Petrus, ex-consul i logothetis (secolul VII-VIII)10. 

Unii speciali ti au presupus c  o them  dun rean  a fost creat
în epoca lui Constantin IV. Invocând un text din lucrarea De thematibus
a lui Constantin VII Porphyrogennetos, istoricul Ion Barnea sus inea 
c  împ ratul-c rturar consemna faptul c  înainta ul s u, Constantin 
IV, a înfiin at thema Thracia, cu trei diviziuni: Bulgaria, Istros i 
Haemus11. Textul lui Constantin VII are urm torul con inut: „Eparhia 
Thraciei a fost pus  sub un conduc tor i sub un a a-zis consilier sau 
sf tuitor; c ci în timpul lui Constantin cel Mare conducea Thracia 
Taurus […]. Dar dup  ce […] barbarii au cucerit ora ele, st pânirea 
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Thraciei a fost rupt  în buc i mai mici. Bulgaria, Istros i muntele 
celebru numit Haemus, care se întinde pân  în Pont, erau p r i din 
Thracia, dar acum sunt st pânite de str ini. Provincia actual  a 
Thraciei fusese pus  sub obl duirea împ ratului din Constantinopol 
i a slujit pentru serviciile lui: în ea nu se afla niciun conduc tor de o ti. 

Dar de când neamul urât de Dumnezeu al bulgarilor a trecut fluviul 
Istros, de atunci i împ ratul, din pricina n v lirilor sci ilor i bulgarilor, 
s-a v zut silit s-o aduc  în situa ia de provincie i s  numeasc  în ea 
un conduc tor de o ti. Trecerea barbarilor peste fluviul Istros s-a 
întâmplat spre sfâr itul domniei lui Constantin Pogonatos”1. 

Cu excep ia faptului c  thema Thracia a fost într-adev r consti-
tuit  de Constantin IV, prin 680-685, textul basileului bizantin nu 
permite o alt  interpretare. În consecin , pe baza lui nu poate fi 
sus inut  teza privind organizarea unei theme dun rene în epoca lui 
Constantin IV. Acest lucru nu exclude îns  posibilitatea func ion rii 
unei st pâniri bizantine la Dun rea de Jos în secolele VII-VIII. Cât 
de întins  a fost aceast  st pânire nu putem preciza. Foarte probabil, 
ea s-a limitat la zona gurilor Dun rii, precum i la unele centre urbane 
de pe litoral (Constan a, Mangalia) sau de pe Dun re (Durostorum/ 
Dorostolon sau Noviodunum). 

A doua jum tate a secolului al IX-lea consacr  îns  f r  dubii o 
st pânire bizantin  la gurile Dun rii. O serie de informa ii provenite 
surse literare, numismatice i sigilografice converg clar spre validarea 
concluziei privind func ionarea unei unit i militar-administrative, a 
unei theme-arhontat, în nordul spa iului dun reano-pontic. 

O m rturie literar  invocat  în sprijinul sus inerii unei st pâniri 
bizantine la Dun rea de Jos survine din a doua jum tate a secolului al 
IX-lea. Cu prilejul redact rii cunoscutei sale lucr ri, Bibliotheca sau 
Lexikon, fostul patriarh ecumenic, Photios (857-867, 877-886) dedica 
unul din exemplare unui anume „Thoma, protospatharios i arhonte 
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de Lykostomion, ucenicul s u (
)”1. 

Cine a fost acest Thoma, protospatharios i arhonte de Lykosto-
mion, nu tim, deoarece alte informa ii despre el i activitatea lui nu 
avem. Titlul de inut îl recomand  a fi un înalt demnitar bizantin i 
comandant (guvernator) al unei theme, respectiv al unui arhontat, în 
cazul de fa  cel de Lykostomion. 

O prim  problem  pus  în fa a speciali tilor de dedica ia lui 
Photios o reprezint  localizarea cet ii Lykostomion i a themei omo-
nime. Precaritatea informa iilor de inute a f cut ca speciali tii care s-au 
pronun at asupra acestui aspect s  ofere r spunsuri diferite. 

Numero i istorici s-au pronun at pentru localizarea Lykostomion-
ului la gurile Dun rii. Asemenea opinii au formulat Hélène Ahrweiler, 
cea care a semnalat de altfel i importan a textului, dar i istoricii 
români Petre . N sturel, Radu Florescu, Radu tefan Ciobanu 
(Vergatti), Octavian Iliescu i al ii2. 

La polul opuse se situeaz  istoricii care contest  localizarea 
cet ii Lykostomion la gurile Dun rii. În acest sens s-au pronun at, 
spre exemplu, cercet toarea bulgar  Vasilka T pkova-Zaimova i isto-
ricul grec Kyriakos Tzantzanoglou, unul din editorii Lexikon-ului lui 
Photios. Ace tia aduc ca argumente ale opiniei lor existen a altor locali-
t i cu numele Lykostomion situate în Thessalia, Acarnania i Epir3. 

Pe baza dedica iei lui Photios, Hélène Ahrweiler a emis opinia c
în secolul al IX-lea la Lykostomion se afla comandamentul unei flotile 
bizantine, deta at  din flota central , care opera în Pontul vestic, al 
c rei comandant, arhontele, avea rangul de comes4. Totodat , cunoscând 
atribu iile arhon ilor în secolul al IX-lea, a c ror jurisdic ie se exercita 
i asupra unor „ora e de frontier ”, situate la limitele sau chiar în hota-

rele unor state ostile Bizan ului, care p strau înc  leg tura cu imperiul, 
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cercet toarea francez  consider  c  arhontele de Lykostomion trebuie 
s  fi exercitat i o jurisdic ie terestr 1. 

Al turi de argumentele furnizate de sursele literare, sus in torii 
tezei privind existen a unei st pâniri bizantine la gurile Dun rii în 
secolele VII-X, aduc în sprijinul acesteia argumente de ordin numis-
matic, sigilografic sau arheologic. 

Numisma ii, invocând cantitatea apreciabil  de monede bizantine 
din secolele VII-X descoperite pe teritoriul Dobrogei, consider  c
circula ia monetar  reprezint  un indiciu al perpetu rii sau, eventual, 
al revenirii domina iei bizantine în zon 2. Al i istorici, în schimb, nu 
exclud posibilitatea ca p trunderea monedelor în zon  s  fi fost conse-
cin a continu rii leg turilor comerciale ale acestor regiuni cu Imperiul 
Bizantin sau cu statul bulgar, sau a pl ii unor subsidii de c tre 
Constantinopol barbarilor3. 

Descoperirile monetare din secolele IX-X din jum tatea nordic
a Dobrogei, de la Valul lui Traian, Greci, Isaccea, Urluia, Nuf ru, 
Hâr ova, Gali a, sau din unele centre de pe litoralul M rii Negre, 
precum Constan a i Mangalia, sunt revelatoare pentru a confirma nu 
numai strânsele leg turi ale acestor regiuni cu Bizan ul, ci i prezen a 
bizantin  în zon . Pe baza respectivelor descoperiri monetare, Gheorghe 
M nucu-Adame teanu admite „o prezen  activ  a Imperiului Bizantin 
în Dobrogea”, dar consider  c  aceasta era limitat  exclusiv la „câteva 
centre importante de pe litoral (Mangalia, Constan a) i de pe limes-ul 
danubian (Nuf ru, Isaccea, Hâr ova, Capidava)”4. O prezen  limitat
la unele puncte „controlate de imperiu pe litoral i pe malul Dun rii”, 
folosite de flota imperial  pentru escal i aprovizionare, admite i 
Alexandru Madgearu5. 
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Existen a unei st pâniri bizantine la Dun rea de Jos este sus i-
nut i de Ion Barnea. În opinia sa, nu este exclus ca începând din 
secolele VIII-IX la Dun rea de Jos s  fi func ionat thema Paradunavon 
(Paristrion), „fie i în cadrul unor frontiere mai reduse decât în 
secolele X-XI i cu întreruperi de st pânire care nu pot fi precizate”1. 

Mai categoric, Octavian Iliescu consider  nu numai posibil , ci 
chiar necesar  existen a unei st pâniri bizantine la gurile Dun rii, în 
condi iile în care, prin anii 866-867, sub domnia asociat  a împ ra ilor 
Mihail III i Basileos I, era redeschis atelierul monetar de la Cherson 
din Crimeea. În asemenea context, sus ine Octavian Iliescu, pentru a 
men ine leg turile cu centrul nord-pontic, Bizan ul avea nevoie de un 
punct de sprijin în aceast  zon . Regiunile de la gurile Dun rii i 
centrul de la Lykostomion, prin pozi ia geografic i strategic  pe 
care o de ineau, erau ideale din acest punct de vedere2. 

Arheologii vin, la rândul lor, cu propriile argumente care sus in 
func ionarea unei st pâniri bizantine la Dun rea de Jos în secolele 
VII-X. Într-un studiu consacrat situa iei limes-ului bizantin din 
Dobrogea, în timpul dinastiilor Isaurian i Macedonean  (secolele 
VIII-XI), arheologul Radu Florescu, constat  c  în secolele X-XI forti-
fica iile bizantine le din aval de Axiopolis, inclusiv (circa 3 km sud 
de Cernavod , în dreptul insulei Hinog), le folosesc pe cele romane. 
Ca urmare, el conchide c  aceasta reprezint  prima faz  de refacere a 
limes-ului danubian de c tre bizantini, anterioar  domniei lui Ioannes I 
Tzimiskes i a recuceririi Bulgariei r s rite (971). În opinia sa, aceast
faz  de refacere a limes-ului poate fi datat  la sfâr itul secolului al 
VIII-lea sau în secolul al IX-lea, ceea ce presupune, indiscutabil, o 
st pânire bizantin  în zon 3. Pe baza rezultatelor cercet rilor arheolo-
gice, Radu Florescu a formulat concluzia c  jurisdic ia terestr  a themei 
dun rene se exercita asupra teritoriilor Dobrogei de la nord de valea 
Carasu, care constituia limita sa meridional 4. 
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Sigiliile r mân deocamdat  cele mai sigure surse care permit 
sus inerea tezei privind func ionarea unei st pâniri bizantine la Dun rea 
de Jos, între secolul al VIII-lea i mijlocul secolului al X-lea. Re inem, 
în primul rând, sigiliile imperiale descoperite în zon . La Silistra au 
fost descoperite dou  asemenea sigilii, unul apar inându-i împ ratului 
Basileios I (867-886)1, cel lalt lui Constantin VII Porphyrogennetus2. 

Micile obiecte de plumb au înso it cu siguran  scrisori ale basi-
leilor adresate unor demnitari bizantini, care rezidau la Dun rea de 
Jos. Prezen a lor este o dovad  în plus a faptului c  în zon  func iona 
o unitate militar-administrativ  bizantin . 

Sigiliilor imperiale li se adaug  cele ale unor înal i demnitari, 
descoperite în aceea i regiune a Dun rii de Jos. Un sigiliu apar inân-
du-i unui Phokas, spatharios i strategos, datat în secolele VIII-IX a 
fost descoperit la C l ra i3, prezint  un interes deosebit pentru demersul 
nostru. Func ia de strategos îl arat  pe posesorul sigiliului ca fiind 
guvernatorul unei unit i militar-administrative, respectiv al unei theme. 
Care a fost aceast  them  nu se poate preciza. Având îns  în vedere 
zona de descoperire a sigiliului, nu putem exclude posibilitatea, foarte 
probabil , de altfel, ca aceast  them  s  fi func ionat la gurile Dun rii. 

Alte dou  sigilii, descoperite la Silistra, datate în secolele IX-X, 
apar in unui Niketas, spatharocandidat imperial i tourmarhes, respec-
tiv unui Aetolius, spatharios imperial i tourmarhes4. Cele dou
sigilii confirm  categoric st pânirea bizantin  asupra ora ului 
Dorostolon în secolele IX-X. Pe baza lor se poate afirma cu certitu-
dine c  în epoca amintit  în centrul de la Dun rea de Jos a func ionat 
comandamentul unui e alon militar inferior, respectiv un comandament 
de tourma. Având în vedere faptul c tourma reprezenta o subunitate 
a themei, suntem în m sur  s  afirm m c  în secolele IX-X sau, cel 
pu in, în anumite perioade ale acestora, la Dun rea de Jos a func io-
nat o them  bizantin . Coroborând aceste informa ii cu dedica ia de pe 
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Lexikon-ul lui Photios, suntem în m sur  s  afirm m c  aici a func ionat 
o them -arhontat, pe care am denumit-o Arhontatul de Lykostomion1. 
Re edin a ei a fost, f r  îndoial , centrul omonim de la gurile Dun rii. 

O problem  asupra c reia nu ne putem pronun a din cauza penu-
riei de informa ii o reprezint  organizarea intern  a themei bizantine 
de la gurile Dun rii. Credem îns  c , foarte probabil, asemenea altor 
unit i militar-administrative bizantine, Arhontatul de Lykostomion, 
va fi fost împ r it în subdiviziuni numite tourmai. Precaritatea informa-
iilor face ca num rul posibilelor tourmai din compunerea themei de 

la gurile Dun rii s  r mân  necunoscut. Credem îns  c  acesta nu au 
fost mai multe de trei, num r specific de obicei subdiviziunilor themelor 
bizantine din secolele IX-X2. Credem, de asemenea, c  nici întinderea 
teritorial  a themei bizantine de la gurile Dun rii nu f cea necesar un 
num r mai mare de tourmai. 

Se adaug  sigiliilor men ionate cele apar inând altor înal i demni-
tari bizantini din secolele IX-X descoperite la Dun rea de Jos. De la 
Silistra provin sigiliile apar inându-le unui Ioannes, consul i silenti-
oaris3, Roston, patrikios4, Nikolaus, basilikos spatharios i dioiketes5, 
sigiliul unui ex-eparh6, Petrus, consul i patrikios7. Din zona gurilor 
Dun rii, de la Noviodunum provine sigiliul unui Niketas, protospatha-
rios sau basilikos spatharios8. 

F r  îndoial  sigiliile descoperite au înso it scrisori ale poseso-
rilor lor c tre diver i demnitari provinciali. În concluzie, dincolo de 
orice specula ii, prezen a respectivelor sigilii, confirm  existen a unei 
st pâniri bizantine la gurile Dun rii în epoca men ionat . 
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Mircea GOLO IE, 
Alexandru BUCUR 

Influences occupationnelles dans la zone forestière 
des Montagnes Poiana Rusc i 

La richesse de cette zone, surtout en minéral de fer, a fait l’attraction 
des populations de diverses zones européennes qui ont activé dans le 
domaine de l’exploitation des mines. Ce fait a mené au resserement des 
domaines d’activité, surtout dans la métallurgie. La diminution des ressources 
mineralières a contribué à la dépopulation de la zone et à l’obligation des 
ceux qui y sont restés de s’occuper plus intensément de l’agriculture et de 
l’élevage. Suivant le destin des autres localités minéralières, on remarque 
que celles des Montagnes Poiana Rusc i luttent pour survivre et résister. 

Mots-clés: minerai, charbonnage, autrichien, agriculture, déclin, 
population 

Mun ii Poiana Rusc  au permis o dezvoltare uman  foarte 
interesant  din punct de vedere istoric, sub mai multe aspecte: zonele 
s-au dezvoltat independent, in diferite perioade, f r  s  fie influen ate 
de situa ia din împrejurimi. Exemple elocvente sunt atat in perioada 
cuceririlor cuceririi romane (când trupele romane nu au ajuns în toate 
zonele cu minereu sau, mai recent, în perioada comunist  care nu a 
reu it s  impun  activit ile politice caracteristice, tot cam în acelea i 
zone unde nu au ajuns romanii. Este adev rat c  influen ele „din 
vale” au avut repercursiuni i în aceste zone, printr-o continu
sinusoid  a dezvolt rii sociale care a influen at în mod direct 
popula ia din zon . 
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Dar s  urm rim dou  zone de dezvoltare, cu destin diferit, care 
au depins de existen a minereului de fier existent în subsolul acestora. 
Pentru a în elege modul de evolu ie i dezvoltare – dar i dec derea 
acestora – consider m c  este necesar  prezentarea dezvolt rii exploa-
t rilor miniere i a domeniilor conexe, în zona prezentat . 

Pentru un studiu corect al zonei, trebuie s  se in  seama de 
diferen ele specifice ale componentelor acesteia, din punct de vedere 
al fazelor industriale: extrac ie, prospectare, depozitare, prelucrare 
primar , dar i de caracterele unitare ale proceselor industriale: trans-
port integrat, preparare minereu pentru procesele siderurgice i meta-
lurgice, depozitare de euri. De i a ez rile industriale par dispersate, 
ele au totu i un caracter unitar, având direc ii clare i unitare în 
evolu ia lor. Toate siturile industriale, indiferent de caracteristica lor, 
au dus – datorit  unor nevoi materiale, la dezvoltarea unor structuri 
gospod re ti corespunz toare. Aceste structuri gospod re ti. private 
sau de stat, au contribuit la o mobilitate demografic , la o dezvoltare 
a tehnicii uzuale gospod re ti i la o complexitate demografic  în 
continu  schimbare1. Aceste studii complexe faciliteaz  identificarea 
lucr rilor miniere: vechi exploat ri abandonate, dar i lucr ri miniere 
abandonate sau neecologizate. Dezvoltarea mineritului i a prelucr -
rii fierului, în zona Ghela-Teliuc, se poate disocia în mai multe etape: 

- perioada dacic : la Ghelari i Teliuc existau mari rezerve de 
minereu în aflorimente. Chiar i s parea unor simple gropi, în 
z c mântul friabil, asigura minereul necesar cuptoarelor de 
mici dimensiuni. În zona Valea Caselor se mai pot vedea 
urmele unor cuptoare cu în l imi estimate de 0,8-1,08 m. Pe 
Dealul Bane ului, Coasta Mieilor, Valea Iberii, Plosca i 
M n stire, se pot identifica înc  urmele haldelor de zgur  din 
acea perioad ; 

- perioada ocupa iei romane: se continu  exploat rile miniere; 
minele de fier erau proprietate imperial  fiind arendate unor 
persoane particulare. În mina Policzer, din Ghelari, s-au g sit 
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multe unelte caracteristice acestei perioade. Minereul de limonit 
(Fe2O3nH2O) este destul de concentrat, ceea ce a permis 
exploatarea în gropi simple i foarte rar în galerii; 

- perioada popoarelor migratoare: activitatea este sporadic  dar 
are loc o anumit  continuitate în dezvoltarea tehnologic , îns
cererea de metal fiind redus  activitatea se desf oar  sporadic; 

- perioada domina iei maghiare, apoi habsburgice i austro-
ungare: reîncepe exploatarea fierului sub domina ia regelui 
Albert, continu  sub domnia lui Ioan Corvin i a fiului sau 
Matia. În prima faz  se lucreaz  cu localnicii, care exploateaz
minereul din siturile vechi daco-romane, dar odat  cu cre te-
rea cerin elor au fost adu i în zona speciali ti i muncitori 
str ini, din tot imperiul; 

- perioada comunist , în care se accentueaz  exploatarea mine-
reurilor, acest lucru atr gând în zon  muncitori din toate 
col urile rii1. 

Prima dintre localit ile prezentate este Ghelari, atestat  ca o 
a ezare în care oamenii munceau la exploatarea fierului înc  din anul 
215, conform unei inscrip ii din „Corpus Inscriptionum Latinorum”2. 
În acele timpuri se extr gea magnetita, care are un con inut de peste 
75% fier i care se g sea la suprafa a z c mântului, fiind relativ u or 
de exploatat. Minereul de fier a fost exploatat din zona Ghelari-
Teliuc timp de aproape 2.000 de ani. Prelucrarea local  a minereului 
este atestat  de cuptorul de prelucrare a fierului descoperit în Valea 
Caselor din Ghelari, datat din secolele II-III d. Hr., care este pies  de 
muzeu la British Museum din Londra. Au mai fost descoperite 
cuptoare de prelucrare a fierului pe valea râului Cerna, de la Topli a i 
pân  la Teliuc, pe valea Gov jdiei, toate datate din secolele XV-XVII. 

Con inutul ridicat de fier din minereu a f cut ca siderurgia lui s
fie rentabil i simpl . Ocupational, populatia nu a renuntat, indiferent 
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de perioada istoriei, la prelucrarea fierului; dup  perioada dacic i 
roman , doar dup  anul 1700 se organizeaz  din nou, cu mai mult
intensitate, atât extragerea, prelucrarea în cuptoare a minereului, cât 
i atelierele de prelucrare. 

De i în anul 1685, principele Apafi al Transilvaniei a emis un 
Uric fra ilor Avram Petru i Mihai din familia Barcsay din Zla ti, care 
permitea scoaterea fierului din zon , documente mai numeroase apar 
in anul 1818, de la geologul francez Bendant, care întocme te harta 
geologic  la scara de 1:1.000.000. Zona este studiat  apoi de mai mul i 
geologi: austriacul Partsch, maghiarii Vendl i Lifta . a. Prin anii 1878 
se intocmeste o harta geologica la scara de 1:75.000. To i ace ti geologi 
au identificat, de fapt, vechile exploat ri dacice care aveau în primul 
rând linii directoare i chiar vechile drumuri industiale montane. 

Cererea de minereu de fier este in continua crestere, se solicita 
mult fier pentru tehnica militara, pentru unelte agricole dar si pentru 
constructiile noi – poduri, cai ferate, ateliere si fabrici. Prin 1754, la 
Ghelar se exploatau Prima Mina, numit  mai tarziu Poli a, care era 
cea mai veche, a doua min  era în imediata apropiere i avea aproxi-
mativ 250 m lungime i mina baronului Barcsay, care avea leg tur  cu 
cele dou . Sunt s pate multe galerii de coast : galeria Dealul Bane ului
în 1743 i galeria Dealul Vârtop în 1740. Pentru transportul minereului 
sunt s pate galerii înclinate: Mina Banffy i Mina Nou . În paralel se 
lucreaz  în regim de carier , fiind fixate patru orizonturi dotate cu 
dou  „rostogoale” între nivelele I-II i III-IV. 

Pân  în 1893 aproape toat  produc ia se bazeaz  pe exploatarea 
„la zi”, apoi se trece la lucrul în abataje subterane când începe i 
exploatarea de siderit  (FeCo3). În anul 1896 începe s parea galeriei 
de leg tur Banffy dintre orizontul Chorpely i Valea Caselor, care 
va facilita transportul la orizontul Lucaci. În anul 1887 se termin
Galeria Antal, cu lungimea de 310 m, care facilita leg tura între Groapa 
lui Bit i z c mântul de limonit din Gropile. Tot in 1896, în Valea 
Caselor, începe s parea galeriei Grenzenstein; aceast  galerie, care 
ataca z c mântul de magnetite (FeFe2O4) avea o lungime de 240 m i 
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deschidea mai multe abataje, unele ajungând pân  la suprafa . În 
acela i an se deschide galeria de cercetare Szukovoty care va str pun-
ge dup  numai 65 m z c mântul de magnetit ; galeria era „b tut ” 
pân  la 185 m. 

În Valea Vrânceoaiei, s-a deschis o galerie, care va comunica 
cu galeriile Grenzenstein, Antal si Chorpely, lucrare finalizat  în anul 
1897. Tot atunci, în Valea Vranceoaiei începe s parea galeriei Wagner
care, în 1904, ajunge la o lungime de 231 m. În 1898, pe Coasta 
Merizului, începe „baterea” galeriei de cercetare pentru z c mântul de 
limonit. În anul 1859 demareaz  un complex de lucr ri la z c mântul 
Mihail unde, în 1893, începe produc ia. Acest complex de lucr ri 
avea ase orizonturi „la zi”. La orizonturile V si VI au fost construite 
i silozuri intermediare pentru minereu. Minereul era incarcat in 

vagoneti si transportat pe calea ferat , între orizontul VI i orizontul 
III pe plan înclinat, pân  la silozurile din Reti oara. În anul 1891 
demareaz  lucr rile în Valea Iberii, pentru z c mântul de limonite, 
unde exploatarea era f cut  „la zi”. La orizontul Cornetiu s-au desco-
perit lucr ri miniere vechi în limonitul albastru. 

Secolul XX aduce mari schimb ri, atât în cantitatea de minereu 
extras cât i în diversificarea exploat rilor miniere (se descoper  noi 
minereuri), precum i cerin a de fier care cre te vertiginos. În anul 
1901 începe la Reti oara s parea unei galerii care va str punge minereul 
în zona 911-933 m. Tunelul existent va fi modernizat prin armare cu 
fier, betonare i par ial torcretat (tasat, compactat). Modernizarea lucr -
rilor a dus la deschiderea pu ului principal, în 1912. Pu ul Grenzestein
va ajunge la suprafa . Începe exploatarea magnetitei i a hematitei 
(Fe2O3) la Mina Est. În anul 1912 se sap Pu ul Orb pân  la orizontul 
VII. Exploatarea Reti oara continu  spre vest i se deschid orizontu-
rile IV-III-II-I din subteran, unde exploatarea s-a f cut prin feliere 
orizontal , cu camere transversale i rableere. Orizontul I a fost s pat 
pân  sub Galeria Lucaci de unde va începe exploatarea „la zi”. 

Introducerea energiei electrice va permite instalarea compresoa-
relor, a sta iilor de acumulatori electrici (Sistem Tudor 260 elemente, 
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185 A/h), a grupurilor convertizoare, dar apar i locomotivele de min
electrice cu doua motoare, alimentate la 500 Vce i 16 CP cu ecarta-
ment de 630 mm. Pu ul principal a fost s pat la o adâncime de 127 m, 
asigurând leg tura între orizontul III extern i orizontul Reti oara i 
avea sec iunea de 5.680/2.930 m; arm tura era din lemn, alternând cu 
c r mid i beton. Capacitatea pu ului a fost de 240 vagone i/ schimb. 
Fiecare vagonet avea o capacitatea de 2 t. Aerajul natural se f cea 
prin galeria Reti oara prin suitoare, rostogoale i pu urile auxiliare. 
Evacuarea apelor se f cea prin tunelul Reti oara, cu ajutorul unei 
pompe centrifuge de la Pu ul Orb. Tot în Pu ul Orb a fost instalat  o 
ma in  de extrac ie tip Wolf, cu colivie, i o contragreutate. La începu-
tul Primului R zboi Mondial, de la minele din Ghelar se extr geau 
240 mii t de minereu. Criza economic  din anii 1929-1933 a lovit i 
în activitatea minier  din Ghelar. În 1933 se opresc furnalele de la 
Hunedoara, ceea ce face inutil  exploatarea din Ghelar i Vadu Dobrii. 
În 1934 începe o firav  înviorare a prelucr rii fierului la C lan i 
imediat la Hunedoara. Toat  zona Poiana Rusc , producea doar 139 
mii t minereu de fier. La începutul celui de-al Doilea R zboi Mondial, 
in 1941, se ajunge la 215 mii t, iar in 1943 la 244 mii t. Extrac ia for-
at  a dus la o s r cie a z c mântului, nefiind puse în exploatare noi 

z c minte i nici tehnici noi de extragere nu au fost folosite. Dup
încheierea celui de-al Doilea R zboi Mondial, zona Ghelar trece i ea 
prin etapele na ionaliz rii i a planurilor cincinale (primul plan cin-
cinal 1951-1955). Ajutorul sovietic – SOVROM-urile, î i fac sim it
prezen a. 

Pentru a m ri capacitatea de extrac ie se trece i la exploatarea prin 
surpare; în 1951 încep lucr rile la Sta ia de Sortare de la Reti oara, 
finalizate în 1956, pentru 300 mii t siderit i 27 mii t limonit. Num -
rul minerilor ajunge la 2.800 i se extrag în medie 355 mii t minereu. 
În partea nordic  a zonei se deschid noi câmpuri miniere; apar insta-
la iile de zdrobire i separare a minereului. 

În anii 1963-1967 se construie te calea ferat  minier  între mina 
Ghelar i Uzina Teliuc. 
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Calea ferat  asigura transportul minereului între orizontul IV, 
galeria Lucaci, unde se înc rcau vagonetii din „rostogoale” i Uzina 
Teliuc. Era o constructie îndr znea , care avea un traseu destul de 
lung. La Ghelar, traversa orizontul X, Valea Govojdiei la Frontul 2 si 
ajungea la Teliuc la Uzin . Circulau locomotivele electrice LW 12 care 
tractau vagone i numiti „grembly” cu auto-descarcare (aveau fundul 
înclinat numai pe o parte). În 1962 se introduc în abataje primele ma ini 
de înc rcat cu siloz, pe pneuri i începe exploatarea în galerii de tip 
„subetaj”. În 1965, randamentul era de 3,6 t minereu/post i se atinge 
cantitatea de 1 milion t minereu exploatat, num rul minerilor ajungând 
la 5.000. În 1967 existau 275 perforatoare pneumatice, 15 ma ini de în-
c rcat, 30 locomotive de min , 20 compresoare i 32 ma ini de înc rcat 
pe pneuri. 

În 1975 se intensific  extragerea la mina Ghelar Est i se reduce 
minereul extras din carier , ajungându-se la 1,2 milioane t minereu 
extras. Se dau în exploatare orizonturile XI si XII de la Ghelar Est i 
Ghelar Nord i se trece la rambleerea hidraulic . Se ajunge la 680 t 
minereu /om. Popula ia localit ii Ghelar ajunge la 6.000, dintre care 
aproape jum tate lucreaz  la exploatarea minier ; ritmul de dezvol-
tare se intensific  pân  spre anii 1980. Cincinalele din perioada 
1980-1985 i 1985-2000, prev d în continuare m riri de capacitate de 
produc ie. A fost o perioad  în care s-au exportat foarte multe materii 
prime semifabricate. Vin ins  anii 1990 când începe dec derea acti-
vit ii industriale; se abandoneaz  toate exploat rile miniere, sta iile 
de preparare se opresc, furnalele de la Hunedoara si C lan sunt 
„înghe ate” iar transportul pe calea ferat  Ghelar-Teliuc-Hunedoara-
Govojdia i Hunedoara-Teliuc este desfiin at1. 

Vadul Dobrii. Satul a fost întemeiat de muntenii adu i în inu-
tul P durenilor pentru boc rit (confec ionarea c rbunilor din lemn). 
Într-o perioada scurt  (1700-1800), muntenii mentiona i sunt asimila i 
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de c tre p dureni. O contribute decisiva a avut-o, desigur, cultura 
popular  robust  a p durenilor. Ne referim la port, obiceiuri, cântece, 
dansuri. La începutul secolului al XX-lea, doar numele de familie, 
tenul brunet i, eventual, tipul antropologic mediteranean mai tr da 
originea lor muntean 1. 

Istoria mineritului este foarte veche în zon 2. De primele lucr ri 
mai mari pentru exploatarea minereului s-au ocupat speciali tii austrieci, 
în perioada dualismului austro-ungar. Atunci au fost deschise orizon-
turile I, II, III i s-au construit cl dirile administrative. Pentru a nu 
transporta mult steril, s-a construit i o sta ie de concentrare a mine-
reului de fier prin opera iuni de pr jire. Minereul a fost transportat, la 
început, cu ajutorul c ru elor, la Gov jdia. Odat  cu m rirea capacit -
ilor de exploatare, se construiesc funiculare specializate. Prima linie 

de funicular Vadu Dobrii-Hunedoara a fost construit  în anul 1882, 
pe o lungime de 30,5 km, lucrare care va fi finalizat  în 1884. Pe acest 
funicular s-a transportat spre Ghelar mangal iar spre Hunedoara, 
minereu. În anul 1899 se construie te o linie de funicular, de la Vadu 
Dobrii la Gura Bordului. Un an mai târziu se construie te o rami-
fica ie pentru Gov jdia. Se mai construie te o linie de funicular, cu 
gabarit mai mic, între mina Vadu Dobrii i Sta ia mare Vadu Dobrii. 

Perioada primului R zboi Mondial aduce o stagnare; perioada 
interbelic  nu schimb  mai nimic în bine, apoi începe R zboiul al II-lea 
Mondial, care aduce la fel, o stagnare. Dupa r zboi apar speciali tii 
sovietici dar, pentru ei, nu prezint  interes aceast  min . Primele lucr ri 
concrete se desf oar  începând din anul 1950, când se execut  lucr ri 
de revizii, prospectare i cartare magnetometric . În urma lucr rilor 
de prospectare s-au identificat z c minte de origine metamorfic  rudi-
mentar . Zona central  este cea mai bogat  în z c minte de fier, 
ajungând la peste 6,6 milioane tone. În anul 1952 se reiau lucr rile de 
explorare cu tehnologie mai avansat . 
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Incepand din anul 1957 si pana in 1959 se intensifica lucrarile de 
cercetare. Între anii 1951-1970 s-au evaluat peste 800 km2, executân-
du-se peste 35.500 ml de galerii, s-au forat pentru carotaje 162.000 ml i 
s-au s pat peste 900 m de pu uri de explorare. În perioada anilor 
1970-1975 s-au mai „b tut” 5.000 ml de galerii i s-au f cut foraje de 
55.000 m. 

În ceea ce prive te mineritul propriu-zis, lucr rile de la orizon-
turile I, II i III sunt sistate. La orizontul III se produce o surpare în urma 
lucr rilor „de pu care” care surp  tavanul. Pentru m rirea capacit ii 
de exploatare i de evacuare, se construie te Pu ul Nord cu adâncimea 
de 208 m i care are orizonturi din 40 in 40 de m. Pu ul este „orb”, rolele 
ma inii de extrac ie fiind dispuse deasupra galeriei IV i mergând 
pân  la orizontul IX. De la orizontul IX s-a mai s pat în adâncime 
înc  7 ml, construindu-se un pu  de colectare a apei subterane, ap
care a fost pompat  la orizontul VI i de acolo afar . Pentru ca munca 
din abataje s  nu depind  de viteza de evacuare a minereului, s-a 
construit la orizontul VI un siloz intermediar. 

Minereul a fost g sit în multe zone sub form  de cuiburi. Acesta 
prezenta duritate relativ ridicat . La un filon de fier se schimbau 4-5 
capete de foraj. La orizontul V se lucra numai cu „cancincatele” 
adic  salopete i cizme din cauciuc iar sub hainele de protec ie erau 
necesare i haine mai groase, de lân . Filonul cel mai gros a fost 
exploatat la orizontul VII. Grosimea lui dep ea 17 m. În medie au 
lucrat 125 de angaja i pe schimb, din care 85 în subteran. Într-un 
schimb s-au extras 8-15 vagone i de material, în func ie de duritatea 
minereului. Ini ial, galeriile de acces la orizontul de lucru au fost cele 
de la orizonturile IV i II. Orizontul IV a fost evacuat cu colivia 
ma inii de extrac ie. Odat  cu noile cercet ri, era nevoie de m rirea 
capacit ii de evacuare a minereului. S-a hot rât deschiderea unei noi 
galerii. În anul 1975 încep lucr rile la Galeria Balea – orizontul IX, 
lucr ri care se finalizeaz  în anul 1976. Minereul din orizontul V i 
VI era dus direct cu camioanele la Sta ia de Preparare de la Teliuc. 
Din cauza spa iului limitat, în dreptul orizontului IV i V mina veche, 
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se hot r te construirea atelierelor pentru repararea i între inerea 
materialului rulant minier, compresoarelor de aer i atelierelor meca-
nice-fier rie, i care s  fie dezvoltate în zona galeriei Balea. 

Pân  în anul 1984 s-au identificat 1,5 milioane t minereu de fier-
siderit , iar planul de viitor a fost de 3 milioane t. De i z c mântul 
avea mari perspective de exploatare, începe declinul. În 1958 funicu-
larul este demolat iar transportul este înlocuit cu mijloace auto. Marea 
închidere (abandonare) are loc în anul 1990 când se suspend  extrac ia 
i încep lucr ri de recuperare a fierului din instala iile miniere (mate-

rial rulant, evi, utilaje de extrac ie, pompe de apa i aer etc.). Sunt 
extrase chiar i profilele de fier care au fost încastrate în beton. Pân
în anul 1997 mai sunt slabe activit i în zon , sediul firmei fiind trans-
format în tab r  pentru copii. Aceasta a func ionat foarte pu in timp. 
În prezent totul este p r sit, în paragin . 

Urma ii minerilor adu i de habsburgi în zon , cu mai bine de dou
secole în urm , pentru exploatarea fierului dar i producerea de mangal, 
au fost antaja i: dac  nu se înscriau în C.A.P., erau concedia i de la 
min . Nimeni nu avea teren arabil. Singura avu ie era, pe langa salariul 
de la min , fâna ele i oile. L comia sistemului comunist le-a venit i lor 
de hac. Cu toate c  terenul este accidentat, situat la 1.200 de m 
altitudine, partidul a înfiin at un C.A.P. axat pe cre terea animalelor. 

Dup  1991, când exploatarea minier  a fost închis , unitatea 
militar  situat  la trei km distan , a preluat i sarcinile de protec ie 
social  a celor 40 de localnici ai satului. Chiar dac  au fost vremuri 
grele, oamenii î i aduc aminte cu pl cere de solda ii care veneau i 
plecau de dou  ori pe s pt mân  – mar ea i vinerea – i îi mai luau 
în camioane ori le mai aduceau pâine. În iernile grele, unitatea era 
aprovizionat  cu elicopterul i, de fiecare dat  se mai g sea loc în 
aparatul de zbor i pentru câ iva saci de pâine pentru civilii din sat. 
Din anul 2002 unitatea nu mai exist , localnicii fiind nevoi i s  se 
descurce cum pot, pentru a supravie ui1. 
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- localit ile care s-au dezvoltat, uneori extrem de rapid, din 
cauza exploat rii resurselor subsolului, au avut de suferit în 
momentul în care z c mintele s-au epuizat; 

- persoanele care i-au p r sit zonele de origine, pentru a lucra 
în domeniile de exploatare a minereurilor, au fost nevoite s -
i schimbe profesia i/sau s  p r seasc  zona pentru a c uta 

locuri de munc ; 
- zonele miniere în care nu s-au dezvoltat i alte sectoare de 

activitate (turism, agricultur .a.) au dec zut rapid ducând la 
depopularea acestora prin reducerea mijloacelor de subzisten . 

1. Informatori: 
- I f noni Rusalin, istoric 
- Moga Romulus, inginer, Buzia
- Enache Ioan, inginer, Vadu Dobrii 

2. Internet: 
- http://adevarul.ro/locale/hunedoara/fotogalerie-noroc-bun- 

minele-fier-ghelari-devenit-tinut-dezolarii-doua-milenii-
exploatare-1_50ad25867c42d5a6638f8f49/ index.html 

- http://www.ghelari-primarie.ro/istoric/istoric.php 
- http://www.romanialibera.ro/exclusiv-rl/reportaj/la-

vadul-dobrii-timpul-s-a-oprit-in-loc-81733.html 
- http://wikimapia.org/11819866/ro/Vadu-Dobrii 
- http://wikimapia.org/15939608/ro/Fosta-baza-de-rachete-

Vadu-Dobrii 
- http://ro.wikipedia.org/wiki/Ghelari,_Hunedoara 

1. I f noni, Rusalin, P durenii Hunedoarei, Bucure ti, 2004 
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2. Suciu, Coriolan, Dic ionarul istoric al localit ilor din 
Transilvania, vol. I-II, Bucure ti, 1967-1968 

3. Tan u, Rodica, Me te ugurile la geto-daci, Bucure ti, 1972 

Ghelari 

Foto 1. Reconstituirea cuptorului de topire a minereului,  
din sec. II-III. 
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Foto 2. Reconstituire a cuptoarelor de topit minereu, din sec. XV-
XVII

Foto 3. Participarea femeilor la înc rcarea mangalului (sf. Sec. XIX) 
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Foto 4. Exploatarea minereului de fier la suprafa

Foto 5 Sediul minelor, la început de secol XX. 
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Foto 6. Exploatarea Ghelar în 1905 

Foto 7. Planul înclinat al exploat rii miniere principale (cca 1910). 
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Foto 8. Sta ia final  Reti oara (Ghelari) ~1905 

Foto 9. Starea actual  a sediului minelor.
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Vadu Dobrii 

Foto 1. Imagine par ial  a localit ii (2010) 

Foto 2. Pereche de tineri  
la sf. sec XIX 

Foto 3. Doar vârstnicii au r mas 
în localitate 
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Alexandru BUCUR 

L’empreinte habsbourgique sur la zone  
du I-er Régiment roumain de la douane d’Orlat 

Après la creation du I-er Régiment douanier roumain d’Orlat, en 1765, 
sont intervenues des modifications majeures dans la vie sociale-économique 
et réligieuse des localités y englobées. Par l’instauration d’une stricte 
discipline, par l’application des méthodes modernes dans tous les domaines, 
le déplacement des populations provénant d’autres zones de la Transylvanie 
une modification du mode de vie, des traditions, des coutumes, de 
l’anthroponymie et de la toponymie sont à observer mais, le plus important 
phénomène, dans le domaine culturel est la creation des écoles où les enfants 
roumains ont bénéficié d’enseignement obligatoire et gratuit. 

Mots-clés: regimént, folklore, agriculture, école, antroponymie, 
toponymie, discipline, éducation 

Dup  înfiin area Regimentului 1 gr niceresc român de la Orlat, 
în 1765, s-au produs modific ri substan iale în via a social  econo-
mic i religioas  a localit ilor înglobate în acesta (84 ini ial, 82 la 
desfiin are). Vom trece în revist  respectivele schimb ri i prelu ri, 
în func ie de datele la care am avut acces, furnizate de documentele 
vremii, monografiile de profil i cercet rile din teren. 

Folclor i tradi ii. Prin modificarea componen ei popula iei din 
unele localit i, datorat  aducerii unor familii din alte zone ale 
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Transilvaniei, datinile i obiceiurile noilor veni i – uneori mai numero i 
decât autohtonii – au fost adoptate i de vechii locuitori. Astfel, în 
localitatea Ve tem enumer m dou  obiceiuri care nu î i au corespon-
den  la nici unul din satele vecine. Primul obicei se nume te „sitiri” 
i se manifest  la l sarea secului. În zona adiacent  localit ii este 

cunoscut sub denumirea de „hod i are” sau „m t uzare”. Se realizeaz
de c tre feciori care, cu o zi înainte de l sarea secului, preg tesc pe o 
în l ime gr mezi de lemne. Acestora le vor da foc. Apoi, tot pe în l i-
me, vor urca ro i de car vechi, pe care le înf oar  în paie. Acestora li 
se va pune foc i vor fi rostogolite spre vale. Acas , feciorii î i vor 
confec iona „pâ urile”, constând în omoioage de cârpe (îmbibate cu 
substan e u or volatile i combustibile, cu care vor urca la locul desf -
ur rii ac iunii), fiind legate în vârful unor be e sau, mai nou, cu sârm

destul de lung , pentru a le permite rotirea acestora. La l sarea serii, 
va începe spectacolul. Dup  ce vor fi aprinse lemnele din gr mezile 
uria e, vor fi rostogolite i ro ile arzânde. Se aprind „pâ urile” i ceata 
de feciori va coborî în ir indian spre vale, rotindu-le deasupra capului. 
În timpul opera iunii se strig : 

„Sitiri, bitiri, mo  Adam, 
Mama Ev  face ham, 

i-l îmbuc  pe Adam. 
Care fat -i mai b trân , 
S-o punem c ea la stân ”. 

Ajungând în vale, lâng  Cibin, se încinge hora i jocul, la care 
vor participa doar tinerii. 

Alt obicei interesant este cel desf urat de Sfântul Gheorghe, 
numit „p p lug ra” (paparuda). Sub aceast  denumire – dar alt mod 
de desf urare – mai este întâlnit în vestul jude ului Alba i estul 
jude ului Cluj, ceea ce ne determin  s  tragem concluzia c  din acele 
zone au fost adu i iobagi, pentru a deveni gr niceri în Ve tem. Acest 
obicei este realizat de tinerele fete care au preg tit un mesteac n lung 
de peste 2,5 m, crengile fiind legate spre vârf, cu ajutorul unor „bertii” 
(panglici multicolore). În vârful p p lug rii se prinde un clopo el. 
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Feti ele, organizate în echipe de 5-6, se împ r eau pentru a colinda 
tot satul. Fiind costumate în superbul port na ional, se deplaseau la 
cei cu numele de Gheorghe. Ajungând acolo, întrebau: „Primi i cu 
p p lug ra ?” Dac  erau primite, începeau ritualul, destinat invoc rii 
sfântului pentru a aduce bel ug. Câteva feti e prindeau p p lug ra, o 
pozi ionau în plan vertical i o izbeau de p mânt, cântând: 

„P p p p lug r , lai-la, lai-la, 
Sai în sus i noor , lai-la, lai-la, 
S  scorneasc  ploile, 
S  rodeasc  holdele, 

i din grâne p n -n brâne, 
Din s c ri p n' subsuori. 
S  ou  g inile la toate vecinile! 
Închin -te, Gheorgheo!” 

Despre influen ele în obiceiurile locale mai putem exemplifica 
una. Pana de p un, utilizat  de junii de la Orlat (mai pu in bogat  în 
ornamente) a fost preluat  de la confra ii lor din zona N s udului, în 
perioada gr niceriei multe familii din zona respectiv  mutându-se în 
Orlat la sediul regimentului, aducând cu ele respectiva podoab , care 
a fost adoptat  de localnici. 

Agricultur i toponimie. Ocupa ie de baz , realizat  în trecut 
pe micile parcele dispersate pe tot hotarul localit ilor, haotic, ob inân-
du-se produc ii mici, utilizându-se preponderant asolamentul bienal. 
Pentru m rirea produc iei, a fost introdus asolamentul trienal: o parte 
a hotarului era utilizat  pentru culturi cerealiere sem nate toamna, 
cealalt  pentru cele sem nate prim vara, iar a treia l sat  nelucrat . 

Odat  cu militarizarea zonei au fost încurajate culturile cartofu-
lui – trecându-se peste prejudec ile preo ilor1 – i porumbului. In 1777 
se mentionau rezultatele pozitive în cultivarea cartofilor, mai ales in 
zona v ii Oltului – unde existau condi ii propice – situa ie care se 
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men ine i ast zi. Un raport al vremii specifica urm toarele: „Mai 
sunt multe cause care împiedic  dezvoltarea i progresul economiei, 
ca: împ r irea i îngrijirea necorespunz toare a ogoarelor, regimul 
nepotrivit al pârloagelor i p unilor, alegerea nepotrivit  a p storilor, 
împ r irea nefavorabil  a sesiilor, nefolosirea timpului potrivit pentru 
diferite lucr ri de câmp… necunoa terea soiurilor de p mânt i a semin-
elor potrivite, persistarea datinilor mo tenite privitor la lucrarea 

p mântului i pr sirea animalelor i altele”1. 
S-a pus accent i pe cultivarea plantelor industriale, cânepa i 

rapi a. În domeniul pomiculturii s-au intensificat plant rile de pomi 
fructiferi, în special prunii i merii. S-au organizat i cursuri de 
stup rit, apicultura cunoscând o dezvoltare pe baze noi.

Pentru m rirea suprafe elor agricole s-au realizat defri ri ale 
unor p duri (la Ve tem existând o por iune de teren agricol numit
„T ieturi”), asanarea unor mla tini i îndiguirea unor cursuri de ap
(la Scoreiu i Spini). S-au stabilit terenurile propice pentru anumite 
culturi. Astfel, în toponimia Ve temului se p streaz i azi denumirile: 
„Cânechi te”2 i „Picioc rie”3. 

Au fost planta i salcâmi în zonele afectate de eroziune, r spândi-
rea acestora fiind vizibil i azi, dovad  densitatea crescut  a acestora 
în flora localit ilor din zona regimentului i cea din apropierea fostelor 
localit i gr nicerizate4. 

Este demn de subliniat faptul c  toate muncile agricole (dar i 
cele gospod re ti) se derulau conform unui calendar impus de autorit -
ile militare. În momentul nerespect rii acestuia se recurgea la pedepse 

exemplare. Doar a a se poate explica faptul c  în majoritatea localit i-
lor care au f cut parte din regimental de la Orlat, pân  la colectivizare, 
anumite lucr ri agricole erau efectuate doar în momentul în care se 
anun a public începerea acestora. Enumer m câteva: „slobosul” la 
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cules recoltele sau la usc turi, pari i „g teje”, adusul „bucatelor” de la 
camp, scoaterea animalelor la p unat pe miri ti .a. Toate acestea erau 
anun ate din timp, la „poruncile” din fa a bisericii (în zilele de s rb toa-
re), prin b tutul „dobei” sau prin suflat în „trânghi ”. În localitatea 
Jina (jud. Sibiu) se p streaz i ast zi obiceiul „poruncilor”, prin 
anun area locuitorilor, la biseric , despre problemele importante stabi-
lite de consiliul local1. 

S n tate. În domeniul sanitar s-a dus o imens  munc  de l murire 
a popula iei din localit ile gr nicere ti pentru întrebuin area unor 
medicamente i nu a vechilor obiceiuri populare de utilizare a magiei 
i plantelor de leac. În raportul întocmit în anul 1777 se specificau 

urm toarele: „…na iunea valah  mai simte înc  o mare grea  de 
medicamente i conform datinei sale vechi, se încearc  a se ajuta cu 
medicamente de cas , afar  numai de cazuri de surp tur  sau când î i 
frâng vreo mân  ori î i fac alte r ni externe”2. 

Antroponimie. În antroponimia zonei s-au p strat poreclele 
urma ilor gr nicerilor, acestea ar tând ocupa iile, gradele avute de 
înainta i ba chiar locul unde au luat parte la lupte. Men ion m câteva 
dintre acestea, p strate în localit ile Ve tem i Racovi a3: Boct relu4, 
D jderiu5, Fe teru6, Fir ru7, Fiur ri a, Jeleriu8, Jutariu9, Onoju, 
Homnoju10, Polacu11, Praisu12, u t relu13, Turcu14. 
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Ordinea i disciplina. Pentru a men ine cerin ele unei vie i 
organizate, disciplinate, ofi erii i subofi erii efectuau inspec ii ino-
pinate în gospod riile gr nicerilor. De aceea, dac  nu era nimeni 
acas , cheia trebuia l sat  într-un loc cunoscut de cei care inspectau. 
Se realizau am nun ite inspec ii în cas , curte, grajd, ur  – ba chiar 
i la câmp – urm rindu-se aranjatul în camere, cur enia, calitatea 

hranei, cur enia din curte, grajd i ur , între inerea i modul de hr nire 
al animalelor dar i modul de între inere al culturilor agricole. În 
cazul constat rii unor deficien e erau pedepsi i atât gr nicerii cât i 
membri familiei1. Avem i o descriere a unei inspec ii superioare, 
efectuat  de prin ul Ferdinand de Este, cumnatul împ ratului, în locali-
tatea Ve tem: „ i în 10 Maiu/28 April[ie 1834] au trecut prin Via tem, 
i sosind la capu[l] Satului s-au scob rît pe jos, i au umblat p[r]in 

cur i, c i, c m ri, uri i grajduri, ba înc i în crîjm , i au cinstit 
feciorilor, cari au fost în b taia dela Zamo , 10 Zlo i de argint s
be[i]e. …Iar [i] au mai trecut pomenitul Hertzog prin Via tem, i 
[i]e ind ta ia toat  în capu[l] Satului de c tr  Sîbiiu întru întîmpi-
nare, s-au scoborît i au l sat s  s  despart  glidele, i li-au vijit luit2

din fir în p r, i au fost foarte îndestulat”3. 
Înv mântul a suferit modific ri substan iale. A fost domeniul 

în care s-au ob inut cele mai reu ite rezultate, prin educarea unui 
mare num r de tineri. Dac  pân  atunci acesta era practicat doar în 
preajma bisericilor cu extrem de pu ini tineri, odat  cu implementarea 
gr niceriei s-a trecut la construirea i dezvoltarea colilor. Primele date 
despre acestea ne sunt oferite din con inutul unui document extrem 
de important, Musterliste, în care se specificau toate problemele de 
pe teritoriul regimentului, în toate domeniile. 
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Crearea institu iei gr nicere ti a favorizat apari ia nu numai a 
condi iilor materiale, ci i a st rii de spirit necesare apari iei i dezvol-
t rii unor forme i mijloace de educa ie i instruc ie, cu o organizare 
i o dotare net superioare celor existente pân  la acea dat . În acela i 

timp a dat posibilitatea românilor din localit ile apar in toare regimen-
tului – dar i a celor învecinate – s  beneficieze de un înv mânt 
organizat care le permitea dobândirea cuno tin elor în mod serios i 
sistematic. 

La pu in timp de la declan area constituirii regimentului, împ r -
teasa Maria Tereza a emis o patent  (la 16 martie 1764) prin care a 
hot rât înfiin area, prin contribu ia statului cât i a gr nicerilor, a câte 
unei coli la sediul fiec rui regiment, ulterior în fiecare comun , sediu 
de batalion sau companie. Scopul ini ial al acestor coli era acela de a 
preg ti pe fiii ranilor-gr niceri pentru a deveni subofi eri în cadrul 
companiilor respective. În anul 1766 a fost emis un alt act normativ 
care privea în mod special organizarea înv mântului din grani a 
transilvan . Cele dou  reglement ri, cu aplicare limitat  doar la zona 
de grani , au o importan  deosebit  datorit  faptului c  au precedat 
cu un deceniu cunoscutele legi din anii 1774 (Allgemeine Schulordnung 
für die deutschen Normal-Haupt und Trivialschulen in sämmtlichen 
Kaiserlichen Königlichen Erbländern), 1777 (Ratio Educationis 
totiscque Rei Litterariae per Regnum Hungariae et Provinciae eidem 
Adnexas) i 1781 (Norma Regia pro Scholis Magni Principatus 
Transilvaniae) care reglementau i modernizau organizarea înv mân-
tului pe teritoriul imperiului austriac1. 

colile înfiin ate se numeau triviale (centrale sau capitale), fiind 
frecventate de fiii gr nicerilor din satele apar in toare companiei 
respective. Numele acestor coli provenea de la semenele lor din evul 
mediu în care se studiau trei materii. În cele gr nicere ti se studia 
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citirea, scrierea i socotirea, cuno tin e minime de care avea nevoie 
orice cet ean1. 

Prin constituirea colilor gr nicere ti apare prima form  organiza-
t , atestat  documentar, de înv mânt militar românesc din Transilva-
nia. Ini ial, în colile triviale limba de predare a fost româna, dar i 
germana. Doar începând din anul 1837, când pe baza unui ordin al 
Consiliului Aulic de R zboi din Viena, ele au fost transformate în 
Deutsche Trivialschulen iar, mai apoi, în Deutsche Gemeinde Schule, 
înv mântul s-a desf urat preponderent în limba german . La înce-
putul activit ii lor în colile triviale se predau urm toarele obiecte de 
înv mânt: religia, înv area literelor, cititul, scrierea dup  dictare i 
caligrafia, cele patru opera ii aritmetice, legile colare, vocabularul 
german i no iuni de economie. Cursurile erau obligatorii pentru to i 
fiii gr nicerilor având vârsta între 6 i 12 ani, ele desf urându-se, de 
obicei, numai în lunile de iarn , pe parcursul a 27 de ore s pt mânal. 

colarii participau i la cursuri de preg tire militar , la vârsta de 16-17 
ani, iar în momentul absolvirii i a cursurilor de repeti ie primeau i 
arme. Cursurile militare erau inute de înv torul clasei, în cazul în 
care acesta avea un grad militar, sau de un gradat al companiei, folo-
sindu-se în acest scop arme confec ionate din lemn2. 

În coal  domnea o disciplin  sever , frecven a fiind riguros 
urm rit , pentru absen e fiind pedepsi i atât elevii cât i p rin ii acestora. 
Pedepsele corporale erau foarte frecvente, nepermi ându-se rezultate 
slabe la înv tur , fapt care a determinat ca, la început, aceste coli 
s  fie urâte de elevi3. 

Dintr-un document aflat în Arhivele de r zboi de la Viena, datat 
1773, rezult  c , la acea dat , pe teritoriul regimentului func ionau 12 
coli4, fiind nominalizate doar patru, probabil cele mai renumite: la 

Ve tem, Cugir, Ohaba i Ha eg, fiecare având câte un înv tor – care 
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era preotul – pl tit diferen iat. Cel de la Ve tem primea 4 florini i 20 
crei ari, cel de la Ha eg 4 florini i 10 crei ari, cel din Cugir, 1 florin 
i 30 de crei ari iar cel din Ohaba, 1 florin i 15 crei ari. Elevii tiau 

s  scrie i s  citeasc  în limba român 1. 
Cel pu in în primii ani de existen , colile au fost încadrate cu 

un singur înv tor, recrutat – de regul  – dintre grada ii sau chiar 
ofi erii regimentului, neavând nici o preg tire pedagogic . Se pare 
c , ulterior anului 1744, posturile de înv tori puteau fi încadrate 
doar prin concurs i numai cu aprobarea Comenzii Militare, titularii 
fiind nevoi i a face dovada c  sunt cunosc tori ai limbii germane 2. 

Date referitoare la evolu ia înv mântului din Regimentul 1 
gr niceresc român de la Orlat se mai g sesc într-un raport oficial 
(Musterungsliste) datând din 20 mai 1777 (Foto 1), semnat de generalul 
baron Christian Rall i de comisarul de r zboi Gottfried Obst. Raportul 
arat  situa ia unor coli din opt localit i gr nicere ti, care se prezen-
ta astfel: 

- Orlatul avea dasc l nem esc (adic  cunosc tor al limbii germa-
ne), Ioan Ignat, pl tit cu 60 de florini din casa comunei i 80 
florini din Fondul de provente (fond provenit prin capitalizarea 
anumitor categorii de venituri, destinat acoperirii unor cheltuieli 
în cadrul administra iei interne), anual; coala era frecventat
de 22 de b ie i, din care 16 tiau s  citeasc , iar 6 s i scrie 
române te i nem e te; 

- Ve temul îl avea ca înv tor pe Dumitru Popovici pl tit din 
Fondul de provente cu 4 florini i 20 crei ari pe lun ; preda la 
17 elevi, din care 3 tiau s i scrie române te; 

- Jina avea înv tor german, Josef Schaffner, pl tit de la stat 
cu suma de 70 de florini anual; 30 de b ie i frecventau 
coala, dintre ei 4 tiau s i scrie în german ; 
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- Racovi a colariza 42 de elevi (care tiau citi române te), 
având ca înv tor pe Vasile Popa, pl tit din Fondul de provente
cu 4 florini i 10 crei ari pe lun ; 

- Lisa avea ca înv tor pe preotul unit care preda în limba româ-
n , f r  a fi pl tit, la 30 colari, dintre ei ne tiind s  scrie nici 
unul; 

- inca colariza, în limba român , 65 elevi (care tiau s  citeas-
c ) ai înv torului Ioan Neme , acesta fiind pl tit din Fondul 
de provente cu un florin i 15 crei ari pe lun ; 

- Ha egul avea dasc l nem esc, pe Peter Drodovski, pl tit din 
Fondul de provente cu doi florin i 30 crei ari; din cei 30 de 
colari 6 tiau i s  scrie în german ; al doilea dasc l, Iacob 

Popa, pl tit din acela i fond cu un florin i 30 de crei ar lunar, 
preda în român  pentru aceia i elevi, dintre care 12 tiau s
scrie române te; 

- Cugirul îl pl tea pe Ilie Muntean, pentru înv area celor 20 
elevi (care tiau s  citeasc  în române te), cu un florin i 30 
de crei ari1. 

Localuri de coal  nu existau, predarea materiilor f cându-se în 
locuin a înv torilor. B ie ii frecventau coala doar în lunile de 
iarn , în celelalte fiind nevo i s - i ajute p rin ii la treburile 
gospod re ti i agricole, în special. De pe tot teritoriul regimentului, 
la acea dat , erau la studii superioare 53 de studen i, num r mic în 
compara ie cu popula ia colar  existent  pe teritoriul celor 82 de 
localit i ale regimentului2. 

La Orlat, unde se g sea comanda ( tabul) regimentului, s-a 
dezvoltat cel mai important centru colar gr niceresc din sudul 
Transilvaniei, datorit colilor existente aici (primar i normal ). 
Pentru Orlat, 1781 r mâne un an de referin , acum ridicându-se 
primul edificiu (Foto 2) care va ad posti coala gr nicereasc , acesta 
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r mânând cel mai vechi local colar gr niceresc de pe teritoriul 
Transilvaniei, p strat pân  în zilele noastre, actualmente transformat 
în muzeu. 

În anul 1782 împ ratul Iosif al II-lea a dispus înfiin area unor 
case speciale de educa ie (Erzieuhgshäuser) pentru colarizarea, pe 
cheltuiala statului, a copiilor de gr niceri dintre care urmau s  se recru-
teze subofi erii regimentului1. coala înfiin at  la Orlat a fost pus
sub supravegherea comandantului de regiment. La aceast coal  a 
participat, la examenul de sfâr it de an colar, în 1786, colonelul 
Gray care a r mas impresionat de r spunsurile colarilor, r spl tindu-i 
pe cei mari „cu câte un sfan , iar pe cei mici cu câte o gro i 2. 

Legiuirile colare necesare îmbun t irii i moderniz rii înv -
mântului au fost completate în anul 1781 cu Norma Regia pro Scholis 
Magni Principatus Transilvaniae care a r mas în vigoare pân  la 1805, 
când au fost înlocuite cu un nou cod colar intitulat Politische Verfas-
sung der deutschen Volksschulen. Amintind i de Nova Ratio Educa-
tionis publicae din 1806, urmat  de Systema Scholarum din anul 
1845, consider m c  am epuizat prezentarea succint  a principalelor 
legiuiri colare din a doua jum tate a secolului al XVIII-lea i prima 
jum tate a secolului al XIX-lea care, cu mici modific ri, au r mas în 
vigoare pân  în anul 18683. 

Principalele prevederi ale legilor anterior men ionate se refereau 
la obligativitatea înv mântului pentru to i copiii între 6 i 12 ani, 
apar inând tuturor straturilor sociale i laicizarea acestuia, dreptul 
fiec rei na ionalit i de a se instrui în limba sa matern , dar i de a 
înv a limba german , ca limb  a statului, dar i limb  de instruc ie i 
comand  în regimentele gr nicere ti. 
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Ca materii de înv mânt se recomandau: scrisul, socotitul, 
cuno tin ele de economie casnic i agricultur , punându-se un accent 
deosebit i pe cunoa terea îndatoririlor supu ilor dar i a catehismului. 
Totodat , pe linia îmbun t irii procesului educativ, se dispunea folo-
sirea planurilor de înv mânt, a orarelor, a cataloagelor etc., m suri 
care s-au reflectat în calitatea acestui proces1. 

coala normal  era destinat  s  preg teasc  elevii pentru a deveni 
cadre ale regimentului, cu toate c  absolven ii acesteia puteau s  se 
angajeze ca dasc li în colile triviale din localit ile gr nicere ti. Cea 
de la Orlat a dat i pe unii dintre primii ofi eri români de gr niceri, 
care au participat la toate r zboaiele purtate de Austria cu prusacii, 
turcii i francezii, acoperindu-se de glorie. 

Conducerea colii normale era asigurat  de un director (Oberleh-
rer), secondat de 2-3 înv tori (Unterlehrer) i de un asistent sau 
preparator (Schulgehilfe, Sculpraeparant). Angajarea înv torilor 
din aceste coli avea loc pe baz  de concurs, numirea acestora fiind 
efectuat , pân  în anul 1819, pe baza recomand rii comandamentului 
regimentului, a Comandamentului General de la Sibiu, iar de la 1819 
de Consiliul Aulic de R zboi. Directorul colilor era i inspector al 
acestora, fiind membru al comisiei colare. În calitatea sa, de superior 
al tuturor colilor, purta titlul de Schulen-Direktor. Pentru înv torii 
colilor triviale, a c ror numire era efectuat  pe baza acelora i forme 
i de acelea i foruri ca i pentru cei ai colilor normale, exigen ele 

erau mai reduse2. 
Pentru o preg tire superioar  a dasc lilor, comanda militar  îi 

trimitea la studii pentru specializare. Cunoa tem c  în anul 1826 au ple-
cat, de la regiment, la Institutul Pedagogic din Laibach (azi Ljubljana, 
Croa ia) trei absolven i ai colii: Grigore Bejan, Chiril Cr can i 
Constantin Stejar3. 
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Datele referitoare la colile gr nicere ti de pe teritoriul Regimen-
tului I gr niceresc sunt relativ s race în informa ii referitoare la 
sfâr itul secolului al XVIII-lea i începutul celui de-al XIX-lea. Din 
documentele vremii afl m c , în aceast  perioad , num rul colilor a 
crescut mai ales în ara Oltului unde, fiecare sat mai mare dispunea 
de câte o coal . Este important s  le men ion m pe cele triviale din 
localit ile Lisa, Pojorta, Netotu (azi Gura V ii), Dejani, Vaida Recea 
(azi Recea), M rgineni, Sebe , Cop cel, Ohaba, inca Veche, Bucium, 
Be imbac (azi Olte ), Ileni, S scior, S v streni, ercaia i Scoreiu. 
Unele dintre colile men ionate s-au bucurat de un real prestigiu i 
reputa ie pân  în perioada dualismului. De preg tirea temeinic  din 
aceste coli au beneficiat numero i fii de rani din ara Oltului i de 
pe Târnave, studiile ajutându-i s  devin  ofi eri, notari, înv tori, preo i 
sau func ionari i intelectuali care au fost de un real folos na iunii din 
rândul c reia au provenit1. 

Alte coli, mai nou înfiin ate, care s-au bucurat de renume au 
fost cele din localit ile Voila, Vi tea de Jos, inca Veche, Baru Mare, 
Zeicani i Livadia. Din anul 1814 avem urm toarele date despre frec-
ven a în unele din colile regimentului: Orlat – 42 elevi, Ha eg – 37, 
Vaida Recea – 67, Jina – 35, Cugir – 30, Ve tem – 44, Tohanu Vechi 
– 50 i Racovi a 45, în total 370 elevi, ceea ce reprezenta un fapt deo-
sebit pentru perioada respectiv  în care majoritatea românilor erau 
priva i de acest element fundamental, coala, atât de necesar pentru 
emancipare i culturalizare. 

În anul 1834 colile mai sus men ionate au fost frecventate de 
un num r de 1.948 de elevi. Tot în acel an un num r de 9.898 elevi 
urmau cursurile serale de iarn , num rul acestora sporind la 10.910, 
în anul 18362. 

Începând cu anul 1826, la Institutul de Cre tere (educa ie) Militar 
(Militär- Erziehungshaus) de la N s ud – înfiin at în anul 1784 de 
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împ ratul Iosif al II-lea – s-a aprobat s  studieze anual câte 25 de 
elevi din Regimentul de la Orlat, astfel c  între anii 1826-1846 acolo 
s-au colarizat 70 de elevi, printre ei num rându-se mai multe 
viitoare personalit i gr nicere ti ale regimentului1. 

Disciplina sever  din colile gr nicere ti se men inea i se impu-
nea, frecven a la coal  fiind riguros urm rit . O descriere a metodelor 
pedagogice drastice practicate în aceste coli o dator m lui Sava 
Popovici S voiu, care, în anul 1835, frecventa coala gr nicereasc
din Ve tem. Acesta, în memoriile sale descrie, cu lux de am nunte, 
modul în care decurgea înv mântul gr niceresc la acea dat , dar i 
pedepsele crunte aplicate elevilor, acestea ducând la îndep rtarea de 
înv tur  dar i la alte urm ri nedorite. Astfel, unul din elevii colii 
din Ve tem, George Deac, fiind o fire neastâmp rat , exasperat din 
cauza numeroaselor pedepse aplicate asupra sa la coal , fuge de acas , 
în scurt timp ajungând un haiduc vestit în împrejurimi2. Despre 
modul cum erau pedepsi i elevii dar i p rin ii, avem m rturia unui 
fost elev al colii din Ve tem, Sava Popovici S voiu: „Nu voi uita pân
la moarte trista impresie ce a f cut, îndat  ce intrai în aceast coal
vestit …; abia g tase noul meu înv tor a macela cu un soi de nuiele 
muiate în ap  s rat  – a c ror lungime cam de un cot i jum tate, cu 
3-4 ml di e împletite i numai cam dup  l imea ezutului, despletite 
ca pleazna de la bici – pe când continua domnul fenrich3… apoi i la 
aceast  companie de gr niceri se preda disciplina milit reasc  în toat
puterea – de la mare pân  la mic, i de la b rbat pân  la muiere – cât 
nu mai vedeam alta în curtea colii… ca pedepse peste pedepse, în 
toat  forma, cu nuiele i bastoane… cât s  iei lumea în cap, nici mai 
c utând înapoi”4. 

Anul 1851 a reprezentat un an nefast pentru înv mântul gr nice-
resc. Prin decretul împ r tesc din 22 ianuarie 1851, pus în aplicare la 
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1 aprilie acela i an, regimentele gr nicere ti vor fi desfiin ate iar co-
lile de pe teritoriul lor vor fi predate în administra ia civil , suferind 
în timp o real  dec dere. În perioada 1851-1871 aceste institu ii de 
înv mânt se vor transforma în coli confesionale, înv mântul des-
f urat în cadrul lor fiind de slab  calitate. 

Revigorarea înv mântului din localit ile foste gr nicere ti se 
va relua în anul 1863, prin activitatea neobosit  a unor fo ti ofi eri. 
Rezultatele eforturilor acestora se va concretiza în anul 1871 când, 
împ ratul va aproba înfiin area unor coli pe teritoriul fostului regiment 
de la Orlat, numite „ coli gr nicere ti”. În literatura de specialitate 
precum i în publicistica vremii, sub denumirea de „ coli gr ni ere ti” 
se întâlnesc cele 21 de institu ii de înv mânt poporal române ti care 
au func ionat vreme de o jum tate de secol (1871-1921) într-o serie 
de localit i de pe teritoriul fostului Regiment 1 gr niceresc român de 
la Orlat. 

Confundate adesea cu colile na ionale i comunale care i-au 
desf urat activitatea în timpul grani ei militare (1765-1851), dar sub 
alt  jurisdic ie i într-o alt  organizare, unele dintre ele chiar în acelea i 
localit i, colile gr nicere ti au fost considerate, la acea vreme, printre 
cele mai bune coli de acest profil din întreaga împ r ie Austro-
Ungar 1. 

Localit ile unde au func ionat colile men ionate anterior, sunt 
urm toarele: 

- în actualul jude  Alba: Cugir; 
- în actualul jude  Bra ov: Cop cel, Lisa, M rgineni, Ohaba, 

Tohanu Vechi, ân ari (azi Dumbr vi a), Vaida Recea (azi 
Recea), Vi tea de Jos (Foto 3) i Voila; 

- în actualul jude  Hunedoara: Baru Mare (azi Baru), Cârji i, 
Ha eg (Foto 4), Râu Alb, Spini, Ve el; 
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- în actualul jude  Sibiu: Jina (Foto 5), Orlat, Racovi a (Foto 6), 
Scoreiu (Foto 7) i Ve tem (Foto 8)1. 

Înfiin ate, începând din toamna anului 1871, ca urmare a hot rârii 
reprezentan ilor fo tilor gr niceri din Regimentul 1 colile au fost 
conduse de un comitet, fiind sus inute din Fondul de montur  al fos-
tului regiment gr niceresc, transformat în anul 1861 în Fond scolastic 
( colar)2. 

Cu tot renumele de care s-au bucurat la vremea lor, i nu numai 
atunci, colile gr nicere ti – în fruntea c rora s-au aflat cunoscute perso-
nalit i transilv nene ca: David Urs de Margina (Foto 9), Constantin 
Stejar (Foto 10), Visarion Roman, Ilie M celariu, Vasile Petri (Foto 11), 
Ion Codru Dr gu anu, Augustin Bunea, Nicolae Togan, Ioan Boieriu 
.a. i în care au predat renumi i dasc li, dintre care amintim doar pe 

Ion Pop Reteganul, Victor Laz r, Ioan L z riciu, Ioan Agârbiceanu 
i Romul Simu – nu sunt suficient popularizate pentru a fi cunoscute, 

atât ca organizare, evolu ie i mod de desf urare a înv mântului3. 
Despre diferen a dintre localit ile foste gr nicere ti i celelalte, 

avem o m rturie a marelui istoric Nicolae Iorga care, în urma c l -
toriei prin Transilvania, consemna: „ i ast zi, n-are decât s  cutreiere 
cineva satele din vecin tatea Sibiului, ca s  observe în cultura i în 
apuc turile oamenilor, în situa ia lor economic , cultural i bisericeasc
urm rile acestei organiz ri gr nicere ti”4. 
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- cu toate problemele negative manifestate cu ocazia înfiin rii 
regimentului de la Orlat (disloc ri de popula ie, schimbarea 
confesiunii, introducerea unor reguli stricte în via a social , 
economic i religioas  etc.), localit ile componente ale regi-
mentului au cunoscut, în timp, o real  dezvoltare; 

- s-au introdus noi forme de manifestare a tradi iilor, importate 
din zonele de provenien  ale noilor locuitori, care au persistat 
în decursul timpului, pân  în zilele noastre; 

- agricultura a fost a ezat  pe noi principii, moderne pentru 
perioada respectiv , de exploatare a terenurilor i succesiune 
a culturilor; 

- s-a realizat un înv mânt de calitate, organizat, cu obligativita-
tea frecvent rii colilor, deschizându-se calea spre emanciparea 
românilor (fii gr nicerilor devenind subofi eri, ofi eri, preo i, 
înv tori sau ocupând diverse func ii în institu iile imperiului); 

- doar printr-o disciplin  strict i constrângere s-a reu it a se 
ob ine rezultate semnificative, în toate domeniile; 

- dup  desfiin area regimentului s-au depus eforturi consistente 
pentru ca localit ile foste gr nicere ti s  men in  tradi ia din 
vechea perioad i s  se continue un înv mânt de calitate în 
cadrul colilor nou înfiin ate. 
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Foto 1. Lista cu câteva coli de gr niceri (Muster-Liste, 1777) 
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Foto 2. Vechea coal  de gr niceri din Orlat (foto autor, 2000) 

Foto 3. coala din Vi tea de Jos (foto 1980) 
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Foto 4. coala din Ha eg (foto autor, 2010) 

Foto 5. Vechea coal  din Jina, ast zi demolat  (foto autor, 2000) 
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Foto 6. coala din Racovi a (foto 1980) 

Foto 7. Vechea coal  din Scoreiu (foto 1980) 
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Foto 8. coala din Ve tem (foto 1896) 

Foto 9. David Urs de Margina 
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Foto. 10. Constantin Stejar Foto 11. Vasile Petri 
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Amalia PAVELESCU 

Cultural Romanian – German Confluences and 
Interferences in M rginimea Sibiului and the 

Surrounding Villages 

The article presents Romanian and German confluences and interferen-
ces in M rginimea Sibiului, a well-known ethnographic region in Transylvania, 
Romania, that it is representative for mixed population villages. The focus of 
the study is on the ethnographic and lexical reciprocal influences, between 
Saxons and Romanians, but the author also underlines the importance of 
other relevant factors, such as geographical, historical, political, economic 
and psychological. Although the Romanians and Saxons lived together for 
more than 8 centuries, there was not any assimilation of either of these ethnic 
populations. Each one preserved its identity, but the impact of the other 
ethnic population was evident, whenever there were economic, practical or 
aesthetic interests, reasons and favourable conditions, visible or not. 

Key words. Saxons, Romanians, influences, confluences, Saxon villages, 
Romanian villages, households, churches, tables, cupboards, fur coats, shoes, 
Lucian Blaga, Otto Stein. 

Tematica confluen elor i interferen elor culturale necesit  o 
abordare interdisciplinar , în care informa iile i perspectivele oferite 
de istorici, etnografi, geografi, filologi i filosofi sunt în aceea i m sur
importante. Articolul de fa  prezint  o schi are a unei astfel de 
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abord ri, accentul c zând îndeosebi pe factorul etnografic i lingvistic. 
Zona de interes în studiul de fa  o constituie satele din M rginimea 
Sibiului i localit ile limitrofe acesteia. Referirea la satele înconjur -
toare este necesar  întrucât M rginimea Sibiului a avut numeroase 
leg turi cu localit ile ce nu apar in acestei zone1, influen ele fiind 
evidente i explicabile, prin factorii istorico-geografici comuni i 
hot râtori în evolu ia socio-cultural  a localit ilor în discu ie. 

Ceea ce caracterizeaz  satele din M rginimea Sibiului este asem -
n tor cu multe sate din Transilvania, unde românii i sa ii, al turi de alte 
popula ii, au locuit în aceea i vecin tate sau teritoriu comun, înc  din 
veacul al XII-lea, i pân  în secolul XXI. În Transilvania, unele sate au 
fost „curat” române ti, iar altele, cu popula ie mixt . În M rginimea 
Sibiului i satele înconjur toare situa ia este similar . Desigur, în satele 
mixte, influen ele reciproce dintre sa i i români sunt explicabile. 
Dar aceste influen e se reg sesc i în satele considerate „curat” româ-
ne ti. Cercetarea satelor dup  criteriul etnic, mai ales în satele mixte 
este necesar  atât pentru a putea afla i în elege rela iile sociale dintre 
români i sa i, cât i pentru a le cunoa te influen ele reciproce, vizibile 
în arta popular , limb i ocupa ii. Interferen ele existente definesc i 
individualizeaz  zona etnografic  a M rginimii. 

În pofida influen elor reciproce, diferen ele au persistat în timp, 
întrucât fiecare etnie a dorit s - i exprime i s - i p streze apartenen a 
la popula ia etnic  din care f cea parte i care se eviden ia în primul 
rând prin realit i vizibile, con tient i voit p strate – limb , obiceiuri, 
realiz ri materiale, art . 

Otto Stein considera c  limba i religia au fost factorii favori-
zan i în p strarea specificului fiec rei etnii în parte: 
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„Deosebirea graiului i mai ales deosebirea în religiune, care 
e strâns legat  cu via a sufleteasc i spiritual  a ranului i a omului 
mai primitiv, au fost cauzele care au determinat ca neamurile acestea 
dou  s  r mân  izolate cu datinile lor i cu tot ce se na te din via a 
sufleteasc ”1.

Nu dorim îns  s  asociem specificul fiec rei etnii, cu ideea de 
valoare, valoarea nefiind condi ionat  de etnie, cum sus in unele con-
cep ii etniciste referitoare la art . Lucian Blaga a comb tut astfel de 
teorii: „Etnicismul, în general cam cazon din fire, ine s  impun  artei 
un con inut în leg tur  cu via a istoric  sau actual  a poporului. 
Argumentele sunt îns  s race i neserioase”2. Leg tura, raportul, 
dintre art i etnie sunt explicate de Lucian Blaga prin „matricea sti-
listic  incon tient ”, specific  fiec rei etnii. 

„Creatorul de art  este legat de etnic prin matricea stilistic
incon tient  sau mai precis prin unele categorii abisale modelatoare, 
care intr  constitutiv i în opera de art . i aceasta e suficient! (s.a.). 
Creatorii de art  nu pot fi sili i, în nici un fel, de a aborda con inu-
turi, peisaje i subiecte na ionale, actuale sau istorice. Artistul, care 
va crea din profunzimile matricei stilistice, ce-l leag  par ial, nu voit, ci 
fatalmente, de etnic, are libertatea de a- i alege orice subiect. (s.a.)”3.

Dorin a i nevoia de comunicare dintre cele dou  etnii, 
necesit ile i condi iile comune, con tiin a apartenen ei la un grup 
etnic i voin a p str rii acestei apartenen e au f cut ca cele dou  tipuri 
de culturi etnice s  se interfereze i nu s  se izoleze sau o cultur  s  o 
asimileze pe cealalt . Fenomenul de difuziune subtil i discret
devine astfel firesc, fiind manifestat în limb , arhitectur , ocupa ii i 
valori. Obiceiurile i limba fiin eaz  de la sine, spre deosebire de 
drepturile i obliga iile fiec rei etnii ce sunt determinate de factori 
externi i sunt accepta i, în general, tacit, voin a individual  sau 
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colectiv  manifestându-se i impunându-se mai greu în situa ii mult 
dependente de factorii externi. 

Tr irea de veacuri împreun  a creat atât empatie cât i conflicte 
între cele dou  etnii1, generând în acela i timp o memorie colectiv , 
o percep ie i o reprezentare, o „ereditate” etno-cultural i social , 
specific  zonei M rginimii Sibiului. 

Influen ele i interferen ele în cadrul culturii spirituale sunt foarte 
pu in sesizabile i minore, fiecare etnie diferen iindu-se evident prin 
limb , (limbaj), religie i obiceiuri. 

În domeniul civiliza iei sau al culturii materiale mai ales, influen-
ele reciproce sunt mult mai vizibile, putând fi sesizate chiar i de 

nespeciali ti. Uneori îns  e dificil de delimitat influen a factorului 
etnic, de cel geografic sau istoric. Prezentând diferite tipuri de sate, 
existente în România („împr tiat”, „r sfirat”, „de vale”, „îngr m -
dit” i „uli ” („Strassendorf”), Romulus Vuia remarc  dificultatea 
de a încadra tipologia unui sat doar pe criterii etnice. Bazându-se pe 
o serioas  documenta ie, referindu-se la satele de tip îngr m dit, cum 
sunt cele din Transilvania (Poiana Sibiului, de exemplu), autorul dez-
v luie complexitatea problemei în a atribui satului de tip îngr m dit, 
o anume origine etnic i a nu lua în considerare i al i factori: 

„Unii dintre autori admit i faptul c  noii coloni ti au întemeiat 
sate îngr m dite, adic  adunate, pentru motive de ap rare, în noua 
lor patrie2

În privin a originii i form rii satului îngr m dit, în afar  de 
factorul geografic, mai trebuie luat  în considerare i influen a facto-
rului etnic. La început, când nu s-a cunoscut r spândirea atât de 
considerabil  a acestui tip de a ezare i raportul mai strâns cu factorul 
geografic, cei mai mul i dintre cercet tori au c utat s  arate originea 
proprie, na ional , a acestei forme de a ezare”(s.n) 3. 
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Romulus Vuia admite îns i c  fiec rui tip de sat îi apar ine un 
grup etnic1 i anume, „satul împr tiat, satul r sfirat i satul de vale 
sunt aproape exclusiv române ti”2, iar „Tipul de sat îngr m dit apar i-
ne i el, în marea sa majoritate, popula iei române ti” (s.n.).3

De asemenea, tipologia unui sat poate fi determinat i de evolu ia 
în timp. Autorul consider  c  Poiana Sibiului a fost ini ial un sat cu 
case izolate, care cu timpul, „prin sporirea popula iei s-a transformat 
în sat îngr m dit cu case dese.”4

Originea unei anume tipologii a satelor doar pe criterii etnice e 
comb tut  de Vuia i prin alte exemple, cum ar fi influen a numai a 
factorului etnic german, îndeosebi a triburilor francofone, în forma-
rea i r spândirea satului tip „uli ”, („Strassendorf”). 5

Diferen ele tipologiei satelor pe criterii etnice au fost remarcate 
i relevate cu deosebit talent de Lucian Blaga, într-un eseu din volumul 

„Ferestre colorate” (1926), intitulat Case române ti, dar i în Spa iul 
mioritic, din volumul Trilogia culturii (1949, 1969). Ne permitem s
cit m din acest eseu câteva fragmente sugestive pentru descrierea 
celor dou  tipuri de concep ii stilistice, una româneasc i alta s seasc . 
Descrierea plastic  trebuie asociat  de concep ia lui Blaga men io-
nat  anterior, referitoare la raportul dintre art i etnie. Filosoful nu-
i propune s  prezinte o ierarhizare a valorilor, ci doar s  sugereze 

poetic i filosofic o diferen iere i o „matrice stilistic ”, specific
fiec rei etnii i tip arhitectonic. 

„Str vechile, masivele sate s se ti i-au studiat mult i pân  în 
detalii – cel pu in a a pare – locul unde aveau s  fie cl dite. Din felul 
cum satele s se ti zac îndesate între drepte imaginare, se desprinde 
impresia de calcul. În alinierea caselor, în frontul lor compact, sim i 
prezen a unei energii umane canalizate colectiv, potrivit unui plan 
primordial impus naturii. Satele române ti sunt a ezate, nu mai întâm-
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pl tor, dar mai firesc, ele cresc din peisaj atât de organic, c  nici nu- i 
po i închipui, ca ele s  nu fi fost totdeauna acolo, unde sunt. În neorân-
duiala vie a acestor sate sim i prezen a unei imagina ii umane, care 
prelunge te natura pân  dincolo de ea, pân  în zone de miracol i de 
poveste. Te po i a tepta s  vezi ie ind de sub o poart  s seasc  o 
ma in  de treierat. Dintr-o cas  româneasc  te po i a tepta s  vezi 
ie ind pe Muma P durii. Sa ii, vechi coloni ti, neam de o dârz , stator-
nic i înceat  vrere, i-au ales, dup  criterii îndelung cump nite, 
p mântul unde aveau s - i ridice casele i s - i sape mormintele; ei 
au gustat precau i apa, au cânt rit lumina i au m surat cu grij
grosimea humei, s-au ferit prev z tori de în l imi prea accidentate i 
au încercat cu steagul i cu n rile direc ia vânturilor. Rânduiala 
aceasta chibzuit i-au p strat-o satele s se ti pân  ast zi. Ele n-au 
crescut cu entuziasm stângaci din peisaj, precum cele române ti; ele 
au fost aduse parc  în acest peisaj ardelean gata de-aiurea, prin 
v zduh sau pe alt  cale, dintr-o ar  unde anemia solului i-a înv at 
s  converteasc  natura la pravila lor, s  munceasc  drept i cuminte, i 
cu o geometric  statornicie, ce nu sare niciodat  din f ga . Satele 
române ti, în l ate vertiginos pe o muchie, luând piepti  o pr pastie, 
sau împr tiate într-o vale ca turmele, s-au n scut parc  din inspira-
ia capricioas  a naturii îns i, în mijlocul c reia ele sunt a ezate. 

Casele s se ti stau cot la cot, alc tuind împreun  un singur mare zid 
c tre strad , severe, cu ferestre înalte, care nu îng duie nici o privire 
dinafar , i purtând pe frontispiciu conven ional câte o maxim  biblic : 
comuna s seasc  e o colectivitate ra ional  de oameni închi i, fiecare 
având, nev zut pe frunte imperativul categoric. Casele române ti sunt 
mai liber laolalt , ele sunt desp r ite i distan ate prin gr dini, au prid-
voare împrejur, i ferestruici a a de joase c  po i vedea totul în untru; 
casele formeaz  grupuri nesimetrice ca ranii când se duc în dezordine 
la o înmormântare sau la o nunt : comuna româneasc  e o colectivitate 
instinctiv  de oameni deschi i, iubitori de pitorescul vie ii”1. 
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În partea final  a citatului reprodus, dar i în fragmentele 
urm toare, L. Blaga l rge te orizontul descrierii pe criterii etnice i 
arhitecturale ale satelor, ad ugând o alt  dimensiune, aceea etno-
psihologic  ce e reflectat  în tipul de a ezare, croial i rânduial  a 
gospod riilor s se ti i române ti. 

Dup  descrierea de ansamblu a specificului satelor pe criteriul 
etnic, cu men ionarea stilurilor diferite de arhitectur  a bisericilor, în 
acela i stil filosofico-poetic, autorul caracterizeaz i cele dou  tipuri 
de case, româneasc i s seasc , cu asocieri temperamentale i carac-
teriale specifice fiec rei etnii: 

„Casele s se ti, de i bogate, sunt reduse la util; casele române ti, 
de i în cea mai mare parte s race, ne întâmpin  pretutindeni, cu bel u-
gul lor de inutilit i, dovad  numai pridvorul cu stâlpii care-l înconjur
de obicei. Aceast  horbot  de inutilit i a caselor române ti m rturi-
se te nu numai despre prezen a unui sim  artistic. Remarca aceasta 
prezint  un interes relativ. Inutilit ile m rturisesc în primul rând 
despre o pornire nativ  a sângelui, care se vrea cu orice pre  stator-
nicit într-o lume de pitoresc. Casa s seasc  are la temelie mai mult o 
concep ie etic  decât estetic , despre rosturile vie ii. Sasul e preocupat 
de securitatea economic i moral  în raport cu natura, cu vr jma ul 
i cu cerul. Via a întreag  el se tot asigur  pe toate aceste planuri. 

Sa ii sunt ingineri n scu i, ei impun naturii ordinea din sufletul lor, 
ei î i aliniaz  casele prin hot râre colectiv  de a se ap ra în front 
masiv de orice element de nesiguran . Românul se adapteaz  la natur
supersti ios; insuficient educat în aceast  direc ie, el nu- i prea orga-
nizeaz  destinul, din proprie ini iativ , ci silit doar de grave întâmpl ri; 
dar i prin firea sa el se a eaz  mai curând într-un raport de vasalitate 
plin  de încredere fa  de destin”.1

În 1933, Otto Stein caracterizeaz  specificul caselor române ti 
i s se ti, printr-o descriere de tip etnografic, eviden iind asem narea 

dintre acoperi urile caselor române ti i s se ti: 
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„E acoperi ul înalt foarte caracteristic cu un fronton triunghiular, 
care se g se te la toate casele s se ti din inutul Sibiului. Acest fron-
ton triunghiular e doar o caracteristic  a caselor s se ti împrumutat 
i de s cui, cu toate c  începe ast zi s  fie înlocuit mai cu seam  în 
ara Bârsei, sub influen a ora ului, cu frontoane obtuze. Toate casele 

române ti din inutul Sibiului au frontoane triunghiulare, chiar dac
nu sunt din c r mizi, ci din lemn, sau din nuiele împletite, i chiar dac
nu sunt acoperite cu igle, ci cu indrila i cu paie”1. 

Influen ele arhitecturale germane se constat i prin existen a 
caselor de tip francon. Acestea se caracterizeaz  prin a ezarea per-
pendicular  pe strad , prin intrarea în curte, printr-o poart  mare, 
boltit i o porti , cu a ezarea urei (termenul însu i este de origine 
german ), paralel  cu strada. Exemplu: casele din R inari, Orlat. 
Influen ele existente în construirea caselor române ti se explic i 
prin faptul c  sa ii erau, i sunt chiar i ast zi, foarte buni zidari, 
dup  cum vom explica i prin alte exemple. 

Autorul concluzioneaz  c  exist  o mare asem nare între casele 
române ti i cele s se ti, în inutul Sibiului: 

„Gospod riile române ti din comunele unde sa ii i românii 
tr iesc laolalt  se conform  în întregime cadrului compus de sa i, dar 
chiar i satele curat române ti au aceea i înf i are extern . Sunt tot 
sate de drum (Strassendörfer) chiar dac  au popula ia lor româneasc
de la început”2. 

„În satele din jurul Sibiului în care sa ii i românii locuiesc îm-
preun , nu exist  deosebire între-o cas  a unui român bogat i aceea 
a unui sas, întrucât i pridvorul („Laube”) se g se te. (Comunele 
Hosman i Cristian). Dar chiar i în satele curat române ti (R inari, 
S li te, Gale ), casele nu sunt la fel ca cele din Vechiul Regat”3. 

Aceast  asem nare a caselor nu a fost îns  permanent . Cu 
secole în urm , românii erau restric iona i în ceea ce prive te construirea 
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caselor dup  modelul s sesc. Pân  la sfâr itul secolului al XVII-lea, 
românii n-aveau voie s  fac  cas  la strad , iar ferestrele lor trebuiau 
orientate numai spre curte1. Începând din secolul XX, casele din 
satele mixte, atât ale românilor, cât i ale sa ilor, au început s  „copieze” 
construc ii or ene ti. Moda, imita ia, stadiul de civiliza ie, tendin a 
de a nu fi mai prejos decât semenii, de a etapa, sunt factori determinan i 
în asimilarea unor tipuri reprezentative de construc ii arhitectonice. 
De altfel exist i expresiile, no iunile de „partea de la strad ” a 
casei, „fa ada casei” care trebuia s  fie mai frumoas  decât partea din 
spate, ce d dea spre curte. 

Dup  20 de ani de la Revolu ia din 1989, sub influen a occiden-
tal  probabil, jinarii, fac casele cu spa iu de 5-6 m distan  de la strad . 
Mul i î i stric  casele cele vechi i pe locul lor, cu banii câ tiga i prin 
munc  necalificat  în str in tate (Germania, Italia, Spania, Turcia, 
Cipru, Noua Zeeland , America) î i reconstruiesc casele2. Influen ele 
arhitecturale sunt în cazul acesta determinate nu de confluen e în cadrul 
unui teritoriu comun, ci de contactul extern, cu o alt  civiliza ie. Indi-
ferent de calea prin care s-a produs influen a, ea e rezultatul dorin ei 
de progres i estetic specific tuturor neamurilor. Deci, în explicarea 
unui anume specific arhitectural trebuie s  avem în vedere pe lâng
factorii geografici, istorici, economici, i pe cei estetici i psihologici ce 
se încadreaz  în comportamentul general uman. 

Interferen ele între arhitectura s seasc  (gotic ) i cea româneasc
sunt evidente i în felul în care sunt construite bisericile3. De exemplu, 
Bisericile din S li te, Gura Rîului, Turnu Ro u. Biserica Mare din 
S li te, zidit  în anul 1784, seam n  cu bisericile brâncovene, îns
are alipit un turn s sesc, greoi4. 
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Otto Stein constat  c opronul i ura sunt de origine s seasc , 
nu doar pentru c  denumirile acestora sunt s se ti, ci i întrucât opronul 
i ura existau în aceast  form  doar în inutul Sibiului1. 

Romulus Vuia l rge te mult orizontul de cunoa tere al originii 
urei i l mure te pe deplin r spândirea ei: 

„…r spândirea urei e în leg tur  cu sistemul de treierare. Astfel 
ura o întâlnim îndeosebi în zona v ilor, în regiunile deluroase i 

muntoase ale Transilvaniei unde se treier  cu îmbl ciul. În Banat, de 
pild , unde cerealele sunt treierate cu ajutorul cailor în aer liber, în 
„area” cur ii, ura lipse te. [...] 

ura este un component al cercului cultural al Europei centrale, 
de unde s-a r spândit spre est i sud est. […] 

În ce prive te tipurile de ur , prima form , cea cu trei înc peri 
(uneori numai dou : ura i poaiata sau grajdul) cu aria de treierat 
la mijloc i cu cele dou  grajduri, la cele dou  capete ale urii i cu 
deschiz tura cea mare din fa a urii e de origine vestgerman . De 
unde s-a r spândit peste rile sudete i carpatice i a p truns spre 
est profund în Polonia i spre sud-est pân  în Transilvania”.2

Vuia exemplific  existen a urei în Mun ii Apuseni, Cluj, Turda, 
zona P durenilor, Bran.3

Desigur, difer  mult cele dou  modalit i de descriere i tipolo-
gizare a satelor române ti i s se ti prezentate în paginile anterioare, 
una etnografic  (Otto Stein i Romulus Vuia), alta metafizic , realizat
de Lucian Blaga, ce nu se poate încadra rigorilor tiin ifice, ea bazân-
du-se mai mult pe intui ie. Totu i, realitatea poetic prezentat  de 
Lucian Blaga transpare, este sugestiv i reprezentativ . Talentul ingine-
resc i de bun meseria , înn scut al sa ilor, eviden iat de Blaga, i-a 
pus amprenta pe numeroase realiz ri materiale i s-a imprimat în 
memoria mentalitar  colectiv  din comunit ile s se ti i române ti. 
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Sa ii, zidari renumi i i mult aprecia i, oameni de cuvânt, f ceau case 
i românilor din M rginime, din Jina, pân  în R inari1. 

Aportul zidarilor sa i ce lucrau i pentru românii din satele 
române ti constituie o important  explica ie a asem n rii arhitecturale 
a caselor din M rginime. i aceasta întrucât interferen ele culturale 
dintre sa i i români nu proveneau doar din rela ii formale, ci aveau 
la baz  realit i economice i sociale fundamentale, ce la rândul lor 
generau alte tipuri de interferen e. În Dobîrca i Miercurea Sibiului 
erau foarte mul i zidari sa i, care f ceau case prin toate satele din 
M rginime, de la funda ie, pân  la acoperi . În timpul construirii, sa ii 
st teau i mâncau la gospodarul pentru care lucrau. Me terii erau 
pl ti i cu bani, dar i cu produse, dup  cum se în elegeau2. 

Un alt exemplu al interferen elor economice, în afara celor refe-
ritoare la munca pl tit  sa ilor de c tre români (în bani sau în produse), 
pentru munca de zidar, este cel al împrumuturilor b ne ti pe care sa ii 
din Gîrbova3 le-au f cut de la poienari, în timpul marii crize economice
din prima jum tate a secolului XX: 

„În ajunul crizei economice început  în anul 1929, majoritatea 
sa ilor înst ri i s-au trezit datori, cei mai mul i la poienari, cu perspec-
tiva de a nu mai face fa  nici m car dobânzilor. Un mare oc pentru 
via a economic i politic  local  a fost criza din 1929-1933. În aceast
perioad , datoriile la împrumuturile contractate de la b nci i c m tari 
au crescut foarte mult. C m tarii de la care se împrumutau gârbovenii 
cel mai mult erau poienarii, întrucât de la c m tari se pretindeau forme 
mai pu ine decât de la b nci [...]. 

Majoritatea datornicilor c tre poienari erau ranii sa i înst -
ri i, în care aveau mai mult  încredere c m tarii. Pe ace tia îi taxau 
de produsele agricole, ce le vindeau ulterior la pre uri urcate, în alte 
localit i”4. 
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Raporturile dintre sa i i români fiind strânse i permanente sunt 
evidente mai ales prin interferen ele lingvistice, din diferite registre, 
precum meserii, port. 

Limba român  a împrumutat din limba german  (s seasc ) multe 
cuvinte referitoare la zid rie, unelte i construc ii: igl de la Ziegel, 
mortar (malt r) de la Malter (Austria) sau Mörtel1; caf r, «c prior la 
acoperi ul casei», (s s. Kafer); foast n( ), «scândur  cu grosimea de 
5 cm», germ. Pfosten; glaspapir, «hârtie pe care a fost lipit un strat 
de sticl  pisat , folosit  la cur at i lefuit lemn», germ. Glaspapier;
ra p l «pil  cu din ii mari», germ Raspel; ur , «construc ie anex  la 
o gospod rie rural , în care sunt ad postite diverse unelte, i unde se 
depoziteaz  nutre , lemne etc.», germ. dial. Sch r, s s. Schyren2; boc
«lemn scurt i gros, având diferite întrebuin ri», germ. Boch; taf n( ),
«la  cu grosimea de pân  la 10 cm., germ. Staffel «speteaz »; vant 
(pl. vanturi), «grinzile care se pun deasupra pere ilor» (germ. Wand, 
«perete»3, Wandrute înseamn  «grinzile mari, cari se sprijin  pe perete 
i suport  acoperi ul»4, rast «o grind , pe care odihne te (rasten = a 

odihni) greutatea principal  a acoperi ului»5; dorn «unealt  de o el, 
sub form  de cui, cu care se fac semne pe lemnul ce trebuie prelucrat», 
germ. Dorn6; trepte, dialectul s sesc (Träp, Treppe)7. 

Împrumuturile lingvistice din domeniul construc iilor se explic
atât prin faptul c  me terii erau sa i, cât i prin evidenta realitate c
între români i sa i exista comunicare, ajutor, lucru în comun sau 
pl tit. Nu doar sa ii lucrau pentru români, dar i românii lucrau pentru 
sa i, ceea ce, desigur, a avut influen i asupra limbii: 

„Sa ii gîrboveni boga i au tiut totdeauna bine române te, deoa-
rece gospod riile lor erau tot timpul pline cu servitori i muncitori 
români. Sa ii s raci vorbeau mai prost române te, în special cei din 
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uli a C rpini ului i din cap tul satului din jos. Nu-i de mirare dac
dialectul s sesc al gîrbovenilor a fost influen at de români”.1

Interferen ele lingvistice s-au datorat atât factorului ocupa ional 
i economic, cât i conjuncturii politico-istorice. Limba german  era 

obligatorie în coala de la Orlat, Orlatul fiind atât punctul de comand  al 
Regimentului 1 de gr niceri români2, cât i un important centru colar. 
Aici veneau s  înve e „tineri din întreaga M rginime i chiar din ara 
Oltului i a Ha egului.”3

coala din Orlat a devenit cu faim  prin severitatea cerin elor 
referitoare la folosirea limbii germane: 

„În comunele «sta ii de companie» cum era Orlatul, elevii erau 
obliga i s  vorbeasc , în coal , între colegi i pe strad , numai limba 
german . Limba român  se vorbea doar în familie. Cel ce vorbea 
limba român  în afara familiei era pedepsit s  poarte o «t bli  pe 
care era zugr vit chipul unui m gar» pe care o purta ag at  de gât, 
iar sâmb ta era pedepsit cu lovituri de nuia. Se preda în limba germa-
n : citirea, scrierea, compunerea, gramatica, pom ritul i stup ritul; 
numai catehismul (religia) se preda în limba român ”.4

Rolul colii din Orlat în însu irea limbii germane a fost unul 
deosebit, întrucât a avut continuitate mare i rezultate remarcabile 
înc  din perioada când înv tura nu era la mare cinste pentru rani, 
nefiind considerat  de c tre ace tia o trebuin  important : 

„La Orlat, în anul 1775, coala avea un num r de 22 de elevi, 
din care 6 tiau s  citeasc i s  scrie atât în limba român , cât i în 
limba german ”. 5

Interferen ele lingvistice se explic  îns  în primul rând prin 
convie uirea îndelungat  între români i sa i, în pofida conjuncturii 
istorico-politice favorizante doar pentru folosirea limbii germane: 

                                                



123

„Limba român  o vorbeau to i sa ii, în urma contactului perma-
nent între români i sa i. La anul 1701, în comuna Turni or, se pedep-
sea cu 8 dinari acela dintre sa i, care între ei vorbeau române te. La 
Apodu de Jos, fata lui Ga par Achnirs este pedepsit  cu «3 fun i de 
cear », fiindc  participase la jocul românilor”.1

Interferen ele dintre sa i i români se oglindesc i în elemente 
împrumutate din tipuri de mijloace de transport, din portul popular, la 
aceasta contribuind, desigur, i factorii climatici, practici i estetici. 

Relieful diferit de cel din Germania a determinat împrumutul de 
la români a unui tip de c ru : 

„Venind cu aceste care, pe cari erau înc rcate bunurile lor în 
patria lor nou , deluroas , ei trebuiau s - i construiasc  care mai 
mici, c ru e, pentru accesul dealurilor pe drumuri piezi e cu întors -
turi multe i foarte scurte, i în acela i timp, s  a eze i furci pe ele. 
Atunci ei i-au luat ca model c ru ele i furcile românilor, de la care 
au adoptat i denumirile noi2. 

i c ru ele române ti au împrumutat de la cele s se ti: 
„…c ru ele române ti posed  multe p r i componente, cari cu 

toate c  sunt împodobite în mod românesc, sunt speciale ale carelor 
germane. Astfel irigla carelor române ti e o component  german , 
întocmai cum denumirea ei provine din limba german , (Schrägel, 
diminutiv de la Schragen)”3. 

Sa ii venind dintr-o clim  mai cald  au fost nevoi i s  foloseasc
cojocul, pieptarul i c ciula, dup  modelul v zut la români4. Desigur, 
condi iile geografice au impus aceast  cerin  de îmbr c minte, dar, 
prin forma adoptat  a îmbr c mintei i prin cuvintele întrebuin ate 
pentru aceste piese, influen ele în port sunt în acela i timp i interet-
nice, nu doar climatice. 
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Alte tipuri de haine ce au fost purtate de sa i demonstreaz
influen a portului s sesc asupra celui românesc: „Mânecarele sau 
vestele, cari posed  o croial  asem n toare cu pieptarele de blan
sunt împrumutate de sa i, dac  sunt f cute din postav albastru sau 
negru de târg, c ci i denumirile lor «laib r» i «rec l» se trag din 
dialectul s sesc, din «Leibel» i «Rekel» (dim. de Rock)”.1

Laib rele, haine de iarn  îmbl nite, scurte au ap rut sub influen a 
ora ului, consider  E. Br escu.2 Având îns  în vedere terminologia 
folosit , influen a s seasc  nu se poate nega, al turi de cea determi-
nat  de mod i urbanism, influen e în aceea i m sur  considerabile. 

Hainele purtate de români împrumutau uneori termeni i stil 
s sesc de croial . De exemplu, piesa de îmbr c minte mai scurt  purta 
numele de rec l, dar dac  era mai lung  (cam trei sferturi) se numea 
undr .3

Felul în care sa ii î i brodau c ma a la guler este un împrumut 
de la români, sa ii numind ornamentele de la guler în form  de ciucuri 
„Tschukur”.4

Chiar i felul în care sa ii î i purtau c ma a constituie o influen
româneasc : 

„…obiceiul sa ilor de a l sa s  atârne c ma a deasupra pantalo-
nilor într-o l ime de-o palm , s-a n scut în Ardeal, nu din cauza influ-
en ei cadrului geografic, ci mai mult din cauza influen ei românilor”5. 

O alt  influen  în portul s sesc a fost velitura româneasc , 
purtat  de femei, una din cele mai interesante broboade din zon , 
deosebit de complicate, ce se poate reg si în broboada s seasc 6. 

Influen e pot fi constatate i din partea sa ilor la români. Astfel 
românii au împrumutat cuvântul or , dar i piesa de îmbr c minte 
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respectiv , de origine s seasc  (Sch rze), purtat i de românce 
(c trin e). 

De men ionat c  în unele sate, mai ales în Orlat, Gura Râului, i 
b rba ii purtau or „menit a proteja izmenele i cioarecii.”1 Influen a 
s seasc  este evident  în acest exemplu, mai ales c  localit ile men-
ionate erau în contact mai strâns cu sa ii: Orlatul era sediul 

regimentului, în apropriere de Cristian, sat s sesc, iar localitatea Gura 
Râului se afla în vecin tate. 

Ghetele i cizmele au fost de asemenea „împrumutate” de la sa i, 
consider  unii autori2. Nu neg m rolul sa ilor asupra stilului de înc l -
minte, dar, renun atul la opinci e în acela i timp urmarea unei evolu ii 
fire ti pe scara istoriei, indiferent de influen e. Influen ele s se ti totu i 
exist i ele sunt explicabile. La Orlat cei înregimenta i erau obliga i 
s  poarte ghete de calitate care s  fie u or de procurat i nu foarte 
scumpe. În zon , se afla atât materia prim  necesar , cât i mâna de 
lucru specializat  în f cutul opincilor. De exemplu, în Gura Râului 
au fost men iona i 10 cizmari3, în Orlat, în 1777 au fost recenza i 40 
de cizmari4, la S li te, în secolul XIX-lea, peste 30 de cizmari, în 
secolul XX, la Poiana, 155, la R inariu doar „6 m e tri, 1 calf i 2 
înv cei”, „ce nu pot face satisface decât o mic  parte a cererilor”6 . 
În acest context, este evident c  cizmele i ghetele au fost folosite în 
M rginime mai devreme i pe scar  mai larg  decât în alte regiuni, în 
aceea i perioad  istoric , datorit  influen ei germane, dar i condi-
iilor ocupa ionale favorabile, materia prim  fiind din bel ug în regiune. 

Cuvintele de origine s seasc , ciorapi – tramp li („Strumf – 
Strumfe”) i rochie (Rock” „androk” – o rochie de postav purtat
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iarna) sunt de asemenea de origine s seasc 1, ceea ce demonstreaz
împrumutul lingvistic, dar i de port. Influen a este îns  determinat
i de factorul mod i mediu or enesc. 

Folosirea de c tre români a motivelor „decorative florale, dar 
nu i coloristice, de pe panglicile i baticurile specifice «landlerilor», 
pe batistele care împodobeau (înc  împodobesc) costumul festiv sau 
steagul de nunt , purtate cu prilejul unor manifest ri precum nunt , 
crai i juni constituie un exemplu al prelu rii de c tre români a unor 
motive decorative, de la «landleri».”2 „Împrumutul” men ionat e deter-
minat de data aceasta nu de ra iuni practice, ci estetice. În acela i 
timp îns , motivele decorative comune sunt i rezultatul mediului de 
via  comun, creatorii inspirându-se din aceea i realitate, acelea i 
flori ca surs  de inspira ie. De altfel, dup  cum vom preciza pe 
parcursul acestui articol, motivele florale sunt comune i în satele 
„curat” române ti, cum este R inarul. 

Similitudini, interferen e exist i în ceea ce prive te interiorul 
caselor s se ti i române ti. Spre exemplificare, amintim doar patul 
înalt, specific în multe gospod rii. 

„Patul înalt, care pân  la tavan este acoperit cu perine […] este 
mândria fiec rei r nce”3, scrie Otto Stein. 

i la români exista „patul înalt” împodobit cu perine sau es turi. 
La Poiana i Jina, es turile erau etalate pe o poli  fixat  în spatele 
patului. „Stivele de desagi atârnau cu oluri de lân , împ turite, formând 
un ir compact de o în l ime de circa 120 cm, la peretele din fund”4. 

Interferen ele, similitudinile constatate sunt o consecin  nu doar 
a rela iilor de vecin tate între cele dou  etnii, ci i a unei forme i 
dorin e de expresie a esteticului, a valorii, a bun st rii, specifice spiri-
tului uman universal, precum am men ionat în paginile anterioare. 
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Contextul comun de vie uire, cu acelea i (sau f r ) influen e externe, 
determin  forme asem n toare de valori estetice. 

Piesele de mobil  din casele române ti au fost f cute în cea mai 
mare parte de me te ugari sa i, ornamentica putând fi îns  diferit 1. 

„Ele au fost destinate pentru români, dar nu se deosebeau de 
cele s se ti decât în ornamentele lor pictate. De multe ori ele erau 
absolut la fel cu cele s se ti, au fost totu i cump rate i duse în sat. 
Dar acolo un pictor ran românesc le-a ornamentat din nou dup  gustul 

ranilor români”2. 
Referitor la interferen ele în ornamentic , preciz m c  acestea 

sunt variate ca form  de receptare. De exemplu, afar  de alternativa 
de a- i ornamenta piesa de mobilier dup  gustul românilor i nu al 
sa ilor, dup  cum men ioneaz  Otto Stein, exista i posibilitatea ca 
românii s  prefere ornamentica s seasc . De exemplu, în multe case 
din M rginime erau expuse farfurii ornamentate de sa i, pentru c
românilor le pl cea cum ar tau. Muzeul din Jina are câteva exponate 
de ceramic  s seasc  procurate din casele românilor. Apoi a existat i 
posibilitatea ca ornamentica s seasc  s  fie realizat  de me teri români 
vesti i, cum este cazul unei desenatoare românce din R inari, care 
picta mobilier.3 Mobila pictat  la R inari era binecunoscut 4, existând 
aici un centru puternic de unde piesele se r spândeau i în alte sate. 
Mobila pictar  era în dou  variante: „una cu culori mai tari, fond maro 
sau albastru închis, de pe la jum tatea veacului trecut, i alta mai nou , 
de la sfâr itul aceluia i secol, cu fond gri -bleu. […] Indiferent de 
fondul cromatic (maro, albastru închis sau gri-bleu) suprafa a lavi elor 
e pictat  cu motive vegetale, de obicei ro u i verde, mai rar albastru 
i galben”5. 
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Tipul piesei de mobil  ca i modul de execu ie al acesteia erau 
diferite la români i sa i, dar împrumuturile, interferen ele au existat, 
iar în timp, au ap rut multe similitudini: 

„Masa r neasc  a românilor, de exemplu, e descendentul mesei 
r ne ti germane, care la rândul ei a parvenit din tronurile germane. 

Dar i patul cel mai simplu românesc nu e altceva decât un tron pu in 
adânc cu picioare prelungite dar f r  capac. Scaunul cu je , care exist
în fiecare camer , dar numai unul singur a fost împrumutat de la sa i. 
C ci s-a luat i numele lui din dialectul s sesc unde «Säts» înseamn
un loc de ezut mai comod”1. 

Masa la care face referire Otto Stein e unul dintre numeroasele 
tipuri i variante de mese întâlnite în M rginime, cunoscute sub numele 
de mas  gotic . Ea se întâlne te nu doar în satele din jurul Sibiului, ci 
i în alte p r i ale Transilvaniei, fiind rezultatul atât al influen ei s se ti, 

cât i al ora ului în general2. 
În ceea ce prive te influen a sa ilor în modele i tipurile de 

dulap folosite de români, Otto Stein ne comunic  urm toarele: 
„În timpuri i mai noi exist  de multe ori i dulapuri, cari s-au 

luat tot de la sa i, fiindc  i se zice chiar «Coast n», cuvânt provenit 
din dialectul s sesc. Arm roaia, firida din perete, întrebuin at  de 
demult ca dulap, î i trage doar numele din latinescul „armarium”, dar 
fiindc  în Vechiul Regat nu se g se te nic ieri, i din contr , e r spân-
dit  în Ungaria de Nord la germanii coloni ti de acolo i chiar i în 
Germania, desigur românii din inutul Sibiului au luat-o de la sa i”3. 

Cuvintele folosite pentru piesele de mobilier, desigur, sugereaz
originea „etnic ” a obiectului respectiv. Trebuie îns  men ionat c  dac
românii g seau un cuvânt potrivit pentru un obiect specific s sesc, 
foloseau un cuvânt românesc. Astfel, arm roaia e cunoscut  la români 
i sub numele de blidar – Fântânele; cornorar – S li te; blid rel – Rod 4. 
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Varietatea decora iunilor pe mobil  este destul de mare. În 
R inari, de exemplu, „se g sesc cele mai felurite exemplare, începând 
cu florile f cute de rani pe fe ele mobilelor într-o form  stilizat  cât 
se poate de aspru i terminând cu picturi ce reprezint  o valoare 
superioar 1. 

Piesele de mobilier au avut numeroase forme, variante i decora-
iuni, în func ie de modul de confec ionare (uneltele folosite),2 perioada 

istoric , moda timpului, locul în care erau folosite (la stân  sau în sat)3

starea material i gustul estetic al gospodarului. 
În acest context trebuie receptate interferen ele între tipul de 

mobilier s sesc i cel românesc. Contextului men ionat anterior trebuie 
s -i ad ug m rolul centrelor de mobil  (R inari, S li te) i târgurilor. 
În S li te, dup  primul r zboi mondial, se confec iona mobil i pentru 
târguri4. 

Interferen ele dintre sa i i români au fost favorizate de traiul în 
comunit i învecinate sau acelea i comunit i, divizate îns  pe criterii 
etnice, dar cu trebuin e i posibilit i asem n toare sau identice. 

Utilizarea unor regionalisme de origine s seasc  este o dovad
a unor astfel de interferen e, ivite în contexte de dependen , ajutor, 
activitate comun  în cadrul vecin t ii sau de rela ii economice necesa-
re: exemplu, a coc i sau coc ial , [germ. kochen] (a g ti) fund (unitate 
de m sur , englez i american  pentru mas , egal  cu 0,453592 kg), 
[germ. pfund], felder  (unitate de m sur  de capacitate pentru cereale, 
egal  cu circa 20 de litri), [s s. fyrdel]. 

Exemplele se pot l rgi i cu activit i dedicate petrecerii timpului 
liber. Astfel, fanfara, specific  comunit ii s se ti a fost introdus i 
în satele române ti. S-au înfiin at fanfare în Orlat (1905), Poiana (1909), 
Gârbova (1913). Dup  1918, „fanfarele au luat avânt, înfiin ându-se 
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aproape în fiecare sat din M rginime”, dar s-au destr mat dup  cel 
de-al doilea r zboi mondial.1 Fanfarele participau la diferite s rb tori 
na ionale, maialuri, petreceri. Cu ocazia s rb torilor p store ti, fanfara 
din Poiana (sat „curat” românesc) mergea pe la stâne.2

Interferen ele etno-culturale din zona cercetat  sunt evidente, 
dar nu singurele care determin  specificul regional. Factorii istorici 
geografici, comerciali, industriali, al turi de al i factori culturali au 
un rol de asemenea remarcabil. 

Traian Herseni consider  c  în M rginime sunt multe particula-
rit i locale i nu zonale: 

„În aceast  zon  etnografic  de margine, unde se întâlnesc atâtea 
înrâuriri, unde se îmbin  atâtea determinisme, unele geologice i 
geografice, altele sociale i culturale, efectele au înflorit cazuistic, 
nu tipologic, particularistic, nu generalizator, local, nu zonal”3. 

Istoricul I. Moga insist , în schimb, tocmai pe influen e reciproce 
dintre neamuri, care determin  specificul zonei: 

„…dac  fiecare neam a avut pe p mântul acestei provincii o 
evolu ie proprie, specific  lui, nu exist  nici un spa iu, oricât de restrâns 
pe teritoriul Transilvaniei, pe care s  nu se fi încruci at influen ele 
reciproce, determinate în primul rând de întrep trunderea pân  la 
disperare a neamurilor între ele, încât pe teritoriul Transilvaniei nu 
se poate trage o linie desp r itoare etnic . Aceast  întrep trundere a 
f cut ca orice eveniment petrecut în sânul unui neam s  aib  reper-
cusiuni directe, pozitive sau negative, asupra celorlalte neamuri”, 
fapt pentru care „nici un fenomen istoric transilvan nu poate fi judecat 
izolat, ci în complexitatea cauzelor, a desf ur rii i a consecin elor 
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lui, v zute în totalitatea compozi iei etnice, sociale i economice, a 
regiunii cel pu in, dac  nu a întregii provincii”1. 

În concluzia studiului nostru, subliniem c  cele dou  puncte de 
vedere referitoare la caracteristicile ce definesc o zon  etnografic , 
prin accentul pus pe factorii exteriori etniei sau pe factorii etnici, con-
verg i sunt complementare. Fie c  accentul cade pe local, particular, 
fie pe general, zonal, pe factorii ce in sau nu de etnie, influen ele 
etnice, dar i cele exterioare etniei sunt o realitate. Specificul etnogra-
fic al M rginimii Sibiului e determinat tocmai de confluen ele n scute 
dintr-un teritoriu comun, în care intr  în joc atât factorii economici, 
geografi, istorici, politici, estetici, psihologici i conjuncturali, de natur
divers , cât i factorii de natur  etnic , în care interesul material i 
estetic individual i colectiv al fiec rei etnii sunt precump nitoare. 
Doar prin aceast  corelare trebuie analizate i privite interferen ele 
etnoculturale prezentate în acest articol. 
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Dumitru BATÂR 

Changes in Family Dynamicsin Rural Communities. 
Case Study: M rginimea Sibiului 

Although communities remain rooted in a stable rural and also agricu-
ltural dominant areas, we can also identify several changes in family dynamics. 

These changes are reflected first on the traditional elements then 
leading to a modernization of family size in the rural community. 

D.Sandu challenges us to understand modernity in three ways: 
- Long term modernity that involves the development of agriculture 

stage to the industrial stage, then to the postindustrial and post-
modern ones; 

- Modernity works as a perennial process of change, it opposes 
routine and speaks more toward novelty; 

- Modernity is seen more in the center and delimits itself from the 
periphery (Sandu, 1999). 

Un criteriu distinct pe care îl aducem în discu ie în delimitarea 
familiilor îl constituie raportul fa  de tradi ionalitate i de moderni-
tate conducându-ne spre acceptarea familiilor tradi ionale i a 
familiilor moderne. 
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Acceptând într-un mod general prin tradi ie – tradi ional se 
în eleg acele elemente, con inuturi cognitive, afective, ac ional – 
practice, valorice, care sunt identificate ca specifice, stocate i transmise 
intergenara ional sus inând în continuare un sistem de date pe care 
individul trebuie s i le asume, concretizare în limb , istorie, obiceiuri, 
tradi ii, credin e (Visscher, 1995). 

Societatea tradi ional  fiind alc tuit  din indivizi asem n tori, 
cu în elegeri i aspira ii foarte apropiate desf urând activit i i 
ocupa ii foarte asem n toare, f r  specializ ri distincte, dar cu o con-
tiin  colectiv  dominant  fa  de cea individual  este caracterizat

de solidaritatea mecanic  (Durkheim, 2001), de domina ia obiceiurilor, 
a tradi iilor, (la sate) i religiei (la ora ) (Tönnies, 1944) i adopt  o 
anumit  conduit  tot prin func ionalit i specifice tradi ionale 
(Weber, 1992). 

T. Herseni atribuie tradi iei semnifica ia de baz  a civiliza iei, 
care asigur  o predare de la o genera ie la alta unor experien e, 
deprinderi de via , a unor modele dobândite de-a lungul vie ii de 
c tre genera iile precedente, formând temelia oric rei civiliza ii i a 
oric rei culturi (Herseni, 1982). 

Abordând din perspectiva raportului involuntar mecanic fa  de 
cel con tient H.H. Stahl deosebe te dou  forme ale tradi iei, în func ie 
de esen a con tient  a implic rii oamenilor în transmiterea elementelor 
specifice i ne supune aten iei un „con inut” al tradi iilor care se trans-
mite i se impune în mod involuntar, mecanic în structurile sociale i 
teritoriale deosebit de „alt con inut care se transmite” con tient 
printr-o participare activ , voit deliberat  a oamenilor, concretizân-
du-se în elemente, „produc ii”, bunuri spirituale (Stahl, 1983). 

În contextul schimb rilor, normele oric rei dinamici conceptual 
– spirituale în perioada actual  tradi ia nu ar presupune doar o evolu ie 
reproductiv  ci i „acte” de varia ie ceea ce presupune în elegere i 
acceptare a reinvent rii tradi iei, o inovare înspre modernizare a unor 
„con inuturi” tradi ionale (Cobianu-B canu, 1988). 

Mai puternic i accentuat  în conceptualizare, este perspectiva 
care pune în discu ie tradi ionalismul ca un comportament care se 



136

exteriorizeaz  prin ata ament fa  de familie, neam, comunitate fa
de obiceiuri i care se supune normativit ii i autorit ii legitime în 
comunit i (Voicu, 1999). 

Putem spune despre o familie c  este tradi ional  pentru c
supune, adopt , cultiv i proiecteaz  în propria-i dinamic  acest 
model comportamental. 

Referindu-se la societ ile tradi ionale ( i discutând despre 
comunit ile rurale, în declin continuu în spa iul rilor occidentale) 
H. Mendras le caracterizeaz  prin: 

- Un sistem economic care func ioneaz  asigurând autosubzis-
ten  în care produc ia este dirijat  spre consum asigurându-se, 
cu limite reciproc; 

- Tradi ia direc ioneaz  coercitiv întreg mediul social; 
- Societ ile care con in elementele tradi ionale limiteaz

autonomia acestora; 
- De foarte multe ori rela iile, contractele cu spa iul exterior 

trebuie supuse unui proces de mediere; 
- Familia este o organiza ie cu o activitate economic  în care 

grupul domestic (prin activit i i func ii) are semnifica ia 
fundamentului (Mendras, 1981). 

În perioada actual  putem concepe discu ia despre familia 
tradi ional  de la promovarea tendin elor i a op iunilor maritale prin 
care tinerii care î i pun problema c s toriei o raporteaz  atât la per-
cepte proprii dar mai ales la modele ale societ ii, la principii, norme, 
valori pe care acestea le-a construit i cultivat i pe care le adopt
într-un consens cu familiile de origine. 

i în plan familial aspira iile, credin ele, comportamentele con-
jugale pot fi adoptate dup  ceea ce societatea accept i de multe ori 
impune. În modul de manifestare concret  a acestor comportamente 
acest tip de familie respect  anumite obiceiuri, începând de la desf ura-
rea unor activit i premerg toare c s toriei (pe it, în elegerea între 
p rin i privind desf urarea nun ii, daruri, zestre, etc.) în care sunt 
respectate formele dominante specifice mediului social. 
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Apoi desf urarea propriu-zis  a evenimentelor respect  anumite 
ritualuri pe care genera iile precedente le-au cunoscut i le-au transmis. 

Sunt eviden iate nu doar modul de succesiune a unor acte, ci i 
actorii care particip , i tr irile, exprimarea personal  a lor într-un 
anumit context, toate într-un ambient vestimentar deosebit i distinct. 

În derularea vie ii noii familii, a noului cuplu conjugal, orienta-
rea activit ilor, a faptelor se raporteaz  la identificarea social , etnic , 
de neam, cultivând ata amentul fa  de acestea i solidaritatea fa  de 
grupurile sociale c rora le apar in. 

Dominant, nu se pune problema renun rii la credin ele i 
simbolurile religioase, etnice, sau la unele ocupa ionale ale neamului, 
clanului din care face parte familia. 

În mediul rural tradi iile induc construirea i dezvoltarea unei 
gospod rii tipice, proprii în care rolurile sunt transmise, adoptate i 
desf urate dup  ceea ce fiecare familie a indus urma ilor proprii. 

O dimensiune în care se vede destul de clar tradi ionalismul o 
constituie modul în care se exercit  autoritatea în cuplul conjugal i 
în familie, în majoritatea cazurilor, so ul, tat l, î i men ine autoritatea 
– deciziile fiind unilateral impuse. 

În contextul unor cercet ri actuale sunt identificate condi iile 
care influen eaz  persisten a tradi ionalismului în comunit ile rurale, 
care constau în: 

- vechimea comunit ii – a localit ii, cu cât un sat este mai vechi 
– cu o istorie mai îndelungat , cu atât simbolurile modelele 
comportamentale, valorile mai ales sunt mai dar structurate; 

- pozi ia, a ezarea satului fa  de alte sate, localit i i leg turile 
cu acestea ne arat  c  cu cât un sat este mai izolat, nu doar 
teritorial am putea spune ci i mai ermetizat din punct de 
vedere al comunic rii, al rela iilor economice, chiar etnic 
i/sau religios, cu atât conservarea i semnifica iile tradi iilor 

sunt mai consistente; 
- factorul uman reprezentat atât de num rul de persoane dar i 

de reprezentativitatea unora dintre acestea – intelectuali i 
familiile acestora (Mitrofan, Ciuperc , 1998) reprezentan i 



138

ai unor elite sociale locale cu reziden  stabil  sau într-o 
m sur  vizibil  contribuie la men inerea identit ii tradi io-
nale a satului i a comunit ii umane. 

Modul de socializare al copiilor se raporteaz  direct la condi-
iile i mediul social în care tr ie te familia acestora: copiii se supun 

în acela i fel acelora i norme, i preiau tipuri de comportamente 
delimitat fa  de alte comunit i i chiar familii, neamuri, etc. 

Formele tradi ionale pun în aplicare i structura familiei de la 
familia dominant extins , nu doar ca o mitologie sau o nostalgie a 
acelor familii cu bunici, p rin i, copii, rude colaterale (Popescu, 2009) 
la familia nuclear  care are o tradi ie destul de lung  (Toffler, 1986) 
în care putem vorbi de o medie de 3 – 5 membrii. 

Din punct de vedere al func iei economice, familia tradi ional
viza produc ia i consumul bunurilor în mediul propriu, de multe ori 
a fost i este vorba de o produc ie de subzisten  (Fukuyama, 2002) 
cu o produc ie limitat  datorit  factorilor de produc ie nonperfor-
man i i a unor mijloace gospod re ti (Vl sceanu, 2007). 

Discutând despre desf urarea func iilor familiei tradi ionale 
pot aprecia c  fiecare func ie avea rolul s u, dominant într-un context 
dat, la fel de important  fiind func ia economic  fa  de cea de 
reproducere sau de control – cu cât într-o perioad  o func ie era mai 
activ  cu atât altele deveneau mai active în perioade succesive. 

O caracteristic  ce pune în discu ie func ionalitatea familiei tradi-
ionale vizeaz  legitimitatea social  a construirii acesteia, c s toria 

care respect  atât condi ional cât i prin modalit ile de desf urare 
modele ale familiilor care au evoluat în societatea respectiv . 

Astfel acest tip de familie impune din genera ie în genera ie 
anumite norme în c s torie i formarea cuplurilor conjugale – norme 
de rudenie care în anumite condi ii interzic alian a marital  între rude 
de anumite grade dar care în alte comunit i este cultivat  men inerea 
rela iilor de rudenie atât din motive economice cât i din motive care 
in de men inerea unei puteri într-o comunitate (Strauss, 1967, Bourdieu, 

1980, 2000). 
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În leg tur  cu apartenen a sau descenden a dintr-o anumit
comunitate familia tradi ional  men ine forma endogam  în formarea 
cuplurilor maritale bazându-se pe o cunoa tere mai complet  a „istoriei 
familiei” de origine a fiec rui partener ca i pe men inerea unor rela-
ii de întrajutorare între familia tân r i p rin i. 

De multe ori în aceea i problem  a c s toriei, familiile cu copii 
de „vârst  potrivit ” î i propun ele însele s  le g seasc  parteneri „potri-
vi i” care s  corespund  nu doar unor condi ii economice, de neam ci 
i s  aib  aceea i religie, s  fac  parte din aceea i comunitate etnic , 

din aceea i categorie de familii, etc. abateri de la acestea fiind de multe 
ori sanc ionate destul de sever atât de c tre p rin i cât i de rude i 
apropia i ai acestora. 

Semnificative sunt în acela i timp i festivit ile, ritualul, cu toate 
obiceiurile care sunt respectate, cu simbolurile de care se ine cont în 
desf urarea activit ilor premerg toare c s toriei, dar i întreaga 
festivitate a acesteia – c s toria civil  cu nunta religioas , petrecerea 
sau osp ul, daruri, etc. 

Putem sus ine o serie de func ii, disponibilit i ale acestui tip de 
familie în condi iile comunit ii date de: 

- capacitatea membrilor de a se adapta i a se subordona unor 
modele comportamentale verificate; 

- men inerea unor dimensiuni identitare, simbolice, valorice; 
- respectarea unor structuri viabile social; 
- influen e asupra comunit ii din care face parte; 
- dep irea amintirilor prin continuarea unor caracteristici, 

tr iri ale acestuia; 
- men inerea i recunoa terea unor institu ii care contribuie la 

stabilitatea social ; 
- cultiv  con inuturi ale unei culturii proprii care se men in în 

opozi ie cu schimb ri i transform ri sociale; 
- adopt i respect  ierarhii legitimate social care î i men in 

compatibilit i cu alte structuri sociale. 
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În opozi ie i raportându-ne la alte comunit i i la dinamica 
social  în general aduc în discu ie i disfunc ii, indisponibilit i ale 
modelelor strict tradi ionale în familii prin: 

- tendin e de opozi ie fa  de schimb ri care de multe ori sunt 
necesare i / sau impuse de alte schimb ri sociale devenind în 
situa ii destul de ermetice, absolutizând anumite norme, 
modele, simboluri, valori le eludeaz , le exclude pe altele 
care pot avea semnifica ii apropiate sau acelea i fiind direct 
rela ionat cu o ordine social  bazat  pe statusul dobândit 
credin a în autoritatea credin elor religia i, dar mai ales 
respingând noi modalit i, stiluri noi (Voicu i Voicu, 2002). 

- limiteaz în mod arbitrar construirea unui mod nou de via , 
cu un stil nou care poate fi mai satisf c tor; 

- nu apreciaz  destul personalitatea fiec rui membru – cultivând 
superioritatea de gen, de vârst , impun privilegii unor membrii 
ai s i în mod inechitabil, acceptând doar un model de pro-
duc ie; 

- nivelul de eficien  este destul de limitat impunând eforturi, 
consumuri fizice, consistente, activit ile economice depind 
de cele mai multe ori de condi iile naturale, de conjuncturi, 
de situa ii concrete f r  o proiectare laborioas . 

F r  s  nu lu m în considerare trei dimensiuni ale tradi ionalis-
mului; manifest ri comportamentale limitate, înapoiate (comunicare 
slab  cu tradi ii dominate de apartenen  la clan, neam), cultivarea 
unei supuneri fa  de convingeri religioase, accentuare a tendin elor 
de identificare cultural – spiritual  cu limb  matern , ca form  a 
propriet ii private i raportând func ionalitatea la disfunc ionalitatea 
familiei tradi ionale nu putem eticheta acest tip de familie dup  o 
formul  prestabilit  ci putem aprecia deosebirile i specificul fa  de 
tipul de familie despre care se vorbe te la mod , familia modern . 

Pornind de la în elesul general al termenului care presupune o 
stare, o serie de caracteristici care nu sunt doar diferite dar se opun 
celor considerate tradi ionale, cu referin e spre trecut, modernul se 
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raporteaz  la actualitate, la prezent. Acestea, mai ales dep ind ceea 
ce este acceptat doar în prezent, promoveaz  o schimbare nu doar 
structural  ci i func ional  prin care starea, situa ia tradi ional  prin 
trecerea prin prezent spre viitor s  fie radical diferit  men inând doar 
elemente de delimitare conceptual , defini ional . 

În acest sens ceva caracterizat modern presupune raportarea 
direct  la prezent, contemporan cu timpul în care tr ie te i se manifest
i în mod deosebit s  se vad  cum evolueaz  în viitor cât mai rapid 

posibil (Vl sceanu, 2007). 
Opunându-se trecutului ceea ce se pretinde a fi modern trebuie 

s  accepte c i el trebuie s  devin  în viitor mai modern fa  de 
actualul din prezent (Vl sceanu, 2007) care va fi deja trecut. 

Acceptând c  putem s  vorbim despre modernizarea în contextul 
unor procese sociale dominate: industrializare (Bell, 1971) urbanizare 
i ra ionalizare (Tönniens,1986), birocratizare (Weber, 1995, 1998) cred 

c i despre familia modern  ne putem raporta în acela i context, ca 
urmare a adopt rii sale la schimb rile produse de revolu ia industrial , 
dar i de c tre revolu iile politice dar mai ales ca urmare a tuturor 
provoc rilor induse de c tre întreaga structur  social  asupra familiei 
(Vl sceanu, 2007) ea îns i func ionând ca un element al acestuia. 

De cele mai multe ori familia modern  a fost considerat  ca o 
concretizare în forma familiei nucleare care participând la întregul 
proces de schimbare social i suportând produc ia bunurilor de 
consum de mas i adoptând valori, simboluri i stiluri de via
comune, în contextul unei noi puteri birocratice (Toffler, 2000) se 
delimiteaz  clar de tipul tradi ional atât prin structuri (conform 
familiei nucleare) cât prin exteriorizarea func iilor. 

Urmând rolul proceselor sociale dominante putem identifica fac-
tori, condi ii concrete care au provocat i au între inut formarea i conso-
lidarea familiei moderne care se reg sesc în tr s turile, mediul social. 

În contextul industrializ rii, al evolu iei unei societ i postindus-
triale, mai ales (Bell, 1973) familia se delimiteaz  tot mai mult ca 
structur  social – economic  unic  dependent  de proprietatea privat
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(mai ales asupra p mântului) (Weber, 1978), de alte structuri econo-
mice concretizate în mari corpora ii economice (Vl sceanu, 2007) care 
cu func ionalit i proprii i mijloace adecvate nu doar o înlocuiesc ci 
îi limiteaz  sfera i semnifica iile sociale. 

Suportând nevoia crescând  de for  de munc  a acestor factori 
economici societatea impune cre terea rolului educa iei în formarea 
i adaptarea profesional  a popula iei limitând pân  la eliminare 

discrimin rile de reziden  social , de apartenen  etnic i mai ales 
de gen astfel c  în cadrul familiei se legitimeaz  egalitatea între 
genuri în participarea la activit ile de producere a bunurilor i veni-
turilor între familii, a egalit ii acceptat  independent de apartenen
(Weber, 1978). 

Familia fiind tot mai dependent  de condi iile i factorii econo-
mici este provocat  s  r spund  provoc rilor mediului social economic 
participând la activit i economice, preg tindu-se pentru acestea i 
subordonându-se, renun  la anumite dimensiuni de autonomie adop-
tând o anumit  interdependen  ca i alte elemente ale structurii sociale 
(Weber, 1978, Vl sceanu, 2007). 

Dac  accept  diversificarea activit ilor profesionale la care este 
implicat  prin membrii s i, familia va accepta i cooperare la în ele-
gerea cre terii, nevoii de nivele de educa ie indiferent de genul 
membrilor s i i de nivelul p rin ilor fa  de copii, ap rând situa ii cu 
nivele superioare de educa ie ale femeilor fa  de b rba i, ale copiilor 
fa  de p rin i, ceea ce duce la sc deri ale rolului p rin ilor în educa ie 
i de aici al autorit ii parentale (Weber, 1978) i al autorit ii 

masculine. 
Aceea i familie este supus i integrat  proceselor de mobilit i 

sociale atât pe orizontal , deplasându-se în diverse zone, arii econo-
mice pentru a participa i beneficia de activit i specifice, cât i pe 
vertical  ob inând venituri, resurse, câ tiguri nu doar diversificate ci 
i din ce în ce mai consistente care s -i asigure cre terea prestigiului 

social i a unor pozi ii ierarhice superioare. În acest context se vede 
rolul migra iei în schimbarea spre modernizare a familiei din rural în 
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urban – din urban în alt urban care limitând rolul p mântului ca factor 
de produc ie absolut (Weber, 1978) creeaz  condi ii din partea unor 
noi medii sociale pentru adoptarea acestui tip de familie care renun
la o statornicie stagnant  în favoarea unei mi c ri provocatoare. 

Acceptând asemenea deplas ri în medii sociale diferite asemenea 
familii sunt supuse unui proces continuu de adapt ri i schimb ri 
culturale – noi modele comportamentale, noi forme de organizare i 
desf urare a menajului, norme i rela ii diferite la care ar trebui s  se 
raporteze, multe dintre acestea contribuie la reorganizarea i restruc-
turarea unor credin e, convingeri care fie înlocuiesc altele, fie le 
actualizeaz  într-un context nou. 

Trebuie s  punem în discu ie cre terea rolului unor noi organi-
za ii i institu ii sociale care influen eaz  familia în aceste noi 
contexte sociale i care conduc la reorient ri simbolice, structurale, 
de autoritate politic , în interiorul familiei în care nu to i partenerii 
trebuie s  aib  acelea i convingeri i acelea i modele comportamentale 
(nu doar moda vestimentar  este elocvent , ci i participarea la via
social , politic ). 

Acelea i organiza ii i institu ii preiau roluri ale familiei nu doar 
distribuirea unor bunuri de consum ci i-n socializarea copiilor 
(Vl sceanu, 2007) familiei r mânându-i în mod expres faza socializ rii 
primare, multe dimensiuni ale socializ rii secundare fiind de resortul 
unor organiza ii i institu ii din societate al turi de alte grupuri socio-
umane, condi ii i factori informali. 

C s toria poate fi considerat  în acela i timp factor, condi ie 
dar i caracteristic  a familiei moderne atât prin condi iile pe care le 
adopt  în alegerea partenerilor eliminând bariere etnice, reziden iale, 
sociale, de clan, cât i-n formele de desf urare f r  a renun a la 
ritualuri, f r  a limita func ionalitatea caracteristicilor. Aceasta nu se 
supune obedient tuturor normelor acceptând o alian  promarital , 
festivit i nup iale adecvate unor medii sociale specifice, renun area, 
abandonarea unor simboluri i adaptarea altora fa  de specificul 
familiei de origine. 
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În contextul desf ur rii activit ilor economice ale familiei celor 
specifice menajului familia modern  se distinge atât prin moduri de 
transmitere, de adoptare a unor roluri cât i prin rolurile desf urate. 
Nu mai poate fi vorba de adoptarea unor roluri specifice strict de gen 
cu anumit  autoritate i cristalizeaz  o adaptare a rolurilor în func ie 
de specificul activit ilor economice, al perioadei de evolu ie a familiei, 
de derularea unor roluri desf urate de un partener fa  de altul, de 
deprinderi, abilit i sau atrac ii spre anumite roluri ca i fa  de condi ii 
fizice, etc. 

Dezvoltând discu iile despre caracteristicile familiei moderne 
vedem c  aceste caracteristici nu sunt identice cu perioade succesive 
ale evolu iei sociale. Ceea ce era modern la sfâr itul anilor „50” în 
contextul industrialismului devine destul de amendabil din anumite 
perspective spre sfâr itul anilor „60” – începutul deceniului 7. 

M. Mead sus ine c  familia de la sfâr itul r zboiului (1945) 
reprezint  destul de multe limite, aproape de e ec fa  de condi ia de 
modernitate la care se raporta ca unitate ad ugând nevoia de recunoa -
tere a personalit ii individuale în realizarea acesteia (Mead, 1963, 
apud. Durand, 1969). 

Diferen e au fost identificate înc  înaintea celui de-al II-lea 
r zboi mondial în evolu ia familiei numit  modern  fa  de familia 
studiat  la sfâr itul primului r zboi mondial – fiind considerat  ca 
dominante: cre terea autonomiei cuplurilor maritale i o emancipare 
considerabil  fa  de domina ia rudelor, a p rin ilor, reducerea num -
rului membrilor i consolidarea familiei nucleare; reconsiderarea 
capacit ilor indivizilor în constituirea cuplurilor bazate pe rela ii 
interpersonale formând familia echip  – parteneriat. 

Evolu ia familiei spre un anumit tip modern recunoscut social a 
condus spre „acceptarea unui tip” care în timp i acesta devine destul de 
inactual, familia nu mai este capabil  s  fac  fa  tuturor condi iilor 
i a tept rilor sociale, dar nici nevoilor propriilor membri (Nisbet, 1953) 

al turi de ceea ce se în elegea ulterior prin „familie normal ” (Parsons, 
1992). În multe cercet ri se identific  forme alternative destul de 
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func ionale în diverse accep ii ca urmare a procesului de democrati-
zare interioar i a deschiderii acesteia spre societate (Putnam, 2001). 

Vizând dimensiuni concrete în care pot fi identificate caracteristici 
ale modernit ii M. Larionescu ne propune trei direc ii (Larionescu, 
1998): 

- cre terea gradului de ra ionalitate a societ ii datorit  dezvol-
t rii industriei într-un mediu capitalist ca i datorit  dezvolt rii 
tiin ei i implic rii în tehnologie – con inuturi identificate 

la N. Weber, K. Marx, A. Conte, St. Zeletin, V. Madgearu. 
- acceptarea modelelor democratice i a egalit ii de anse 

care au condus din alt  direc ie în ra ionalizarea societ ii 
(Al. De Tocqueville). 

- progresul tiin ific i tehnic a impus o cultur  pentru noutate, 
pentru originalitate în orice plan social (Giani Valentino). 

Aducând în discu ie raportul fiin e umane cu caracteristicile nece-
sare accept rii sale ca om modern Inkeles consider  c  acest om modern 
se vede prin psihocomportamentul s u exteriorizat în (Inkeles, 1969): 

- acceptarea i promovarea unor schimb ri, inov ri care s
conduc  la experien e noi; 

- încercarea de a- i promova opinii despre cât mai multe 
aspecte; 

- delimitarea de trecut i orientarea mai mult spre viitor; 
- impunerea sa fa  de mediul natural în opozi ie cu supu-

nerea fa  de orice condi ii naturale; 
- cre terea gradului de încredere în raporturile interindivi-

duale i de asemenea în raporturile cu alte organiza ii, pe 
care le respect  dar la care se raporteaz  cu demnitate; 

- orientarea spre proiectarea i organizarea activit ilor în care 
se implic ; 

- dezvoltarea unor direc ii ocupa ionale diverse dar i în nivele 
ierarhice superioare ca urmare a altor nivele de educa ie de 
asemenea diverse i superioare; 
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- în contextul dobândirii unor status – roluri ocupa ional – profe-
sional i pe baza unei educa ii consistente este încrez tor în 
percep ia social  asupra meritelor sale. 

Punând problema modernit ii prin prisma raportului cu socie-
tatea tradi ional  în care comportamentele sunt prescrise i impuse 
prin tradi ii, obiceiuri f r  ca omul s  reflecteze asupra lor, A. Giddens 
aduce în discu ie sc derea puterii normative, a tradi iilor i normelor 
cutumiare asupra indivizilor încât ace tia dobândesc „drepturi” de a 
reflecta, de a gândi asupra a „ceea ce fac” i apoi de a decide forme, 
tipuri de ac iuni (Giddens, 2010). De aici cunoscutul sociolog sus ine 
c  societatea devine mai reflexiv , nu doar asupra formelor i tipurilor 
de guvernare ci i asupra rela iilor interumane i mai ales asupra 
celor intime. 

Chiar dac  paradigma modernit ii reflexive a avut o percep ie 
foarte larg  (Vl sceanu, 2007) U. Beck se delimiteaz i ne atrage 
aten ia asupra în elegerii unei rupturi structurale în schimbarea pardig-
mei clasice asupra modernit ii care nu a condus la o intensificare a 
cunoa terii i a reflec iei (Beck, 2000) i sus in dou  epoci necesare 
în în elegerea evolu iei modernit ii, prima epoc  a modernit ii în 
care lumea neoccidental  era considerat  tradi ional , premodern i 
deci în „afara modernit ii” i a doua epoc  a modernit ii în care 
fiecare element social trebuie s - i g seasc  un loc în spa iul social 
chiar dac  este confruntat cu multiple probleme. 

Astfel aceast  a doua epoc  se deosebe te în concep ia lui Beck 
prin: 

- mi c ri ale popula iei i deci i a for ei de munc  determinate 
de condi ii economice i politice, ceea ce duce la cre terea 
inegalit ilor între societ i i state, 

- statele bogate atrag popula ii datorit  schimb rilor de locuri 
de munc , 

- acceptarea unui nou tip de comunitate care elimin  ermeti-
zarea teritoriului i promoveaz  valori i comportamente 
culturale divergente cre terea circula iei bunurilor culturale 
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în mod transna ional i eliminarea discrepan elor între bunuri 
culturale locale i str ine, 

- schimb ri comunca ionale intensificate i extinse care s  aib
o acoperire teritorial  maxim  cu tiri, informa ii noi, utile, 
de varietate maxim , 

- extinderea organiza iilor, asocia ilor, ac iunilor transna ionale 
f r  o dependen  statal – societal , 

- dezvoltarea unor activit i conflictuale cu o violen  extrem
care a dus la cre terea terorismului, 

- intensificarea activit ilor economice pe baza unor consumuri 
de resurse energetice, de materii prime a condus o agravare a 
problemelor ecologice i de aici la o adev rat  criz  ecologic
(Beck, 2000). 

Încercând o alta abordare D. Sandu ne provoac  spre în elegerea 
modernit ii în trei direc ii: 

- modernitatea pe termen lung care ar presupune evolu ia de 
la studiul agricol la cel industrial i în continuare spre pos-
tindustrial i postmodern; 

- modernitatea func ioneaz  ca un proces peren de schimbare 
i care se opune rutinei i se pronun  mai mult spre noutate, 

reconstruc ii; 
- modernitatea se vede în mod dominant în spa ii centrale i 

se delimiteaz  astfel de periferie (Sandu, 1999). 

Ocupa ia a constituit în orice analiz  sociologic , un criteriu 
important de delimitare a familiilor – criteriu care se refer  la ocupa ia 
întregii familii, de i se v d destul de multe schimb ri între genera ii, 
i la ocupa ia so ilor sau a unuia dintre ace tia – capul familiei sau 

so iei sau doar mama dac  nu mai exist  so ul. 
Acela i factor ne conduce spre cunoa terea modalit ilor, a forme-

lor cum sunt ob inute veniturile i resursele necesare vie ii; prin ce 
tipuri de activit i i cum se desf oar  acestea, ce tipuri de proprietate 
func ioneaz  în comunit ile în care exist  o familie i ce de in în 
proprietate o familie sau un grup de familii. 
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În acest sens distingem familii de muncitori (cu o anumit  ocupa-
ie dobândit  profesional), dup  care desf oar  activit i în care „utili-

zeaz ” deprinderi i abilit i dobândite în urma unei preg tiri adecvate, 
de intelectuali, care sunt recunoscu i în urma parcurgerii i absolvirii 
unor forme de înv mânt superior – de i în analize mai profunde apar 
interpret ri diferite asupra condi iei de intelectual în perioada actual
modern , familii de comercian i (de diverse tipuri), familii de func io-
nari, familii de preo i, familii de rani care desf oar  activit i agricole 
specifice i diverse în acela i timp într-un mediu social i natural dat. 

Distingem în acelea i dimensiuni ale discu iei familii de 
me te ugari care au adoptat i transmis intergenera ional diverse 
ocupa ii cu sau f r  mijloace proprii, în rela ii de interdependen  sau 
în condi ii individuale de munc . 

În diverse domenii exist  familii care de in proprietatea asupra 
multor bunuri, mijloace de produc ie care sunt incluse în activit i 
productive utilizând munca altor actori sociali, pl tit  în diverse 
condi ii i forme, familii care formeaz  patronatul privat i familii de 
patroni care nu doar de in aceste elemente în proprietate proprie dar 
pot i gestiona direct sau indirect modul de utilizare. 

În urma restructur rilor economice asist m la o cre tere a mobili-
t ii ocupa ionale în contextul varia iei pie ei muncii în care sunt c utate 
atât noi locuri de munc  în urma desfiin rii unor unit i economice 
ce cuprindeau resurse de for e de munc  consistente cât i noi locuri 
de munc  mai bine pl tite sau cu condi ii de munc  mai facile. 

Acest proces al mobilit ii ocupa ionale este favorizat de apropie-
rea de ora e mari din punct de vedere economic i demografic care pot 
absorbi în alte domenii decât cel industrial o parte a popula iei active de 
la sate i de infrastructur  c ilor de transformare care leag  aceste loca-
lit i i de aici a condi iilor facile de navet  individual  sau în comun. 
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Este adev rat c  o pondere semnificativ  a celor care sunt intere-
sa i de asemenea locuri de munc  pun în discu ie posibilitatea unor 
programe flexibile în care s - i satisfac i trebuin e familiale, gospo-
d re ti fie de tip domestic, interrela ional, fie productiv, în mod 
direct având în vedere func ionalit ile propriet ii private. 

De i comunit ile r mân ancorate stabil într-un mediu rural i 
de asemenea agricol dominant am putea identifica câteva schimb ri 
ale dinamicii familiilor. 

Odat  cu schimb rile activit ilor industriale dominante în spa iul 
urban de care aceste sate erau apropiate asist m la op iuni pentru 
ocupa ii nonindustriale atât în rândul familiilor mature – 45-50 ani – 
vârsta so ilor cât i-n rândul celor tinere i proasp t constituite dar 
mai ales în promovarea unor op iuni profesional ocupa ionale pentru 
copii acestora în condi iile dorin ei de dobândire a unor profesii în 
afara ruralului. 

În acest sens putem remarca o deplasare dominant  în ora ele 
apropiate Sibiu, Cisn die, Media , destul de slab  în alte localit i i 
aproape nesemnificativ  a migra iei circulatorie în str in tate. Am 
identificat un num r destul de mic de persoane care au emigrat pentru 
a g si un loc de munc  în str in tate. Pentru exemplificare am putea 
lua în discu ie cazul comunei Gura Rîului unde pe parcursul timpului 
se identific  urm toarea situa ie: 

- Stabiliri de domiciliu în localitate -1995/14; 2000/54; 2005/40; 
2010/62; 

- Plec ri cu domiciliul din localitate-1995/20; 2000/26; 2005/23; 
2010/46; 

- Emigran i-1995/1: din acel an i pân  la data cercet rii nu a 
mai fost identificat niciun caz. 

Din specificul activit ilor agricole se vede preocuparea dominant
a familiilor pentru a- i produce bunurile de consum din activit i i 
resurse proprii ob inute în gospod riile de tip familial chiar dac  sunt 
orientate spre autoconsum, fiind înclinate s  consume produse proprii 
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vorbind despre consumul direct, i s  apeleze la cump rarea unor 
bunuri de consum doar în condi ii imposibile de a le produce. 

Nu poate fi vorba de acceptarea unei economii de tip autarhic – 
dar identific m aceste direc ii pe care familiile din aceste sate ale 
M rginimii Sibiului le adopt  – fapte ce conduc spre: 

- men inerea unui mod de via  specific ruralului – în care se 
desf oar  activit i agricole în care munca este asigurat  în 
mod dominat de c tre membrii familiei. 

- modelele comportamentale domestice sunt foarte pu in influ-
en ate de mediul urban r mânând tradi ionaliste. 

- familiile particip  la activit i comerciale cu bunuri produse 
peste nevoile proprii atât în pie e locale, târguri, manifest ri 
ocazionale cât i în cadrul comer ului urban. 

Nu putem s  nu recunoa tem preocup rile autorit ilor institu io-
nale ale acestor comune, pentru stabilitatea locuitorilor în familiile 
acestora pe care le putem identifica în: 

- recondi ionarea i modernizarea infrastructurii care s  asigure 
condi ii de transport, de deplasare intra i intercomunitare cât 
mai aproape de aspira iile domeniilor; 

- onorarea unor condi ii care s  apropie cât mai mult standardul 
de via  al concet enilor de cel de la ora  prin aduc iuni de 
ap  potabil , canalizare, racordarea la sistemul na ional de 
alimentare cu gaz metan i utilizarea acestuia, electrificare 
în cazurile existente ale unor c tune sau locuin e izolate. 
Acestea s-au realizat atât prin eforturi ale membrilor comu-
nit ii direct i indirect dar i prin accesarea unor fonduri 
guvernamentale i mai ales din Uniunea European . 

- reabilitarea colilor de asemenea utilizând resurse proprii i 
extracomunitare; 

- cultivarea ata amentului pentru tradi ii i obiceiuri populare 
ca i pentru simbolurile i rela iile reprezentative din localit -
ile respective; 
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- respectarea institu iilor tradi ionale comunitare, religioase, 
biserica, reprezentan i ai unor comunit i etnice. 

Cu toate schimb rile i provoc rile noilor restructur ri economice 
activit ile agricole desf urate r mân ancorate i condi ionate de 
specificul natural, firesc al acestui tip de produc ie în care anotimpul, 
sezonul, cadrul natural, relieful domin  tipul de cultur i/sau sectorul 
zootehnic.  

Ciclul specific al unor activit i derulate în mediul rural – depen-
dent în mod dominant de specificul acestora (mai pu in de varia iile 
climei i de unele manifest ri sociale) impune un mod de via  care 
presupune o percep ie ritualizat  asupra evolu iei comunit ii, asupra 
timpului social al acesteia care are conota ii locale i interumane, indi-
catori de m surare, apreciere, specifici în succesiunea lucr rilor, unele 
dependente de altele, influen a unor lucr ri, culturi, tipul de organizare 
al culturilor – pe terenuri individualizate în func ie de proprietar sau/ i 
asolament men inându-se i proprietatea ob teasc  asupra p unilor 
i p durilor. 

De aici dinamica întregii comunit i este indus  de specificul agri-
culturii locale: 

- Evolu ia multor evenimente sociale, familiale este dependent
de ciclul lucr rilor agricole, dup  cosit, dup  prima sap , dup
cules, înainte sau dup  sem nat, între acestea r mânând inter-
vale de timp fie mai libere fie reportabile la alte situa ii; 

- Asemenea evenimente direc ioneaz  întreaga via  a comuni-
t ii în func ie de tipul dominant de activitate agricol  – cultura 
p mântului, cre terea oilor, care impun nevoile specifice 
acestor activit i. În comune precum, Poiana Sibiului, Jina 
(alte sate) anul colar se desf oar  în func ie de un asemenea 
ciclu al cre terii oilor, dar i alte evenimente în interiorul fami-
liilor, c s torii, nun i, botezuri sunt organizate în concordan
cu timpul concret al acestor evolu ii ale vie ii p store ti. 

Desf urarea acestor activit i în comun, în condi ii de întrajuto-
rare, de utilizare a unor resurse conduce nu doar la în elegerea i 
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acceptarea intereselor ci i la recunoa terea unora cu caracter comun 
i de aici respect i recunoa tere a fiec rei familii ca furnizoare a ata a-

mentului comunitar, destul de independent de starea economic  a sa 
sau de pozi ia în ierarhia comunitar . 

De i în aceast  perioad  asist m la o cre tere a individualismului 
cu tendin e egoiste destul de pronun ate i în rural fa  de altruism, 
fa  de percep ia celuilalt, rolul unor modele, norme cutumiare ale 
comunit ilor, rela iile de sprijin între rude, prieteni, vecini, rela iile de 
respect fa  de familiile acestora sau / i fa  de culturile, activit ile 
lor r mân constante. Spiritul de vecin tate fa  de gospod rie, fa  de 
cultur  impune norme care se aplic  atât în planul cooper rii i sprijinu-
lui cât i al form rii unui mod de convie uire prin socializarea copiilor, a 
genera iilor tinere, în acest sens, iar noii veni i adopt  aceste modele 
f r  opozi ie. 

Se men in cu o constant  dominant  fa  de alte sate i mai ales 
fa  de urban, ac iunile comune, colectiviste desf urate între neamuri 
mari, rude sau grupuri de rude, dar i între locuitorii unui c tun, p r i 
din sat, cu ocazia unor lucr ri asupra unor culturi specifice, lucr ri care 
cer specificul de comunitate prin timpul i durata în care s  se integreze 
dar care pot fi i cerute de noutatea sau tradi ionalitatea culturii dar i 
de condi ii colaterale, c i de acces, asigurarea securit ii fa  de ata-
curile unor animale. 

F r  s  se nege problema unor câ tiguri individuale i chiar a 
competi iei asemenea ac iuni comune asigur  men inerea unit ii i 
stabilit ii grupului, a neamului i prin rela iile de rudenie a familiei 
în comunit ile din acest spa iu. 

R mân de asemenea func ionale rela iile de întrajutorare între 
familii în desf urarea unor lucr ri – dominate fiind rela iile reciproce 
între rude, între vecini de locuin  dar i între vecini de proprietate – 
culturi pe terenuri apropiate, lucr ri care se desf oar  în acela i timp 
dar i într-un anumit timp, perioad  sau delimitare. 

Am identificat i situa ii de ajutor acordat între familii în afara 
condi iei de reciprocitate în situa iile unor familii de vârstnici f r
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posibilit i de sprijin din partea unor rude sau copii (plecate definitiv 
din localit i sau în imposibilitate de a contribui la aceste ac iuni) sau 
/ i a unor familii f r  posibilit i materiale sau de resurse umane de 
a- i finaliza lucr rile respective. 

Problema unor recompense în asemenea situa ie fiind pus  pe 
seama unei în elegeri obiective, ra ionale i a ata amentului interuman 
nu presupune a tept ri materiale sau b ne ti ci se constituie în starea 
de satisfac ie fa  de un „lucru de f cut”, fa  de binele asigurat unui 
membru al comunit ii. 
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Marin MARIAN-B LA A 

Feminine License and Creativity  
in the Biographical Feasts 

This article pleads for the acknowledgement of a biological foundation 
for (any) culture, and underlines the female contribution, originality, 
sensitivity, and creativity inside the traditional Romanian culture. It surveys 
many facts, aspects, and elements comprised in the gestures and beliefs that 
characterize the biographical culture (customs and celebrations in their 
particular features), and reveals one important fact: women are not just the 
best preserves and performers of cultural and religious actions; women 
themselves are inspirers and creators of many such elements that 
characterize the folk social traditions in the rural Romania of yore. The 
feminine origin, hence creativity, is here acknowledged and revealed, as 
many pragmatic actions and imaginary, superstitious, magical and religious 
representations bear the conceptual imprint of those who perform them. 

Keywords: biographic customs/celebrations, feminine creativity, 
Romanian folk culture, feminism. 

Printr-o rutin  a exprim rii empirice, neconceptuale, în etnografia, 
folcloristica i etnologia româneasc  înc  se mai vorbe te despre „s rb -
torile ciclului vie ii” sau „s rb torile vie ii umane”, înc  ignorându-se 
c  este vorba, pur i simplu, despre aspectele/s rb torile biografice. 
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Dup  cum, în acela i spirit anti- sau ne-intelectualist, înc  se vorbe te 
despre „ciclul anului” sau „s rb torile de peste an”, ignorându-se con-
ceptul de calendar i calendaristic. În articolul de fa  nu m  refer deloc 
la s rb torile calendaristice, observând doar s rb torile biografice ale 
culturii române ti tradi ionale. 

Tot o rutin  a academismului românesc determin  discutarea 
societ ii rurale române ti ca un întreg omogen, o reducere a ceea ce 
este „colectiv” sau comunitar la o mas  indiferent  de indivizi, în 
care, de fapt, personalitatea i genul, subiectivitatea i individul parc
nu ar exista, ori cel pu in nu s-ar face cu (aproape) nimic remarcate. Este 
aici, desigur, i vina mentalit ilor intelectualit ii române ti din epoca 
comunist , în care totul se rezuma la „mase” (populare) i reprezen-
tan i, cultura tradi ional  se reducea la performare sau reiterare de 
gesturi mo tenite, iar creativitatea era un proces exclusiv istoric i 
imemorial, eventual antic sau medieval, dar nicidecum observabil, ca 
atare, în act. 

Titlul materialului de fa  rezum  observa ia, obiectivul i tema 
central  a întregului studiu, întrucât, analizând s rb torile biografice 
române ti este u or de observat c  prezen a femeilor – o prezen  atât 
actan ial-performativ , cât i mentalitar , conceptual-elaborativ i 
emo ional-expresiv  – este mai mult decât masiv . Desigur, b rba ii 
exist i ei, al turi de femei, b trâni i tineri, cu roluri variate i uneori 
chiar protagoniste, bine reliefate. Dar, a a cum vom vedea, aspectele 
feminine i rolurile feminine domin  (prin frecven ), chiar dac
uneori ele nu sunt atât de vocale, sonore într-un sens impozant sau 
autoritar(ist). Iar în nenum rate situa ii în care aceast  preponderent
feminin  este subtil , (sub)liminar , de culise doar, ea preexist , gene-
reaz  ori condi ioneaz  fapte sau evenimente de o manier  a c rei 
consisten  merit  reconsiderat . 

F r  a fi un studiu feminist, materialul de fa  accentueaz i 
astfel emancipeaz  contribu ia, originalitatea, sensibilitatea i creati-
vitatea feminin  în cadrul culturii tradi ionale române ti; ca atare, el 
poate fi folosit i ca un material de referin  pentru ceea ce va putea 
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fi o perspectiv  feminist  în interiorul studiilor culturale, în interiorul 
studiilor de etnologie, antropologie i mentalit i tradi ionale române ti. 

În fond, articolul acesta este nu doar o introducere, dar oarecum 
i o sintez  concluziv , deoarece el ar putea constitui atât impulsul 

cât i rezumatul unei ample monografii; una care s  treac  în revist
toat  ritualitatea i ceremonialitatea s rb torilor folclorice române ti 
de tip biografic, reanalizând i interpretând de o manier  destul de 
diferit  sursele ori natura creativit ii tuturor. 

Aceste dou  concepte identific  realit i umane ubicue, aflate la 
fundamentul sensibil al oric rei culturi sau comportamente sociale. 
Ele deriv  din imediate ea biologicului diferen iat sexual i se disper-
seaz , f r  a- i pierde nuan ele proprii, în absolut toate domeniile i 
actele sociale i culturale. Cu toate acestea, în etnologia româneasc , 
cu referire la cultura tradi ional , înc  nu vorbim decât incidental i 
minimalist despre asemenea realit i sau termeni. Totu i, exist  enorm 
de mult  prezen  a sensibilit ii feminine – a adar feminitate – în 
folclorul, comportamentul, religiozitatea i civiliza ia rural ; dup  cum 
masculinitatea, cu extrema unui masculinism mai mult sau mai pu in 
pregnant, agresiv sau autoritarist, constituie iar i o dimensiune, o inci-
den  sau realitate adesea recognoscibil . În mod public sau oficial/for-
mal, se pare c  b rbatul este „capul de afi ” al foarte multor gesturi 
sau comportamente culturale. Inclusiv poetica i proza folcloric  par 
a avea un patent masculin; i, oarecum, trece ca un fapt incontestabil, 
ori de nediscutat, faptul c  b rba ii vor fi fost autorii genurilor literare 
cele mai „consistente” ale folclorului (povestea, basmul, balada, colinda 
.a.). Dansurile i organizarea petrecerilor dansante, obiceiul c lu arilor, 

colindatul sau ceremoniile agrare (precum Plugul i Sângeorzul), par a fi 
„afaceri” masculine, mai ales c  orice vociferare viril i orice organi-
zare comunitar  a acestor obiceiuri cade în sarcina b rba ilor. În plus, 
exist i ceremonii, cutume, profesiuni sau situa ii sociale exclusiv 
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masculine – precum înfârt irea, ciob nia, înrolarea militar i r zboiul, 
haiducia sau pedeapsa penal  –, care de in i repertorii literar-muzicale 
i coregrafice masive, consistente. Cu toate acestea, rolul, contribu ia 
i creativitatea feminin  nu exist , persist i r mâne de delegat doar 

în dreptul liricului i al unor repertorii marginale, evident specializat-
feminine. Din contr , vorbind aici ( i) despre fundamentare biologic
a creativit ii i sensibilit ii religioase, despre sensibilitate i reactivi-
tate feminin , despre atitudine, mentalitate i conceptualizare feminin , 
va deveni evident c  trebuie s  admitem i s  analiz m rolul i elemen-
tele fondatoare ale feminit ii în cultura tradi ional . 

În fapt, dou  sunt tezele unui amplu i îndelungat studiu al meu, 
ca i ideile centrale ale articolului de fa ; i anume c , pe de o parte, 
(1) biologicul, sensibilitatea, subiectivitatea i cogni ia feminin  con-
stitue una dintre cele mai consistene surse de religiozitate i cultur
uman ;1 ca i, pe de alt  parte, c  (2) tot ceea ce este ceremonialitate, 
s rb toresc i cutum  biografic , la românii tradi ionali, st  mai mult 
sub patentul i domina ia unui feminin informal, dar fundamental, 
originar. 

Deja, spunând lucrul din urm  am introdus o discriminare subtil : 
exist , în s rb torile române ti, o dimensiune formal  a discursurilor 
i actelor, dar i una informal . În sens formal, vizibil, oficial sau evi-

dent, exact ca i în sens institu ional, foarte adesea se manifest  sau 
joac  roluri „importante” b rba ii. În sens informal îns , adesea femeile 
sunt inclusiv în spatele b rba ilor, delegând, desemnând sau doar 
veghind cu imens  stricte e disciplinar  tot ceea ce se întâmpl . Aici 
joac  un rol foarte important i gândirea impus  de Biseric , cre tinis-
mul egal dogmatic i popular accentuând rolul de lider al b rbatului 
întru cele sfinte (preo imea), ca i întru cele familiale (capul familiei) 
i sociale. Îns  ierarhiile consacrate sunt nu numai admise de c tre 

femei, ci i reconfirmate i p zite ( i) de c tre acestea, în numeroase 
situa ii femeile preferând o prezen i o condi ionare discret , îns
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alimentând, pretinzând sau stimulând b rba ilor calit i ori capacit i 
care asigur  jucarea rolurilor înd tinate. Apoi, exist , desigur, i roluri 
sau performan e comune, sens în care, de pild , s-au putut înregistra i 
destui b rba i care cuno teau sau efectuau descântece. Numai c  majori-
tatea acestora recuno teau c  posed  repertoriul sau darul de la ascen-
dentele lor feminine. Descântecul r mâne un domeniu de considerat 
patent decisiv feminin, sau cel pu in domeniu majoritar feminin, la fel ca 
i majoritatea altor atribute i manifest ri care in de religiozitatea 

popular , de supersti ie, de „cultur  expresiv ”, de sensibilitate poetic . 

În cadrul întregului ciclu al obiceiurilor biografice avem de a 
face cu o preeminen i predominan  a femininului. Exist  destul de 
mult spa iu acordat b rba ilor în ceremonia nun ii (preotul, ceata/alaiul 
mirelui, na ul, con cari/col cari, staroste); totu i, prezen a activ  a 
femeilor este evident  (mireasa, freceventul cântec al miresei, dansul 
miresei, anturajul feminin al miresei, buc t resele-soc ci e, dansul 
femeilor, na a). Pentru faptul acesta s-ar putea spune c  exist  o 
participare oarecum echilibrat  a femeilor i b rba ilor în festivit ile 
rituale, celebrante i divertismentale ale nun ii. Lucru care nu se 
poate spune când este vorba de ceremoniile mor ii i ale înhum rii, 
unde aspectul cu totul special al bocirii i al bocitoarelor profesioniste, 
totdeauna femei, accentueaz  rolul – spiritual, demonic i religios – 
de mediatoare al femeilor, cu alte cuvinte, excelen a femininului. În 
vreme ce na terea este o treab  exclusiv feminin , motiv pentru care 
– al turi de aproape totala excluzie a b rba ilor – este evenimentul 
social i cultural cel mai înc rcat din punct de vedere religios. 

Dup  cum se tie, împrejurul gravidit ii, na terii, travaliului, 
al pt rii, cre terii i somnului copilului exist  un univers întreg de 
credin e, rituri, farmece, descântece, amulete, tabuuri, anxiet i i super-
sti ii. Acest univers extrem de complex atinge uneori doxa credin ei 
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cre tine, o implic  sau o implementeaz , totu i este total paralel  aceste-
ia, ca un sistem destul de autonom i autosuficient, ca un substitut de 
(orice) religie. Tot ceea ce femeile schimb  între ele drept credin e i 
sfaturi, gesturi pragmatice i adjuvante, creaz i func ionaz  drept 
un corp religios detaliat i complet. În fapt, în cadrul credin elor i 
gesturilor de reg sit printre femeile familiare gravidit ii i na terii 
de prunci este greu de identificat ceva drept contribu ie masculin . 
Dat fiind faptul c  întreaga creativitate oral i pedagogie empiric
privitoare la na terea i cre terea copilului este de surs i de natur
feminin , problema contribu iei feminine în cadrul universului religiei 
populare i domestice trebuie reconsiderat . În societ ile tradi ionale, 
femeile nu sunt doar purt toarele, p str toarele sau gardienii practi-
cilor i credin elor religioase; a a cum se poate vedea în folclorul i 
via a rural  româneasc , femeile sunt surse inspiratoare, creatoare 
propriuzise. 

Mentalitatea folcloric  postuleaz  c  viitoarea mam , iar apoi 
l uza, ajunge s  tr iasc  în proximitatea lumii demonice. Pe de o parte, 
mintea mamei poate ajunge posedat  de spirite maligne, ori spirite 
maligne de natur  feminin  pot veni i-i pot fie strica mintea, fie lovi, 
fura ori substitui nou-n scutul.1 Pe de alt  parte, mentalitatea folcloric
i popular  p streaz  pân  ast zi credin a în Ursitoare, un fel de zâne 

destul de neutre – de i uneori crude, uneori bune – care vin s  stabileas-
c  soarta pruncului. Dac  primul set de spirite maligne reprezint  o 
continuare a lumii vechi, p gâne (uneori identificat  cu gr mada 
iudeo-cre tin  de figuri diabolice), setul secund reprezint  o mo tenire 
animist , de fapt singura prezen  animist  din societatea român
contemporan . Animismul acesta este evident cu deosebire în faptul 
a ternerii unei mese i a împ r irii cu aceste zâne a unei cine simbolice, 
în care ofrandele sunt presupuse a fi consumate de c tre ursitoare, ori 
sunt cel pu in împ r ite ulterior unor feti e sau b ie i. Dac  standar-
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dele medicale actuale au condus la dispari ia din imaginarul popular 
a spiritelor feminine demonice, credin a în Ursitoare i obicelui punerii 
unei mese pentru acestea a supravie uit. B rba ii, b trâni sau proaspe i 
ta i, înc  împ rt esc i se supun acestor credin e i obiceiuri „muie-
re ti”. Chiar dac  demonismul Ursitoarelor a fost oarecum domesticit, 
ac iunile de îmbunare i onorare a acestora nu-i re ine pe oameni 
departe de fric  sau de alte sentimente ambigue. 

Cu alte prilejuri am insistat asupra psihologiei fragile a femeii 
gravide i l uze, pomenind mereu i depresia post-partum. C ci este un 
fapt medical bine stabilit c  durerea fizic i riscul vital, acompaniate 
de fragilitate mental , constituie condi ia femeii în i dup  travaliu. 
Tocmai cunoa terea acestui chin fizic, consum fiziologic maximal, 
sec tuire biochimic i fragilitate psihic  extrem  au stat la baza ilus-
tr rii folclorice a Maicii Domnului.1

Legendele despre graviditatea, na terea, anxiet ile sau visele 
premonitorii ale Maicii Domnului descriu, în realitate, o femeie co-
mun ; mai exact, psihologia unei mame obi nuite. Dup  cum reiese 
din respectivele legende i din multe colinde, Maica Domnului nutre te 
griji i spaime care caracterizeaz  pe orice proasp t  mam  din socie-
tatea folcloric  tradi ional . De fapt, ea manifest  simptomele binecu-
noscute, studiate i tratate ast zi în cazul DPP (depresia post-partum). 
Maica Domnului are co maruri (este alungat , fuge, î i vede pruncul 
crucificat); ea plânge i disper , dore te s  se sinucid , binecuvânteaz
i blestem  capricios sau irascibil oameni i animale. Maica Domnului 

serve te ca model i idol (fiindc  fiul s u este Mântuitorul lumii), iar 
durerile, angoasele i spaimele sale sunt temperate de confirmarea sau 
revela iile oferite de c tre Dumnezeu, vise sau de c tre pruncul Iisus 
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însu i. Totu i, exemplara sa suferin  este aceea care ajut  pe mama 
comun  s - i îndure i dep easc  propriile suferin e i fragilit i 
mentale. Meditând asupra Maicii Domnului, adic  lecturând mereu 
bro ura Visul Maicii Domnului sau rememorându-i doar mental 
istoria, ca i privind icoana acesteia, mamele rurale de odinioar  deve-
neau capabile s - i echilibreze i s - i dep easc  propriile dureri i 
anxiet i, boli i depresii. 

Consider c  tot complexul religios cristalizat împrejurul utiliz rii 
imaginii i a istoriilor Maicii Domnului – în cadrul iatrogeniei i a 
farmacopeielor egal pragmatice i magice ale na terii – au ca surs
de inspira ie na terea biologic , psihologia i nevrozele sau psihozele 
natololgiei, a adar, au ca surs  experien a feminin  prin excelen . 
Chiar dac  b rba ii vor fi acceptat i perpetuat legendele Maicii 
Domnului i colindele cu aceea i tem , chiar dac  monahi, preo i sau 
al i alfabetiza i vor fi perpetuat i publicat aceste legende, simboluri, 
viziuni sau supersti ii, este vorba de o cunoa tere pur feminin
implicat  în crea ia (nu doar în colportarea i perpetuarea) lor. Iat  de 
ce, în ultim  instan , avem de a face cu o sensibilitate i prin urmare 
creativitate esen ialmente feminin  care origineaz  complexul i 
pragmatica utiliz rii mentale, religioase i psiho-magice a „chipului” 
Maicii Domnului în cadrul actului-eveniment i a ceremonialit ii 
natologice tradi ionaliste. 

În societatea tradi ional  româneasc  moa a este mai mult decât 
o rud , mam  sau na . Deasupra tuturor acestora, ea atinge i joac
rolul unui intermediar între demonic i devin, rolul unui veritabil 
sacerdot. În primul rând, ea este foarte respectat  de c tre întreaga 
comunitate. Apoi i poate mai important, atunci când profeseaz  (pe 
lâng  o femeie în travaliu i în l uzie) ea are autoritate total  asupra 
întregii case i familii. Moa a trebuie s  fie expert  nu doar în apec-
tele practice i medicale ale travaliului i ale îngrijirii pruncului, ci i 
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în privin a calit ilor religioase i magice. Ea trebuie s  st pâneasc
rug ciuni – formule ortodoxe canonizate sau invoca ii improviza e – 
i mai ales s  cunoasc  descântece, majoritatea specializate pe un 

evantai larg de nevoi, pericole i situa ii. Ea trebuie s  poat  instrui 
alte fete, neveste i gravide cu privire la detaliile gesturilor i compor-
tamentelor sociale care sunt specifice unei gravide i ale unei l uze, 
codul acesta fiind foarte special, ciudat, tabuistic, pe alocuri secret i 
mult prea pu in cunoscut b rba ilor sau întregului rest social. Apoi, în 
momentul în care presteaz  în preajma femeii în travaliu, moa ele 
trebuie s  fie în stare s  recunoasc i toate pericolele i tulbur rile 
mentale, imaginare, spirituale, demonice ori sociale care ar putea afecta 
mama sau pruncul, trebuind s  ac ioneze împotriva lor atât medical 
cât i magic. Afar  de descântece vocale, rug ciuni, blesteme sau 
invoca ii, moa ele trebuie s  cunoasc  propriet ile protective, 
augurale ori defensive ale fierului (ac, foarfece, potcoav ), sforii ro ii 
sau pieptenului, apei sau scuipatului. În cazul unui risc vital sau al 
unei incertitudini, moa a trebuie s  preia rolul unui preot, improvizând 
un mini-botez (apa sau noroiul/praful putând fi utilizate). Moa a 
poate avea vise oraculare, poate visa ori auzi sfatul Ursitoarelor. În 
viata real , rolul ei diminueaz  în timp, mama i na a preiau autoritatea 
sau responsabilitatea asupra vie ii i dezvolt rii copiului. Totu i, 
pentru oricine, moa a r mâne o figur  intim  din spatele propriei 
mame, cea care mediase nu doar intrarea biologic  în via , ci i 
intrarea spiritual-religioas  în lume. 

Rezumând la maxim, se poate spune c  apari ia pe lume este 
acompaniat i mijlocit  de numeroase feluri de entit i feminine. În 
afara mamei, exist  personajele reale ale moa ei, vecinelor i rudelor 
feminine care aduc mâncare l uzei i casei, feti ele care vin s  ajute 
sau preiau ceea ce fusese oferit Ursitoarelor. În caz de pericol major 
sau boal  letal , pot interveni alte femei, vecine, rude/na e sau trec -
toare, care pot „cump ra” temporar copilul i-i pot schimba numele. 
În paralel mai exist i f pturile feminine imaginare ale demonilor 
(virtuali) i bolilor, apoi imaginea i exemplul protector al Maicii 
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Domnului. Toat  cultura esut  în jurul gravidit ii, maternit ii i 
cre terii copilului este o afacere feminin ; ea se bazeaz  pe în elegerea 
empatic  a psihologiei feminine i prin urmare, trebuie considerat
rod, direct sau major, al creativit ii feminine. În ultima instan , 
femininitatea nu este doar o surs  pentru inspira ia con tient  a unei 
culturi fundate sau tan ate în chip masculin, ci este i o surs  pentru 
fundarea subcon tient  a sentimentelor, credin elor i practicilor 
religioase. Aspecte precum experien a durerii i angoasei, proximitatea 
mor ii i a nebuniei o pun pe gravid i pe l uz  în postura unei sensi-
bilit i i subiectivit i care sunt proxime experien ei i creativit ii 
religioase. Maternitatea nu va fi fost o surs  pentru religie într-un 
sens social-politic i institu ional; totu i, prin intensitatea sentimentelor, 
sim ului, imagina iei, fanteziei i ideilor religioase, a psihologiei reli-
gioase în general, maternitatea este cu adev rat un izvor vast sau 
profund, extrem de puternic. 

A adar, studiind ritualistica i toat  componenta cultural  a 
na terii este de observat c , cel pu in pentru români, totul st  sub 
semnul creativit ii i al actan ialit ii feminine.1 Cu privire la ciclurile 
sau evenimentele biografice, femeile par a fi cele mai creative, mai 
participative i actan iale totodat . Dar rolul lor fundamental i decisiv, 
majoritar pân  aproape de exclusiv, se manifest i r mâne ca atare 
nu numai în problema na terii. Studiind nunta, trebuie s  concedem 
c i aici mentalitarul i ceremonialul este cu prec dere de natur i 
amprent  feminin . Problema ar trebui analizat i dezvoltat  cu 
meritat  m sur  de monografiile atotintegratoare. În studiul de fa , 
argumentul de adus în sensul relev rii autorit ii i auctorialit ii 
feminine este acela al faptului c  în anumite zone etnofolclorice nu s-
a g sit aproape nimic altceva care s  marcheze muzical, în chip 
decisiv sau definitoriu, nunta, decât „cântecul miresei”. Adic , într-o 
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zon  precum Bihorul, „cântecul ceremonial de nunt ” este tocmai 
acest cântec al miresei, doar el i nimic altceva;1 cu alte cuvinte, 
cântecul miresei acoper  (oarecum cu suficien ) toat  aria ceremo-
nialit ii muzicale definitorii.2 Mai mult decât atât, în Bihor acest 
cântec al miresei beneficiaz i de cea mai mare diversitate muzical : 
aici ca niciunde, el având chiar trei „tipuri melodice”.3

Restrângerea relevan ei muzicale a nun ii la cântecul miresei
este deplin  în Bihor, dar se întinde i peste grani ele jude elor înveci-
nate. Astfel, de pild , în zona Huedinului (jud. Cluj), o monografie 
demonstreaz  c  acolo exist  ceremonialitate nup ial  doar pentru 
cântec – hore sau leruit – cu tematic , adres i elogiu adus miresei,4

surprinzând îns i o excep ie. Este vorba de o pies  numit A 
mirelui,5 numai c  aceasta nu difer  – absolut deloc, nici muzical, 
nici textual-poetic – de un cântec al miresei. Abia la final, în text, 
apare sintagma „c i-am fost harnic fecior”, în locul formulei care de 
regul  aduce determina ia genului feminin (c i-am fost harnic
fat ). Adaptare stingher , care nu dovede te provenien a dintr-un 
fond care va fi acordat, cândva, mai mult spa iu sau aten ie etosului 
masculin, ci reprezint  mai degrab  o calchiere de curtoazie izolat , 
poate efectuat  la auzirea c  în alte zone va fi existat i un cântec 
dedicat exclusiv mirelui. 
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A adar, psihologia feminin  este predilect „sprijinit ” muzical, 
cu ajutorul unui cântec ritual definitoriu, iar existen a cânt rii în jurul 
femeii preg tite s  devin  mireas i so ie pare a fi proprie oric rei 
culturi tradi ionale.1 Faptul c  etnoculturi întregi ignor  stimularea 
sau „asamblarea” b rbatului-mire cu muzica în sens ritualic, pentru 
acesta punând la dispozi ie doar forme ob te ti (muzic  instrumental , 
de dans, ori de orice alt  form  de divertisment, deci forme neceremo-
niale), demonstraz  nu numai primatul sau excelen a femininului în 
cadrul nun ii, ci i intimitatea dintre acest feminin dominant i sensibi-
litatea – respectiv expresia – muzical . 

Cântecul miresei reliefeaz  simbolismul i prestigiul, sensibilitatea 
i destinul femeii. Pe tot parcursul temporal al execut rii sale întreaga 

audien  sau participare, integrându-se în sensurile, mesajele, simbolul 
i atmosfera cânt rii sale, subscrie sau se subordoneaz  mental, se 

constituie în martori i partizani sau reprezentan i ai ideilor, sensurilor, 
simbolisticii i suprema iei destinului feminin. Cântecului miresei
feminizeaz  atmosfera, con tiin a, sensibilitatea tuturor participan-
ilor (nu doar a celor care îl cânt ), ca i a comunit ii care-l aude. 

Este foarte clar c  grupul miresei, gesturile, actele i atmosfera 
de la casa miresei, toate sunt caracterizate, dac  nu chiar dominate, 
prin deasa execu ie a cântecului miresei. În prezen a doar a mirelui, a 
suitei sale i la casa, ceremoniile i banchetul de la casa mirelui, aceast
pies  este mult mai pu in frecvent . În nun ile ardelene pe care le-am 
studiat – rezultat al descrierilor observ rii directe efectuate în mai 
multe rânduri de c tre folclori tii anilor 50 – am v zut c  piesa apolo-
giei extreme a femininului (adic  „cântecul miresei”) este intonat
foarte des, aproape constant, de c tre femeile de la casa miresei, ca i 
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de „l utarul miresei”, în timpul adun rii-banchet de aici. La plecarea 
de-acolo, chiar i b rba ii se vor integra în performarea acestui text 
muzical foarte feminin. În vreme ce, la casa i la banchetul de la casa 
mirelui, cântecul miresei se va auzi doar seara târziu, când alaiul din 
satul vecin al miresei se va apropia, apoi noaptea foarte târziu, când 
lumea va r mâne pu in i dominat  de oboseal , ca i a doua zi, în 
momente de mare rarefiere a publicului i de oboseal , cântat de c tre 
pu ine femei. Cu alte cuvinte, la casa mirelui domin  masculinismul 
inclusiv performativ i repertorial (doar aici, de pild , auzindu-se i 
cântece vocale aproape balade ti, de solo absolut, ca i, mereu-
mereu, marcialul, virilul Mar [sovietic] al Partizanilor). 

Prin analogie cu cântecul miresei, am numit cântecul mirelui
ceea ce, statistic mult mai frecvent, preponderent în folclorul din 
sudul rii, se nume te „cântecul ginerelui”. Denumirea aceasta (mai) 
popular  poate p rea, logic vorbind, ciudat , deoarece (aproape) 
niciodat  mireasa nu este definit  – ceremonialistic – nor , ci doar 
mireas . i nu exist  un „cântec al nurorii” (ci doar al miresei). Mirele 
este preponderent ginere/gineric , iar lucrul acesta iar i subliniaz
ascendentul, prioritatea sau domina ia feminin . C ci mireasa are i 
oarecum i se recunoa te autonomia nominal , în vreme ce ginerelui i 
se re ine numele rela ional, de rol care îi indic  conexiunea sau 
subordonarea. Mireasa este doar a mirelui, în timp ce ginerele este i
(neam) al p rin ilor fetei – chiar dac  el nu se integreaz  în familia 
acesteia i nu r mâne în casa socrilor. Mireasa este, desigur, nor , 
oarecum subordonat  socrilor ei (mai ales c  ea chiar se integreaz  în 
neamul acestora i se mut  în familia so ului). Chiar i în adresarea 
direct , în sudul rii mirele este mai des i spontan apelat ginere, în 
vreme ce, pentru femeie, mireas  este mai frecvent i spontan. 

Spre deosebire de mireas , mirele nu trece printr-o psihodram
existen ial  atât de complex  precum mireasa. Renun rile, disciplina 
i reconsiderarea identit ii sale nu sunt a a numeroase ca în cazul 

so iei. Mirele pierde doar libertatea flirtual , erotic  sau sexual , 
statutul de donjuan/vân tor eroto-social. El nu suport  schimbarea 
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portului, numelui, anturajului familial protectiv. Iat  de ce cântecul 
s u ceremonial nu are, precum cântecul miresei, tema desp r irii de 
p rin i, fra i, surori, casa p rinteasc , tema dificult ii vie ii din casa 
socrilor, pierderea „milei de la p rin i”, desp r irea de mam , triste ea 
mamei, teama înstr in rii sau a plec rii departe de cas  sau sat, num -
rarea orelor pân  la separa ia familial , motivul cununii (miresei), 
tema c s toriei din dragoste i (sau nu) pe temei economic. 

Cântecul miresei este executat frecvent, adic  în mai multe 
momente ale ceremoniei nup iale,1 în vreme ce cântecul mirelui, acolo 
unde exist  (sub o denumire sau alta), r mâne singular, executat doar 
odat  (la casa acestuia, eventual în timpul b rbieritului ceremonios, 
înaintea form rii alaiului care se deplaseaz  spre casa miresei). Piesa 
dedicat  mirelui nu doar se cânt  o singur  dat  (evenimen ial), ci are 
loc i într-un cadru restrâns, fiind executat  doar de c tre l utari. În 
vreme ce piesa dedicat  miresei este una «popular », beneficiind de 
execu ii «democratice», ale (aproape) întregii comunit i.2 Poate c
densitatea/frecven a i performarea „comunitar ” a acestei piese care 
o cânt  pe femeie, ca i sublinierea, prin denumirea „mireas ”, a 
calit ii sale este una dintre tehnicile psihoterapeutice care sedeaz , 
compenseaz i reduc stresul femeii. Oricât de momentan , tranzient
pân  la evanescent  este calitatea de mireas , aceasta este una m gu-
litoare, estetic , lipsit  de conota iile dezidentificatoare, deci stresante, 
ale calit ii i numelui de nor . Pentru femeie, transformarea ce va s
vin  este mult mai radical  decât pentru b rbatul-mire, iat  de ce 
cultura îi acord  femeii, la nunt , mult mai mult  aten ie. 

A adar, inclusiv densitatea, adic  reiterarea leit-motivic  a 
cântecului miresei pe parcursul ceremoniei i a banchetului nup ial 
tradi ional este una adânc func ional , ea r spunzând unei nevoi 
psihologice, de r sf  sau compensare, a femeii-mireas . Centrul i 
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piscul nun ii este mireasa; interesul major este soarta, identitatea, 
s n tatea, ca i performan ele adaptative i performativ-matrimoniale 
sau familiale ale femeii. Iat i de ce muzica „sa”, în timpul nun ii, 
este mereu reluat . Sus inând-o, onorând-o, celebrând-o mereu pe 
mireas , cântecul, apoi i dansul, afirm  totodat  centralitatea sau 
primatul acestui Feminin principial. 

Numesc aici cântece ale împuternicirii falomatrice i cântece 
ale împuternicirii matriarhice tot ceea ce, func ional i ideatic, ilustreaz
conflictul dintre nor i soacr , so ie i so , îndeamnând mireasa, 
nora, so ia i mama la acumularea de prestigiu, for , autoritate sau 
dominan  în cadrul rela iilor familiale i al administr rii puterii 
domestice. Cântecele i mai ales ora iile adresate altor personaje de 
prestigiu ale nun ii (na ii, socri) au în primul rând natur  encomiastic , 
flatând aceste personaje pentru a le stimula d rnicia material  sau iubi-
rea familial  (mai ales fa  de nor ). Dar cântecele i toate ora iile care 
se adreseaz  miresei trec dincolo de encomiastic, m gulitor i încura-
jant, insinuând pedagogia, necesitatea sau scopul existen ei acesteia, 
care nu este altul decât împuternicirea falomatric i matriarhic . 

La nivel actan ial, vom vedea mereu cum elemente de ordine 
riguroas , de rit i ceremonializare, sunt managerizate i efectuate 
preponderent de c tre femei. Exist i variabile, transgresiuni de-
monstrative sau divertismente publice lansate sau conduse de c tre 
femei (precum numeroase ora ii licen ioase sau dansuri hilare). Dar 
varia iile i mai ales elementele de gesticula ie public  (ora ii, comenzi, 
dar mai ales etilism, dans exhibi ionist, ceart i uneori chiar b taie 
de agresivitate propriuzis ) apar în contul b rba ilor. În timpul dansului, 
tot femeile sunt cele mai vigilente, intervenind sau solicitând, atunci 
când e cazul, adecvarea comportamentelor. Faptul este de remarcat 
mai ales în cazul juc rii miresei „pe bani”, atunci când unii b rba i 
prelungesc prea mult dansul ori revin (chiar dac  pl tesc) prea 
frecvent. Exagerarea masculin  se face atât în dauna altor juc tori, cât 
i a miresei, supus  extenu rii. Din fi ele observatorilor aten i se vede 

c  mai mult, sau mai întâi, femeile sunt cele care solicit , strig  sau 
intr  în joc pentru a schimba sau extrage partenerul prea insistent. 
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În fond, este de observat c  b rba ii, la nunt , au un rol preponde-
rent atmosferic sau ambiental. Adic  acela de a crea atmosfer , de a 
mobiliza i efectua (mici) evenimente, de a face ceva. În primul rând, 
ei sunt creatori de mediu energetic, de tensiune euforic i de zgomot. 
Vom vedea, chiar i unele ora ii, în gura unora dintre vornici i în 
anumite momente, sunt r p ite aproape ininteligibil, deci reduse la 
starea de eveniment acustic per se, de zgomot viril. Chiuiturile i 
urletele provin cu preponderen  din gura b rba ilor, iar acestea nu 
doar c  nu deranjaz  femeile, dar contribuie la tensionarea i astfel 
înc rcarea energetic  a atmosferei. În al doilea rând, b rba ii sunt 
buni pentru a dansa, atât solo, cât i – sau poate mai ales – ca parteneri 
ai femeilor i fetelor participante. Într-un cuvânt, b rba ii sunt cei care 
contribuie, care „produc”. Ocazia i prezen a femeilor îi stimuleaz , 
femeile a teaptând, pretinzând sau apreciind presta ia lor. 

De fapt, la nunt , chiar muzica este un element... masculin. C ci 
ea domin i influen eaz  muta ii neurovegetative, kinestezii l untrice i 
în ultim  instan  st ri de spirit, decizii i acte, guverneaz  con inutul 
unor momente sociale, impune i regleaz  comportamente. Poate la 
nicio alt  ceremonie comunitar  nu devine atât de evident c  muzica, 
element viril, masculin, guvernator sau ordonator, ordoneaz i guver-
neaz . În nunta pe care o vom analiza în detaliu, vom putea observa 
la un moment dat c , în pauzele dintre dansuri, „fetele i b ie ii s-au 
separat în dou  grupuri. B ie ii sînt to i strîn i în jurul muzican ilor” 
(AIEF i-17139-87). Debutul i încetarea perform rilor muzicale decide 
natura gesturilor i comportamentelor grup rilor sociale, liderii de 
ocazie comunic  cu comunitatea – solicitând aten ie sau t cere – f când 
mai întâi semn ori ordonând muzican ilor întreruperea cântului. Dar 
aceste detalii sunt doar exemplificatoare, nu doar pe parcursul stu-
dierii dansurilor nun ii (capitolul 8) ci inclusiv pe parcursul observ rii 
atmosferei sonore a nun ii urmând s  ne convingem de lucrul acesta. 

i dac  tot am pomenit de dansurile nun ii, s  mai enun  de pe 
acum i dou  licen e care mai subliniaz  permisivitate de partea discri-
minatoare a femininului. Una ar fi c , în timpul dansurilor mixte sau 
de perechi, este posibil s  fie v zute dou  sau mai multe femei, dansând 
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singure sau în pereche, ori dou  femei dansând cu un singur b rbat; 
în vreme ce niciodat  nu vor fi v zu i, dansând în context similar, 
doar b rba i, nici în pereche monogen i nici în pereche combinat
cu o femeie. Aceast  particularitate nu î i epuizeaz  explica ia prin 
faptul c  b rba ii, mai dornici de b utur , ar deveni inaccesibili, ori 
c  femeile, dornice de dans, s-ar putea dispensa de b rba i. Desigur 
c  ele se pot dispensa, dar problema este de ce nu o pot face i b rba ii? 
De ce este socialmente acceptabil dansul de aparen  homoerotic  între 
femei, ca i dansul a dou  femei cu un b rbat, dar nu este acceptabil 
dansul aparent homoerotic între b rba i sau dansul unei singure femei 
cu doi b rba i deodat ? Desigur, discutând distant, teoretic sau princi-
pial, aceste probleme nu se pun niciodat , con tient, comunicativ-
dialogal. Iar situa iile concrete – asemeni celor pe care le vom vedea 
atunci când vom urm ri filmul vreunei nun i – vor fi avut i motiva ii 
sau adapt ri/adecv ri precise ori precizabile. Totu i, faptul frust r mâne, 
iar el trebuie interpretat i în lumina masculinismului limitat i a permi-
sivit ilor feminine care sus in, în cadrul perform rilor culturale, un 
anumit primat al femininului. 

În acela i registru al relevan ei s-ar num ra i faptul c  în dansul 
nun ii pot interveni momente licen ioase, în care nu b rba ii î i per-
mit libertatea travestirii sau transexualiz rii, ci doar câte o femeie 
matur . i niciodat  nu va fi ridiculizat sexul femeiesc, de c tre vreun 
b rbat, doar o femeie asumându- i rolul de comediant  a sexului 
b rb tesc. În spatele acestei falocra ii aparente, adic  evidente doar 
în sens superficial, poate sta inclusiv protec ia femininului, ba chiar 
i falomatria. Prin falomatrie se poate denumi accesul femeii la tot ce 

înseamn  putere, iar accesul fetei la falusul anatomic, prin nunt , 
reific  tocmai actul, procesul i performan a acestei împuterniciri 
feminine principiale. C ci nunta este momentul în care femeia devine, 
cu adev rat – nu doar socio-contractual, ca partener  în cuplu, ci egal 
psihanlitic i politic – st pâna sau posesoarea Puterii. Travestirea unei 
femei în b rbat, în dansul nun ii, este pedagogic i persuasiv  în sensul 
relev rii adev rului împuternicirii falomatrice. Travestirea b rba ilor 
(în femei sau mirese) este doar comic , nu i pedagogic  sau persuasiv
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în sens existen ial, iat  de ce ea nu are loc în cadrul vreunei nun i 
reale, ci doar în nun ile ranversate ale carnavalului, unde domin
divertismentul gol, fantasma utopic , irealul, ori cel pu in un real 
(mult) mai pu in consistent. 

Cu referire la ceremoniile mor ii i ale înhum rii am pomenit 
doar „aspectul cu totul special al bocirii i al bocitoarelor profesioniste, 
totdeauna femei”, care „accentueaz  rolul – spiritual, demonic i 
religios – de mediatoare al femeilor, cu alte cuvinte, excelen a femini-
nului”. Dar bocirea este doar cel mai evident aspect al performan ei 
femininului; în plus, ea a riscat s  fie interpretat , superficial, drept o 
licen  sau toleran , adic  o permisivitate a femeilor admis  de c tre 
b rba i. În realitate, histrionismul neurofiziologic al femeilor (implicând 
strig t i lacrimi), dar i poetico-muzical (implicând versificare sau 
formalizare poematic , plus inton ie meloritmic ), este practicat  de 
c tre femei în contul întregii comunit i, a adar în contul inclusiv al 
b rba ilor. Catarsisul subiectiv-individual, ob inut de c tre fiecare 
bocitoare, îl faciliteaz i mediaz  – similar actorilor de pe scen  – pe 
acela al comunit ii prezente. 

A a cum, în societ ile tradi ionale române ti, g titul este o dato-
rie, uzan , profesie-prestan i art  apar inând exclusiv femeilor, i 
preg tirea mortului pentru funeralii (sp lare, îmbr care), efectuarea 
tuturor gesturilor rituale folclorice, cântarea Zorilor i a Bradului, 
preg tirea meselor i a priveghiurilor, ca i a pomenilor i parastaselor 
ulterioare, in de disciplina, credin a i conformitatea femeilor fa  de 
tradi iile, supersti iile, credin ele i practicile magice pe care ele însele, 
confirmându-le, le-au consacrat. 

În majoritatea societ ilor, tradi ionalismul egalizeaz , oarecum, 
cu mentalitatea i pragmatica feminin . Ori cel pu in femeile par a-l 
ilustra la modul cel mai evident. Peste tot, portul – adic  înve mântarea 
în special în latura sa cotidian  –, r mâne tradi ional de partea femeilor, 
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b rba ii fiind aceia care î i schimb  mai repede sau în num r masiv 
moda vestimentar  (eventual p strând elementele de natur  „originar ” 
doar ocazional, festiv). Numai o privire superficial , non-empatic
sau extern  culturilor vernaculare poate considera acest conservatism 
ca pe un arierat. Pretutindeni, tradi ionalismul poate însemna, pentru 
femei, o form  de (auto)protec ie, preferin a r mânerii în cadrele unei 
culturi care asigur  biologii, performan e i perpetu ri sociale experi-
mentate deja, certificate majoritar, adic  valabile i operabile pentru 
majoritatea membrilor s i i astfel, sigure. 

În chip mai amplu (na tere, nunt ) ori foarte sumar (înmormânta-
re, port, descântec), am comentat aici câteva din inciden ele i 
performan ele, sensibilit ile i creativit ile feminine. Este evident, 
cultura are fundamente în experien a biologic  (sens în care femeile 
îi surclaseaz  pe b rba i). Dup  biologic urmeaz  ceea ce înseamn
sensibilitate i subiectivitate, ca elemente ce sprijin  receptivitatea i 
creativitatea în domeniul religiosului. În baza sensibilit ii, subiectivi-
t ii, creativit ii i loialit ii feminine, socialul tradi ional emite sau 
respect  norme, valori i comportamente care sunt accesibile i favora-
bile majorit ii sale. Cât dintre toate acestea r mân s  poarte ori s - i 
tr deze amprenta, licen a ori patentul feminin, este variabil, ambiguu, 
adeseori imprecis. Dar este evident c  la misterele na terii i ale 
mor ii, femeile preiau majoritatea ini iativelor comportamentale i 
religioase, pragmatice i actan iale; pentru ca la nunt  s  stabileasc
i s  sus in  foarte multe gesturi care afirm  necesitatea unei împuter-

niciri de ordin falomatric, adic  ale unei responsabiliz ri i autorit i 
maximale de partea femeii. i chiar dac  folclorul i tipul de societate 
al culturii tradi ional- r ne ti din arealul est-european nu pledeaz
pentru o ordine clar matriarhic , nici despre una patriarhal  nu se 
poate vorbi, acestea fiind i discrimin ri simplificatoare, de care, 
cred personal, sensibilitatea i creativitatea feminine se dispenseaz . 
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Elena-Rodica COLTA 

Differences and Interferences in the Construction  
of the Local Ethnocultural Model 

Cohabitation of several populations in some areas, such as those in
western Romania and eastern Hungary, produced, over time, some interference 
and even a cultural crossbreeding, which was the basis of a regional identity, 
where all groups are recognized. Beyond that, in order to survive ethnically, 
each group tried to self-define through differentiation. 

These differences, once assumed, made the groups visible in the multi-
ethnic landscape. We're talking here about decorating the houses, about the 
popular costume, dances and traditional music and even some calendar habits. 

Beyond these elements that make some groups different from others, in 
this area there are many common elements, such as from Central European
kitchen and pantry supplies content to common working experiences.

As regarding interference, in these territories we find practices and 
customs taken from others. Habits which were considered Hungarian were
performed by Romanians and Slovaks as well (for example the ritual „beating 
of chicken” for forcing them to make eggs, performed in some localities in the 
eastern Hungary), some Serbian customs performed also by the Romanians 
(spreading straw in the New Years Eve), German habits performed as well by 
the Hungarians and Slovaks (walking through the village with „Mikulas”) etc. 
Once taken by other ethnical groups, these customs have started to be part of 
their own traditions.

Today modernization of life of rural communities produced a clouding of the 
old markers of distance and proximity, risking the loss of traditional local identity. 



175

Therefore, beyond the local traditions, the need for ethnic survival of 
small minorities triggered a consolidation process of ethno-cultural identity by 
introducing, in the moments of representation, of some national elements of the 
mother country, impacting the same group as well as other culture majority.

Una din fe ele nev zute ale multietnicit ii o reprezint  tr irea 
împreun , în acela i spa iu construit, a dou  sau mai multe comunit i 
etnice. 

Cum în toate cazurile analizate este vorba despre o venire (migra-
ie, colonizare, roire) a unui grup într-un spa iu ocupat deja de cineva, 

vorbim implicit despre o întâlnire dintre „cei vechi”, autohtonii, i 
„cei noi”, diferi ii, str inii, care vin din alt  parte (vechea Rascie, 
landurile germane, mun ii Slovaciei, alte comitate ale Ungariei etc.). 

Contactul autohtonilor cu „str inii” i-a obligat la autoevaluari i 
la o autodefinire, în mare parte, prin diferen iere, autoidentificarea 
bazându-se simultan pe asem nare („a fi identic cu...”) i pe deose-
bire („a fi diferit de...”). 

În plus, în paralel cu percep ia noilor veni i i pornind de la 
observa iile acumulate s-a încercat, din nevoia de a-i în elege i, 
eventual, de a-i asimila (noul venit era din acest punct de vedere „cel 
cu care am i ceva în comun, cel cu care vreau s  fac comunitate i s
comunic”1.), o definire a acestora prin formula „ceea ce nu suntem 
noi, ceea ce este diferit de noi”. 

Focalizând pe zona Aradului, trebuie s  spunem c  teritoriul a fost 
pe durat  lung  unul multietnic, grupurile care s-au a ezat aici fiind obli-
gate, prin urmare, „s  formeze o comunitate i s  comunice” între ele. 

Nevoia de comunicare a unora cu al ii a produs, în majoritatea 
localit ilor mixte sau multietnice, fenomene de bilingvism i triling-
vism, fiecare ajungând s  în eleag i s  vorbeasc  mai bine sau mai 
r u limba celuilalt. 

La apropierea dintre comunit i, la acceptare, a contribuit i 
vecin tatea (de cartier, de uli ) care a facilitat cunoa terea. 
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De la un anumit respect pentru obiceiurile i religia vecinului 
de alt  etnie s-a ajuns la întrajutorare în cazul activit ilor cotidiene sau 
la preg tirea unor ceremonii din via a familial . 

Pân i rromii din aceste sate au intrat în rela ie cu ceilal i. De 
pild  „Dodila”, cunoscutul ritual de aducere a ploii, a fost preluat, în 
unele sate, de la români de rromii din localitate. Românii i-au recom-
pensat f r  rezerv  pentru activitatea ritual  s vâr it , f cându-i în 
acest fel p rta i i implicându-i în via a satului i a comunit ii lor. 

Referindu-ne îns  la acest  zon i la „interferen e”, un rol esen-
ial în cristalizarea unui model local de civiliza ie rural  l-a avut 

contactul cu neam ul. 
A a se face c  exceptând satele de munte, din extremitatea 

estic  a jude ului Arad, toate celelalte au adoptat modelul francon de 
gospod rie. 

Obligate s  se supun  deciziei imperiale, dar în acela i timp având 
sub ochi modelul german de curte i cas , maghiarii, românii, sârbii, 
slovacii, bulgarii au trecut, în a doua jum tate a secolului al XVIII-lea, 
de la casa lat , cu dou  înc peri, la casa lung , plasat  la marginea cur ii 
i având frontonul la strad . 

Dac  în felul acesta modelul de cas  a devenit unul general, 
fiecare etnie a încercat s - i marcheze locuin a cu elemente simbolice, 
considerate reprezentative pentru grup. 

În acest sens, diferen iem o anumit  culoare a pere ilor exteriori, 
precum culoarea „mnierie” sau „alboietul” la români, ini ialele proprie-
tarului, scrise cu alfabet chirilic de c tre sârbi, pe fronton, prezen a unui 
anumit tip de ornament din ceramic , cu valoare ritual , aplicat de 
slovaci la horn etc. 

La aceste elemente exterioare, amprenta identitar  a fost conso-
lidat  de interioare, unde fiecare grup i-a amenajat spa iul de locuit 
conform propriei tradi ii. 

Românii i-au împodobit pere ii din „soba dînainte” cu blide, 
terguri, icoane ortodoxe. Paturile le-au acoperit cu ponevi din lân
esute în r zboi, iar lâng  paturi au a ezat l zile de zestre de H ma , 

lucrate din bri c . 
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Sârbii i-au pus pe pere i imaginea Sfântului Sava i litografii 
cu Marea migra ie iar paturile le-au împodobit cu cilimuri. În plus, din 
casele sârbe ti de la ar  nu lipsesc nici azi peretarele cu texte în limba 
sârb i tergarele brodate în culorile na ionale. 

Slovacii i-au amenajat casa cu mobil  pictat , cu paturi cu balda-
chin, cu propria ceramic , sm l uit  verde închis i prezentând înscrisuri 
în limba slovac . 

In sfâr it, interioarele bulg re ti se diferen eaz  prin covorul de 
pe patul din camera de oaspe i, de un lat, numit ram, cusut cu modele 
specifice, zomorfe i avimorfe. 

Tot în acest domeniu al materialului, o discu ie impune i cos-
tumul popular, care în timp a fost i el influen at la toate etniile de cel 
german. 

Toate grupurile etnice din acest fost comitat al Ungariei, în timp, 
vor include în portul femeiesc, sumna, viziclu de m tase i alul din 
m tase cu ciucuri, iar în cel b rb tesc n dragii nem e ti, care vor înlocui 
izmenele i cioarecii. 

Diferen ele de la un grup etnic la altul, în cazul costumului feme-
iesc, vor fi date de culoarea materialului. Astfel, în vreme ce nem ii 
au utilizat culoarea alb  sau roz la fete i negru la femeile m ritate, 
fetele slovace purtau haine din m tase de culoare bej, piersic  etc. Ca 
amprent  identitar  la costum, în cazul slovacilor trebuie men ionat
boneta slovac  cu panglici. 

În ceea ce-i prive te pe români, sârbi i bulgari, ace tia i-au 
p strat în momentele de reprezentare, vechile costume tradi ionale, 
dar în via a cotidian  au purtat acelea i piese vestimentare, lucrate dup
acela i model. 

În sfâr it, anumite mixaje sunt identificabile i în cultura alimen-
tar  a zonei, în care au circulat numeroase caiete cu re ete, copiate de 
fetele care au urmat cursurile de la „Notre Dame”. 

Dar poate cea mai bun  dovad  de „interferen ” (metisaj cultural 
alimentar), este paisul neam ului, ungurului, slovacului, românului, 
sârbului, din care iarna nu lipse te sl nina, unca, cârnatul, compoturile, 
mur turile, bulionul. 
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Dincolo de aceste influen e, marcate de diferen e, ce in de cul-
tura material , neam ul, ordonat, harnic, priceput, a constituit în satul 
în care s-a a ezat i un model de comportament. 

Prin urmare, toate celelalte etnii, încercând s -l ajung „p
neam ”, i-au „europenizat” obiceiurile legate de munc : 

„Când o fost numa nem i aicea (în Sântana-n.n.), de diminea
de la 4 pân  seara la 9 o fost ranul (german-n.n.) pe câmp (...) Aicea 
o fost o concuren  între noi, coml u eni i între nem i. Nem ii erau 
harnici, foarte harnici. Noi coml u enii? Azi a a, mâine a a, da... te 
faci de ru ine. Neam u deja o arat aproape o jum tate de pogon i tu 
atunci te duci... S  râde neam u!”1

Rezultatul va fi un nivel ridicat al exigen elor fa  de calitatea i 
cantitatea muncii i aspectul gospod riei. Aceste exigen e sunt traducti-
bile în norme identitare i dincolo de ele într-un stil de via , de care 
românii sunt con tien i: 

„Românu o înv at de la neam  orice lucru, orice. Noi am furat 
multe de la nem i, a a v zute...”2

sau 
„Românii din Coml u  au fost foarte mult influen a i de disci-

plina nem easc : p i nu e nici m car o diferen  mic , ca organizare 
a comunei, între Sântana i C ml u .”3

Cât prive te patrimoniul imaterial al zonei cercetate, în localit -
ile mixte sau multietnice, unele tradi ii sunt practicate, de mai multe 

etnii. 
De pild , din repertoriul de activit i rituale performate de 

Cr ciun, obiceiul sârbesc al împr tierii paielor a fost preluat, în locali-
t ile unde tr iesc sârbi i români i de ace tia din urm . De asemenea, 
românii au început s  prepare i ei de Cr ciun hrana ritual  sârbeasc
(colacul numit „S n tate”) i s  m ture a treia zi Cr ciunul. Alte 
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obiceiuri comune au fost colindatul în ceat i umblatul cu Steaua, 
singura diferen  fiind limba performarii 

În sfâr it, tot în contextul Cr ciunului, sârbii umblau odinioar
pe uli ele satului dansând un dans ritual, numit de etnologii sârbi de 
azi, datorit  comenzii rostite de v taf, „Cu fa a la soare”. 

Potrivit descrierii, ceata sârbeasc  aminte te, f r  s  fie acela i 
lucru, de C lu er. 

Acest joc ritual sârbesc a fost performat i de românii din zon . 
La români el se numea Jocul cârnilor, datorit  pozi iei îndoite în care 
dansau cei din ceat . Potrivit etnomuzicologului Ioan T. Florea, mi c -
rile erau diferite de cele de la C lu er, cele dou  cete de feciori 
umblând prin sat separat. 

Trecând la obiceiurile de var , ritualul de aducere a ploii cunoscut 
în zon  sub numele de Dodol , Dodil , Dodoloaie a fost performat, 
pân  la dispari ie, atât de români cât i de sârbi. 

Atât românii cât i sârbii obi nuiau în trecut s  arunce pe cas
coroane de flori de sânziene, pentru a afla care cât va tr i din zon , 
dup  cum azi se mul umesc s  pun  aceste cununi pe poart , sau pe 
zidul casei. 

Cât prive te diferen ele dintre români i sârbi, men ion m reper-
toriul dansurilor locale, sârbilor fiindu-le specifice horele („kolo”) iar 
românilor din zon  jocurile de perechi. 

Trecând la celelalte etnii, unele obiceiuri comune g sim la 
germani, slovaci i maghiari. 

Un asemenea obicei comun, la origine german dar atestat în 
trecut atât la maghiari cât i la slovaci, a fost umblatul cu masca de 
Mikula  prin sat. Diferen a de la un grup etnic la cel lalt era dat  de 
modul de construc ie a m tii i de limba în care erau spuse versurile. 

De pild , la slovaci, când masca ii ajungeau la poart  anun au: 
„Prinesli sme Mikulaša to i ono (Am adus pe Mikula , acesta este)”.

La fel, unele practici legate de ziua Sf. Lucia, au fost performate în 
trecut, aproape identic, de maghiarii i de slovacii din zon . E vorba de 
interdic ii de lucru cu acul, de scormonitul cote elor cu f c le ul etc. 
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De asemenea i unii i al ii confec ionau scaunul Lu ei, în cre-
din a c , dac  duc acest scaun în noaptea de Cr ciun la biseric i se 
urc  pe el, pot s  vad  bosorcile. 

Totu i între tradi iile maghiare i cele slovace exist i unele 
diferen e, atât în repertoriul de credin e cât i de practici. De pild , la 
slovaci de Sf. Lucia, anumi i tineri, cunoscu i sub numele de „b ie ii 
Lu ei”, obi nuiau s  umble pe la casele cu femei singure i s  fac
ur ri de prosperitate. Acest umblat ritual este cunoscut sub numele de 
o elitul (chodenie s oce ou). 

Obiceiul îl g sim practicat în acest mod la N dlac1. La ipari se 
umbla cu o elitul în acela i mod, în seara de Ajun.2 Din cât î i mai 
amintesc b trânii, în majoritatea localit ilor slovace b ie ii Lu ei au 
fost v zu i pentru ultima oar  între cele dou  r zboaie. 

La fel, de Cr ciun i de Boboteaz i ungurii i slovacii umblau 
prin sat, la propriile comunit i, cu Betleemul i Trei Crai, performa-
rea fiind în limba matern . 

Referindu-ne la ungurii din zon , jocul dramatic „Trei Crai”, a 
fost viu pân  în urm  cu 50 de ani. 

Ceata era format  din 3 b ie i de 12-14 ani. Craii erau îmbr ca i 
cu cizme, c ma i lungi albe, b rbi din cânep i coifuri din hârtie. 
Gáspár i Boldijár aveau câte un clopo el iar Menhért purta steaua, 
cu un mecanism se permitea mi carea în fa , iar în vârf o lumânare. 

Când ajungeau la o cas  grupul întreba „Le da i s la  celor trei
crai?” Dac  erau primi i, intrau pe rând, se a ezau în linie i scutu-
rând din clopo ei cântau împreun , povestind despre na terea lui Iisus 
i despre hot rârea celor trei magi de a c l tori condu i de stea, la 

noul Mesia, pentru a-i duce daruri .La terminarea cântecului cei trei 
se închinau, dup  care cânta fiecare crai pe rând. În final to i împreun
mul umeau în versuri, dup  care ie eau din cas  tot cântând. Pentru 
ur ri ini ial au primit nuci i pl cinte, îns  treptat acestea au fost înlo-
cuite cu bani. 
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Revenind, obiceiul copiilor de a face ur ri în ziua de Anul Nou 
il g sim atât la maghiari cât i la slovaci.

În sfâr it, comun maghiarilor, slovacilor i bulgarilor din zon
este i azi F r angul, preluat de toate etniile de la germani, din care 
în trecut nu lipsea alaiul de m ti. 

Cât privesc diferen ele identificatoare etnic, slovacii din zon
i-au introdus azi în repertoriu dansuri importate prin intermediul 

instructorilor din Slovacia. Ei au înlocuit în felul acesta cearda urile 
maghiare i polcile germane care intraser  cu vremea în repertoriul 
local 

Aceast  succint  analiz  ne permite s  concluzion m c , tr irea 
împreun  pe durat  lung  a dat na tere unor anumite atitudini i 
comportamente comune, care au contribuit, dincolo de diferen ele 
necesare amprent rilor identitare, la cristalizarea, la construc ia unui 
model cultural local, regional, ce subsumeaz  un anumit ethos regional, 
informa ii, forme, practici, comportamente, valori ce in de un anumit 
model axiologic, recunoscute ca apar inând locului. 

Modernizarea vie ii comunit ilor rurale, împrumuturile occiden-
tale din ultimii 20 de ani, a produs o vizibil  opacizare a vechilor 
markeri r ne ti de distan are i de apropiere, cu riscul pierderii 
identit ii locale, regionale sau etnice. 

Ca reac ie, unele etnii au declan at un proces de consolidare a 
identit ii etnoculturale prin introducerea, în momentele de reprezen-
tare, a unor elemente na ionale din ara mam , cu impact la grup i la 
majoritatea de alt  cultur . 
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Dr. Enache TU A 

Ethnocultural Differences and Influences in 
Dobrudgea at the Beginning of the XXth Century 

The Balkans and southeastern Europe were areas of interest for 
ethologists and anthropologists of the XXth century due to the fact that in 
this area there were a multitude of ethnic groups and different cultures 
trying to define themselves within a political and social system. The 
particularities developed by these groups have acquired a specific 
character (depending on the area where the respective groups have created 
a peculiar culture as it will be the case of Dobruja. That was the perception 
of the communities in relation to the new legislation in the matter of the 
ownership right and the way in which it was applied. The real Romanian 
politicians of the time showed a special interest in Romanian political 
system’s implementative of putatively similar origins and of the political 
culture running through them. 

Spa iul balcanic i sud-estul european au constituit arii de 
interes pentru etnologii i antropologii secolului XX datorit  faptului 
c  în acest areal existau o multitudine de grupuri etnice i de culturi 
diferite care încercau s  se defineasc  în cadrul unui sistem politic i 
social. Particularit ile pe care aceste grupuri le-au dezvoltat au avut 
un specific în func ie de zona în care respectivele grupuri au creat o 
anumit  cultur i s-au raportat la un sistem institu ional a a cum va 
fi i cazul Dobrogei. Se mai adaug  aspectul sociologic de analiz  al 
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spa iului românesc care cunoa te la rându-i mi c ri sociale precum 
cele care au zguduit statul român în ultimele dou  decenii ale 
secolului XIX i începutul secolului XX1. În acela i timp încerc m s
demonstr m itin ific modul în care Dobrogea s-a modernizat în 
contextul proiectelor politice promovate de elitele politice române ti 
precum i aportul pe care comunit ile etno-politice amintite îl aduc, 
direct sau indirect, la acest proces2. Vorbim, în acest sens, de un proiect 
modernizator de provenien  occidental  a a cum a fost el teoretizat 
de autorii acestor modele3. Avem de-a face cu un tip de abordare a 
modelului modernizator a a cum a fost teoretizat de Immanuel 
Wallerstein4 care a sus inut teoria sistemului mondial5. Cum au fost 
reprezentate în mentalul colectiv al comunit ilor institu iile adminis-
trative precum i legile excep ionale aplicate Dobrogei odat  cu reveni-
rea acesteia în cadrul statal românesc. Care a fost percep ia comunit -
ilor în raport cu noua legisla ie în materia dreptului de proprietate 

                                                



184

precum i modul în care a fost aplicat  aceasta în Dobrogea. Men io-
n m c  pentru spa iul dobrogean politicienii români ai vremii au 
manifestat un interes deosebit pentru implantarea sistemului politic 
românesc de inspira ie francez i a culturii politice difuzate prin 
intermediul acestuia. Am încercat o cercetare în ceea ce prive te 
raportul dintre arealul social i cel politic în cadrul acestor grupuri, 
rela iile de rudenie în interiorul lor precum i apartenen a la o anumit
cultur  specific  în raport cu tipul de societate tradi ional , specific
anumitor etape de dezvoltare. Urmeaz  s  cercet m cât de viabile au 
fost deciziile politice referitoare la Dobrogea i la spa iul etno-politic 
dobrogean prin intermediul prezentei lucr ri. Acest demers tiin ific 
încearc , de asemenea, s  exploateze oportunitatea care ne-a fost 
oferit  prin multitudinea etniilor care tr iesc în Dobrogea. Încercând 
s  definim conceptele de analiz  în spa iul dobrogean vom distinge pe 
acela de etnicitate1. În terminologia antropologic i sociologic , 
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dup  cum noteaz  unii autori1, termenul de etnie apare în secolul al 
XIX-lea. Intrat în circula ie, a început îns  cu repeziciune s  sedimen-
teze în sine accep iuni multiple. Etnia, grupurile etnice ar fi prin defini ie 
prena ionale, expresii ale unei istorii dep ite: gintele, triburile i, 
poate, popula iile proprii sclavagismului i feudalismului i în mod 
expres, culturile. Totodat , ar fi etniile i grupurile umane2, formate 
cândva, dar care continu  s  existe în societ ile moderne i contem-
porane doar ca ni te enclave ale trecutului. Interpretarea etnicului ca 
origine comun  cunoa te îns  o variant  deosebit de important , cu 
implica ii dintre cele mai adânci, atât în plan teoretic cât i în cel 
politic. 

Când discut m despre spa iul etnic foarte aproape de explica iile 
antropologiei culturale se afl i cele ale etnologiei care se ocup  cu 
studiul grupurilor. Etnologia se ocup  de studiul comportamentului 
uman în func ie de mediu, habitat, popula ie, obiceiuri. Etnologia 
pune în eviden  specificul cultural al unei colectivit i, motiv pentru 
care, uneori, este privit  ca o ramur  a istoriei. Pentru etnologie,
cultura material i cea spiritual  este un complex care include cunoa -
terea, credin ele, arta, morala, legea, obiceiurile i alte deprinderi 
dobândite de individ în calitate de membru al acelui grup. În ceea ce 
prive te punctul de vedere al istoriei asupra culturii trebuie precizat 
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faptul c  din perspectiva acestei accep iuni, istoria studiaz  evolu ia 
societ ii în general, a diferitelor popoare, în particular, sau a unor 
domenii ale societ ii. Astfel în spa iul dobrogean avem elementele 
definitorii ale etniei i o anumit  diversitate din punct de vedere etnic 
pentru a putea structura cercetarea de fa . Din punct de vedere 
tiin ific etnicul se raporteaz  la cultur  ca la o dimensiune restrâns

a societ ii, ca la un element component al acesteia. Modul cum este 
privit raportul dintre istorie i cultur  este în strâns  leg tur  cu modelul 
explicativ adoptat de istorie, anume: comprehensiv, cauzal, sistemic. 
Spre deosebire de alte discipline, istoria urm re te s  particularizeze 
fenomenul cultural la diverse popoare sau arii geografice, s -l înca-
dreze în timp i s -l reconstituie în manifest rile sale. Ea periodizeaz
evolu ia culturii acestor etnii, folosindu-se de criterii ex-culturale, 
introducând cel mai adesea, pentru a delimita, criterii politice. Etnicul1

este definit drept profilul psihic al unui popor deci i în cazul românilor 
avem un specific aparte. Astfel avem dovezi care definesc spa iul 
dobrogean ca o zon  multicultural  unde pe lâng  românii ba tina i 
erau întâlni i turcii care au fost coloniza i pe durata st pânirii otomane.2

Acest fapt a determinat migra ia românilor din Muntenia i Moldova 
care încercau s  scape de ap sarea fiscal  excesiv i în acela i timp s
poat  înt ri sentimentul românesc3 i s  defineasc  din punct de vedere 
etnic o zon  locuit  de români. Termenul „etnie” s-a impus în cerce-
t rile etnologice i antropologice de dup  al doilea r zboi mondial, 
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cunoscând o veritabil  expansiune la sfâr itul anilor 1960, iar accep iu-
nea sa este ast zi înc  una multipl i înc  discutabil . Etimologic, 
termenul „etnie” provine din grecescul „etnos”, desemnând o comuni-
tate cu aceea i origine, care are str mo i comuni, diferit  de trib, i 
care are dimensiuni mai reduse decât acesta din urm . Sub form
latinizat , „ethnicus”, termenul a intrat în limbajul bisericesc i f cea 
referire la popoarele p gâne. Ulterior, în secolul al XX-lea, conceptul 
„etnie” (respectiv adjectivul „etnic”) dovede te o accep iune protei-
form , p trunzând în circuitul tiin ific. Astfel, în spa iul german, în 

rile slave i în nordul Europei, derivatele lui „ethnos” indic  senti-
mentul de apartenen  la o colectivitate. În literatura de specialitate 
francez , sensul dominant este acela de comunitate lingvistic , în 
timp ce în spa iul anglo-saxon este utilizat  sintagma „ethnic group” 
cu referire la o minoritate cultural 1. Timpul etnicului sau istoricitatea 
etnic , va reprezenta, deci modul propriu de a exista al unui subiect 
istoric determinat care s  defineasc  un model cultural. Zonele etno-
grafice2, de provenien , au p strat numele vechi date de popula ia 
autohton 3 sau dimpotriv  au fost redenumite cum avem exemplul 
Dobrogei. P strarea acestor toponime vechi se datoreaz  utilit ii lor 
pentru orientarea în spa iu, iar pe de alt  parte, redenumirile sunt 
urmarea faptului c  aceste zone se localizeaz  adeseori în regiuni 
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geografice bine individualizate. Aceste zone se g seau în depresiuni, 
v i, zone de dealuri, câmpii, a c ror a ez ri erau puternic ancorate în 
cadrul natural i strâns legate din punct de vedere economic i social, 
din patrimoniul continental sau universal. De asemenea, portul tradi io-
nal românesc constituia un criteriu important în zonarea etnografic  a 
teritoriului dobrogean. Diferen ierea zonelor etnografice sunt influen ate 
si de anumite elemente de antropologie fizic  definit  ca acea ramur
care se ocup  cu studiul caracterelor fizice ale individului din urm toa-
rele puncte de vedere: 

1. Locul ocupat în natur , originea i rela iile acestuia cu biosfe-
ra, în general. 

2. Varia ia tr s turilor caracteriale ale indivizilor i modul lor 
de transmitere ereditar . 

3. Categoriile naturale, somatice i psihice, de ordin etnologic, 
în care se împart oamenii, respectiv „rasele umane”. 

Diferen ele de ordin cultural, moral, social i psihologic ale 
popoarelor europene au constituit o preocupare constant  pentru 
diver i speciali ti din cele mai diferite domenii înc  din secolul al 
XIX-lea. Un loc important este reprezentat de studiile speciali tilor 
români în domeniu care s-au aplecat asupra cercet rilor de etnopsiho-
logie comparat 1. În aceast  serie de preocup ri, un loc aparte este 
ocupat de speciali ti care s-au ocupat de analiza psihologic  a popo-
rului român, de libert ile2 i de identitatea cultural  a acestuia. 
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Putem defini tipurile etno-culturale ca grupuri de indivizi care 
interac ioneaz  prin simboluri i în elesuri comune r spunzând în acest 
mod sentimentului de anxietate pe care îl provoac  singur tatea. i în 
cazul Dobrogei avem, pentru perioada de care ne ocup m, comporta-
mente asem n toare din punct de vedere social i cultural în cazul 
germanilor, italienilor i ru ilor-lipoveni care încercau s  comunice 
prin coduri lingvistice proprii. Studiile consacrate spiritului european 
recunosc faptul c  Europa este un conglomerat de rase, popoare, culturi, 
civiliza ii caracterizate printr-o mare diversitate i un dinamism 
aparte. Pentru a evada cumva din limitele stricte ale cadrelor statale 
suntem tenta i s  lu m în considerare numai etniile definite prin apli-
carea criteriilor culturale i lingvistice recunoscute ca fiind obiective1.

C utând r spunsuri pentru întreb rile de acest fel devine evident 
faptul c  etniile, a a cum au fost definite în secolul XX sunt ele însele 
produsele istoriei sociale2. O alt  no iune de baz  în antropologie este 
cea de etnie. De altfel, unii (mai ales francezii) numesc aceast tiin
etnologie. Deci etnologie se define te ca fiind tiin a etniilor. Dar nu 
poate fi redus  la inventarul sau descrierea entit ilor „etnice”. Etnia
este unul dintre conceptele cele mai slab teoretizate. Conceptul trebuie 
l murit i deoarece „numeroase revendic ri politice se articuleaz  în 
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jurul unei mize proclamate drept etnice”1. O literatur  bogat  abor-
deaz  problema „identific rii etnice”.2

Folosirea conceptului de etnie este legat  la începuturi de con-
cep ii rasiale i pe de alt  parte de „ra ionalism i legitimitatea statelor 
na ionale”. În secolul XIX, termenul de na iune este rezervat popoarelor 
occidentale dotate cu un plan istoric larg, iar cel de „etnie” (sau trib) 
este folosit pentru a desemna popula iile considerate inferioare. 
Termenul are r d cini într-o concep ie etnocentric conceptualizeaz
societ ile exotice pe modelul na ional al societ ilor occidentale. 
Concept care ierarhizeaz  cele dou  tipuri de societ i în sens antropo-
logic curent, etnia desemneaz  un grup uman caracterizat printr-o 
cultur i o limb  comune, formând un ansamblu relativ omogen, 
raportat la o istorie i un teritoriu care îi apar ine. 

Pentru mul i autori, etnia apare ca o entitate stabil , dotat  cu 
caracteristici proprii i obiective. Tradi ia etnologic  a fixat astfel 
societ ile în desemn ri etnice adesea rigide i unificatoare care tind 
s  naturalizeze grupurile etnice zise empirice. Un exemplu, defini ia 
dat  de un autor francez: „O etnie, este la origine, în primul rând 
ansamblul social relativ închis i durabil, înr d cinat într-un trecut 
cu caracter mai mult sau mai pu in mitic. Acest grup are un nume, 

obiceiuri, valori i în general o limb  care îi sunt proprii”3. Teoria 
etniilor i antropologia cultural  se dezvolt  la începutul secolului XX 
i ca o reac ie la abord rile „rasiste”. A a cum putem vorbi despre o 

psihologie diferen ial  individual 4, se poate vorbi i despre o 
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psihologie diferen ial  colectiv 1, cea din urm  fiind etichetat  fie ca 
o psihologie a maselor fie ca o psihologie a popoarelor. Nici un tip 
de încercare în a schi a portretul psihologic al unui popor sau al unui 
grup etnocultural nu poate ocoli subiectivitatea autorului care face 
acest portret, motiv pentru care el este, de regul , subiectiv2. În eva-
luarea psihologic  a unui popor sau a unui grup etnocultural, trebuie 
s  avem în vedere i factorul timp, respectiv dimensiunea istoric  ce 
modeleaz  în mod specific fizionomia poporului (popoare tinere, 
popoare mature, în plin  vigoare, popoare îmb trânite etc.)3 Cultura 
este compus  din câteva elemente majore precum: valori i modele 
comportamentale, limbi i dialecte, comunicare nonverbal , con tiin a 
distinc iei culturale etc. Exist  numeroase amestecuri etnoculturale, 
în care intervin mai mul i factori de mixaj (sociali, culturali, istorici, 
moral-religio i etc.) ce influen eaz  adesea în mod negativ analiza 
noastr . De aceea, în procesul de evaluare a profilului psihologic al 
popoarelor europene, trebuie s  accept m de la început faptul c  ele 
sunt diferen iate atât din punct de vedere formal, cât i din punct de 
vedere al spiritualit ii. A a se poate defini profilul unui grup sau 
altui grup tr itor în Dobrogea care, bazându-se pe un anumit tip de 
comportament i de origine, se raporta la a-l judeca pe cel lalt i a 
opera o distinc ie între barbari sau civiliza i, foarte adesea în numele 
ap r rii unui ideal de puritate i autenticitate. Cercet rile unor autori 
prefer  o analiz  psihologic  având ca metodologie comparatismul 
etnocultural, iar aici exist  dou  direc ii de cercetare psihologic  dife-
ren ial  etnocultural  precum analiza comparativ Occident/Orient i 
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analiza comparativ Nord/Sud.1 Aceast  percep ie a grupurilor a fost 
prezent  în spa iul dobrogean i a integrat anumite tipuri de compor-
tament social ca de pild  sentimentul alterit ii ce a fost foarte bine 
reprezentat în cadrul grupurilor ce locuiau în aceast spa iu. Termenul 
„minoritate na ional ” utilizat drept categorie juridic , se refer i la 
comunit ile ce pot fi definite ca minorit i etnice. Acest fapt se produce 
în ideea de a folosi un termen unic i pentru a evita confuziile în 
aplicarea reglement rilor interna ionale i în acela i timp, în ideea de a 
exclude posibilitatea unui tratament diferen iat aplicat comunit ilor 
sau grupurilor de persoane. A existat i o inten ie de reglementare a 
prevederilor constitu ionale „na ionale” care vizau spa iul identitar 
începând cu documentele programatice de la 1848 i pân  la Primul 
R zboi Mondial2. Astfel în documentele programatice se întâlneau 
prevederi precum: egalitatea drepturilor politice, desrobirea iganilor 
prin desp gubire, emancipa ia Izraeli ilor i drepturi politice pentru 
orice compatrio i de alt  credin , reglement ri care defineau dou
dimensiuni ale construc iei alterit ii social-politice i cultural-etnic 3. 
Multiculturalitatea spa iului românesc va construi un tip de identitate 
care va avea un parcurs conceptual i definitoriu de la jum tatea seco-
lului XIX i pân  la jum tatea secolului XX. Problematizarea pe 
marginea acestui subiect se leag  înainte de toate de discrepan a 
profund  pe care o reg sim între realitatea etnocultural  a lumii, pe 
de o parte, i componen a ei din punct de vedere etnopolitic, pe de 
alt  parte. Avem o clar  definire a principalelor teze constitu ionale 
exprimate înc  de la 1866 motivate ca un model de includere politic
a alterit ii. Totu i sunt identificate mai multe ambiguit i în ceea ce 
prive te delimitarea contextual i grani ele spa iului etnic în filosofia 
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constitu ionl  a Statului Român modern.1 De-a lungul istoriei, diferitele 
tipuri de comunit i etnoculturale s-au încadrat în comunit ile poli-
tice i în cadrele statale existente la un moment istoric concret2. În 
perioada interbelic , s-a încercat delimitarea conceptelor de „etnie” i 
„ras ”. Astfel, Felix Regnault în elegea prin „ethnies” sau „glosseth-
nies” comunit ile lingvistice, iar irokogorov distingea între „etnos” 
i „ras ”, eviden iind natura rela ional  a grupurilor umane, în lupta 

pentru putere3. Oricât de variate i de complexe ar fi accep iunile 
termenului „etnie”, este util , totu i, o încercare de sistematizare a 
acestora. Astfel, o prim  categorie de cercet tori, pe urmele lui Max 
Weber4, în eleg prin „etnie” acele grupuri umane unite prin credin a 
într-o ascenden  comun , datorit  asem n rilor de ordin fizic, a obi-
ceiurilor, a culturii comune i a psihologiei specifice. Conceptul are 
implica ii în ceea ce prive te favorizarea coeziunii unui grup, în special 
în domeniul politic. O a doua categorie de cercet tori a explicat 
termenul „etnie” ca rezultat al unui mod de via , bazat pe o limb , o 
psihologie i o cultur  proprie, cumulat cu determinarea spa ial , ce 
creeaz , inevitabil, solidarit i. Astfel, potrivit lui Richard Molard, 
etnia este5, iar pentru cercet torul Meyer Fortes etnia reprezenta un 
grup determinat spa ial, în interiorul c ruia exist  leg turi sociale foarte 
strânse6. Într-un alt registru, pentru Paul Mercier i S.F. Nadell, etnia 
reprezenta, o lume, „un grup închis”, coborâtor dintr-un str mo  comun 
sau având aceea i origine, o limb  comun i o cultur  omogen , „o 
unitate de ordin politic”, fiind conceput  ca un „segment socio-
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geografic al unui ansamblu mai vast”.1 În fine, o alt  categorie de cer-
cet tori, în frunte cu Fredrik Barth, a ar tat c  etniile sunt men inute 
prin existen a unor frontiere, care ajut  la autoidentificarea grupurilor2.  

Majoritatea abord rilor mai sus expuse au servit etnologilor i 
antropologilor în studierea popula iilor i triburilor în special din 
Africa, Asia i America de Nord. Îns , relevan a lor în explicarea 
evolu iei istorice, nefiind întotdeauna vizibil , a necesitat un excurs 
în în elegerea etniei de c tre istorici. Un autor de referin , în acest 
sens, este Anthony D. Smith. Acesta considera c  na iunile moderne 
provin din vechile etnii, termenul „etnic” desemnând caracteristicile 
culturale ale unui grup, caracteristici care deriv  din originile sale i 
din istoria sa. Astfel, miturile i simbolurile sunt cele care confer  o 
identitate precis i dinamic  comunit ilor etnice3. Trecerea în revist
a tuturor acestor contribu ii de c tre autor este foarte util  pentru 
îndrumarea studiilor în aceast  direc ie. În cultura româneasc  concep-
tului de „etnie” i s-a acordat destul de mult  aten ie, acesta fiind 
puternic valorizat de-a lungul timpului. În plan istoriografic, unul 
dintre cei mai aviza i cercet tori este Ioan-Aurel Pop. Acesta aprecia 
natura solidarit ilor etnice medievale, n scut  prin confruntarea cu 
str inul, diferit lingvistic, confesional, prin origine i obiceiuri, care de 
cele mai multe ori era cuceritorul sau dominatorul. În acest context, 
pentru lumea medieval , conceptul de „etnic” desemneaz  o comunitate 
uman  ce precede na iunea modern , ai c rei membri asum  o origine 
comun , folosesc aceea i limb , locuiesc pe un teritoriu relativ 
compact, împ rt esc o spiritualitate comun , au acelea i interese i 
aspira ii i dovedesc o „con tiin  etnic ” ce-i une te4. O apreciere 
care re ine aten ia este i aceea a lui Andrei Cornea, care pune în discu-
ie accep iunea terminologic , însu it  de istoriografia român , care a 

practicat o interpretare subiectiv  a conceptului de na iune. Astfel, dup
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cum nota Andrei Cornea, înrudirea termenilor de Popor, Neam, Etnie a 
favorizat, pe fondul dezvolt rii târzii a con tiin ei na ionale, o în e-
legere restrictiv  a colectivit ii proprii.1 Acest aspect este pe deplin 
reprezentat i în spa iul dobrogean unde conceptul de multiculturalitate 
este definit ca o multitudine de grupuri sociale, ceea ce determin
într-o bun  m sur  situa ia lor actual , natura problemelor cu care ele 
se confrunt i nu în ultimul rând, strategia etnopolitic  pentru care 
opteaz , rela ia pe care vor s  o între in  cu grupul majoritar.2 Spa iul 
multicultural a fost perceput i în Dobrogea ca un element absolut 
obligatoriu dat fiind sentimentul foarte bine reprezentat al alterit ii 
etniilor tr itoare în Dobrogea. Elementul multicultural poate avea 
mai multe sensuri3 ce pot reprezenta recunoa terea pluralismului cul-
tural i identitar într-un spa iu clar definit cum este cazul Dobrogei. 
Recunoa terea unei realit i care cuprinde identit i diferen iate 
implic  existen a unei percep ii a existen ei celuilalt prin acest fapt 
definind spa iul dobrogean ca o surs  a cercet rii noastre. To i cei 
care locuiau în acel teritoriu aveau o dubl  raportare: un prim aspect 
este acela c  se defineau prin apartenen a la un sistem politic i un al 
doilea aspect este acela c  erau con tien i de faptul c  universul exis-
ten ei lor era legat intrinsec de comunitatea de care apar ineau. Din 
aceast  cauz  putem sus ine c  o societate nu este egal  decât dac
ac ioneaz  în conformitate cu în elegerea lumii împ rt it  de membrii 
s i împreun  cu percep ia pluralismului etnic în cadrul unui sistem 
politic prin practici sociale i prin institu ii specifice. 
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Dic ionarele de specialitate pun identitatea1 al turi de comunitate, 
unitate i permanen , în opozi ie cu alteritatea, contrastul, diferen a 
i distinc ia. Aici, identitatea este proprietatea a ceea ce se define te a 

fi identic cu semenul t u. În psihologia social  îns , lucrurile stau cu 
totul altfel. Identitatea este deja clar ancorat  în rela ia dintre individual 
i colectiv, dintre persoane i grupul lor de apartenen , între grup i 

societate si, prin urmare, dintre grup i stat.2 La drept vorbind, identi-
tatea î i are r d cinile în ceea ce, la început cel pu in, nu este identic 
i se îmbog e te din aceast  diferen . Identitatea, atât pe plan indivi-

dual, cât i pe plan colectiv, este conceput  ca o construire a unei 
diferen e, o elaborare a unui contrast, o punere în relief a unei alterit i.3

F r  îndoial , acest autor a ancorat cel mai puternic fenomenele de 
identitate dintre un grup de apartenen  (in-group) i un grup din 
afar  (out-group). În practica social  identific m mai multe forme ale 
identit ii, anume: identitate local , identitate etnic , identitate 
cultural  sau profesional . Identificarea acestor forme ale identit ii 
presupune raportare la anumite repere esen iale. De pild , în cazul 
identit ii etnice sau a celei profesionale a unei comunit i, reperele 
esen iale ale identific rii sunt evidente, acestea fiind limba, respectiv 
ocupa ia. Identitatea la nivelul unei comunit i poate fi analizat  prin 
urm toarele componente: identitatea ocupa ional , identitatea cultu-
ral i identitatea local  (social ). În cazul României, (ca i în cazul 
Dobrogei dup  1878), procesul de construc ie statal  începe în anul 
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18591 i este caracterizat de in-group. Legea fundamental  de la 1866 
încerca o tranzi ie de la un sistem feudal anacronic la o democra ie 
de tip burghez care s  creeze premisele alterit ii i a spa iului politic 
identitar f r  a crea confuzii de interpretare.2 Identitatea ocupa ional , 
component , la nivelul unei comunit i, poate fi apreciat  ca fiind o 
„sintez ” a identit ilor ocupa ionale individuale. 

Identitatea ocupa ional  a indivizilor unei comunit i face apel 
în mare m sur  la termeni ca ran, agricultor, artizan etc. La nivel 
rural aceasta este reprezentat  de gospod rie nivel extins în spa iul 
dobrogean. Capitalul pragmatic al unei comunit i rurale este depen-
dent de resursele fizico-geografice ale localiz rii deoarece principalele 
resurse economice ale acestui mediu sunt materiile prime pentru 
manufacturare i pentru industrie necesar acelui spa iu. De asemenea, 
capitalul pragmatic este dependent i de modul de utilizare a resurse-
lor disponibile, adic  de capitalul uman. Identitatea cultural  are la 
baz  capitalul ideatic, adic  (a ti) i capitalul simbolic (a crede). 
Esen ial  pentru identitatea cultural  este capitalul simbolic, reprezen-
tând valori, atitudini, comportamente, credin e i simboluri împ rt ite 
de membrii colectivit ii. Din aceast  categorie identitar  face parte 
i identitatea etnic . Identitatea etnic  se refer  la o form  specific

de con tiin  identitar , componenta ei esen ial  fiind limba. Aspectele 
manifeste ale identit ii culturale, tradi ii i obiceiuri, sunt influen ate 
de spa iul geografic i de resursele naturale specifice, dar dep esc o 
localizare spa ial  strict . În aceast  ordine de idei determinarea identi-
t ii culturale necesit  luarea în considerare i a unor factori cum ar fi 
educa ia etniilor dar i reprezentarea cultural . Astfel de componente 
sunt rela iile sociale intra i extra comunitare în spa iul dobrogean 
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dar i comunicarea între membrii etniilor tr itoare în Dobrogea. Inte-
grarea în vecin tate, în comunitate sau alt  zon  de locuire a fost evalu-
at  prin intermediul extensiei rela iilor familiale i de strâns  prietenie în 
aceste arii de locuire i de reprezentare cultural . A fost eviden iat  o 
corela ie negativ  între identificarea cu comunitatea i preponderen a 
contactelor sociale în alt  localitate. Ulterior, definirea identit ii se 
face i în raport de necesit ile de ordin constitu ional care s  creeze 
imaginarul politic ca surs  de configurare a spa iului identitar i a 
construc iei institu ionale ce avea s  urmeze.1 Actele fundamentale 
pe care le-a cunoscut statul român dup  1866 ca ordine institu ional
constituie conformarea unui raport de for e i a unor realit i concrete 
la imperative care trebuiau realizate în func ie de necesit ile politice 
acelor epoci. Constitu iile din 1866, 1923, 1938 au avut motiva ia 
cre rii unor noi regimuri politice în cadrul c rora urma s  se defi-
neasc  raportul dintre identitatea politic i alteritate.2 Pân  la crearea 
României Mari, în 1918, principalele minorit i au fost constituite de 
evrei i igani în Vechiul Regat, de turci i t tari, bulgari, ru i-lipoveni 
în Dobrogea. La 1918 s-au ad ugat etnii precum maghiarii i germanii 
în Transilvania cu men iunea c  germanii constituiau o minoritate de 
câteva mii i în Dobrogea. 

Condi iile minimale care determinau un individ s  se defineasc
i s  se caracterizeze în termenii apartene ei la un grup sunt greu de 

stabilit pentru acea perioad  dat fiind faptul c  lipsesc multe dintre 
instrumentele de analiz  specifice antropologiei sociale din epoc . 
Abia anul 1878 înseamn  pentru Dobrogea începutul unui proces de 
construc ie statal i na ional  în spa iul nou dobândit. Primii pa i în 
acest sens au fost crearea unor legi care s  defineasc  un anumit tip 
identitar (cel românesc), a unor institu ii administrative i rezolvarea 
unor probleme legate de rela iile cu vecinii i de problema Dobrogei de 
Sud, spa iu care dup  1878 a r mas sub controlul statului bulgar. Dup
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cum am v zut mai sus, statul moderm specific Europei Occidentale, 
apare i în Balcani, într-o form  corupt .1 În România elitismul 
explic  mai bine felul în care statul cap t  form , deoarece principalul 
conflict se desf oar  ini ial la nivelul elitelor inelectuale, politice i 
economice care creaz  institu ii modernizatoare i au o viziune bine 
definit i occidentalizant . Astfel, indivizi cu identitate româneasc
sunt educa i în occident unde î i însu esc cultura modernit ii institu-
ionale, dup  care penetrau institu iile statului încercând s  deruleze 

procesul de modernizare. Fa  de regatul român, unde elita existent
coordoneaz  apari ia institu iilor, în Dobrogea elita nu apare odat  cu 
institu iile, ea se formeaz  în timp i pe filiera modelului românesc 
ca model identitar. Problema identit ii sociale a spa iului dobrogean 
este c  elitele care au ap rut odat  cu dezvoltarea institu iilor statului 
i au acaparat aparatul institu ional nu ar fi putut s  existe f r  un 

model identitar. Cercet rile au ca rezultat celebra paradigm  a grupu-
rilor minimale grupuri existente în Dobrogea sub forma comunit ilor 
etnice, este studiabil  datorit  faptului c  exist  aspecte definitorii în 
cadrul fiec rui grup. Rezultatele arat  c  simpla reprezentare a unui 
mediu social compus dintr-un in-group i un out-group antreneaz
comportamentele discriminatorii. Pentru a explica aceste rezultate, se 
avanseaz  ipoteze teoretice bazate pe teoria compara iei sociale. Se 
propune o extensiune a no iunilor care articuleaz  identitatea i com-
para ia social . 

Un individ va încerca s  î i men in  apartenen a la un grup i 
va c uta s  adere la alte grupuri dac  acestea pot s -i consolideze 
aspectele pozitive ale identit ii sociale. Se insist  asupra faptului c
aceste aspecte pozitive nu dobândesc semnifica ie decât în raport cu 
diferen ele fa  de celelalte grupuri. Dac  individul are nevoie s  se 
compare cu ceilal i pentru a se evalua, atunci apartenen a sa la un 
grup joac  un rol important în aceast  evaluare. Conota ia pozitiv
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sau negativ  a apartenen ei la un grup este legat  de compara ia social , 
prin simpla nevoie a unei evalu ri pozitive a sinelui ce devine o 
nevoie de a apar ine la grupuri evaluate pozitiv în raport cu grupurile 
negative. Studiile asupra identit ii sociale au eviden iat mai întâi, o 
distinc ie între diversele componente ale imaginii de sine i, în special 
cele privitoare la individ ca atare i încadrarea sa într-un colectiv. 
Lucr rile realizate cu ajutorul chestionarului de pild , atest  genera-
litatea acestor componente ale imaginii de sine ale indivizilor. De i 
latent  în unele cazuri, articularea componentelor sinelui în termeni 
de excludere mutual  sau antagonic  s-a impus rapid. Teoriile 
identit ii sociale i ale auto- categoriz rii au sistematizat remarcabil 
acest postulat i au stimulat un num r mare de cercet ri empirice care 
au îmbog it domeniul psihologiei sociale. Statutul social, pe care l-am 
descris provizoriu ca prestigiu al unui grup (etnic, profesional, 
politic) în raport cu un alt grup din structura social , este o tr s tur
prezent  în toate societ ile. Conceptul de „etnie”, a a cum apare el 
utilizat în antropologie i etnologie, presupune o varietate de defini ii 
i interpret ri. Astfel, contele J.A. de Gobineau întrebuin a, în celebra sa 

oper , Essai sur l'inegalité des races humaines, adjectivul „etnic” 1. 
În accep iunea sa, termenul, destul de vag, ap rea al turi de termeni 
precum cel de „ras ”, „na iune” i „civiliza ie”, având o conota ie 
negativ , pentru c  desemna degenerescen a rezultat  în urma ameste-
cului raselor2. Ulterior, în 1896, George Vacher de Lapouge, a fost 
primul care a introdus termenul „etnie”3. Acesta îl utiliza pentru a 
desemna popula iile omogene rasial, care nu se schimb  în ciuda 
modific rilor lingvistice, culturale i demografice4. În ceea ce 
prive te confuziile cu sfera conceptual  a unor termeni precum „ras ”, 
„na iune”, „na ionalitate”, „popor” acestea înc  persistau. Deseori 
invocat pentru a justifica anomaliile din rezultatele experien elor 
privitoare la fenomenele de identitate, statutul ni s-a p rut c  ofer
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pretextul pentru a reuni într-o singur  explica ie rezultatele disparate 
i pentru a articula într-o alt  manier  componentele personale i 

colective ale sinelui indivizilor ( i prin extensie a sinelui etnic). Dis-
tinc ia grupurilor în func ie de prestigiul sau statutul lor social permite 
reinterpretarea teoriilor curente ale identit ii sociale, în particular a 
continuum-ului sine-grup, a nivelurilor de categorizare a sinelui i a 
unor eu-ri culturale.1 Nu putem vorbi de existen a mai multor rase în 
Dobrogea datorit  faptului c  rasa presupune mai multe elemente de 
analiz , elemente care lipsesc în cazul spa iului dobrogean. Caracterele 
comune ale unei rase la care se face referire trebuie s  fie ereditare, 
înscrise în patrimoniul genetic al grupului respectiv, chiar dac  se 
admite c  ele pot fluctua între anumite limite admise. Orice ras  are, 
în primul rând, o baz  genetic  ce explic  fundamentarea ei din punct 
de vedere tiin ific. În cazul Dobroegei nu poate fi f cut  o astfel de 
cercetare datorit  faptului c  etniile nu definesc elemente concrete 
ale unei rase propriu zise. Este absolut necesar ca indivizii apar inând 
unei rase s  constituie un grup natural, având o coeziune intern . Rasa, 
a a cum este considerat  din punct de vedere antropologic, e un fapt 
natural incontestabil care nu depinde de criteriile de cultur , de civili-
za ie, de nivelul de dezvoltare istoric  sau de ideologii i orient ri 
politice. În concluzie, dac  nu exist  un puternic caracter institu ional, 
nu exist  nici o finalitate spiritual  proprie a societ ii. Pe de alt
parte la începutul secolului XX în 1913 Noua revist  român  a f cut 
un chestionar pentru a intervieva intelectualii europeni cu privire la 
evenimentele balcanice grevate de r zboaiele ce aveau loc în acei 
ani.2 Pentru sociologul Gustave le Bon, Balcanii cuprind popoare cu 
totul barbare (aici d dea exemplul bulgarilor i al altor popoare neci-
vilizate.) În viziunea lui le Bon mentalitatea acestor popoare era aceea 
„de hoarde a a de pu in civilizate”.3 Pentru Kurt Bresysig, profesor 
la Universitatea din Berlin, doar românii se puteau distinge dintre toate 
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grupurile balcanice deoarece aveau avantajul de a avea personalitate 
ca popor.”1 Un alt ilustru intelectual occidental Ernest Scillere învinuia 
popoarele balcanice de o participare foarte slab , aproape inexistant , 
la cultura general  a omenirii „în fruntea c reia se afl  Europa prin 
na iunile ei apusene.”2 Un antropolog, Giuseppe Sergi, credea c  se 
afl  în fa a unor analfabe i i le spunea românilor i balcanicilor 
deopotriv  s - i trimti  copii la coal  afirmând: „Imita i pe japonezii 
care au trimis pe tinerii lor la colile europene i americane ca s
aduc  în patria lor, împreun  cu tiin a, i civiliza ia european . i 
într-atâta s-au ridicat încât produsele lor mintale rivalizeaz  cu cele 
ale b trânei Europe. Voi sunte i la por ile colilor noastre, pute i 
p trunde mai u or în ele i pute i deveni astfel egali cu europenii din 
Apus. Numai astfel popoarele din Balcani vor putea aspira la idealul 
uman. V  cer iertare pentru franche ea mea.”3 Probabil c  ace ti 
c rturari care au r spuns chestionarului amintit vor fi vorbit dintr-o 
generalitate marcat  de prejudec i când venea vorba de Orient (zona 
în care se afla i Dobrogea). Probabil opiniile acestor indivizi plecau 
de la no iuni aproximative despre ceea ce reprezenta spa iul balcanic 
i de aceea era nevoie de anumite definiri proprii culturii sociale i 

ale specificului na ional. 
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Gabriela-Mariana LUCA1

Motto: „Am nevoie de-un femur. 
Merg în cimitir s -l fur. 

Printre cruci în noaptea grea, 
Eu dezgrop pe cineva.”2

Foreign Student in Romania in the XXth Century.  
On Sense and Countersense in the Cultural Osmosis 

of the Transition 

The present paper is more a communication exercise, focused on the 
initiation in the medical profession. In the last few years, more and more 
foreign citizens chose to study in Romania. However, a both way cultural 
migration is involved: on one hand, the foreigners who come, on the other, 
the Romanians who leave. The most important gain of the community is, in 
what concerns us as a nation, the recovery of honesty, the acceptance of 
self-awareness which, for years in row, evoking the historical burden, we 
constantly denied. Although multinational companies and Europeans 
programs have imposed the concept of personal development, the NLP’s 
and the team-buildings, from a clear motive: communication is progress, 
things develop harder at a national level. The University of Medicine, 
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through their large number of students, from all continents, is privileged 
from this point of view. Therefore, through multiculturalism, I tried to 
redefine the concept of initiation in the medical profession in a Romanian 
medicine school, which finds itself in full metamorphosis. 

Ideea acestui eseu a încol it, cred, în urm  cu 20 de ani, într-un 
metrou parizian. St team cuminte pe scaun, la sfâr itul unei zile pline, 
cu mintea încâlcit  în sunete, imagini i gânduri înc  nea ezate. 
Dintr-o dat , am auzit într-o limb  român  cu un accent u or str in, 
schimburi de fraze entuziaste de bun  revedere. Am ridicat privirea i 
m-am emo ionat ca în fa a operelor lui Brâncu i. Undeva în stânga 
mea, doi tineri de culoare vorbeau în limba român , limba studen iei 
lor. Înv aser  medicina în România, unul în Bucure ti, cel lalt în 
Ia i, s-au reîntâlnit în urbea luminilor i s-au salutat cu bucurie în 
limba român . O pioas  admira ie pentru limba noastr  m-a invadat. 
Sentimentul universalit ii mele ca neam n-a mai fost niciodat
egalat de atunci la un nivel atât de înalt. Mai mult, a fost dublat, în 
ultimii ani, de o aprig  r zvr tire împotriva dorin ei unora dintre 
cona ionalii, întâlni i prin lumea cea mare, care m  rugau, când 
ie im, s  nu vorbim române te pe strad  pentru c  „românii nu sunt 
prea bine v zu i”. 

Între timp, am întâlnit de-a lungul anilor mul i str ini care au 
înv at române te i, odat  cu limba, câte ceva despre tot ceea ce însem-
n m noi ca fire i destin istoric. Cum este firesc de altfel, fiecare a 
adus câte ceva din sinele propriului neam i, din împletirea acestora, 
s-a n scut de fapt un „pu in române te” c tre cele patru z ri. 

Universitatea de medicin  este modelul absolut de intercultura-
litate, o lume întreag  într-o farfurie, cum spun studen ii timi oreni. 
Depinde doar de ochii cu care prive ti: poate fi, de exemplu, aidoma 
unui templu dac  urci treptele printre studen ii indieni. Fiecare are o 
treapt  a sa în sesiunea de examene i, înconjurat de cursuri i noti e, 
murmur  informa ia de asimilat ca pe ni te mantre sacre. Magrebienii 
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se adun  to i în pauze, în pâlcuri, la intrarea în institu ie i, într-o 
efervescen  vocal  mediteranean , trec în revist  problemele i 
bucuriile tuturor. Se întâmpl  deseori, la ora rug ciunii, dac  timpul 
i spa iul permit, musulmanul s - i scoat  covora ul i s  se încline 

c tre Mecca, iar uneori studen ii nordici s - i organizeze un „meeting” 
– fulger într-o sal  de curs. Grecii posteaz  anun uri pentru colegii 
care au primit, pe autocar, pachete de acas ; în special ulei de m sline, 
brânz  feta i s pun (tot cu ulei de m sline i lavand ). 

Români, palestinieni, nigerieni, israelieni, francezi, germani, 
zambieni, suedezi, americani, australieni, sârbi, moldoveni i mul i 
al ii, compun o societate studen easc  de o frumuse e aparte, uni i în 
acela i exerci iu ini iatic: formarea în profesia medical . 

„Am hot rât cu tiin , sau cu ne tiin , în func ie de motivul 
fiec ruia: fie datorit  stetoscopului portocaliu din plastic primit de 
ziua noastr , fie datorit  filmului preferat, vr ji i de halatele albastre 
i de boneta colorat  a doctorului Burke, sau obliga i în scopul omoge-

nit ii profesionale din familie, s  ne dedic m via a înv turii asidue 
i dedic rii incontestabile. Am trecut de oase exact când începeau s -

mi plac  în mod incomprehensibil i am trecut la mu chi, iar pentru 
asta aveam nevoie de îmb ls matul cadavru. Bisturiul i pensa erau 
deja cump rate i înf urate în hârtia alb  cu crucea verde de la 
farmacie, fiind nelipsite din buzunarul halatului, al turi de m nu ile 
chirurgicale i m tile albastre (pe care ini ial le puneam invers pe 
gur ). Cadavrul nostru a fost... dr gu : avea ochi alba tri, în l ime 
medie i kilograme pu ine. Disec ia ne-a g sit pe to i în jurul lui, 
efervescen i i cu adrenalina la maximum. Cei care erau lâng  el, era 
de în eles c  vor fi primii care-l vor parcurge, a a c  totul a început 
pe linia abdominal , iar eu eram în zona inghinal , unde am i f cut 
prima incizie. Totul mergea foarte bine, cadavrul începea s - i arate 
„frumuse ea” pe m sur  ce înaintam cu disec ia. Se f cea schimb de 
locuri doar în cazul în care durerile de spate î i spuneau cuvântul sau 
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la revoltele infantile, r spuns la egoismul celor care nu reu eau s  se 
dezlipeasc  de el. Astfel, se negocia care vrea în stânga, care vrea în 
dreapta, care vrea membrul superior drept sau stâng. i tot a a, f r  s
ne d m seama am intrat i în sesiune! Sesiunea este o perioad  sumbr
în via a studentului, întrucât prin venele lui nu mai curge sânge, doar 
cafea sau alte solu ii din taurin . Lini tea pe holurile c minului e 
solemn  pentru ca unii înva , iar al ii care nu, nu-i deranjeaz  pe 
ceilal i… e un fel de simbioz , un pact sfânt între cele dou  tabere. 

Stresul este inamicul primordial al studentului, mai ales dac  ai 
aflat c  cei care au dat înaintea ta examenul au luat note foarte mici 
sau au picat, dac  nu ai reu it s  repe i materia sau dac  în momentul 
în care a tep i la u a amfiteatrului intri brusc în oc anafilactic, hipo-
glicemie sau hipoxie. Profesia medical , dac  o iube ti cu adev rat, 
este suficient  pentru a- i umple via a!!!”1

Am citat un fragment din unul dintre cele mai frumoase eseuri 
pe care le-am primit la tema „ini ierea în profesia medical ” i care a 
deschis cutia neostoitelor dezbateri în cadrul unui seminar de antro-
pologie cultural . 

Jamal este din Tunisia. Când a venit în România tia s  pronun e 
corect doar numele universit ii. Trei luni mai târziu, de i student la 
sec ia cu predare în limba francez , le explica unor colegi români: 
„eu vreau s  fiu un doctor bun pentru tata mea (corect, tat l meu). El 
munce te mult pentru mine. Înv  române te pentru pacient din spital.”2

Melanie este bursier  a statului român. Examenul de finalizare a 
studiilor liceale au a ezat-o în fruntea listei absolven ilor din Zimbabwe. 
A fost prima pe ar i a primit mai multe oferte. Una dintre ele a 
venit din partea Ambasadei din România. Propunerea unei ri atât de 
îndep rtate i, pentru ea, desigur exotice, a m gulit-o i i-a r scolit 
curiozitatea i spiritul de aventur : „ tiam foarte pu in despre România. 
În cartea de istorie este un mic paragraf despre rile balcanice. Erau 
câteva date istorice, coordonate geografice i men iunea c  în Apuseni 
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sunt z c minte de aur. Am vrut s  înv  mai mult despre aceast
parte a Europei i am venit. Am f cut anul preg titor i în vacan a de 
var  am fost o lun  la o familie din Tg. Jiu. A fost foarte frumos.”1

În replic , i-am întrebat pe studen ii români ce tiu despre 
Zimbabwe. Mai nimic. O priveau u or stingheri pe Melanie. 

Adev rul este c  datele cotidianului vie ii noastre se organizeaz
semantic i informal. Credem c  func ia simbolic  a omenescului, 
departe de a dep i registrul logic matematic la care a fost deseori 
raportat , ne duce într-un alt spa iu. Cercet torii îl numesc alteritate 
pentru a defini mai coerent faptul c  exist  o a treia dimensiune, la 
care face referiri i Affergan (1987) nu doar ireductibil  la celelalte 
dou  (adev rat / fals, da / nu, identic / diferit), ci mai cu seam  de 
nereperat doar prin limbaj. Numai într-un timp al discursului alteritatea 
se dezv luie. Dincolo de acesta este descriere. R mânând sub unghiul 
de operare al antropologiei culturale suntem mai curând aten i la 
forma simbolic  a fiec rui concept: obiectul (în cazul nostru, treptele 
ini iatice i devenirile sociale) ine de indica ie; subiectul (ca persoa-
n , grup) se dezv luie prin cuvânt.

Pentru a putea crea un discurs pertinent despre ce înseamn
devenirea unui medic în zilele noastre, al turi de creionarea pacien-
tului român i complexitatea rela iilor pe care acesta le stabile te din 
punctul de vedere al conceptului de s n tate, vom schi a o prezentare 
rela ional  a ceea ce este de fapt formarea ca medic. Cuvântul medicin , 
de exemplu, vine din latinescul medeor-eri, verb care înseamn
deopotriv  a gândi, a cump ni. 

Sensul s u pasiv, a se t m dui, define te clar un proces de reac ie 
în plan fiziologic. A a cum îns i denumirea o arat , doctor, presupune 
din capul locului o impresionant  preg tire teoretic i practic , 
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suficient  s  creeze distan  între de in torul unei astfel de puteri 
informa ionale i grupul în care func ioneaz . 

Studen ii apuseni se consider  descenden ii unei caste profesio-
nale cu r d cini antice, puternic impregnate de acel Ev Mediu al 
confreriilor. Acesta este îns  modelul asimilat de to i cei care viseaz
la o carier  în profesia sau arta medical , indiferent de locul din care 
provin. A înv a medicin  într-o ar  aflat  în plin  metamorfoz  socio- 
economic  impune i un grad avansat de în elegere i de adaptare la 
schimb ri. Mul i dintre tinerii no tri profesioni ti se preg tesc s
plece „afar ” i, în sens invers, mul i dintre tinerii altora vin, nu doar 
s  înve e, ci chiar s  se a eze la noi. Cu rezisten a vârstei i voca ia 
pionieratului, to i sunt hot râ i „s  o ia de la cap t”. 

„Vorbi i-ne despre comunism, despre Ceau escu, despre 1989...” 
se intereseaz  deseori studen ii str ini. „Ce ti i despre reziden iatul 
din Fran a, Germania sau Anglia?” vor s  afle studen ii români înc
din primii ani de studiu. „Ce crede i c  ne lipse te cel mai mult pentru 
ca societatea româneasc  s  poat  progresa într-un ritm rapid i coe-
rent?” întreb eu. „Respectul” este r spunsul tuturor. „Crede i c  terme-
nul ini iere este dep it în zilele noastre?” insist. „Merit  discutat.” 

Aparent simplu, o înl n uire fireasc  de termeni: student la 
medicin , doctor, bani, pozi ie social , prestigiu, pare c  se substituie 
sensului acoperit de conceptul „elit ”; cel pu in în mentalitatea româ-
neasc . Generozitatea, actele de voluntariat, sunt înc  la nivelul 
silabisirii pentru mul i studen i români. O bun  parte dintre studen ii 
str ini au deja un adev rat CV în acest sens. Colabor rile devin fruc-
tuoase, iar triada se împline te astfel: respect, implicare, finalizare. 

„Totdeauna regimurile de stânga, la fel ca i Tarquinius Superbus, 
au vrut s  uniformizeze. i principalul adversar al regimurilor de stânga 
totalitare a fost elita. Au încercat chiar s  scoat  din limbajul curent 
acceptabil termenul de elit . Dac  vrem s  progres m, trebuie s
recre m elitele. Numai titlul de medic nu poate s - i dea statutul de 
elit , dac  comportamentul t u nu este unul de elit i dac  n-ai fost 
educat... Când se intra într-un ordin cavaleresc sau într-un ordin mona-
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hal, trebuia s  treci printr-o perioad  de ini iere i apoi ajungeai în 
acea elit . Aceasta se întâmpla i cu medicii: treceau prin acea, hai 
s -i spunem, c l torie ini iatic , prin care înv au i î i însu eau mai 
ales obliga iile, mai pu in drepturile. Medicina, da, este o elit , pentru 
c  are i un nucleu mitic i mistic. Când intri, depui un jur mânt care 
î i creeaz  obliga ii. Medicina a fost prima profesie care i-a creat un 
cod de comportament, codul deontologic, care î i impune obliga ii. 
Când ai ni te obliga ii în favoarea altuia înseamn  c  te compor i ca 
o elit . Dar în acest moment, pe aceast  ultra-secularizare, trebuie s
recre m spiritul de cast i spiritul elitist. Elitist, în sensul c  trebuie 
s  dai mai mult decât prime ti. Cum erau aristocra ia i cavalerismul 
în Evul Mediu atât de hulit. Ast zi este mult mai dificil, pentru c
începem s  nu mai vorbim despre act medical, vorbim despre prestare 
de servicii medicale, ceea ce le duce deja în derizoriu. Nu mai vorbim 
despre pacient, despre care vorbim ca de un obiect, „consumator de 
servicii medicale”.1

Brigitte Larguèze este etnolog, profesor de tiin e sociale. 
Ministerul Culturii Francez i-a solicitat în 1995 o anchet  de propor ii 
despre schimb rile aparente în bizutaje (Wenz-D., 1997). S  vedem, 
mai întâi, ce este de fapt un bizutaj. R spunsul re ine cel mai adesea 
conota iile negative: umilin e, jocuri mimetice sexuale, îngurgitarea 
unor combina ii resping toare. Bizutajul este un ritual complex care 
contribuie la fabricarea elitei sociale, el marcheaz  de fapt intrarea în 
colile importante ale clasei dominante. În schimb, „bizuta ii” benefi-

ciaz  de toate facilit ile pe care grupul le-a instaurat, care sunt, la 
rândul lor, multiplicate i completate de elevii mai mari i de fo tii 
elevi. De exemplu, absolven ii de la Arte i Meserii (les Gadz’arts) 
au propriul grup cu 40.000 de aderen i, dintre care mul i sunt în posturi 
cheie în diverse întreprinderi. Mult  vreme, sanc iunea aplicat  celor 
care refuzau bizutajul, (les HU- hors usinage, în afara lucrului), era 
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interdic ia de a figura în anuarul absolven ilor. Ast zi, HU sunt celebri 
pentru profilul lor atipic. Trebuie s  recunoa tem c  e nevoie de o 
personalitate puternic  pentru a rezista la presiunile grupului. Rezult
c  riturile bizutajului sunt în totalitate arhaice. Istoricii perioadei 
medievale le confirm , în spe , pentru breslele artizanale i sunt 
descrise ca având în principal trei faze: separare, ini iere, reabilitare 
(Van Gennep, 1996:34). Aerul arhaic vine tocmai din ritualul de 
ini iere: se ating simboluri ale mor ii, ale na terii, mizerii i comporta-
mente împotriva firii. Ele sunt jucate, ca pe o scen . Sunt foarte 
codificate i limitate în timp. Ce are valoare, cu adev rat, este sfâr itul 
ceremoniei care d  individului un nou statut i îl plaseaz  sub 
protec ia grupului. Se întâmpl  uneori ca lucrurile s  scape de sub 
control: accidente, glume proaste. În unele cazuri se vorbe te chiar 
de viol. Se pare c  evenimentele negative se desf oar  dup  bizutajul 
în sine, în timpul s rb torii de reconciliere. 

În Fran a de ast zi, cele mai grozave bizutaje se petrec în facul-
t ile de medicin . Faptul c  nu exist  reguli foarte precise asupra 
lucrurilor permise i a celor interzise, transmise de la cel care impune 
bizutajul la cel care-l suport , ad ugându-se dup  imagina ie, umilin e 
de propor ii, deschide lesne u a oric rui derapaj. În unele coli se 
practic , în numele bizutajului, a a-zisele ac iuni umanitare: colectarea 
de medicamente, cur area albiei unor râuri, care n-au nimic de-a face 
cu ritualul amintit, r mânând doar la stadiul de pretext. Observa ia 
cea mai important  este referitoare la colile cele mai noi. Acestea, 
departe de a se baza pe cea mai mic  trimitere la tradi ie, demareaz
practici ce vor s  imite bizutajele cu greutate, de o mare intensitate ce 
scap  lesne de sub control, atr gând interven ii dure la nivelul condu-
cerilor institutelor de înv mânt, chiar implica ii judiciare. 

Trimiterile anterioare au confirmat faptul c  institu iile prezente, 
grupurile care nu au r d cini foarte adânci la care s  fac  referin , ori 
de câte ori sunt puse în situa ia de lua hot râri de grup, recurg la 
împrumuturi i, ca în orice scenariu scris pe minciun , dorin a de a-l 
impune judec ii publice ca veridic, îi ad ug  noi i noi informa ii false. 
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Studen ii români nu cunosc bizutajul, au fost foarte curio i i 
amuza i de termenul în sine i de faptul c  se întâmpl i astfel de 
lucruri. Întreba i dac  ar încerca a a ceva, au r spuns în unanimitate, 
categoric nu. Dup  o pauz , mul i au revenit i au spus c  le-ar 
pl cea s  priveasc  dar nu s  fie printre participan ii direct implica i. 
Comentariile lor au fost, în general, caracteristice unor oameni în 
vârst , a eza i, neobi nui i cu libertinajul societ ii de consum pe care, 
în situa ia dat  l-au condamnat în expresii devenite la noi emblematic 
comuniste: ce crede i, de prea mult bine! Ace ti tineri adul i aveau în 
decembrie 1989, patru, respectiv, cinci ani sau poate nici nu se n scu-
ser  înc . Pân  la ob inerea diplomei de medic, drumul este lung i 
spinos. Pentru cei care au intrat în facultatea de medicin  cu ideea c
doar familiile cu stare î i trimit copiii la o astfel de coal , evolu ia 
le-a fost con tient complicat  de obstacole imaginare. În urm  cu 
zece ani, o mam , contabil  la o institu ie bugetar , mi-a povestit c
i-a cump rat fiului, la salariu, o sticl  de ap  mineral  plat  „Evian”, 
fran uzeasc , mult mai scump  decât celelalte produse similare de pe 
pia , pentru c  asta beau colegii la cursuri (?) i b iatul se sim ea 
destul de jenat s  se al ture în pauz  diverselor grupuri. Sim ea c  nu 
poate fi acceptat în lumea „bun ” decât dac  se remodeleaz  dup
chipul i asem narea acesteia. Au luat sticla respectiv  doar pentru 
ambalaj. Dup  ce s-a golit, o umpleau cu grij  s  nu deterioreze eticheta, 
diminea  de diminea , cu ap  de la robinet, apoi completau bagajul 
obi nuit pentru o zi de coal . Desigur, fiecare din sutele de studen i 
ce trec prin amfiteatrele facult ii de medicin , are o poveste a sa. 
De i exist  o imagine aprioric  a studentului la medicin , ca un fel de 
legend  ce se transmite din genera ie în genera ie, pe care o acce-
seaz  fiecare tân r i o adapteaz  felului s u de a fi, ast zi suntem 
martori la o schimbare radical  de atitudine. Ca i în cazul bizutajului 
francez, lucrurile se complic i mai mult atunci când vrei s  apari 
drept ceea ce nu e ti i nici m car nu e ti sigur c  vrei s  fii. Exist
un patrimoniu profesional care, transmis din genera ie în genera ie, 
va între ine o memorie profesional  vie. Camus spunea c : „Memoria 
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s racilor e deja mai pu in nutrit  decât a boga ilor, ea are mai pu ine 
repere în spa iu, pentru c  ei p r sesc rar locul unde tr iesc, i mai 
pu ine repere în decursul unei vie i uniforme i cenu ii. Sigur c
exist  memoria inimii despre care se spune c  e cea mai sigur , dar 
inima se uzeaz  muncind, ea uit  mai repede sub povara oboselii. 
Timpul pierdut nu se reg se te decât la cei boga i. Pentru s raci, el 
marcheaz  doar urmele vagi ale drumului c tre moarte. Pentru a 
suporta mai u or, nu e nevoie s - i aduci aminte prea des” (1994:79). 
„Sunt ceea ce sunt” ar fi morala rezumat  a acestui proces. Din discu-
iile cu studen i din ri i de vârste diferite, am desprins câteva 

constante, valabile în orice societate. 
Familia r mâne construc ia social  la care iau parte rituri, ritualuri 

i simboluri. Sensul social al familiei înst rite survine i din leg turile 
acesteia cu familii asem n toare. Mai mult, implic  o densitate de 
re ele rela ionale, care constituie de fapt cea mai mare bog ie a 
grupului. Dac  familiile burgheze cu descenden i, clari accepta i ca 
referin e – rivale în multe scenarii mondene, se coalizeaz  într-o 
structur  de grup ermetic  în fa a concuren ei, cei care aspir  la 
schimbarea statutului social au un drum mult mai complex de 
acoperit. Primii au un pachet de reguli, marc  de recunoa tere pentru 
grup, de la care nu abdic , ceilal i î i compun strategia din mers, 
având permanent ca fir conduc tor voca ia schimb rii. Se impune 
crearea unei biografii, a unui sistem de rela ii i a unor diverse forme 
de manifestare a atacului, de la insidios la foc deschis. 

Consider m aceste r spunsuri venite dintr-o zon  tainic  a fiin ei 
care legitimeaz  într-o bun  m sur  no iunea de secret adolescentin. 
Spontaneitatea cu care au fost formulate acoper  parc  o zon  foarte 
sensibil . Sunt adev ruri rostite pe jum tate, suntem convin i c  în 
spatele acestor cuvinte, scenariile imaginate sunt mult mai îndr zne e. 
Ace ti tineri, potrivit accep iei pe care mediul lor de via  le-o d , de 
care sunt con tien i i în care se complac, sunt pe jum tate adul i 
(vârsta, dezvoltarea fiziologic ), pe jum tate adolescen i (asumarea 
relativ  a responsabilit ii, puterea redus  de a lua decizii importante). 
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F r  inten ia de a face specula ii gratuite, întrez rim în r spunsurile 
primite existen a con tient  a col ului interior de gr din  în care 
fiecare dintre noi este cât mai sincer cu sine. Mai târziu, paradigma 
se schimb i devenim mai ermetici. A repeta îns  c  adolescen a 
este vremea secretelor, ca i a spune c  vremea copil riei este aceea a 
inocen ei, precum b trâne ea a în elepciunii, risc m multe gre eli de 
interpretare. Ast zi, când lumea pare hot rât  s  sfideze intimitatea, 
atât tehnic (camere de luat vederi, de exemplu, plasate în cele mai ciu-
date locuri) cât i verbal (eufemisme publice care dezv luie lucruri 
personale), cât mai putem re ine din secretul eului interior? 

C ut m sprijin în etimologie. În 1976, Arnaud Lévy (117-131), 
interesat de subiect, ne dezv luie originile i sensurile. Cuvântul secret 
ap rea în secolul al XVI-lea cu acela i sens ca i ast zi. Dar, un secol 
mai devreme, camera secret  desemna un loc al siguran ei. În ceea ce 
prive te r d cina latin , cerno, ea subliniaz  opera ia de separare i 
este parte component , deopotriv  pentru secret i pentru excrement: 
faptul pune clar în eviden  asocierea dintre secret i corp, de data 
aceasta cu referin e anale. Secretul devine susceptibil de a se înc rca 
cu semnifica iile unui produs necesar i ru inos deopotriv , iar recu-
noa terea sa implic  o delimitare efectiv  între interior i exterior. 
Pentru a-l men ine nealterat, devine limpede necesitatea p str rii sale 
în interior. Ca acest fapt s  fie posibil, se impune ca limitele afar -
în untru s  fie mai întâi reperate, apoi conturate cu fermitate, astfel 
încât s  se realizeze o traversare a celor dou  spa ii în deplin
siguran . V. Smirnoff (1976: 24) afirma: „putem socoti spa iul secre-
tului ca pe un teritoriu propriu subiectului în care sunt conservate de 
c tre el însu i elementele ce i-ar fi asigurat identificarea primar : 
secretul delimiteaz  aria i desemneaz  veritabilii protagoni ti ai 
primului conflict psihic incon tient […] astfel încât bariera creat  de 
secret protejeaz  subiectul […] de tot ceea ce ar putea s -i pun  în 
pericol coeren a organiz rii primare.” 

Poate tocmai aceste accep ii duale (secret, excrement) adunate 
sub semnul separ rii sunt i explica ia unora dintre ritemele de o 
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imagina ie „colorat ”, dincolo de limitele oric rui bun sim , create s
umileasc  cu orice pre , s  pulverizeze orice urm  din orgoliul aderen-
tului ce compun varii ritualuri de ini iere (în exemplul nostru, bizutajul) 
în fr iile i societ ile secrete ale elevilor i studen ilor. ansa refa-
cerii apoi din propria mizerie s  fie una sinonim  cu rena terea pur
prin catharsis, cu total alt  uzan  de simboluri, apropiat  mai degrab
de metafora nuf rului deschis în întunecata i plin  de duhoare mla tin . 

Pentru studen ii medicini ti din România, echivalentul ini iatic 
este, f r  îndoial , lec ia de anatomie – disec ia: „Prima oar  mi-au 
dat lacrimile. Poate din cauza formolului, poate emo ionat la gândul 
c  trupul din fa a mea a avut o via , o poveste, nu tiu. Apoi am 
început s  ne pizmuim între noi: cadavrul nostru e mai uscat, ia de 
la seria englez  au unul mai zemos. Nici nu tiu când am început s -mi 
desfac cu o mân  sandvi ul i cu cealalt  s  urm resc linia inciziei i 
s  rememorez.”1

În alt  ordine de idei, dac  investim modul de a gândi al „adoles-
cen ilor” mari cu atributul reactiv rii fenomenelor de separare-indivi-
dualizare i consider m perioada drept una a acces rii propriei identit i, 
putem în elege atât locul cât i func ia secretului în procesul esen ial 
de structurare narcisist : hot rârea limitelor, capacitatea de a pune la 
ad post propriul eu. Problema secretului conduce, f r  îndoial , la 
corp i la minte, la leg tura dintre ele. Acestuia i se ad ug  secretul 
fiec ruia dintre noi, dar i secretul ini iatic al form rii profesionale. 
Aceasta îi d  unicitate i îl transform , dup  cum vedem, în obiect de 
studiu pentru numeroase tiin e umaniste. 

În lectura r spunsurilor pe sexe, exist  afirma ii comune în ceea 
ce ei au transmis, dar i destule diferen e care s  permit  o interpretare 
critic  sub acest unghi. Exist  r spunsuri ferme i de o parte i de 
cealalt . Sunt afirma ii care îi pot înscrie în dou  tipuri de analiz
antropologic : o categorie care- i exerseaz  împlinirea personalit ii 
printr-un antrenament dependent i, cealalt , independent , care pare 
s - i fi luat cu entuziasm soarta în mâini. B ie ii par to i antrena i 
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independent. Lor li se adaug , ca num r, peste jum tate din r spun-
surile fetelor. Aceasta justific  afirma iile f cute de Margaret Mead 
(apud Montgomery, 2009), potrivit c rora nu se poate trasa o diferen
definitiv , absolut , între b rbat i femeie pentru c  nu exist  elemente 
deterministe, apriorice, în ini iere. Este adev rat c  r spunsurile 
genului independent sunt mai ferme, mai scurte, lipsite de orice urm
patetic . La polul opus, se afl  cealalt  categorie, con tient  c  nu 
dore te s  fac  figur  de lup singuratic în via , care viseaz  generos, 
într-un limbaj dulce, poetic. Nu este exclus, ca într-o situa ie dat i 
la un anumit timp, în func ie de o serie întreag  de stimuli, o implo-
zie s  duc  la rea ez ri interioare care s  schimbe pe de-a-ntregul 
valorile, numite i a ezate arbitrar între grani ele „atât de naturale” 
dintre personalit ile celor dou  sexe, deduse doar biologic, socotite 
de neschimbat i universale. 

Dar, „Ein Mund braucht auch ein Ohr” adic  „O gur  are nevoie 
de o ureche.”1 Comunicarea este solu ia, cred studen ii no tri. A face 
parte din societatea academic  a unei universit i multiculturale este, 
cu adev rat, un privilegiu. Evenimentele tiin ifice i culturale îi 
apropie foarte mult pe studen i i pe profesorii lor. „Discu iile, dep irea 
barierelor lingvistice, ne ajut  s  ne cunoa tem mai întâi pe noi i 
apoi pe ceilal i. Nu po i expune un punct de vedere dac  nu este clar 
pentru tine. Neclar, atunci nu mai este un punct de vedere nu!? Secretul 
meu este al meu. Nu pot vorbi oricui despre asta. În ceea ce prive te 
profesia, sinceritatea, fair play-ul terg orice diferen  cultural , 
rasial , intelectual . Eu a a definesc progresul, prin comunicare.”2. 

1. Affergan, F.: 1987, Exotisme et alterite, PUF, Paris 
2. Camus, A.: 1994, Le premier homme, Gallimard, Paris, p.79 
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Franciska-Elvira COMAN 

Differences and Interferences in the Contemporany 
Romanian-Hungarian Families 

The national assimilation is a complex psychological, historical and 
social process. 

This paper presents only one side of the issue-the modern Romanian-
Hungarian family, focusing on the existing families in Sibiu. 

I contacted the Hungarian associations in Sibiu, Raicea Oscar – one 
of the Roman Catholic Church priests and Varro Sandor – the Reformed 
Church priest. 

All the regional studies in Sibiu confirm the normal climate of 
understanding and cooperation between Romanians and Hungarians. Both 
communities have preserved their traditions, customs, the culture in general, 
but they have also borrowed cultural characteristics from each other, or even 
customs and useful attractive cultural patterns in their daily life. 

‘The Mixed marriage’ is used to define the marriages between people 
from different ethnicities and religions. Nowadays, the cases of young people 
who don’t belong to the same church but love each other and get married are 
quite often. In these cases, the circumstances are highly important. 

Still, the mixed marriages are accepted in some churches, but not in 
all. In Sibiu, for example, The Orthodox Church does not accept the mixed 
marriages. Despite this, a lot of marriages of this type take place every 
year. On the other hand, the Roman Catholic Church and the Reformed 
Church support this type of marriage. 

In most of the Romanian-Hungarian families, traditions have 
changed over the years. The mixed families are active promoters of the 
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inherited traditions and customs. The holidays are a proof. The mixed 
families spend together 2 Eater, 2 fastings, 2 feasts. 

I took 23 interviews for my study but one of the most convincing 
stories is Mitrica Sanja Andreea’s – a young school teacher who comes 
from a mixed family – a Romanian father and a Hungarian mother. She 
learned Hungarian from her mother and Romanian from friends and 
relatives. She now teaches Hungarian at ‘Octavian Goga‘ College, the only 
school in Sibiu where children learn this language.

Asimilarea na ional  este un proces istoric-social i psihologic 
complex. În lucrarea de fa  am în vedere doar una din fa etele acestei 
probleme, i anume, familiile româno-maghiare contemporane, cu 
studiu de caz pe familiile existente în Sibiu. Pentru acest lucru am 
luat leg tura cu asocia iile maghiare din Sibiu, cu preotul Raicea 
Oscar de la Biserica Romano-Catolic i cu preotul Várro Sandor de 
la Biserica Reformat  din Sibiu. 

Studiile zonale din Sibiu confirm  climatul normal, firesc de 
în elegere i cooperare între popula ia de etnie român i cea de etnie 
maghiar . Ambele comunit i au p strat tradi iile, obiceiurile, cultura 
în general, dar au i împrumutat unii de la al ii, tr s turi culturale i 
chiar obiceiuri, configura ii, modele culturale atractive i utile în 
via a lor cotidian . 

Se tie c , termenul „c s torie mixt ” este folosit pentru a defini 
c s toriile care au loc între persoane de etnii, confesiuni i religii dife-
rite. În zilele noastre, preotul se întâlne te destul de des cu urm torul 
caz: tineri care nu sunt membri ai aceleia i Biserici, dar m rturisesc 
c  se iubesc i c  vor s  primeasc  Taina C s toriei. În acest caz, se 
ine cont de mai multe circumstan e, dintre care cea mai important

este binele sufletelor celor care cer primirea sacramentului c s toriei. 
Va trebui s  se aib  în vedere rela iile concrete dintre comunit i, s
se in  cont de op iunea bisericii ortodoxe, catolice sau reformate, 
pentru a se înl tura orice form  de indiferentism religios. 

Prin Sinoadele Ecumenice i locale Biserica Ortodox  a dezb tut 
problema c s toriilor mixte prin diferite înv turi concretizate în 
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canoane; i pentru c  aceste c s torii mixte au continuat s  existe, 
Biserica a adoptat principiul iconomiei biserice ti cu cele dou  forme 
ale sale: pogor mântul (condescenden a) i severitatea (acrivia). Îns i 
Patriarhia Ecumenic i-a schimbat notabil modul de aplicare a 
canoanelor stricte i a realizat o serie de excep ii studiind în mod 
individual fiecare caz. 

Regulamentul pentru rela iile biserice ti ale clerului ortodox 
român cu cre tinii heterodoc i din 1881 prevedea: „C s toriile mixte, 
între persoane ortodoxe cu persoane heterodoxe sau de alt rit cre tin, 
se binecuvânteaz  de Biserica Ortodox , p zindu-se uzul de pân
acum, astfel încât copiii ce se vor na te din aceste c s torii s  devin
membri ai Bisericii Ortodoxe”. 

În zilele noastre, c s toriile mixte sunt tolerate de c tre Biserica 
Ortodox , atâta timp cât se respect  rânduiala bisericeasc , mirele sau 
mireasa de alt  confesiune religioas  s  treac  la dreapta-credin , 
prin Botez i Mirungere, în numele Sfintei Treimi. Astfel, Biserica a 
impus i obligativitatea botez rii i educ rii copiilor rezulta i din aseme-
nea c s torii în dreapta credin , prin respectarea canoanelor biserice ti. 

Voi cita pentru edificare canonul 72 al Sinodului Trulan, de la 
Constantinopol din 692: „S  nu se îng duie ca b rbatul ortodox s  se 
lege (prin c s torie) cu femeia eretic , nici femeia ortodox  s  se 
uneasc  (prin c s torie) cu un b rbat eretic, ci de s-ar v di c  s-a facut 
un lucru ca acesta de c tre vreunul dintre so i, c s toria (înso irea 
nelegitim ) s  se dezlege; c ci nu se cade a amesteca cele ce n-au 
amestecare, nici ca oaia s  se împerecheze cu lupul i nici p rta ii lui 
Hristos soarta (cea a) p c to ilor, iar dac  cineva ar c lca cele orânduite 
de noi, s  se afuriseasc . Iar dac  oarecare, g sindu-se înc  în necre-
din i nefiind înc  num ra i în turma ortodoc ilor s-au legat 
întreolalt , prin c s torie legiuit i apoi unul dintre ei, alegând bine, 
a alergat la lumina adev rului, iar cel lalt a fost inut de leg tura s r -
ciei, nealegând (nedorind) s  vad  razele dumnezeie ti, dac  so ia cea 
necredincioas  socote te c  este bine (consimte) s  vie uiasca cu so ul 
credincios sau credincioasa, s  nu fie desp r iti, dup  dumnezeiescul 
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apostol: „C ci b rbatul necredincios se sfinte te prin femeie i femeia 
necredincioas  se sfin e te prin b rbat”. (I Corinteni 8, 14). 

Spriritul i obligativitatea prevederilor canonice, sprijinite i înt -
rite de autoritatea de Stat a Imperiului Bizantin, s-au reflectat i în 
legisla ia Bisericii Ortodoxe Române, care în Regulamentul de procedu-
r  al instan elor disciplinare i de judecat  ale Bisericii Ortodoxe 
Române, art.47 afirm : „Clericii sunt obliga i s  nu oficieze Taina 
Cununiei decât între ortodoc i, asista i de nuni ortodoc i. Cei de alt cult 
sunt obliga i, înaintea c s toriei, s  îndeplineasc  formalit ile de 
trecere la Ortodoxie. Preo ii care se vor abate de la aceste norme se 
vor pedepsi cu canonisirea la sfânta m n stire, pân  la transferare, 
afar  de cazul când au avut dezlegarea Chiriarhului”. 

Totu i în unele eparhii se accept  c s toriile mixte, în altele nu. 
Pozi ia Bisericii Ortodoxe din Sibiu fa  de c s toriile mixte este îns
de neacceptare. Cu toate acestea, c s toriile mixte au loc în multe din 
loca ele de cult ortodoxe existente în ora ul nostru. În ora ul Sibiu 
exist  32 de astfel de l ca e de cult, mai precis, 25 de biserici parohiale 
i 7 biserici misionare. Reprezentan ii Bisericii Ortodoxe din Sibiu 

atrag aten ia asupra complexit ii problemei c s toriilor mixte i asupra 
faptului c  în situa iile în care diferen ele de mentalitate i de valori 
nu sunt luate serios, acestea pot provoca dezechilibre care pun via a 
de familie în mare dificultate. 

Pozi ia Bisericii Romano-Catolice fa  de c s toriile mixte a fost 
reglementat  abia la Sinodul de la Trident, în anul 1563, când s-a luat 
o hot râre formal i general valabil  care interzicea încheierea 
c s toriei catolicilor cu necatolicii în alt chip decât dup  rânduielile 
Bisericii Romane, care impunea obligatoriu oficierea c s toriei de c tre 
preotul catolic, precum i botezarea i educarea copiilor în credin a 
catolic . 

Reprezentan ii Bisericii Romano-Catolice „Sfânta Treime” din 
Sibiu îmbr i eaz  ideea c s toriilor mixte. Ei sus in c  aceste c s torii 
mixte au o importan  deosebit  în contextul societ ii române ti de 
ast zi, Biserica Catolic  apar inând tutuor etniilor. Problema etnic
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nu este important i atât de grav  ca la alte confesiuni din ar i ora . 
Faptul c  aceste c s torii mixte au fost prezente dintotdeauna în bise-
rica sibian  se poate dovedi cu registrul parohial. P rintele Protopop, 
Raicea Oscar, a subliniat faptul c  exist  dou  tipuri de c s torii 
mixte: de o parte, c s toria între o parte catolic  cu o alt  parte bote-
zat , deci cre tin , necatolic , numit  „c s torie mixt ” i, de alt  parte, 
c s toria între o parte catolic i o parte nebotezat , sau apartinând 
unei alte religii decât cea cre tin , celebrat  cu dispens , numit  „c -
s torie cu disparitate de cult”. Îndiferent de categoria în care se 
încadreaz  c s toria, ritualul de nunt  se celebreaz  fie bilingv, fie în 
limba dorit  de miri. Fa  de Bisericile Protestante, mai spunea p rin-
tele, „avem posibilitatea s inem ritualul de nunt  în limba român . 
Nu se cere ca în Biserica Ortodox  ca partea necatolic  s  treac  la 
catolicism, dar, se cere ca oficierea c s toriei s  fie f cut  dup  ritualul 
catolic i copiii s  fie boteza i în credin  catolic . Între Biserica 
Evanghelic i cea Catolic  exist  o în elegere în care oficierea c s -
toriei se face cu participarea pastorului evanghelic i a preotului catolic. 
În ceea ce prive te celebrarea s rb torilor în aceste familii mixte, nu 
este o problem , ci un motiv de bucurie, aprecierea vie ii de cuplu se 
extinde i pe latur  gastronomic , mesele sunt mai îmbel ugate, 
gospodinele sunt nevoite s  g teasc  de dou  ori, s  înro easc  ou le 
atât pentru Pa tele ortodox cât i pentru cel catolic, adic  s  te bucuri 
de dou  ori de o s rb toare frumoas ”. 

Din registrul parohial, am aflat c  în perioada 1997-2012 au fost 
oficiate 266 de c s torii: c s toriile mixte din punct de vedere etnic 
reprezint  un procent de 85%, iar c s toriile mixte din punct de vedere 
confesional ajung aproximativ la un procent de 70%. În perioada 
analizat  s-au înregistrat 268 de botezuri. 

Tendin ele c s toriilor mixte se fac sim ite i în Biserica Refor-
mat  din Sibiu, unde anual se oficiaz  între 3-7 c s torii. În urm  cu 
10 ani, c s toriile mixte înregistrau un procent de 50%, în prezent 
procentul este de 80%. 
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Pozi ia Bisericii Reformate fa  de c s toriile mixte este de 
acceptare. Din punct de vedere al Bisericii Reformate nu este vorba de 
nunt  bisericeasc  ci de binecuvântarea de c tre biseric  a c s toriei 
încheiate în cadru civil a doi tineri. Dac  mireasa i mirele sunt refor-
ma i amândoi, binecuvântarea c s toriei se face prin slujba inut  în 
parohia de domiciliu. Nu este interzis ca unul dintre cei doi tineri s
fie de cult diferit dar, în mod obligatoriu, unul trebuie s  fie reformat. 
Dac  cealalt  „jum tate” a perechii, cel care nu este reformat, nu este 
înc  botezat, Biserica Reformat  impune acest lucru. Dac  nu se poate 
efectua înainte de cununie, biserica accept  cererea de botez i dup
nunt . Este de dorit ca s  existe m car o pereche de na i reforma i. 
La botez copiii vor primi darul credin ei reformate. În ceea ce prive te 
natalitatea, statisticile arat  o sc dere constant  în ultimii 10 ani. Astfel, 
mitul familiilor cu mul i copiii a fost dispersat în totalitate. Cu toate 
acestea la Biserica Reformat  din Sibiu, în anul 2011 au fost boteza i 
5 copii, iar în lunile ianuarie- septembrie 2012, 6 copii. 

Preotul Várro Sandor de la Biserica Reformat  din Sibiu face 
urm toarea m rturisire: 

„Biserica binecuvânteaz  prin aceste c s torii mirii, chiar dac
sunt c s torii mixte. Acceptarea nu înseamn  entuziasm i bucurie în 
ceea ce prive te situa ia acestor c s torii. Într-o familie vrând, nevrând 
exist  conflicte i tensiuni, chiar dac  membrii familiei sunt de 
accea i etnie i religie i dac  peste aceste lucruri se mai interpun dife-
ren e culturale, diferen e de limb  exist  riscul ca aceste tensiuni s
creasc . Statutul nostru de minoritari ne pune într-o pozi ie nefavorabil . 
O etnie sau o confesiune minoritar  este mult mai dispus  la dizolvarea 
în majoritate. Experien a Bisericii Reformate, în acest sens, ne spune 
c  în majoritatea cazurilor, în procent de 60-65%, partea reformat
din c s toriile mixte, nu mai vine sau vine foarte rar la biseric  sau 
chiar deloc. Copiii rezulta i din aceste c s torii, în propor ie de 50% 
sau chiar i de 75% ajung în gr dini e cu predare în limba maghiar , 
dar numai 25% dintre ace tia sunt înscri i la sec ia maghiar  la 
coal i numai 10% reu esc s  termine liceul la sec ia maghiar . 
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Acest lucru se datoreaz  faptului c  la terminarea claselor a IV-a sau 
a VIII-a op iunea p rin ilor este de a- i înscrie copiii la sec ia român
sau chiar german . C s toriile mixte în ceea ce prive te statisticile sunt 
net dezavantajoase din punct de vedere religios i etnic. Cu toate 
acestea pozi ia Bisericii Reformate este aceea de a aprecia atât persona-
litatea celeilalte p r i, cât i cultura, limba matern i etnia celuilalt. 
În opinia noastr , o c s torie mixt  devine într-adev r armonioas
atunci când exist  aceast  apreciere reciproc i asta se eviden iaz i 
la nivelul familiei. Tân ra pereche trebuie s  mearg  alternativ la 
biseric , s  participe împreun  la activit i culturale i bineîn eles s -i 
înve e pe copiii ambele limbi. Exist  posibilitatea de a avea „un pod” 
etnic interconfesional în aceste familii. O familie mixt  armonioas
nu trebuie s  preia din partea majoritar  totul. Trebuie ca ambele 
culturi i limbi s  formeze un tot unitar echilibrat în aceste familii. 
Acest lucru, din p cate, se întâmpl  foarte rar. Noi, apreciem ca i 
biseric , ca i institu ie de etnie maghiar , armonia dintr-o familie 
mixt . Totodat  mul umim p rin ilor care accept i în eleg necesitatea 
ca copiii s  frecventeze institu iile de înv mânt cu predare în limba 
maghiar , pentru c  astfel au acces mai u or la valori culturale spe-
cifice i pot s  înve e în paralel cele dou  limbi. În ceea ce prive te, 
s rb torile religioase ar fi de dorit s  aib  loc în acela i timp, pentru 
c  în aceste c s torii mixte S rb toarea Pa telui î i pierde foarte mult 
din semnifica ie. Celebrarea s rb torilor, respecând tradi iile ambelor 
etnii, permite îns  o îmbog ire a patrimoniului individual cultural i 
bineîn eles reuniunea întregii familii, indiferent de religie, într-o 
atmosfer  lipsit  de tensiuni, propice dezvolt rii unei personalit i 
armonioase pentru copiii rezulta i”. 

A adar, în majoritatea familiilor mixte româno-maghiare, tradi-
iile vor suferi modific ri. Îns , între cele dou  culturi exist i puncte 

comune. Dac  fetele românce primesc de la preot busuioc pe care îl 
a eaz  sub pern  în noaptea de 5 spre 6 ianuarie, de Boboteaz i rostesc 
din tot sufletul un „Tat l nostru” cu speran a de a- i visa sortitul, fetele 
din comunitatea maghiar , în noaptea de Anul Nou pun sub pern  o 
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batist  cu sâmburii dintr-un m r (m rul trebuie s  aib  doar 9 sâmburi) 
i se roag i ele pentru a li se ar ta ursitul. 

Odat  g sit, perechea de tineri poart  numele de logodnici la 
români i promi i la maghiari. În cazul ceremonialului marital, indi-
ferent dac  este vorba de români sau maghiari, se pot distinge urm -
toarele etape: chemarea, g titul miresei, iert ciunile, plecarea mirilor 
i a na ilor, cununia, petrecerea de nunt , r pirea miresei i cinstirea 

mirilor. Cererea miresei se face de c tre staroste sau de na i în comuni-
tatea maghiar , iar încredin area se face de c tre tat l fetei în ambele 
cazuri. La ie irea în strad  a mirilor se leag  drumul tinerei perechi. 
Dac  la români aceast  prob  este mai u or de trecut, cu bani sau 
rachiu, în comunitatea maghiar  mireasa este supus  „probei de foc”. 
Ea este nevoit  s  r spund  la câteva întreb ri, adesea legate de via a 
intim . Dac  r spunsul este mul umitor, leg torii dezleag  drumul, 
t ierea panglicii simbolizând trecerea de la via a de fat  la cea de fe-
meie. În timpul nun ii la maghiari, nunta ii vor aduce o mireas  fals
ce urm re te s  fure mirele, iar dac  acesta nu este ademenit de fat , 
se va fura mireasa care ca i la nun ile române ti poate fi r scump rat
cu bani sau obiecte de c tre na . 

Ast zi, în întreaga societate ardelean , a adar i în rândurile 
maghiarimii, câ tig  teren, mai ales în mediul urban, obiceiuri diverse, 
preluate din cultura de mas  contemporan , cum ar fi cel al convoaielor 
de autoturisme împodobite cu flori, panglici sau baloane colorate, care 
conduc mirii în sunetul claxoanelor. 

Botezurile maghiare sunt destul de asem n toare cu cele româ-
ne ti. Dac  în trecut, la ar , nici mamele maghiare nu se duceau la 
botezul copiilor lor (ace tia fiind du i doar de moa  sau de na a 
copilului), ast zi o asemenea situa ie nu se mai întâlne te nici m car 
în mediul rural. Pe parcursul ceremoniei de botez i dup  întoarcerea 
acas  se practic  o serie de ritualuri, menite s  apere copilul de spirite 
rele. Se pun diverse obiecte cu puteri magice (rozariu, mâ i ori) în 
fa a sau în p tu ul copilului; de asemenea, se mai pun unelte, bani sau 
alte accesorii, a c ror „alegere” de c tre copil ar putea s  indice viitoarea 
lui meserie. 
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Aceste familii mixte sunt mesageri activi ai tradi iilor i obiceiuri-
lor mo tenite. Celebrarea s rb torilor religioase, respecând tradi iile 
ambelor etnii, permite o îmbog ire a patrimoniului individual cultural. 
S rb torile importante ale anului, sunt dovezi ale împletirii dintre 
credin i cultur , ale modului în care cultura fiec rei p r i poate 
înfrumuse a via a. 

Familiile mixte de ortodoc i, catolici sau reforma i trec în fiecare 
an de Pa ti, peste dou  posturi negre, dou  mese îmbel ugate i dou
slujbe de Înviere. Tot de Pa ti, aceste familii se bucur  de obiceiul 
stropitului, care a fost adus în zona Sibiului de sa i i preluat apoi de 
maghiari i români. Cetele de stropitori stropesc fetele de m ritat i 
so iile gospodarilor cu parfum i le ureaz  s  r mân  ve nic tinere i 
frumoase. Drept recompens  ud torilor le sunt oferite ou  ro ii. Se 
spune c  femeile care sunt stropite cu parfum în a doua zi de Pa ti au 
noroc tot anul, iar b rba ilor care uit  de acest obicei nu le va merge 
bine mult  vreme. 

S rb torile de iarn  debuteaz  la maghiarii catolici cu Adventul, 
un fel de început al postului de Cr ciun, care îns  dureaz  numai patru 
s pt mâni, fa  de ase, câte sunt la români. Numele de „Advent” pro-
vine din latin i a fost tradus în maghiar  ca „Úrjövet”, adic  „Venirea 
Domnului”. În prima zi se face o cunun  din crengu e de brad, împo-
dobit  cu funde ro ii, nuci poleite, conuri de brad i patru lumân ri, 
care se vor aprinde pe rând, în fiecare duminic , pân  la Cr ciun. 
Adventul este s rb torit în acela i chip i de credincio ii reforma i, 
dar f r  obliga ia de a posti în aceast  perioad . S rb torile de iarn
la români încep odat  cu Postul Cr ciunui, pe dat de 15 noiembrie i 
pân  la Sfântul Ioan, pe 7 ianuarie. Timp de 40 de zile înainte de 
s rb tori, cre tinii ortodoc i respect  Postul Cr ciunului, care se 
încheie în seara de Cr ciun dup  liturghie. 

Sfâtul Nicolae este s rb torit de ambele comunit i, iar în fami-
liile mixte fiind o s rb toare în comun aduc mai mult  lini te i 
bun stare. Pentru etnicii maghiari, s rb toarea este cunoscut  sub 
denumirea de „Mikulás”, iar pentru to i copiii vine în seara dinaintea 
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zilei de Sfântul Nicolae. Se spune c  „Mikulás”, alias Sfântul Nicolae, 
cerceteaz  ghetu ele puse de copii în fereastr . Dac  g se te ghetu ele 
curate, atunci Mo ul le umple cu dulciuri i nuci. Juc riile au ap rut 
mai recent, de când s rb toarea cu pricina a c p tat renumele de „Kis 
Karácsony”, adic  de Cr ciunul cel mic i de când, bineîn eles, comer-
cian ii tiu s  valorifice aceast  zi. 

T ierea porcului în ziua de Ignat, pe 20 decembrie, este un mo-
ment important ce anticipeaz  Cr ciunul. Chiar dac  acum, dup
normele europene, acest lucru se practic  mai greu, românii respect
obiceiurile culinare, astfel cârna ii, toba, sarmalele, caltabo ul i nelipsi-
tul cozonac vor trona pe masa de Cr ciun. Printre mânc rurile specific 
ungure ti a  aminti de: puiul pane, gula ul, paprica ul, sarmalele ungu-
re ti, kürt skalács, colacii umplu i cu nuc i mac. Noaptea de Ajun 
este numit  de maghiari „Szent-este” sau „Noapte Sfânt ”. Masa festiv
de Cr ciun contribuie la unificarea întregii familii – precum i celelalte 
ritualuri familiale de Cr ciun. Cr ciunul are rolul de a renova timpul, 
prima zi de Cr ciun are valoare simbolic  deosebit . Se vorbe te ast zi 
de „spiritul Cr ciunului” i acest spirit a fost i este între inut de sfintele 
colinde – unele pastorale înv ate de la bunicii no tri, altele moderne. 

În noaptea de Anul Nou se fac i previziuni, fie pentru a deslu i 
destinul oamenilor, fie pentru a afla cum vor evolua condi iile meteo-
rologice. Foarte popular este calendarul de ceap , i el întâlnit atât la 
români, cât i la maghiari: dintr-o ceap  se desprind 12 foi, corespun-
z toare celor 12 luni de peste an i se presar  sare. Dac  sarea se 
tope te pân  diminea a într-una dintre foi, luna respectiv  va fi 
ploaioas , în caz contrar, ea va fi secetoas . 

Cu toate aceste obiceiuri i tradi ii prezentate am luat contact 
înc  din copil rie, p rin ii mei fiind de etnii i religii diferite. În cadrul 
cercet rii de teren am realizat 23 de interviuri care m-au ajutat la 
argumentarea vie ii reale a unei familii mixte. În cele ce urmeaz , 
redau povestea unei tinere înv toare, care provine dintr-o astfel de 
familie. Numele ei este Mitric  Sanja Andreea i pred  la Colegiul 
Na ional „Octavian Goga” din Sibiu, singura coal  din ora ul nostru 
care are în prezent clase cu predare în limba maghiar . 
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„Familia mea: 
Tat l român, mama de etnie maghiar , 2 copii. 
În acea perioad  concediul de maternitate a fost de 4 luni timp 

în care mama a avut grij  de fratele meu, apoi a început serviciul. În 
momentul în care fratele meu a avut aproape 2 ani m-am n scut eu. 
A fost un moment prielnic ca fratele meu s  înve e primele cuvinte în 
limba maghiar . Dup  pu in timp am r mas în grija bunicii din partea 
tat lui în timpul în care mama era la serviciu. Gr dini a am frecventat-
o la sec ia român  din cauza faptului c  singura grup  maghiar  era 
într-un cartier îndep rtat. Marea majoritate a prietenilor i a rudelor 
vorbeau în limba român , astfel aceast  limb  a devenit cea în care 
am înv at s  comunic m. Mama în acest timp vorbea cu noi în limba 
maghiar , dar eu îi r spundeam în limba român . Era mai u or. (îmi 
amintesc un joc înainte s  încep clasa I: trebuia s  unesc sunetele 
F+E+J, le-am unit în gând, am f cut traducerea i am r spuns CAP) 

Fratele meu a început coala în limba român  deoarece mama 
f cea naveta i se întorcea de la lucru numai dup -masa sau seara. 
Treptat a început s  vorbeasc  limba maghiar  tot mai rar. Eu am 
înv at în limba maghiar . Din momentul înscrierii în clasa I am înce-
put s  vorbesc cu mama doar în limba maghiar , cu colegii de clas
la fel... i treptat în câ iva ani am reu it s  îmi însu esc limba maghiar . 
Am terminat liceul pedagogic într-o coal  maghiar  de prestigiu cu un 
trecut istoric marcant în localitatea Aiud, apoi facultatea în Sibiu în 
limba român . Nu am sim it nici o dificultate în a trece la sec ia român . 

Acas  vorbeam cu mama în limba maghiar , cu tata i cu fratele 
meu în limba român . De altfel majoritatea rudelor mele cunosc doar 
limba român . Într-o majoritate e greu s  r mâi altfel... (nici în pre-
zent nu m  consider ca apar in toare unei minorit i.) 

Dup  liceul pedagogic m-am angajat ca educatoare apoi înv -
toare la sec ia maghiar i am avut multe leg turi cu parohiile maghiare 
din Sibiu i cu diferite asocia ii culturale maghiare din ar  dar i din 
Ungaria. 

Fratele meu în momentul în care a con tientizat faptul c  nu mai 
st pânea limba maghiar  a început s  înve e pe cont propriu. A înv at 
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alfabetul, gramatica, citea opere din literatura maghiar . Dar efortul a 
fost mult mai mare. Avea în jur de 17-18 ani. Cu copiii lui vorbe te 
doar în limba maghiar . Ei au înv at ambele limbi în paralel înc  de 
la vârsta de 1-2 ani. Mama lor le vorbea în limba român . Iar noi în 
limba maghiar . Acum frecventeaz  gr dini a maghiar . Cu persoanele 
maghiare vorbesc doar în limba maghiar , iar cu românii doar în limba 
român  f r  s  amestece cele dou  limbi. 

În timpul în care am lucrat la sec ia maghiar  în fiecare genera ie 
am avut elevi care nu st pâneau bine limba maghiar . Acest lucru se 
poate recupera în timp i cu mult  r bdare”. 

Concluzionând, în Sibiu exist  multe familii mixte în care dom-
ne te armonia i buna în elegere. Acceptarea diversit ii, în cele din 
urm , ine de gradul de preg tire, de inteligen  sau de cultura fiec ruia 
dintre noi. 
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Mircea MARAN, Vâr e , Serbia 

Assimilations of Populations in the Serbian Banat. 
The Case of the Romanian Minority  

(the XIXth - XXth Centuries) 

The assimilation of the Romanian population from the Serbian Banat 
(Autonomous Province of Voivodina, the Republic of Serbia) represents one 
of the main factors of the considerable diminuation of the population of 
Romanian origin from Serbia. This process started some centuries ago, in a 
period when, from the confessional point of view, the Romanians from Banat 
were under the authority of the Serbian Archbishop of Karlovi i. Later this 
phenomenom of assimilation became stronger, beeng encouraged by the 
small number of newborn babies and by the emigration of this population to 
the western countries. The Assimilation is the strongest in the places in which 
the Romanians live together with the Serbians. 

Cuvinte cheie: assimilation, mixed places, national minority, Serbian 
Banat, identity 

Procesul de asimilare a unei popula ii g site de-a lungul timpului 
în pozi ie de minoritate etnic  sau na ional  reprezint  un fenomen 
des întâlnit în realitatea european  a secolelor r mase în urma noastr , 
dar i în cea a zilelor pe care le tr im acum, la început de secol XXI. 
În acest studiu ne-am propus s  prezent m unele dintre cauzele, cursul 
de desf urare i rezultatele procesului de asimilare a popula iei româ-
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ne ti din Banatul sârbesc, parte component  a Provinciei Autonome 
Voivodina din cadrul Republicii Serbia, proces care dureaz  de mai 
multe secole i care este înc  în curs de desf urare. 

Este cunoscut faptul c  românii reprezint  unul din popoarele 
b tina e ale Banatului multiethnic i multiconfesional, care îns
datorit  împrejur rilor istorice a fost expus unei asimil ri puternice 
ca urmare a situa iei confesionale, culturale, social-economice i politice 
prezente în intervalul secolelor XVIII-XX. Popula ia româneasc  din 
localit ile Banatului sârbesc, g site în extrema vestic  a arealului 
etnic românesc, a tr it din timpuri str vechi într-un mediu eterogen, 
în care convie uiau cu coreligionarii sârbi i cu alte popoare, neavând 
pe acest spa iu o majoritate numeric  care s  îi asigure supravie uirea 
etnic i na ional  în situa ia în care, pân  la 1865, erau ca enoria i 
încadra i în mitropolia sârbeasc  de la Karlovci i g sindu-se în acela i 
timp în pozi ia de minoritari na ionali în cadrul Monarhiei Habsburgice 
(respectiv a Austro-Ungariei), iar din 1918 i în cadrul statului iugoslav 
(respectiv cel sârbesc, în timpurile cele mai noi). În ciuda faptului c
în perioada de aproape trei secole (de la Pacea de la Požarevac din 
1718 i pân  azi), o parte însemnat  a acestui corp etnic românesc s-a 
sârbizat, trebuie subliniat faptul c  identitatea româneasc  în aceast
parte a Banatului istoric totu i a supravie uit, cu toate c  aceast
popula ie de etnie româneasc  nu a fost niciodata încadrat  în statul 
român. 

Asimilarea este una dintre cele trei cauze principale care a dus 
de-a lungul timpului la mic orarea considerabil  a num rului românilor 
de pe teritoriul Banatului sârbesc, celelalte dou  fiind natalitatea sc -
zut i emigr rile în rile occidentale. Sc derea natalit ii a devenit 
un fenomen caracteristic pentru popula ia româneasc  înc  din primul 
deceniu al secolului al XX-lea, prezent îns i la alte etnii din zon
dar, se pare, cel mai poten at chiar la români. Procesul de sc dere a 
natalit ii este strâns legat de fenomenul a a-numitelor c s torii 
timpurii, ap rut înc  la începutul secolului al XX-lea, dar care a luat 
avânt în special în perioada interbelic i continuând chiar i în prima 
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perioad  a st pânirii regimului comunist în Iugoslavia, pân  prin anii 
aptezeci ai secolului l sat în urm . De ce amintim aceasta? Pentru c

natalitatea sc zut i c s toriile timpurii au sl bit din punct de vedere 
demografic popula ia româneasc  din zon , deschizând astfel noi dru-
muri asimil rii, în special în localit ile mixte. Iat  cum este prezentat 
acest fenomen de c tre Andrei Z ria, autorul unei lucr ri monografice 
despre Alibunar, o comunitate româneasc  foarte puternic  din Banatul 
sârbesc (textul elaborat la jum tatea secolului al XX-lea se g se te înc
în manuscris)1: 

Tinerimea de amândou  sexele în privin a moral  poate servi de 
model, dar o gre eal  mare este aceea, c  p rin ii î i însoar i m rit
copiii de la 14-15 ani, i aceasta numai din dorul i l comia dup
averi. Pân  la anul 1900 absolut nu vedeai tineri însura i sau fete 
m ritate sub 19 ani. Începând de la anul 1910 se auzea ici-colo c
unii dintre p rin i î i însoar  copilul ori fata î i m rit . Acest  raritate 
era pân  dup  primul r zboi mondial, de la anii 1920-1930 se vede 
tot mai des însur mântul i m ritatul de timpuriu. De la anul 1930 i 
pân  la sfâr itul r zboiului al II-lea cazurile de însur mânt i m ritat 
în vreme a ajuns cam la 50%. Dup  al II r zboi i pân  ast zi se poate 
spune cu drept cuvânt c  nu sunt nici 10% dintre aceea care î i las
copiii ori fetele nem ritate pân  la 18 ani, i aceasta spre ru inea 
noastr , mai ales a românilor, care nu vedem cu ochii no tri proprii 
c  pierim cu des vâr ire i putem zice drept cuvânt c  noi românii tot 
a a f când în decurs de 100 de ani, nu o s  mai fim pe aceste plaiuri 
[…] i pe lâng  aceasta mai este înc  un r u, adec  sistemul de un 
copil, cel mult doi i aceasta iar i de frica de s r cie a a ca s  nu 
se împart  averea, i e mirare c  nu s-au luat i nici nu se iau m suri 
ca odat  s  se pun  cap t pentru totdeauna la aceasta, a a strict zis 
de aici încolo nu se mai poate face. 

Încruci ri nu se fac în Albiunar aproape de fel, a a c  într-un 
secol dac  s-a încuscrit vreo 15-20 familii adec  români cu sârbi, 
iar cu alte na ionalit i absolut nici un procent. 
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Astfel scria Andrei Z ria pe la 1955, situa ia în aceast  localitate, 
dar i mai larg, schimbându-se în urm toarele decenii în sensul dispa-
ri iei c s toriilor timpurii, îns  deprinderea familiilor române ti de a 
avea câte un copil, cel mult doi, va r mâne prezent  pân  azi, pe când 
fenomenul c s toriilor mixte a luat avânt i în localit ile cu popula ie 
româneasc  cu o con tiin  na ional  foarte puternic , chiar ca urmare a 
faptului c  odat  cu emanciparea cultural  a ranului b n ean tinerii 
se cupleaz  singuri, f r  interven ia p rin ilor. Toate acestea accelereaz
i mai mult procesul de sc dere a num rului de români în localit ile 

Banatului sârbesc. 
Cel lalt fenomen amintit care provoac  sc derea num rului de 

români i astfel „ajut ” asimilarea acestei popula ii îl reprezint , dup
cum am amintit, emigr rile în rile occidentale, începute înc  în primul 
deceniu al secolului al XX-lea, continuate în perioada interbelic , i 
luând propor ii de migra ie în perioada st pânirii comuniste în 
Iugoslavia, în special în anii aizeci i aptezeci i, mai târziu, în anii 
nou zeci, ca urmare a crizei provocate de destr marea Iugoslaviei. 
Depopularea satelor, cândva cu o popula ie categoric majoritar  româ-
neasc , a deschis calea migra iilor popula iei sârbe ti, venite din diferite 
p r i ale fostei Iugoslavii, iar în ultimele decenii în special din zonele 
afectate de r zboi ale Croa iei, Bosniei i Kosovo, care s-au stabilit în 
locul românilor pleca i, deschizând astfel noi posibilit i de asimilare 
a acestei popula ii sl bite sim itor din punct de vedere numeric, dar i 
identitar. 

În ceea ce privesc împrejur rile în care are loc asimilarea româ-
nilor din Banatul sârbesc, am desprins câteva perioade specifice în 
care se desf oar  asimilarea, natural, acestea reprezentând un întreg, 
situa ia dintr-o perioad  fiind o consecin  logic  a celei din perioada 
precedent : 

- 1718-1865 (de la trecerea Banatului sub st pânire habsburgic
pân  la înfiin area Mitropoliei ortodoxe române cu sediul la 
Sibiu); 

- 1865-1918 (de la desp r irea bisericeasc  pân  la destr marea 
monarhiei dualiste); 
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- 1918-1945 (de la încadrarea p r ilor vestice ale Banatului în 
statul iugoslav pân  la preluarea puterii de c tre comuni ti în 
Iugoslavia); 

- 1945-2000 (de la proclamarea Republicii Populare Federative 
Iugoslavia pân  la c derea regimului lui Slobodan Milo evici); 

- 2000- (perioada reformelor în spirit democratic i începutul 
procesului de încadrare în U.E.). 

Prima perioad  amintit  credem c  este de fapt decisiv  când este 
vorba despre crearea condi iilor de asimilare a popula iei române ti în 
localit ile mixte, în care românii tr iau împreun  cu sârbii. Natural, 
Banatul reprezenta în aceast  perioad  un întreg, p r ile sale vestice 
având îns  o popula ie sârbeasc  mai numeroas , ceea ce în condi iile 
în care enoria ii ortodoc i români erau încadra i în Mitropolia de la 
Sremski Karlovci, a facilitat o influen are mai puternic  a limbii i a 
culturii sârbe ti asupra românilor, decât ce era cazul invers. De fapt, 
cea mai mare parte a popula iei române ti a venit în aceast  zon  în 
epoca marilor coloniz ri habsburguice din secolul al XVIII-lea i de la 
începutul secolului al XIX-lea, îns  din sursele secolelor XVI-XVII 
afl m c i în aceast  perioad  a st pânirii otomane, premerg toare 
st pânirii habsburgice, în unele localit i ale Banatului vestic tr ia o 
popula ie amestecat , fapt care ne face s  credem c i în aceste secole 
au existat condi ii de desf urare a procesului de asimilare (sârbizarea 
popula iei române ti, respectiv românizarea popula iei sârbe ti). Astfel, 
c l torul turc Evli Celebi aminte te c  în localitatea Iabuca de lâng
Panciova tr iau valahi, sârbi i bulgari (1662), iar în Catastiful din Ipek 
(1660 i 1666) întâlnim prin localit ile prin care au trecut monahii de la 
Patriarhia sârbeasc  din Ipek – i nume române ti. În secolul al XVIII-
lea deja se întâlnesc cazuri mai bine documentate de asimilare a 
românilor în localit ile mixte1. Asimilarea a fost cea mai rapid i cea 
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mai categoric  în localit ile în care popula ia româneasc  nu a venit în 
mod organizat, apar inând în general p turilor sociale mai s race i 
ocupându-se în cele mai dese cazuri cu p storitul sau devenind zileri i 
slugi pe la familiile sârbe ti înst rite din localit ile respective, cazul 
localit ii Dobri a, de pild , în care identitatea româneasc  a locuitorilor 
nu a fost niciodat  pe deplin cristalizat . Nereu ind s  se organizeze pe 
plan confesional i colar, procesul de asimilare a românilor din Dobri a 
va începe deja în secolul al XIX-lea, cu toate c  la început au fost i 
cazuri în care unele familii sârbe ti de la Dobri a s-au românizat1. 

Aceast  identitate confuz , câteodat i dubl , va reprezenta una 
dintre principalele piedici în procesul de desp r ire a bisericilor i de 
formare a parohiilor ortodoxe române în localit ile mixte, care va 
începe ca urmare a înfiin rii Mitropoiei ortodoxe române i a episco-
piilor i protopopiatelor din cadrul ei. Nereu ita sau întârzierea form rii 
acestor parohii ortodoxe române, urmat i de inexisten a colilor în 
limba român  acolo unde nu se va înfiin a parohie, va gr bi procesul 
de asimilare în astfel de localit i. Este cunoscut cazul localit ii 
Sefcherin, din apropierea Panciovei, în care o parte a popula iei româ-
ne ti provine din Transilvania (R inarii Sibiului), unde desp r irea 
bisericilor nu a reu it, în ciuda str duin elor protopopului ortodox 
român al Panciovei, a parohilor din localit ile apropiate (în special a 
celui din Glogoni), dar i a administra iei eparhiale de la Caransebe . 
Încerc rile de separare bisriceasc  în aceast  localitate au fost prezente 
înc  la începutul anilor aptezeci ai secolului al XIX-lea, când a fost 
alc tuit i o peti ie a românilor din Sefcherin care cer separarea, i 
au continuat f r  succes i în deceniile urm toare, pân  la sfâr itul 
primului deceniu al secolului al XX-lea. Analizând situa ia românilor 
asimila i din localit ile Borcea i Sefcherin, publicistul Alexandru 

in ariu din Panciova afirm  la 1909 c  „e semnificativ faptul c , de i 
locuitorii acestor comune, i mai cu seam  genera iile tinere, absolut 
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nu tiu vorbi române te, i acuma î i p streaz  numele de familie a 
mo i-str mo ilor lor”1, cum ar fi la Sefcherin: Avram, Ardelean, Bârlea, 
B lan, Besu, Bozan, B lu iu, Bob scu, Baciu, Cri an ( i numeroase 
altele, date în ordin alfabetic), sau la Borcea – Ardelean, Br dean, 
Brad, Ciacovan, Cre iu, Dalea, Dr gan, Fruier, Folean, Gherga, 
Moldovan etc. Referitor la aceast  situa ie prezent  în localit ile cu 
popula ie mixt , în care românii s-au sârbizat, unii considerau c  este 
consecin a „neglijen ei factorilor competen i, a ,inteligen ei’ i peste 
tot a nep s rii domnilor de la Caransebe ”2, afirma ie pentru care 
manifest m o oarecare rezerv , având în vedere c , totu i, vina prin-
cipal  o duce popula ia local , dezinteresat  pentru p starea limbii i 
a identit ii române ti, ceea ce o afirm i Valeriu Perin, preotul român 
din Glogoni, îns rcinat de Caransebe  s  încerce în continuare desp r-
irea românilor din Sefcherin. Într-o scrisoare din 1909 adresat  lui 

Trifon Miclea, protopopul Panciovei, Perin m rturise te: „În ceea ce 
prive te desp r irea ierarhic , m-am interesat, dar în fiecare loc am 
primit r spunsul negativ, deoarece Românii din Sefcherin i care tiu 
nu voesc s  vorbeasc  altcum decât sârbe te dispre uindu- i limba, i 
cu astfel de oameni nu putem face nici o desp r ire...”3

O astfel de situa ie a fost prezent i în numeroase alte localit i. 
Încercarea de separare a românilor din Iasenova, localitate din apro-
pierea ora ului Biserica Alb , la fel a e uat. În aceast  localitate în 
secolul al XIX-lea a tr it o popula ie româneasc  destul de numeroas , 
care îns  nu a fost interesat  pentru separarea bisericeasc , ceea ce 
reiese i din extrasul din Protocolul delega iei congresuale sârbe ti de 
la edin a inut  la Karlovci pe 8/20 aprilie 1874, din care afl m c  în 
„comuna mestecat  Iasenova nici românii nici sârbii n-au cerut i nu 
cer desp r irea”, delega ia româneasc  cerând doar de la mitopolitul 
de la Sibiu „a face pa ii necesari ca credinciosiloru de nationalitate 
romana din Iassenova sa li se dee celu putinu mangaerea sufletesca si 
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copiiloru loru instructiune in limba loru materna – fiindu constatatu 
c  acolo se afl  romani in numeru considerabile”1. Asem n tor era i 
la Parta, localitate vecin  cu Iasenova, unde la separare este angajat 
parohul din Straja tefan Popovici, din ordinul lui Nicolae Tincu Velia, 
protopopul Vâr e ului, care îl anun  pe protopop urm toarele: „Pentru 
trecerea Românilor din comuna militar  Parta cu ast  dat  nu se poate 
lucra numic, ei spun c  lor le serve te preotul în române te, ei sunt 
îndestula i – ei aud c  tot o dreptate la Români ca i la Sârbi...”2 Conse-
cin a unei astfel de atitudini de indeferen  a românilor din cele dou
localit i amintite a fost – asimilarea. În mod asem n tor s-au asimilat 
i românii din Gai, Caitasovo, Sredi tea Mare, M rghita Mic i din 

alte localit i. 
La Dobri a, pe de alt  parte, desp r irea bisericii a reu it în sfâr it 

în anul 1899, dar cam prea târziu, pentru c  marea majoritate a 
popula iei române ti din aceast  localitate a fost deja sârbizat , pro-
ces care a continuat i dup  înfiin area parohiei române ti, în special 
prin intermediul c s toriilor mixte i care se va termina în sfâr it pe 
la jum tatea secolului al XX-lea prin dispari ia complet  a românilor 
i stingerea parohiei ortodoxe române3. Acela i caz este prezent i la 

alte localit i, cum ar fi Omoli a, Ore a , unde desp r irea întârziat  a 
amânat, dar nu a oprit procesul de asimilare a românilor, care în 
zilele noastre este pe calea de a fi definitiv terminat  prin sârbizarea 
complet  a acestei etnii. 

Au existat îns i cazuri contrare, în care în unele localit i 
mixte, în special la Marcov , are loc românizarea popula iei sârbe ti, 
proces terminat pân  la sfâr itul secolului al XIX-lea. Dintr-un raport 
al comisiei care a participat la desp r irea bisericeasc  din aceast
localitate4, reiese c  în anul 1873 la Marcov  au tr it 763 de români 
i 139 de sârbi, îns  s-a dovedit c  numeroase familii, atât dintre cele 
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sârbe ti, cât i dintre cele române ti, aveau o identitate confuz , fapt 
confirmat de afirma ia c  „capii acestor familii, declarate de serbe, cu 
preotulu Vincen iu Ugrinu în frunte, se infacisiara naintea comissiunei, 
spunendu-se de serbi, pana candu densi toti pana la unulu, atat dupa 
esterioru, adeca faptura, portu si limba, nu se deosebiau de locu de catre 
conlocuitorii loru romani!” Desp r irea a avut loc, sârbii din banii 
primi i ca desp gubire i-au ridicat o cas  de rug ciuni, îns  româniza-
rea început  cuu decenii în urm  nu putea fi oprit , astfel c  se termin
deja pe la sfâr itul aceluia i secol (la 1897 preotul sârb Mihailo ipi
p r se te parohia, care astfel se stinge). Cazuri de românizare a sârbilor, 
ce e drept într-un num r mai mic, au mai fost consemnate i la Sân-
Ian  (azi Bari e), Uzdin, Torac. 

Nici în ora ele Banatului sârbesc situa ia nu se deosebea esen ial 
de cea de la sate. Atât tradi ia oral , cât i unele izvoare scrise din 
secolul al XVIII-lea confirm  prezen a unui num r mare de români la 
Vâr e , care de-a lungul secolelor a fost principalul centru economic, 
confesional, cultural i colar al acestei p r i a Banatului i a popula iei 
române ti de acolo. Despre prezen a românilor la Vâr e  scriu i primii 
istorici români b n eni ai secolului al XIX-lea, în special Nicolae 
Tincu Velia. Conscrip ia parohiei ortodoxe din Vâr e  din anul 17961

arat  un num r mare de familii române ti, dintre care unele deja au 
fost sârbizate, dovad  c  probabil asimilarea românilor a fost în toi 
deja în aceast  perioad . i Tincu Velia2 ne informeaz  c  foarte multe 
familii române ti din Vâr e  s-au sârbizat, astfel c  este foarte greu s
stabilim num rul românilor în acest ora  b n ean în condi iile în 
care procesul de sârbizare a fost în toi. Desp r irea bisericeasc  de la 
1865 a dus la formarea unui protopopiat ortodox român cu sediul la 
Vâr e , în cadrul Eparhiei Caransebe ului, avându-l chiar pe Tincu 
Velia de primul protopop. Parohie româneasc  îns  în acel moment 
nu se putea înfiin a, din cauza num rului mic de români în ora , 
respectiv din lipsa de identitate a popula iei române ti din cartierul 
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Ciucur-mala, a a dup  cum amintesc unii autori1. Prin fluxul de 
popula ie din zonele rurale învecinate, ca urmare a prosperit ii econo-
mice de care s-a bucurat Vâr e ul în perioada dualismului, num rul 
de români cre te, ceea ce rezult  cu înfiin area parohiei (1907) i, în 
perioada interbelic , a colilor secundare cu limba de predare român
(Liceul i coala normal ), la care ad ug m i înfiin area S.C.A. „Pertru 
Albu” (azi „Luceaf rul”) în 1948. Vâr e ul devine astfel centrul 
românilor din statul iugoslav, i, actualmente, cel sârbesc, cu un num r 
de români în continu  cre tere, dar nu ca urmare a natalit ii pozitive, 
ci a stabilirii în continuitate de noi i noi familii de români din Banatul 
sârbesc, veni i în c utare de serviciu. Aceasta nu înseamn  c  proce-
sul de asimilare a popula iei române ti din acest ora  a fost oprit, din 
contr , el a continuat în întreaga aceast  perioad  de mai bine de un 
secol, având îns  totu i o intensitate mai mic  decât în alte localit i 
urbane ale Banatului sârbesc. 

La Panciova, un alt mare centru urban al Banatului sârbesc, 
întâlnim la fel o numeroas  popula ie româneasc  înc  din secolul al 
XVIII-lea, care, asem n tor celei din Vâr e  în secolele XVIII-XIX, 
a fost expus  unei asimil ri puternice. Chiar nici înfiin area parohiei 
ortodoxe române la 1899 nu a putut m car încetini acest proces. 
Dup  cum afirma corespondentul Tribunei din Arad, în urma înfiin rii 
parohiei i a problemelor existente în rela iile între intelectualitatea 
local , „num rul românilor, dintre care majoritatea e deja sârbizat , 
înc  e destul de mare, (...) în urma mai multor crize, de cari în ultimii 
ani parochia noastr  a fost p rta , sim ul na ional al românilor de 
aici, înc  nesârbiza i, a început din nou a degenera”, pentru c  „ani 
de zile pe nici un teren nu s-a f cut nimic, nu s-a dat vreun semn de 
via , fie aceasta oricât de palid ...”2. Inexisten a colii în limba matern
i procentajul mic de români raportat la num rul total de locuitori, la 

care se adaug  dezbinarea i pasivitatea intelectualit ii locale, a f cut 
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ca asimilarea românilor s  fie mult mai puternic  decât la Vâr e . 
Num rul relativ constant, chiar i în cre tere, a românilor din Panciova, 
se datoreaz  stabilirii de noi familii de la sate, la care, aproape f r
excep ii, genera ia a doua este deja sârbizat . 

În sfâr it, vom aminti i cazul românilor din Biserica Alb  (azi 
Bela Crkva), desigur cel mai specific, prin faptul c  procentual, în 
acest ora  tr ia cel mai mare num r de români (din toate mediile 
urbane ale Banatului sârbesc), cu cea mai bine cristalizat  identitate 
na ional i cu o burghezie care i-a început ferm lupta pentru 
ob inerea drepturilor na ionale înc  la sfâr itul secolului al XVIII-lea 
i începutul secolului al XIX-lea. P tura intelectual  numeroas i 

foarte activ  pe plan na ional, înfiin area Corului vocal român la 
1870 (cu un repertoriu i de o calitate de invidiat), procentul relativ 
mare de români care tr ia în acest ora , reprezentau indice care mergeau 
desigur în favoarea continuit ii unei popula ii române ti cu o stare 
material  bun i cu o identitate na ional  bine format . Rezultatul 
este îns  unul cu totul nea teptat: românii din Biserica Alb  s-au 
sârbizat în întregime. Cauza principal  ar fi practica de încheiere a 
c s toriilor mixte, la care se adaug  plecarea unui num r însemnat de 
or eni români în patria mam , în urma împ r irii Banatului din 1919 
i, în fine, dec derea economic  a Bisericii Albe care începe brusc în 

urma tras rii noilor frontiere, ora ul devenind un „apendice” al 
Banatului sârbesc i al statului iugoslav. 

Procesul de asimilare a popula iei române ti din localit ile 
Banatului sârbesc devine i mai accentuat dup  Primul R zboi Mondial, 
în condi iile în care aceast  parte a Banatului este încadrat  în Regatul 
S.C.S., limba sârb  devenind acum limb  de stat. Una din cauze ar fi i 
criza prezent  în înv mântul în limba român  din Banatul sârbesc, 
ca urmare a plec rii înv torilor de pe sate în România. Angajarea 
înv torilor contractuali din România în urma semn rii Conven iei 
colare iugoslavo-române referitoare la înv mântul minoritar în Banat 

(1933) a îmbun t it situa ia în acest domeniu, îns  în unele localit i 
mixte (Doloave, Maramorac, Deliblata etc.) procesul de asimilare a 
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luat un nou avânt. În urma Celui de-al Doilea R zboi Mondial, noile 
autorit i comuniste din Iugoslavia au încercat, pornind de la parola 
„fr ie i unitate”, s  sprijine toate formele de manifestare identitar  a 
minorit ilor na ionale, inclusiv a românilor din Banat (l sându-i la o 
parte, dup  cum este cunoscut, pe cei din Serbia de nord-est). Scopul 
principal a fost propagarea ideologiei comuniste i includerea minori-
t ilor neslave în noul sistem social-economic i de stat, ceea ce avea 
ca obiectiv consolidarea regimului lui Iosip Broz Tito1. Interven ia 
statului, prin intermediul politicii sale culturale, în via a cultural- colar
a românilor din Banat, la prima vedere trebuia s  duc  la ameliorarea 
procesului de asimilare a românilor, îns  aceasta totu i nu s-a întâmplat, 
din contr  – c s toriile mixte devenind acum din ce în ce mai nume-
roase, iar cre terea standardului de via , în special începând cu anii 
aizeci, a contribuit la apari ia unei noi identit i, a celei iugoslave (în 

acest caz, cea a românilor iugoslavi), propagat  la fiecare pas – în 
coli, în mijloacele de comunincare în mas , în via a cotidian . Destr -

marea Iugoslaviei la începutul anilor nou zeci a provocat o criz
identitar  la numero i cet eni ex-iugoslavi care s-a manifestat printr-o 
oarecare dezorientare a minoritarilor români, care a încurajat reînvierea 
identit ii române ti la foarte mul i dintre ace tia. Acest proces a fost 
provocat i de schimb rile pozitive din România în urma Revolu iei 
din Decembrie 1989, pe care majoritatea românilor din Banatul sârbesc 
încep din nou s  o vad  ca pe „patria-mam ”. Dar, toate acestea nu 
pot opri asimilarea care este în toi în foarte multe localit i cu popula ie 
româneasc , cauza principal  fiind în continuare c s toriile mixte, i, 
dup  p rerea noastr , cunoa terea insuficient  a limbii române literare, 
care îi face pe vorbitorii de grai b n ean s  prefere folosirea limbii 
sârbe, în special în comunicarea în scris, dar tot mai mult i în cea 
oral  de fiecare zi. 

În concluzie, consider m c  procesul de asimilare a popula iei 
române ti din Banatul sârbesc, ca unul dintre cei trei factori princi-
pali care duc la mic orarea continu  a num rului acestora, este un 
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fenomen ireversibil care, în ciuda existen ei colilor în limba român
la toate nivelurile, a apartenen ei confesionale a enoria ilor b n eni 
la Patriarhia Român , a activit ilor publicistice i culturale deosebit 
de bogate, în situa ia în care continu  s  se desf oare în acest ritm, 
va duce într-un viitor destul de apropiat la dispari ia românilor din 
numeroase localit i ale Banatului sârbesc. 

Num rul total de români în P.A. Voivodina: 

anul români total 

1900 75.826 (13,74%) 551.727  

1948 57.006 (9,36%) 609.158 

2002 30.419 (1,50%) 2.031.992 

Num rul românilor în unele localit i mixte: 

Localitatea 1900-R 1900-T 1948-R 1948-T 2002-R 2002-T

Alibunar 2.710 4.628 1.945 3.616 960 3.431

Deliblata 2.116 4.729 1.461 4.281 441 3.498

Doloave 1.977 6.800 1.383 5.983 927 6.835

Ecica 2.966 4.895 2.303 3.934 1.355 4.513

Glogoni 773 2.979 644 3.678 156 3.281

Maramorac 1.261 4.458 1.144 4.939 416 3.377

M rghita 963 1.876 813 1.863 303 1.047

Ore a  436 683 457 801 196 420

Satu Nou 5.920 7.242 4.479 6.129 2.036 7.345

Vlaicov  993 1.590 690 1.656 288 1.178
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Omoli a 447 5.023 280 5.084 79 6.518

Panciova 382 19.044 266 30.516 746 77.087

Biserica 

Alb

869 10.849 189 9.428 188 10.675

Vâr e  753 25.199 565 23.038 1.734 36.632
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Florentina MANEA-UDREA 

Entrepreneurs, Builders and Architects 
from Venetian Provinces in Romania (1878-1948) 

After the Congress of Berlin in 1878, many Venetians and Friulans 
decided to emigrate to Romania, attracted by job opportunities that could 
offer the new state. Migration from the Italian regions in the Romanian 
kingdom increased after 1881 and soon became more intense. The migration 
involved an indeterminate number of unskilled workers, laborers, wood-
cutters, but also of personalities who left, tangible of their stay here. No 
shortage of small construction companies, builders and artisans, mosaic and 
tile workers, architects and engineers, skilled workers and professionals; in 
general, professionals in Romania at that time lacked. Many people came 
from many provinces, particularly in the province of Veneto, freshly joined 
the Kingdom of Italy. In those years, the monarchy in Romania made many 
efforts to be at the level of other European powers, constantly trying to 
encourage the creation of appropriate infrastructure and undertake more and 
more in order to facilitate the conclusion of a series of public works the 
country was free. Considered that, the royal family planned more necessary 
and urgent public works throughout the country, especially in densely 
populated urban centers. Many works were to be made from scratch: in 
particular water systems, sewage facilities, created new industries, hospitals 
and various government buildings. There were scheduled, also a series of 
road and rail considered necessary and a general improvement in the urban 
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quality of Bucharest. Faced with such a situation, Romania emerged as the 
ideal place to provide jobs for unskilled workers and even professionals. At 
the beginning, when the ruler Charles I, an increasing number of Italians 
tried their luck in Wallachia and Moldavia, particularly in construction, 
quarries and mines or forester. Thousands of families from Triveneto settled 
in Oltenia, a region which had vast unused agricultural land. Large groups 
of Italians tended to live into homogeneous communities settled in big towns: 
Ploie ti, Craiova, Târgovi te, Ia i, Constan a, Tulcea and Bucharest. In these 
towns, Italian communities established cooperative institutions, schools, 
religious unions and companies support the expatriates. Between 1880 and 
early twentieth century, many of them came as ordinary citizens, but soon 
managed to be in the attention of the ruling class in Romania, not onlyfor 
their toughness but also for their honesty and remarkable professional 
qualification. Workers employed in quarries or saws, foresters, small 
construction companies, farmers, bricklayers, masons and miners had a great 
contribution to the modernization of Greater Romania. Business people 
managed to win several contracts in different sectors and particularly in the 
construction of railways, as more than two thousand Italian workers were 
employed in the construction of the great railway bridge over the Danube at 
Cernavod . Workers from Friuli, Veneto and Trentino participated in the 
construction of railway lines in Bucharest, Brasov, Braila, Bucharest, 
Petro ani, Târgu-Jiu, Gala i, Tecuci, Roman, Craiova-Calafat and perhaps 
more particularly by subcontracting work by various contractors. Many 
Friulans established in Bucharest were manufacturers of civil engineering 
including the Royal Palace, a wing of the Parliament building which housed 
the royal residence and completed in Cotroceni. The same workers 
participated in other public and private works in the center and capital of oil-
Ploie ti and Sinaia. At the end of the Balkan wars of 1912 and 1913, and 
immediately after the First World War was a need for another country's 
economic recovery. Despite an initial period of relatively slow business after 
the war, one could see a considerable development of the country's economic 
potential due to the introduction of foreign capital, capital penetration 
facilitated by the liberal policy of the new Conservative government. By the 
end of the hostilities there were reconstructed structures of facilities affected 
by the bombing: the first reconstructed were all major ports on the Danube 
and in particular the strategic port of Calafat. At the end of the war there 
were also awarded, loans and tax breaks for building new housing and 
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productive activities. Local governments encouraged the process of urban 
renewal and development of new initiatives and projects. The Italian 
manufacturers were able to overcome difficulties arising due to the war, 
began a recovery which turned out to be providential for Romania. Both, 
Charles I and Ferdinand I of Romania proved to be aware of the urgent need 
to modernize the country through the creation of appropriate infrastructure 
and new construction. In 1923, King Ferdinand I, in addition to promoting a 
new constitution, started a land reform for peasants, attempted to encourage 
small and medium enterprise development. The presence of qualified 
technical people from Friuli and Veneto was an important point in this era. 
Engineers, architects and craftsmen-builders, attracted renewed economic 
prospects, creating a developing situation in Romania, moved in the main 
cities of the Kingdom. For many professionals, it was a choice that one 
scored decisive the destiny: Geniale Fabbro, Pietro Adotti, Victor Asquini, 
Ermes Midena, Cesare Scoccimarro etc. 

De-a-lungul anilor, italienii au fost semnala i la cur ile princiare 
din Valahia, Moldova i Transilvania fiind: c l tori, misionari, medici, 
aventurieri, arhitec i militari i civili, ingineri, pictori, decoratori, muzi-
cieni, mae tri de scrim , zidari, dulgheri, pietrari etc. Documentele 
istorice atest  prezen a acestora pe teritoriul actual al României înc
din secolul al XII-lea, când primii coloni ti semnala i în Transilvania, 
în timpul regelui ungar Geza II (1142-1162), num ra, pe lâng  valoni, 
i italieni care s-au a ezat la Varadino (Oradea de azi), construindu- i 

cartiere, înainte de 1241, anul invaziei t taro-mongole. Cet i grece ti 
antice de la Marea Neagr  au fost colonizate în secolele XIII-XIV, de 
ora ele Genova i Vene ia (cet ile Lycostomo, Maurocastro sau 
Moncastro i cetatea danubian  Vicina). Tot atunci, arhitec i i mai tri 
italieni sunt chema i s  construiasc  cet i i fort re e în Transilvania. 
La Timi oara, la începutul secolului al XIV-lea se construie te un 
castel pentru regele Ungariei, Carol Robert de Anjou. În secolul XV, 
Vene ia i-a deschis un vice-consulat la Moncastro, in 1435, iar Iancu 
de Hunedoara, voievod al Transilvaniei din 1441 i, rege al Ungariei 
între 1446 i 1453, i-a stabilit re edin a la Timi oara i, în locul 
vechiului castel distrus de un cutremur, a comandat construirea unuia 
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mai mare, conform tehnicii timpului i cu ajutorul unor arhitec i italieni. 
Cre terea pericolului otoman pentru rile române, îndeosebi în secolul 
XVI, a determinat venirea a numero i arhitec i italieni, mai ales în prima 
jum tate a secolului, pentru a ridica cet i-fort re e împotriva turcilor. 
În Moldova lui tefan cel Mare, au fost chema i arhitec i militari 
italieni pentru construirea de bastioane de-a lungul frontierei estice a 
Moldovei. La cur ile principilor transilvani lucrau arhitec i i ingineri 
militari i civili italieni, din vremea lui Matei Corvin i Zápolya, 
continuând, cu Báthory, Rackozy i Gabriel Bethlen. Fortifica iile 
cet ii Oradea au fost înt rite în timpul lui Bethlen (1613-1629), de 
mantovanul Giovanni Landi i vene ianul Agostino Serena; arhitectul 
veronez Giacomo Resti a construit în interiorul cet ii un palat pentago-
nal cu o curte interioar  în stil italian. Tot Agostino Serena a construit i 
Castelul Banffy din Bon ida (jude ul Cluj). În perioada Rena terii 
române ti, cu deosebire în vremea lui Brâncoveanu, au fost adu i 
me teri italieni pentru construc ii i peisagistic . Arhitectura Alba Iuliei 
se datoreaz  arhitectului Giovanni Morando Visconti care a condus 
lucr rile de construc ie a acestuia între anii 1715-1735. Al turi de 
arhitec i si ingineri constructori, la cur ile princiare române ti sunt 
semnala i pictori i muzicieni precum Masolino Panicale la Timi oara, 
Mina la curtea lui Mihai Viteazul i Giorgio Vernier la curtea lui 
Nicolae Mavrogheni. Muzicieni italieni erau prezen i la cur ile princiare 
din Transilvania înc  din vremea lui Matei Corvin: Giovanni Battista 
da Mosto i Georgius Gyrardi. În Moldova se remarc  pictori ca 
Giovanni Schiavoni i Niccolò Livaditti. 

Secolul al XIX-lea a f cut ca italienii s  fie s  fie una dintre 
comunit ile str ine vizibile de pe cuprinsul Vechiului Regat român. 
Procesul de modernizare, cu toate implica iile sale, între care trebuie 
men ionat  emigrarea, temporar i permanent , în c utare de lucru 
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i pentru un trai mai bun, a adus i înspre spa iul românesc italieni 
din diverse p r i ale peninsulei, în special din nordul i nord-estul 
actualei Italii. România, i nu doar America, a însemnat o int  pentru 
emigra ia italian . Cea mai mare parte a italienilor ajun i la noi prove-
neau din teritoriile italiene ale Imperiului Habsburgic sau din regiunile 
adriatice, prezen a lor fiind necesar  în România pe fondul caren ei 
mâinii de lucru specializate. Cea mai important  emigra ie a italienilor 
în România, dateaz  din epoca modern , începând, mai ales, din a 
doua jum tate a secolului XIX. Este epoca în care sunt redescoperite 
marile bog ii ale subsolului de pe teritoriul românesc (c rbune, fier, 
argint, aur, plumb), iar austriecii puternic interesa i de exploatarea lor 
colonizeaz  o parte din Transilvania cu muncitori italieni: mineri, 
constructori de c i ferate, de viaducte sau galerii de min , t ietori în 
piatr , muncitori forestieri etc. Odat  cu extragerea minereurilor încep 
s  se dezvolte i industriile siderurgic i metalurgic  ce solicit  din 
nou mân  de lucru calificat . Dup  terminarea lucr rilor pentru care 
fuseser  adu i, italienii au r mas în zonele respective, descenden ii 
lor tr ind i ast zi în Cara -Severin, Oravi a, Boc a, O elu Ro u, 
Caransebe , Z voi, Glâmboca, Re i a etc. În secolul XIX, italienii au 
venit în num r foarte mare, unii la chemarea Regelui Carol, al ii la 
cererea unor antreprenori italieni, pentru c  pe atunci era mult de lucru 
în România. Integrarea aproape total , favorizat i de asem narea 
dintre cele dou  na iuni, a fost un factor important care a f cut ca o 
comunitate cu un specific autentic s  se disipe i s  tr iasc  într-o 
armonie total  cu comunitatea majoritar . Se estimeaz  c  în perioada 
1860-1920 au emigrat în România cca 60.000 de italieni, din care 80% 
erau cei mai mul i din partea de nord, din Friuli-Venezia Giulia, 
Emilia-Romagna, Trento i Belluno. Ace tia, mai ales, au sosit i tr iesc 
în grupuri etnice compacte i î i spun: bellunezi, friulani, trentini sau 
romagnoli. Ceilal i proveneau din Lombardia, Puglia, Piemonte, 
Toscana i au contribuit la edificarea României moderne i la europeni-
zarea locuitorilor ei. 

Dup  Congresul de la Berlin din 1878, mul i vene ieni i friulani 
au decis s  emigreze în România, atra i de oportunit ile locurilor de 
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munc  pe care noul stat le putea oferi. Migra ia din regiunile italiene 
c tre regatul român, s-a intensificat dup  1881 i curând a devenit mai 
intens . Migra ia a implicat un num r nedeterminat de muncitori necali-
fica i, muncitori, t ietori de lemne, dar, de asemenea, de personalit i 
care au l sat dovezi clare, tangibile ederii lor aici. Nu lipsesc firmele 
mici de construc ii, constructori i me teri, lucr torii în mozaic i faian-

, arhitec i i ingineri, muncitori califica i i profesioni ti; în general, 
profesioni ti care în România, la acea vreme lipseau. Au venit nume-
roase persoane, din multe provincii, în special, din provincia vene ian , 
proasp t aderat  la Regatul Italiei. În acei ani, monarhia din România 
a depus multe eforturi pentru a putea fi la nivelul celorlalte puteri 
europene, încercând în mod constant s  încurajeze crearea de infra-
structuri adecvate i se angajeaz  tot mai mult în scopul de a facilita 
încheierea de o serie de lucr ri publice de care ara a fost lipsit . 
Familia regal  a considerat ca necesar i urgent  planificarea mai 
multor lucr ri publice în toat ara, mai ales în centrele urbane mai 
populate. Numeroase lucr ri urmau s  fie f cute de la zero: în special 
sistemele de ap , canalizare, facilit i pentru industriile nou create, 
spitale i diverse cl diri pentru administra ia public . Au fost progra-
mate, de asemenea, o serie de m suri de transport rutier i feroviar, 
fiind considerat  necesar i o îmbun t ire general  a calit ii urbane 
a capitalei. Confrunta i cu o astfel de situa ie, România a ap rut ca 
locul ideal pentru a oferi locuri de munc  pentru muncitori necalifica i 
i chiar profesioni ti. La începutul secolului, în timpul suveranului 

Carol I, un num r tot mai mare de italieni i-au încercat norocul în 
ara Româneasc i Moldova, în special în construc ii, cariere i mine 

sau ca p durar. Mii de familii din Triveneto s-au stabilit în Oltenia, o 
regiune ce dispunea de vaste terenuri agricole nefolosite. Grupuri mari 
de italieni tindeau s  p trund  în comunit i omogene stabilindu-se în 
marile ora e: Ploie ti, Craiova, Târgovi te, Ia i, Constan a, Tulcea i 
capitala Bucure ti. În aceste ora e comunit ile italiene ti au fondat 
institu ii de cooperare, colare, religioase dar i societ i de ajutor 
reciproc destinate ca asisten  pentru expatria i. În perioada dintre 1880 
i începutul secolului XX, mul i dintre ei, venit ca simpli cet eni, dar 
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curând au reu it s  fie în aten ia clasei conduc toare din România, nu 
numai pentru tenacitate dar i pentru onestitatea lor i calificarea profe-
sional  remarcabil . Lucr torii angaja i în cariere de piatr  sau la 
gatere, p durarii, firmele mici de construc ii, fermieri, zidari, pietrari 
i mineri au avut o mare contribu ie la modernizarea României Mari. 

Oamenii de afaceri au reu it s  câ tige mai multe contracte în diferite 
sectoare i în special în construc ia de c i ferate; mai mult de dou
mii de muncitori italieni au fost angaja i în construc ia marelui pod 
de cale ferat  de peste Dun re de la Cernavod . Lucr tori din Friuli, 
Veneto i Trentino au participat la construirea de linii de cale ferat
din Bucure ti, Bra ov, Br ila, Petro ani, Târgu-Jiu, Gala i, Tecuci-
Roman, Craiova-Calafat i probabil multe altele în special prin subcon-
tractarea lucr rilor de c tre diver i antreprenori. Friulanii stabili i la 
Bucure ti au fost constructorii a numeroase construc ii civile printre 
care Palatul Regal, o arip  a construc iei ce ad postea Parlamentul i 
au finalizat re edin  regal  din Cotroceni. Aceia i lucr tori au parti-
cipat i la alte lucr ri publice i private din centrul petrolifer Ploie ti 
i re edin a de var  din Sinaia. Italienii cu originea comun  cu cea a 

localnicilor, i-au g sit locul peste tot în România, tr ind în perfect
armonie cu localnicii. Prezen a lor specific  se simte i azi în Bucure ti, 
Bra ov, Caracal, F lticeni, Roman, Tulcea, Ia i, Câmpulung-Muscel, 
Ploie ti, Pite ti, Arad, Calafat, Sulina, Turnu Severin, Bac u, Neam , 
Cluj, Bistri a, Suceava etc. Veni i în num r mare, chiar în grupuri com-
pacte, începând cu secolul al XVIII-lea i mai ales de la jum tatea 
secolului al XIX-lea, s-au stabilit i au întemeiat comunit i în locuri 
diferite din ar . S-au a ezat acolo unde au g sit de lucru corespunz tor 
preg tirii i profesiei lor. Totu i, cei mai mul i italieni pot fi întâlni i 
în ora e. Un exemplu în acest sens îl reprezint  marea comunitate care 
a existat la Târgovi te prin anii 1937, care a impus la un moment dat ne-
cesitatea înfiin rii unei agen ii consulare italiene. Aceasta se întemeiase 
pe numeroasele familii de constructori veni i aici în mare exod în 
timpul regelui Carol I de Hohenzollern între anii 1887-1897. Italienii 
pot fi întâlni i în marile aglomer ri urbane i ca antreprenori, unde au 
participat la construirea unor mari i impun toare edificii, Bucure ti, 
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Ploie ti, Câmpulung-Muscel, Craiova, Gala i, Ia i, Sinaia, Timi oara, 
Târgovi te, Pite ti, Sibiu, Bra ov fiind exemple în acest sens. Au lucrat 
la drumuri i poduri, osele, c i ferate, aduc iuni de ap , viaducte, dar 
i fântâni, biserici, monumente funerare, b nci, coli. M rturie stau 

spitalul Col ea, mozaicuri de la Palatul Cotroceni, Casa de Economii 
i Cercul Militar din Bucure ti, podul de la Cernavod , calea ferat

Bra ov-Bucure ti, Liceul Dinicu Golescu i biserica Flamand  – 
Câmpulung Muscel, catedralele din Craiova i Gala i. O categorie 
aparte în cadrul minorit ii italiene din România au constituit-o comer-
cian ii din porturile de la Dun re i Marea Neagr : Constan a, Gala i, 
Br ila (Bursa de grâu din Europa). M rimea i importan a acestor comu-
nit i a determinat apari ia consulatelor italiene din ora ele respective, 
precum i edificiile impun toare numite „Casa Italia”, folosite ca loc 
de întâlnire a membrilor comunit ii. La sate, întâlnim italieni în 
zone de câmpie sau de munte unde au lucrat ca agricultori, muncitori 
forestieri, mineri sau la exploat rile de piatr . Fiind buni cioplitori în 
piatr , cunosc mai bine ca oricare cum se taie piatra pe filon sau cum se 
alege cea mai bun  marmur  (Câmpulung Muscel, Nuc oara, Albe ti 
etc.). În cartea „Istorioare din via a etnicilor italieni în România”, 
Modesto Gino Ferrarini scria despre italienii veni i din Belluno i a e-
za i în Valea Jiului, buni constructori i cioplitori în piatra, ai c ror 
urma ii sunt speciali ti în construc ii de tunele, viaducte. Italienii au 
fost buni muncitori zidari, faian ari, mozaicari, decoratori. Au fost buni 
arti ti, pictori, sculptori, arhitec i, profesori. Au fost buni medici. Au 
fost i sunt. Cert este c , italienii au fost i sunt o prezen  activ  în 
via  public  din România, cu un rol deosebit de important în f urirea 
statului modern român. 

La sfâr itul r zboaielor balcanice din 1912 i 1913, i imediat 
dup  sfâr itul primului r zboi mondial era necesar  o nou  redresare 
economic  a rii. În ciuda unei perioade ini iale de afaceri relativ lent , 
dup  r zboi, s-a putut vedea o dezvoltare considerabil  a poten ialului 
economic al rii, datorit  introducerii de capital str in, p trundere de 
capital facilitat  de politica liberal  a noului guvern conservator. Pân  la 
sfâr itul ostilit ilor au fost reconstruite structura instala iilor afectate 
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de bombardamentele: primele reconstruite au fost toate porturile impor-
tante de pe Dun re i, în special, portul strategic de Calafat. La termina-
rea r zboiului au fost acordate, de asemenea, împrumuturi i facilit i 
fiscale pentru construirea de noi locuin e i activit i productive. 
Administra iile locale au favorizat procesul de reînnoire urban i 
dezvoltarea de noi ini iative i proiecte. Constructorii italieni au fost 
capabili s  dep easc  dificult i datorate r zboiului i care f cuser
din România o ruin ; a început o redresare care s-a dovedit a fi provi-
den ial  pentru România. Atât Carol I cât i Ferdinand I de România, 
s-au dovedit a fi con tien i de nevoia urgent  de modernizare a rii, 
prin crearea unei infrastructuri adecvate i noi lucr ri publice. În 1923, 
Regele Ferdinand I, în afar  de promovarea unei noi constitu ii, a 
început o reform  agrar  în favoarea micilor rani i, în acela i timp, 
a încercat s  încurajeze dezvoltarea întreprinderilor mici i mijlocii. 
Prezen a de speciali ti califica i tehnic din Friuli i Veneto a reprezentat 
un punct important în aceast  epoc . Ingineri, arhitec i i me teri-con-
structori, atra i de perspectivele economice reînnoite i situa ia în 
curs de dezvoltare din România, s-au mutat în principalele ora e ale 
Regatului. Pentru mul i profesioni ti, a fost o alegere care le-a marcat 
decisiv destinul. 

La sfâr itul veacului al XIX-lea, mul i me teri italieni, zidari i 
pietrari mai ales, au ales Oltenia. Talentul me terilor Alberto P. 
Giuseppe, a ezat la Târgu-Jiu, Salvo Antonio Domenico la C lim ne ti, 
Edi Tomat, Leonardo Martinis, Luigi Lorenzi, Clemente Santalena to i 
la Craiova, precum i mul i al ii au semnat lucr ri de o excep ionala 
valoare artistica, impun toare si deosebite, d ruind românilor valori 
perene. Contribu iile lor apar in unui tezaur comun, viguros, puternic, 
trainic, sem al unei certe latinit i. Ace ti arhitec i se adaug  vechilor 
c l tori veni i din Italia – ca Giovanni Andrea Gromo (1518-1567), 
Francesco Vincenti, Giorgio Tomati sau celebrul Anton Maria del 
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Chiaro (1669-1727), care i-au cunoscut pe olteni ca locuitori ai spa iu-
lui românesc. 

Muzeul de art  Craiova 

Interior muzeu art  Craiova 
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Poate cea mai reprezentativa comunitate pentru emigra ia italian
în rile Române este comunitatea italiene din Târgovi te, c reia i s-
a mai spus i „colonia italian ”, mai ales datorita faptului ca popula ia 
târgovi tean  de origine italiana se a ezase compact în cartierul Suseni. 
Comunitatea ap ruta la Târgovi te s-a constituit în dou  etape: în 
perioada Rena terii române ti, cu deosebire în vremea lui Brâncoveanu, 
un prim val a adus me teri italieni pentru construirea unor case boiere ti 
i pentru organizarea unor gr dini „all’ italiana.” Astfel se stabilesc 

la Târgovi te, unde exista i o biserica catolic  numero i meseria i 
italieni care- i întemeiaz  familii aici i construiesc cl diri inspirate 
din arhitectura din peninsul . A doua etap  s-a produs la sfâr itul 
secolului XIX, când, ca urmare a politicii imigra ioniste italice a 
guvernelor regale române ti – aducerea unor meseria i i speciali ti 
în construc ii – un grup numeros s-a a ezat la Târgovi te, zonele de 
emigrare fiind regiunile Udine-Vene ia i Roman . Datorita acestor 
italici au fost construite la Târgovi te, cl diri oficiale în stilul 
palatelor – palazzo, din nordul Italiei: Prefectura jude ului, Prim ria, 
Casa d’Italia. Dar i numeroase case, pe bulevardul regele Carol I, în 
centrul vechi, în cartierul Suseni, barajul de pe Ialomi a, din apropie-
rea podului feroviar i rutier din acela i cartier, opera a inginerului 
Filippo Fugali. Unii speciali ti italieni de la Târgovi te au fost 
implica i i în construc ia caii ferate Pucioasa – Sinaia. S-au impus 
prin opera lor arhitecturala i constructiva: arhitec ii Romano de Simon, 
inginerii Mario Rascali, Paolo Furlani, antreprenorii Enrico Cosani, 
Riccardo Facco, Ermengildo Zaccarelli sau constructorul Angelo Pola. 

Ora ul Târgovi te din sudul României, fosta capitala a principa-
tului Valahia, este înzestrat cu o pereche de impresionante cl diri 
publice în stilul Beaux Arts, datând din perioada La Belle Époque, i 
anume Prim ria împreuna cu fostul sediu al prefecturii unde func ionea-
z  acum Muzeul de Arta jude ean. Stilul s-a propagat prin intermediul 
institu iei academice École des Beaux-Arts din Paris, având o influ-
enta uria  în Europa, America de Nord i chiar mai departe, fiind în 
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special potrivit pentru edificii publice sau private grandioase. Veghind 
de peste un secol, asupra ora ului, cl direa Prim riei Târgovi te este 
o bijuterie arhitecturala, oper  a arhitectului italian Baldassare Vignossa 
Giovanni, fiind ridicat  între anii 1896-1897. Cl direa, în stil eclectic, 
este dominat  de un turn ridicat pe una dintre laturi, interiorul fiind 
împodobit cu stucaturi i panouri pictate. Edificiul a fost consolidat i 
restaurat în 1977, 1986 i 2004. Pentru a da o importan  deosebit
acestei cl diri a prim riei, s-a apelat la un arhitect italian. Întreaga cl di-
re a fost proiectat i construit  cu destina ia i specifica ia clar  de a 
fi prim ria municipiului Târgovi te. Sala florentin  este construit
într-un stil italian de mare fine e. 

Prim ria Târgovi te 

Muzeul Jude ean de Art  Târgovi te (fostul sediu al Prefecturii) 
situat pe Calea Domneasc  în imediata vecin tate a Muzeului de Istorie 
i a Cur ii Domne ti, este unul dintre importantele monumente ale 

ora ului de la sfâr itul secolului al XIX-lea. Construit  între 1892-
1894 de antreprenorul italian Giovanni Baltasare Vignosa ca sediu al 
Prefecturii jude ului Dâmbovi a, cl direa prezint  o decora ie clasic
cu influen e baroce i o impresionant  pictur  interioar . Intrarea 
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imobilului este dominat  de coloane; în interior u ile, pictate cu elemen-
te vegetale, ca i frontonul de stucatur  sunt realizate de pictorul italian 
Giovani del Basso. Somptuozitatea picturii este resim it  tot mai 
mult pe m sur  ce se ajunge la etaj i culmineaz  cu decora ia „S lii 
de Consiliu”. Bogata pictur  mural , cu care este decorat  Sala de 
Consiliu, situat  central la etajul cl dirii, prezint  motive neoclasice, 
vegetale i florale cu influen e clare ale barocul italian. Deasupra 
celor cinci c i de acces în sal  se întâlne te pictat câte un peisaj cu 
monumente reprezentative din Târgovi te (Curtea Domneasc , Mitro-
polia nou ) ori împrejurimi a a cum le-a v zut pictorul de origine 
italian  Giovanni Battista del Basso la 1894-1895, o excep ie consti-
tuind-o prezen a, deasupra u ii centrale, a c priorului ca stem  a 
jude ului Dâmbovi a. Din anii ’70, dup  mutarea Prefecturii în noul 
sediu modern i mult mai mare, aici a func ionat pân  spre sfâr itul 
anilor ’80 Sec ia pentru Adul i a Bibliotecii jude ene, dup  care a 
primit o nou  utilitate aceea de Muzeu de Art , starea avansat  de 
degradare permi ându-i s  fie deschis publicului pân  în 1998. Redes-
chiderea acestuia a fost posibil  abia în anul 2009 dup  ample lucr ri 
de consolidare i restaurare. 

(Muzeul de Art , Târgovi te),  



257

(Muzeul de Art  foto, Târgovi te vechi foto) 

Monument de arhitectur  este i casa fostului primar al 
Târgovi tei, L z ric  Petrescu; gazda i martorul vizitelor regale la 
Târgovi te (Regele Carol I, a vizitat ora ul Târgovi te la 16 iunie 
1866, 16 iunie 1870, 30 septembrie 1872, 5-10 octombrie 1872, 29-
30 septembrie 1902, 13 octombrie 1907, în 1908 la manevrele regale 
i 11 iunie 1913, dup  cum men ioneaz i scriitorul Ion Benone 

Petrescu, nepotul lui L. Petrescu. G zduirea regelui i înnoptarea sa 
la vizitele în ora  era „asigurat  în casa lui Vasile Petrescu, tat l lui 
L z ric . La vizita din 1902, din timpul manevrelor regale, au parti-
cipat prin ul Ferdinand i principesa Maria, g zdui i tot în casa lui 
L z ric  Petrescu). Casa p streaz i ast zi lucr ri de arta de excep ie, 
dar i pictura realizata de artistul italian Giovanni Battista Del' Basso, 
autorul picturii de la Prim ria Târgovi te. Casa, monument istoric, 
aflat  pe Lista Monumentelor Istorice 2010, este situat  pe str. Nicolae 
Filipescu (fost  Rodnei). Construit  între anii 1891-1893, este pictat
în ulei de Giovanni Battista Del’ Basso, artistul italian care a realizat 
i pictura de la Prim ria municipiului Târgovi te. Din interioarele 

casei L z ric  Petrescu men ion m pictura plafonului din hol, peretele 
de sud, cel de nord i a plafonului din dormitor. Dintre piesele de art
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de excep ie p strate i în prezent amintim candelabrele din hol i din 
salon, lampadarul din salon, batantele u ii de la salon, biblioteca i 
dormitorul. 

Biserica Domneasc  din Bu teni, ridicat  datorit  Regelui Carol I 
i Reginei Maria în anul 1889, se aseam n , prin stil arhitectural, 

decora iuni cu biserica mare a m n stirii Horezu. Proiectul de realizare 
al Bisericii Domne ti din Bu teni a fost dus la bun sfâr it de Ion 
Socolescu, sub atenta îndrumare a specialistului italian Pietro Dreossi.  

(Biserica Domneasc , Bu teni, Prahova foto) 

Biserica Greac  din Br ila a fost ridicat  începând cu 8 sep-
tembrie 1863. Planul bisericii a fost realizat de c tre arhitectul Avram 
Ioanidis din ora ul Brusa (Turcia). Tot acesta supraveghea lucr rile 
care au durat nou  ani, ele fiind executate de c tre me teri de origine 
italian . Biserica este realizat  în stil bizantin, având cupol  rotund
i planul în form  de cruce cu dou  turle. Biserica nu a suferit modi-
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fic ri esen iale, cu excep ia clopotni ei, care a fost deteriorat  la 
cutremurul din 1940. Catapeteasma bisericii este realizat  din foi
de aur de c tre speciali tii adu i din Constantinopol de c tre comunita-
tea greac . La intrarea în biseric  exist  un candelabru mare de cristal 
adus de cor bierii greci de la Murano, i alte cinci candelabre mai mici 
realizate din cristal de Bohemia. 

(Biserica Greac  din Br ila foto) 

Castelul Pele , re edin a de var  a regilor României, este un unul 
dintre cele mai frumoase i impun toare din Europa. Re edin a monar-
hic  de la Sinaia, este crea ia regelui Carol I al României (1866-1914), 
ajutat de arhitec ii Johannes Schultz si Karel Liman. Lucr rile pentru 
re edin a de var  au început înc  din anul 1873, pe un teren aflat în 
proprietatea privat  a suveranului, domeniul Piatra Ars , denumit 
ulterior domeniul regal de la Sinaia. antierul num ra la un moment 
dat, aproape 300 de lucr tori. Regina Elisabeta scria despre desf urarea 
lucr rilor i componen a echipelor de muncitori: „Italieni zidari, 
români pentru terasamente, igani salahori. Albanezii i Grecii lucrau 
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în cariere, Nem ii i Ungurii dulgheri. Turcii ardeau c r mida. Au 
fost mae trii Polonezi i cioplitori în piatr  Cehi. Francezii desenau, 
Englezii m surau, astfel ca pe antier se întâlneau sute de costume 
na ionale i se vorbeau patruspre-zece limbi; se cânta, se înjura i se 
certa în toate dialectele i pe toate tonurile; era un amestec nostim i 
zgomotos de oameni, de cai, de boi i de bivoli”. Arhitectul Liman, 
coordonatorul întregului proiect al domeniului Pele , trimite comenzi 
c tre arti ti i ateliere consacrate din Italia i Germania. Printre cei 
mai importan i arti ti se num r  sculptorii Raffaello Romanelli din 
Floren a, Alexander (Emil Ludovico) Calandrelli din Berlin, Paul Stotz 
din Stuttgart, Guido Minerbi si Piccoli din Vene ia. Firmele antrepre-
noriale angajate î i au sediul la Floren a: Pietro Axerio, Alberto 
Menegatti, David Solazzini si Domenico Angelini Antonio Frilli, 
Grandi Magazzini di Scultura in Marmo Bianchini. Treptele c tre 
terasa de sud sunt str juite de doi lei gardieni din marmur , opera 
sculptorului vene ian, Guido Minerbi, de la 1911. În anul 1913, sculpto-
rul italian, Raffaello Romanelli a executat fântâna monumental , 
„Fântâna lui Neptun”, care deschide aleea c tre statuia Regelui Carol 
I. Fântâna reprezint  o zeitate marin , încadrat  de doi satiri. În 
acela i an, prime te comanda unei alte fântâni, „Fântâna lui Apolo”. 
Terasa de nord a fost construit  la rândul sau pe mai multe nivele: la 
primul nivel se afla statuia zeului roman, Bachus, executata de Guido 
Minerbi la 1911, dou  statui de sfinc i, montate pe scara lojei care 
conduce c tre Sala de marmura i un altorelief din faian  policrom
cu scena „Bunavestire”. Scara c tre terasa cu busturi este str juit  de 
dou  fântâni – lei, în atitudine hieratic  de tip antic egiptean, care 
copiaz  celebrii lei din Piazza del Popolo din Roma, lâng  care au fost 
amplasate dou  b nci din piatr , în stilul Rena terii italiene. Scara 
c tre o noua terasa, ce comunica spre nordul castelului, unde a fost am-
plasata copia fântânii din parcul Vilei Albani din Roma, realizat  în 
anul 1910 de catre firma Pietro Axerio, este decorat  cu dou  basore-
liefuri, reprezentând figuri cre tine„,Sfântul Martin” i „Sfântul 
Gheorghe ucigând balaurul”. 
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(Fântâna lui Neptun foto, 

Fântâna lui Apolo foto, 
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detaliu fântâna lui Apolo foto) 

Muzeul Vasile Pârvan din Bârlad numit i Palatul central, monu-
ment de secol al XIX-lea, a fost sediu al Prefecturii jude ului Tutova. 
Situat în str. Vasile Pârvan 1, Palatul fostei prefecturi de Tutova, cl dire 
monument, sec. XIX (ante 1890), a fost construit dup  planurile arhitec-
tului italian GIOVANI BALDOROSSI, în stil neoclasic, cu etaj i parter. 

(Muzeul Vasile Pârvan/Palatul Central din Bârlad foto) 
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Cetatea Oradiei a fost proiectat  de arhitec i din peninsul i la 
construc ia ei au participat de asemenea mul i me teri Italieni, angaja i 
ai principilor din Transilvania. Castelul Bánffy de la Bon ida este un 
ansamblu arhitectonic construit de familia Bánffy în comuna Bon ida, 
jude ul Cluj. Nucleul complexului de edificii este renascentist, extinde-
rile ulterioare au fost f cute în secolul al XVIII-lea în stil baroc, iar în 
secolul al XIX-lea în stil romantic (inclusiv galeria neogotic  de la 
1890). Ansamblul se afl  în prezent în proces de restaurare. Domeniul 
de la Bon ida a fost donat familiei Bánffy de c tre regele Sigismund de 
Luxemburg în anul 1387. Dionisie Bánffy (1638-1674), comite de 
D bâca i Cluj, consilier al principelui Transilvaniei Mihai Apafi I, a 
fost cel care a ini iat construc ia ansamblului la aceste dimensiuni, sub 
controlul arhitectului italian Agostino Serena. Aceast  prim  cl dire a 
fost proiectat  ca un ansamblu fortificat, cu bastioane în cele 4 col uri, 
un turn înalt la intrare i o gr din  dispus  în sudul ansamblului. 

[Bon ida – Prima variant  a galeriei neogotice a castelului Bánffy 
(cca. 1890) foto;  
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Bon ida – Incinta castelului (cca. 1890) foto; 

Intrarea principal  în incinta castelului Bánffy (1940-1944) foto.] 
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Geniale Fabbro 
Imediat dup  încheierea Primului R zboi Mondial, maistrul 

constructor Geniale Fabbro (Roma, 1879 – Rauscedo, 1954) a fost în 
m sur  s  stabileasc  el însu i un nou stil arhitectural cunoscut sub 
numele de Stilul Neoromânesc, inspirat din tradi ia de construc ie 
româneasc . Din 1920, Fabbro a asigurat construc ia de cl diri pentru 
Ministerul de Finan e. Aceste oportunit i l-au pus în leg tur  cu Statie 
Ciortan (1876-1940), în acei ani, arhitectul ef al Departamentului 
Tehnic al Ministerului de Finan e i promotor convins al stilului 
Neoromânesc. Coordonat de Ciortan din 1924, Fabbro a fost apoi 
angajat la construirea Palatului Po tei din Bucure ti. Dup  aceast
lucrare, au urmat multe altele, în succesiune rapid , în perioada 
1927-1938. Printre construc iile realizate de Fabbro se înscriu Banca 
de Credit din Bucure ti (1927-1929, în zona Filaret)), Casa de odihn
a Ministerului de Finan e în Predeal, auster i elegant  cl dire în stil 
Neoromânesc realizat  în perioada 1930-1933. Înc  sub conducerea 
lui Statie Ciortan, Fabbro s-a implicat în realizarea în Bucure ti, a 
unor serii de cl diri civice care se disting prin compozi ia lor. Acestea 
includ Casa Marinescu (1921-1923); casa Zamfirescu (1926); casa 
Danielopol (1927-1928); re edin a Teodorescu (1928-1929); casa cu 
farmacie – Mihalovici (1929). Toate aceste construc ii sunt caracte-
rizate prin solu ii constructive simple i func ionale, în timp ce o serie 
de geometrice clasice amestecate cu ornamente florale dau o matrice 
eclectic . Fabbro s-a întors definitiv în Italia în 1952. 

Pietro Adotti 
La Calafat, a fost activ antreprenorul Pietro Adotti (Artegna, 

1872-1934), c ruia îi dator m o mul ime dintre lucr rile de renovare 
în ora : o serie de vile private, Hotel „Marincu”, liceul Ferdinand, 
coala primar  evreiasc , palate, capele i altare, biserica ortodox

închinat  Sfântului Nicolae din Mo ei. 
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Victor Asquini 
Printre cei care s-au stabilit în România, un interes aparte îl 

reprezint  figura lui Victor Asquini (Bucure ti, 1892-1969), arhitect de 
origine friulan , care i-a desf urat domeniul principal de activitate în 
Bucure ti. În timpul carierei sale, a dat dovad  de valoroase aptitudini 
tehnice, arhitecturale, publicistice, s-a dovedit un interpret unic al 
arhitecturii moderne române ti de la începutul secolului XX. În 
Bucure ti, Victor Asquini a proiectat o serie de cl diri (locuin e 
individuale, vile i blocuri cu multe etaje), destinate în primul rând 
clien ilor priva i. Între acestea se reg sesc Casa Rossi, construit  în 
1932-1933 (demolat ) i reziden a Tabacu aceea i perioad : ambele 
sunt un amestec de Art Deco, Modern i stil mediteranean. A fost 
urmat  de alte cl diri speciale prin caracteristicile lor (reziden a 
Apostolescu, 1937-1938; vila Enculescu, 1939-1940; cas  Pomojescu, 
1941-1942). Construc iile care-i sunt atribuite sunt caracterizate prin 
acurate ea solu iilor, în condi iile în care elementele geometrice 
simple reprezentate de motive clasice sunt combinate cu Art Deco. 
Autor a numeroase articole tehnice ce au ap rut în reviste importante 
ale perioadei interbelice (inclusiv „Arhitectura” i „C minul”), Asquini 
este cel mai cunoscut pentru c  a publicat, în 1938, un manual tehnic 
important – Indicator Tehnic în Construc ii. Date Tehnice, organiza-
rea lucr rilor, Metode de lucru, analize de pre uri – care a fost urmat
de edi ii scoase în 1942, 1945, 1946 i 1947. Manualul – Indicator 
Tehnic în Construc ii- este considerat în continuare de actualitate, 
deoarece con ine informa ii utile privind diferitele metode de construc-
ie, calitatea materialelor folosite în lucr ri de construc ii, toate înso ite 

de o analiz  atent  a pre urilor. Cartea arhitectului Paolo Tomasella – 
„La nostalgia della casta bellezza. Victor Asquini architetto e le famiglie 
di Majano in Romania”, Gaspari editore, Udine, 2010, cuprinde infor-
ma ii detaliate i despre alte familii italiene care au emigrat din 
Majano-Udine, locul de origine al lui Asquini. Ce au înv at arhitec ii 
i urbani tii dup  1940 (opiniile arh. Victor Asquini). Consider m 

îns  semnificativ s  cit m opiniile arh. Victor Asquini, deoarece acesta 
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f cea parte dintre arhitec ii mai apropia i de rezolvarea cerin elor 
inginere ti. Asquini era autorul unor cochete cl diri de medie în l ime 
dar mai ales al cunoscutelor indicatoare tehnice, premerg toarele 
„manualului inginerului”, dintre care cel din 1938 fusese premiat de 
Societatea Arhitec ilor Români. În Urbanism. Arhitectur . Construc ii 
Vol. 1, nr. 144, articolul „Cutremurul factor de progres” (Arhitectura, 
anul VII, nr. 2, 1941, aprilie-iunie), arh. Asquini pledeaz  pentru prelua-
rea de c tre constructori, arhitec i, urbani ti, comanditari i autorit i 
a cât mai multe înv minte din acel dezastru (Asquini, 1941). Ast zi 
putem s  apreciem ca deosebit de important faptul c  arh. Asquini 
coreleaz  durata medie de via  a cl dirilor obi nuite (apreciat  la 
cca. 100-120 ani) cu perioadele de revenire ale cutremurelor, insistând 
pe necesitatea de a considera la proiectare, alegerea materialelor i 
execu ie repetarea unor evenimente pe durata utiliz rii cl dirilor. Spre 
deosebire de mul i arhitec i de azi, Asquini era de p rere c  structurile 
avariate în 1940 s  fie demolate i s  se treac  la un regim mai redus 
de în l ime, în mod special „f r  turnuri cu 12 etaje la încruci ri de 
str zi”!!!, în l imi de etaj de pân  la 2,50 m, cu specific românesc în 
aspectul urban, str zi largi cu mai mult acces la lumin  natural , de 
re ele urbane mai complicate, f r  blocaje de circula ie. O declara ie 
fulminant  ni-l arat  pe arh. Asquini un oponent vehement al solu iilor 
locative de tip Le Corbusier: „S  combatem cu dârjenie sistemul case-
lor-bloc înalte, unde dezvoltarea ra ional  a vie ii de familie este 
neprielnic , unde individul, în colectiv nu tr ie te decât ad postit 
într-o ma in  de locuit, într-un simplu siloz de material omenesc”! 

Ermes Midena i Cesare Scoccimarro. 
Oportunit ile de angajare oferite de Bucure ti, l-au atras i pe 

Ermes Midena (San Daniele del Friuli, Udine 1895-1972). Ulterior, 
tân rul arhitect va fi cunoscut în Friuli ca fiind unul dintre liderii 
avant-gardismului ra ionalist italian. Midena, între 1922-1924, a lucrat
cu Victor Asquini, la care î i face ucenicia. El se confrunt  cu atmosfera 
de reînnoire artistic i cultural  de care societatea româneasc  era 
animat . i Cesare Scoccimarro (Udine, 1897 – Milano, 1953), care 
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în Udine, Pordenone si Milano va deveni un ra ionalist proeminent, 
i-a început cariera profesional  în capitala României, unde a r mas 

în perioada cuprins  între 1922 i sfâr itul anului 1924. La acea vreme 
el a proiectat o re edin  cu tent  neorenascentist  comandat  de 
Albino Rossi pentru familia sa. Construc ia a fost terminat  în cursul 
anului 1923. 

Stil arhitectural: modern 
Perioada: interbelic
Grad de protec ie: zon  protejat
Arhitect: Victor Asquini. 
Adresa: str. Ion Brezoianu, nr 58, sector 1, municipiul Bucure ti. 

(Ion Brezoianu, nr 58, Arhitect Victor Asquini)

O locuin  colectiv  cu pu ine apartamente, care face trecerea 
de la re edin ele unifamiliale c tre imobilele colective cu multe niveluri. 
Încadrat  în liniile curentului modernist, cl direa prezint  acea 
simplitate specific  a fa adei, agrementat  numai de textura finisajului 
exterior i de jocul plin-gol. Zona de zi se extinde spre exterior cu un 
balcon deschis – în varianta original . Cl direa acord  importan
facilit ilor secolului XX: intrarea în garaj devine o prezen  impor-
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tant  în desenul fa adei. Lâng  intrare, se pot remarca dou  pl ci cu 
numele arhitectului, Victor Asquini i al antreprenorului, Romano 
Righi. 

Categorie: Case 
Perioada: prima jum. sec. XX 
Importanta: B 
Cod LMI: B-II-m-B-19891 
Adresa: Str. Vlad Jude ul 51, sector 3, municipiul Bucure ti, 
Localitate: municipiul Bucure ti 

(Str. Vlad Jude ul 51, Bucure ti foto) 
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Gabriela RUSU-P S RIN 

The Living Death and Oni or about the Domination 
of Fear/Fear Control in the Traditional Romanian 

Culture and the Japanese Culture 

All cultures, in various forms characteristic to them, document beliefs 
regarding the embodiments of the evil that cause fear and can harm the 
members of a community if rituals are not observed. However, one may 
identify similarities and differences that determine the specific ways of 
interpreting them. All peoples share the belief that the soul survives death 
and that existence is completed by pre-existence and continues in post-
existence. Reflections on life and death are necessary in order to enhance the 
affective experience of the moment; in this respect, the folk calendar of the 
Romanian and Japanese cultures includes celebrations that mark the 
celebratory moment which heralds the calendar “threshold moment” (the 
celebration of spring for the Japanese) or the prevention of the ghosts’ 
entering the family space (Saint Andrew’s night in the Romanian folk beliefs). 

In order to show the similarities, as well as the differences in 
celebration contexts in which ghosts (in the Romanian traditional culture) 
and oni in the Japanese traditional culture) hold the main role, we shall 
analyse a celebration included in each culture, on three axes of the 
comparative analysis: a) of the calendar moment; b) of the objects with 
symbolic and magical meaning: c) of the celebration seen as feast with 
ritual characteristic foods. 
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We notice many similarities, but also differences between the two 
celebrations; we are astonished by their longevity and especially by their 
perpetuation in time (still performed today). The elements characteristic to 
each religion, as well as folk mentalities, give them an aura of mystery 
supported by the wish to master fear and to bring about luck and happiness. 

Key words: ghosts, oni, folk calendar moment, ritual foods, 
threshold-celebration. 

Credin e despre întrup ri ale r ului care provoac  spaim i, 
prin nerespectarea unor practici ritule, pot provoca r u membrilor 
unei comunit i sunt atestate în toate culturile sub forme care indivi-
dualizeaz  acele culturi. Pot fi identificate îns  similitudini i 
diferen ieri care confer  specificitatea acelor culturi. Credin a în 
existen a unor creaturi înfrico etoare, care apar în anumite momente 
ale anului sau la momente de prag existen ial (trecerea într-o alt
Lume) este consemnat  în folclorul românesc i în cel japonez i la 
aceste dou  culturi ne vom referi în continuare, urm rind dou
paliere, unul al similitudinilor, altul al diferen ierilor, f r  ca acestea 
s  aib  o baz  comun  sau zone de influen , date fiind distan ele i 
diferen ele culturale, i mai ales religioase. 

Este râspândit  credin a la toate popoarele c  sufletul supravie-
uie te mor ii, c  existen a este completat  de preexisten i continuat

în postexisten . Reflec ii asupra vie ii i mor ii sunt necesare pentru 
a poten a tr irea afectiv  a clipei i în acest sens cele dou  culturi au 
s rb tori în calendarul popular care statueaz  momentul de petrecere 
pentru întâmpinarea „momentului-prag” calendaristic (s rb toarea 
prim verii la japonezi) sau preîntâmpinarea p trunderii strigoilor în 
spa iul microfamilial (Noaptea de Sfântul Andrei în credin a popular
româneasc ). 

În folclorul tuturor popoarelor sufletul este „vizualizat”, este un 
dublu diafan, aerian. Sufletul este cel ce anim , d  via i este cel ce 
p r se te trupul când fiin a moare. Omul are umbr  aici pe p mânt, 
sufletul nu are umbr … el însu i este umbr  – aceasta este credin a 
popular  româneasc . „Suflet” i „umbr ” pot fi sinonime, a a cum 
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apar în vorbirea triburilor din Africa austral , a indienilor quiche i 
tasmanienilor, unde este folosit un singur termen pentru denominarea 
celor dou  concepte (J. T. Addison, Via a dup  moarte în credin a 
omenirii, Editura Herald, Bucure ti, 2003, p.10). 

Viziunea româneasc  asupra sufletului este axat  pe sentimentul 
de acceptare a „dublului”, cu varia ii ale st rii de lini te i nelini te. 

Chiar i numai asocierea cu senin tate a termenilor de „suflet” 
i „moarte” (în cele mai multe cazuri) sus ine ideea de comuniune i 

împ care a Lumii de Aici cu Lumea de Dincolo. 
Dialogul dintre cele dou  lumi poate fi: 
- provocat, în momente distincte ale calendarului popular (Joi 

Mari, Izvorul T m duirii etc.); 
- inopinat, la trecerea pragului în postexisten  (prin bocete sau 

în momentul punerii „pernei” mortului); 
- aleator (când se stabile te un dialog prin medium, prin cei ce 

vorbesc cu mor ii). 

Credin ele populare române ti sunt sus inute de ritualuri care la 
rândul lor presupun o recuzit  adecvat  momentului invoc rii sufletului. 

Cu toate c  acestea apar in registrului funebru, starea indus
este doar de stranietate, nu înfrico tor, pentru c  raportarea se face 
la ceva familiar. 

Cum sufletul este ceva diafan, o adiere de vânt, care d  senza ia 
c  a fost v zut i sim it, sentimentul de straniu i, de aici, starea de stra-
nietate se resimt acut. Nu se percepe frica în dou  circumstan e definite: 

- momentul trecerii pragului în postexisten , motiva ia fiind 
afectivitatea exacerbat  datorit  momentului desp r irii de 
suflet (trupul r mâne trei zile); 

- momentul chem rii sufletului (deci benevol, datorit  obi -
nuin ei practicilor i ritualurilor, obi nuin  creat  prin 
transmiterea din genera ie în genera ie a acestora). 
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Frica intervine doar în situa ia apari iei nea teptate (bântuirea 
casei) sau la date tiute din calendarul popular (noaptea Sfântului 
Andrei). 

Ceea ce este nechemat este nedorit i apari ia acestor suflete 
inoculeaz  teama i frica. Cei ce vin nechema i fac i „rele”, iar 
comunicarea dintre Lumea de aici i Lumea de dincolo nu se poate 
realiza. Se apeleaz  la practici de înl turare a acestor spirite. 

Legea buneicuviin e spune s  vii doar chemat. „Vizitele” inopi-
nante cu actan i care produc stric ciuni (strigoii, moroii, pricolicii) 
induc starea de fric . 

Dominarea acestei st ri se face prin estetic. Se spun incanta ii, 
formule magice, descântece cu rol apotropaic. i chemarea sufletelor se 
face tot în manier  estetic , invocarea fiind deseori rimat i ritmat . 

A a cum binele învinge r ul, tot astfel frumosul estetic domin
r ul (a se în elege starea de r u – fric , team , incertitudine) (Rusu-
P s rin, Gabriela, Flori de ghea . Praguri existen iale, Funda ia 
Scrisul Românesc, Craiova, 2004, pp.103-107). 

Practicile rituale de chemare sau înl turare a spiritelor sunt de 
reg sit în folclorul tuturor popoarelor. Prezen a spiritelor este dorit , 
intuit  sau sim it . 

Busoga ii din Uganda î i imagineaz  c  funerariile sunt privite 
de fantome de la în l ime; igoro ii din Filipine deosebesc oaptele 
mor ilor în fream tul frunzelor i, înainte de a se îndep rta se înclin
respectuos. Într-un sat african mor ii pot frecventa toate locurile care 
le-au fost familiare. Chinezii sunt întotdeauna preg ti i s  întâlneasc
un spirit la fiecare cotitur  a drumului (…); cât prive te romanii, nu 
numai plebea, dar i filosofii (dup  spusele lui Lucianus) credeau c
„sufletele mor ilor se plimb  pe p mânt i se arat  cui cred ele de 
cuviin ” (Addison, I.T., op. cit., p.20). 
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În credin ele românilor strigoii, spiritele sunt de dou  feluri: 
- spiritele oamenilor vii care p r sesc trupurile f r tirea lor 

pentru a face r u în Noaptea de Sfântul Andrei, de Sângiorz. 
Se transformau în anumite viet i – berbec, porc, lup, câine, 
înc lecau pe mieli e, cozi de m tur i mergeau în locuri tiute 
de ei drept „întinate” (r scruci, hotarele satelor, poiene din 
p duri unde nu cre te iarba) i se întâlneau cu strigoii mor i; 
se luptau pân  la primul cântat al coco ilor (sunt strigoii vii); 

- spiritele mor ilor care nu pot trece în Lumea de dincolo, râmân 
r t cite în Lumea Alb , sau refuz  s  se întoarc  în Cea Lume 
i care vin la anumite date calendaristice (Cr ciun, Joimari, 

Sântandrei); ele provin din strigoii vii la moartea acestora 
dac  nu li se face ritualul de destrigoire; sunt strigoii mor i. 

În ambele cazuri, starea pe care o produc este de team , spaim
i pentru restabilirea ordinii i a lini tii se apeleaz  la o recuzit  speci-

fic , alimente rituale i incanta ii, formule magice de înl turare a lor. 
Strigoii pot provoca îmboln virea celor bântui i, l sându-i f r

vlag , asemenea sugerii sângelui. Prezen a lor la anumite s rb tori, 
ca i modul de manifestare i practicile de înl turare se aseam n  cu 
oni din cultura japonez . 

Oni sunt creaturi demonice, ale lumii imaginare îns , f r  repere 
în lumea real  (c m uial , însemne de la na tere – coad ), cum sunt 
în cultura popular  româneasc . Apari ia lor este descris  pentru prima 
dat  în lucr ri literare din secolul al XII-lea. În Konjaku Monogatarishu, 
o colec ie de povestiri din secolul al XII-lea: în l imea este de un jou
(aproximativ trei metri), cu ochi str lucitori, fl c ri arzând din gura 
de uria , col i, unghii lungi i ascu ite la mâini i la picioare, p rul 
zbârlit, corpul în culori negru, albastru i verde. Unele creaturi au 
coarne, altele numai ochi sau numai mâini, sau numai un picior. Este 
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o imagine terifiant  menit  s  induc  groaza. Opovestire dintr-o alt
colec ie de povestiri din secolul al IX-lea, Nihon Ryouiki (Spiritele 
Japoniei) puternic influen ate de taoismul i budismul chinez oni era 
reprezentat ca un spirit devorator de oameni care apare sub forma unui 
om. Acesta se c s tore te cu o fat i în noaptea nun ii o devoreaz . 
Este forma grotesc  a ceea ce în tradi ia româneasc  este Sbur torul, 
care îns  devoreaz  numai sufletul, inima fetei. Cuvântul Oni înseamn
„a ascunde” i se pare c  este de origine chinezeasc . Ceea ce re inem 
este c  nu are o imagine clar , c  ac ioneaz  în timpul nop ii, c  pro-
voac  spaima, asemenea strigoilor din credin ele române ti. Descrierea 
lui Oni din secolul al XII-lea a supravie uit pân  în zilele noastre. 

În cultura popular  româneasc  strigoii se întâlnesc la r scruci 
în Noaptea de Sfântul Andrei i se lupt  pân  la primul cântat al coco i-
lor. Sunt în principal strigoii vii. Strigoii mor i, cei ce nu- i g sesc 
lini tea sunt spirite care vin din cimitire i îi bântuie pe cei pe care se 
r zbun  sau pe cei pe care vor s -i atrag  în Lumea umbrelor. Sunt 
locuri damnate, locuri marcate de malefic, cum este r scrucea, mla tina 
sau l ca ul umbrelor, cimitirele.De asemenea în locurile marginale 
sau de hotar, de aceea în satele române ti mai d inuie i azi credin a 
c  în asemenea locuri trebuie ridicare troi e de drum, de hotar, de 
juruin . Aceasta este credin a popular  româneasc . 

În cultura tradi ional  japonez  Oni apar la marginea satelor, la 
r scruci, la poduri i la hotare. Similitudinea locului propice maleficului 
este evident . Mult mai r spândit  este credin a despre pod (peste ap ) 
i poart , ca însemne ale liantului sau separa iei, adic  a trecerii 

dintr-un loc în altul. Poarta din credin a japonez  este r scrucea, loc 
al nim nui în credin a popular  româneasc  (aici intervine i simbolul 
pragului, prag al casei, poarta caprag între curte, spa iu familial i 
drumul tuturor, de aceea se i fac practici de cur ire a locului, iar 
„f c turile” se aruc  „în drum” sau la „r scruci”, locuri care nu sunt 
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protejate, pe care poate c lca oricine). O povestire despre Oni din 
Rashomon apare într-o pies Noh (un gen de teatru în Japonia medie-
val ) de la începutul secolului al XVI-lea cu acela i nume, Rashomon. 
Pe scurt povestea are urm torul subiect: Un shogun afl  c  la Poarta 
Rashomonului în afara ora ului tr ie te Oni. Merge pentru a-l omorî. 
Reu e te s -i taie bra ul, îl ia ca dovad  a curajului s u, dar acas  îl 
va a tepta Oni deghizat în femeie, care î i va recupera bra ul prin în e-
l ciune i va dispare din nou în aer. Este eviden iat rolul hotarului, 
poarta care a jucat un rol important în istoria ora ului Kyoto. Iat
asem n rile locurilor de apari ie i ac iune a strigoilor i a lui Oni i 
mai ale, starea de spaim  pe care o inoculeaz  comunit ii. 

În cultura tradi ional  româneasc  spa iul nocturn este cel în care 
strigoii pot s  revin  în comunitate, ascunse fiind de tainele nop ii. 
Pân  la primul cântat al coco ilor, la ivirea zorilor, moment al destr -
m rii întunericului, strig  (de unde i termenul de strigoi) sau morm ie 
(de unde deriv  termenul de moroi), fac zgomote, stic ciuni, „bântuie” 
pe cei pe care vor s  se r zbune. 

Acela i timp, nocturn, apare i în credin ele populare japoneze. 
În miturile lui Kojiki, o monografie din secolul al VIII-lea este prezen-
tat  o list  a p r ilor care compun lumea. Noaptea este v zut  ca o 
parte. Tot conform acestor mituri, ziua era pentru activitatea oamenilor, 
iar noaptea pentru divinitate. În ritualurile Shinto în Kojiki slujbele la 
care erau invita i zeii se desf urau noaptea.. Zeii Shinto p r seau lumea 
oamenilor diminea a, la primul cântat al coco ilor. Un poem dintr-o 
poveste de dragoste Kojiki prezint  triste ea unui zeu îndr gostit de o 
zei , care trebuie s  o p r seasc  auzind cântatul coco ilor. Poemul 
este asem n tor cu legenda româneasc  a Domnului de rou  (localizarea 
este pe drumul de la Caracal la Dr g ani), domn care, îndr gostit fiind 
i stând peste noape la aleasa inimii sale, nu aude cântatul coco ilor 
i se transform  în rou . 
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Noaptea a fost considerat i de japonezi un timp al maleficului, 
momentul apari iei stafiilor. Oni mânc toare de oameni sunt asemenea 
spirite. În povestirile Monogatari din vechea Japonie, ca i în legen-
dele i fabulele folclorice transmise pe cale oral  pân  ast zi, Oni 
ac ionau noaptea i fugeau din aceast  lume la cântatul coco ilor la 
ivirea zorilor. 

Tot conform credin ei japoneze oni ap reau o dat  pe lun , într-o 
anume noapte. Multe Oni mergeau în ir, iar oamenilor le era team  s
mai ias  din case dup  apusul soarelui. Aceast  credin  este legat
de sistemul calendarului adoptat din China împreun  cu gândirea colii 
Yin-Yang. 

Timpul nocturn r mâne astfel în ambele culturi tradi ionale un 
timp al maleficului, al spaimei de a nu sfâr i tragic, de a nu fi „bântui i” 
de strigoi i de Oni. Pentru evitarea acestora cultura tradi ional  a 
statuat s rb tori-prg cu un rol evident de alungare a maleficului, de 
dominare a fricii prin jocuri, formule magice, ospe e. i pe acest palier 
al anul rii ac iunilor distructive ale spiritelor rele i ale creaturilor 
monstruoase, cele dou  culturi prezint  similitudini în acte rituale, 
s rb tori i obiecte investite simbolic. 

Pentru a demonstra similitudinile, dar i disocierile în contexte 
de s rb toare care au ca actan i principali strigoii (în cultura tradi io-
nal  româneasc ) i oni (în cultura tradi ional  japonez ) vom prezenta 
doar o s rb toare i trei paliere: a) al timpului calendaristic; b) al 
obiectelor investite simbolico-magic; c) al s rb torii ca petrecere cu 
alimente rituale specifice. 

S rb toarea Strigoilor, S rb toarea lui Oni 
Calendarul popular românesc re ine câteva momente importante 

în derularea timpului, când for ele telurice i cele celeste se reunesc, 
creând o atmosfer  de maxim  intensitate a tr irii: Noaptea de 
Boboteaz , Noaptea L satului Secului pentru Postul Pa telui, Noaptea 
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Învierii, Noaptea Sfântului Andrei, Seara Cr ciunului i Noaptea 
Anului Nou. Este în fapt degradarea timpului calendaristic, marcarea 
unui prag, moment al practicilor ritual-magice prin care se pot afla 
norocul, ursita, se fac vr ji pentru determinarea sor ii. În satul patriarhal 
românesc de alt dat  noaptea de 29/30 noiembrie, Ajunul Sfântului 
Andrei era considerat  o noapte de spaim , timp magic, când se credea 
c  spiritele mor ilor ies din morminte i împreun  cu strigoii vii se 
lupt  la r scruci, la hotare, în locuri necurate, singurele care permit 
p trunderea pe teritoriul lor.. Confrunt rile se ineau pân  la cântatul 
coco ilor, când spa iul se purifica, spiritele mor ilor se întorceau în 
locurile de veci, iar sufletele strigoilor vii se întorceau în trupurile 
vremelnic p r site. 

Conform calendarului tradi ional japonez pe data de 3 februarie 
se s rb tore te ultima zi de iarn . Este Prag de prim var . Se s rb to-
re te setsubun, moment de vitalitate, de separare a anotimpurilor. A 
doua zi, 4 februarie, se s rb tore te risshun, zi care alung  zilele geroase 
(Daikan). 

Obiecte investite simbolico-magic 
În Noaptea Sfântului Andrei usturoiul este aliment, talisman, 

element de recuzit  în ritualul de alungare a strigoilor. Se ung toate 
ferestrele, u ile, hornul, locurile pe unde ar putea intra spiritele malefice. 
Dup  ce ungeau cu usturoi oamenii f ceau semnul crucii, înl turând 
astfel orice tentativ  a strigoilor de a arunca m car o privire în spa iul 
familial. Apoi mâncau usturoi i puneau gr un i i în buzunate pentru 
a se feri de orice întâlnire nedorit . Este Noaptea Strigoilor. Chiar i 
numai prin pronun area numelui acestei s rb tori se inducea starea de 
spaim . 

Japonezii celebreaz  s rb toarea setsubun printr-un ritual numit 
Mama Maki sau „împr tierea boabelor”, un ritual de purificare a 
c minului. St pânul casei î i pune o masc  de oni i to i membrii fami-
liei arunc  în el cu boabe de soia pr jite. Gestul este înso it de formula 
magic : „Oni wa soto! Fuku wa uchi!- Dracii afar ! Fericirea în untru!” 
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Constat m c  în ambele culturi se folosesc boabe/c ei de usturoi 
cu un rol apotropaic. Similitudini i disocieri. Dar, surprinz tor japo-
nezii folosesc în aceast  zi i usturoiul. Dac  românii îl poart  în 
buzunare, în sân, adic  ascuns pentru a înl tura maleficul, japonezii 
împodobesc pomul din fa a casei cu usturoi sau ceap . talisman, la 

??????????????????????????????????? 

În ambele s rb tori se invoc  norocul i se folosesc obiecte cu 
func ie apotropaic i de atragere a norocului: 

În cultura tradi ional  românesc  aceast  noapte este propice 
pentru aflarea ursitului. Fetele pun sub pern  41 de fire de grâu spunând: 

Voi, 41 de fire de grâu, 
Eu voi adormi, 

i voi hodini, 
Dar eu m  rog lui Dumnezeu, 
S -mi trimit  îngerul meu, 
S -mi arate ursitul meu, 
Cel ce mi-i dat de Dumnezeu. 

Alte fete care vor s  z p ceasc  mintea b ie ilor, în aceast
sear  caut  o coard  de vioar , o pun la gât i zic de trei ori: „Cum e 
învârtit  sârmu oara asra, a a s  se învârteasc  inima lui dup  mine!” 

În cultura tradi ional  japonez  aruncatul boabelor de soia are 
aceea i semnifica ie de alungare a r ului i de invocare a st rii de 
fericire: „Pleac  Oni! Vino Fericire!” 

Obiecte cu func ie magic , usturoiul i boabele de soia sunt 
nelipsite la aceste s rb tori. 

S rb toare- petrecere i alimente rituale 
În Noaptea Sfântului Andrei se face turta de Sfântul Andrei sau 

colacul. Se pun în aceea i m sur  apa, sarea i f ina, m surându-se 
cu o coaj  de nuc . Fiecare fat  î i coace o turt i apoi o m nânc , 
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a teptând peste noapte voinicul care s -i dea ap  ca s -i sting  setea. 
Cel visat, acela va fi ursitul. Noaptea Sfântului Andrei este noaptea 
în care ursitul poate fi aflat. Aflat, nu i schimbat! Iar alimentul ritual, 
turta sau colacul va deveni reper într-o secven  ritual  (prepararea i 
a teptarea) care nu va fi uitat . 

În cultura tradi ional  japonez  cu ocazia s rb torii de Setsubun 
se prepar  o mâncare Nori Maki, un sul special suchi. Practica ritual
presupune ca acest aliment s  fie mâncat f r  a se scoate o vorb . Cei 
care vor reu i s -l m nânce astfel vor avea noroc, via  lung i pros-
peritate în afaceri. Originea practicii se spune c  ar fi în Osaka, iar 
legenda aminte te de o Ghei  a mâncat acest aliment cu convingerea 
c  astfel în anul care urmeaz  va fi împreun  cu iubitul s u. În unele 
zone Maki Nori are un colorit deosebir, se face cu o umplutur  din 
apte culori care reprezint  Fukujin Shichi ( apte zei de fericire). 

Obiceiul de a arunca boabe cu ocazia acestei s rb tori dateaz
din perioada Muromachi (1336-1573) i se practic i ast zi cu acela i 
complex de credin e. 

Noaptea strogoilor nu este noapte de groaz .. Noaptea, groaza, 
frica se alung  cu glume. Se p zea usturoiul, o petrecere asem n toare 
cu cea a Revelionului. Se petrecea la lumânare, lumina misterioas  a 
fl c rii arunca umbre pe pere i, iar b ie ii ugube i spuneau: „Uit -te 
la fa i întreb -m  de via !” 

În Japonia se setsubun Oni-odori de la Honjo-ji din prefectura 
Niigata anual au loc petreceri, oamenii de deghizeaz  cu costume 
hidoase, amintind de Oni. Fiecare templu are câte un invitat special 
(un demnitar sau un lupt tor sumo), care îndepline te rolul de B rbatul 
Anului (Toshi-Otoko). 

Constat m multe similitudini, dar i disocieri între cele dou  s r-
b tori, vechimea lor i mai ales rezisten a în timp (fiind practicate i 
ast zi) uimind, iar elementele de specificitate datorate credin elor reli-
gioase, dar i mentalit ii populare confer  o aur  de mister sus inut  de 
dorin a de dominare a fricii i de menire a norocului i fericirii. 
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Emilia TOMESCU 

The Orthodox and Greek-Catholic Liturgy (Mass) 

The Christian Liturgy is fundamentally the same for the Orthodox 
Church and the Greek-Catholic Church, a branch of Orthodoxy which – from 
political and historical reasons – accepted Rome as its Head. We consider 
that, in spite of the fact that each of these two orthodox churches has a 
differend Head, the common elements are far more numerous than the 
differences. As a conclusion, from a certain point of view, the spiritual one, 
the two of them belong to the traditional Christian Church of the East. 

Key words: The Christian Church, The Orthodox Church, The Catholic 
Church, The Liturgy/Mass, The Greek-Catholic Church. 

Liturghia cre tin  (ortodox , catolic , greco-catolic ) are caracter 
eshatologic, c ci în timpul s vâr irii acestei slujbe religioase, fundamen-
tal  în cre tinism, credincio ii tr iesc prefigurat via a ve nic i comu-
niunea cu Dumnezeu.1 Da, Liturghia reprezint  comuniunea dintre 
Dumnezeire i om i, potrivit teologiei cre tine, d  slav  întregii 
crea ii – cereasc i p mânteasc  deoarece „la fiecare Liturghie sunt 
strân i în jurul Sfântului Jertfelnic Prea Sfânta N sc toare de 
Dumnezeu, to i sfin ii, lumea îngereasc , fra ii no tri vii i adormi i, 
toat  crea ia. Împreun  liturghisesc i sl vesc pe Dumnezeu pentru 
ar tarea iubirii Lui, lumii”2. 
                                                



284

Via a cre tinului în Biseric  este un continuu mister. Din ziua 
botez rii lui, existen a îi este legat  organic cu fiin a central  a Bisericii, 
care este însu i Iisus, Dumnezeu – Omul: „Aceast  rela ie mistic
atinge apogeul în Sfânta Euharistie care se s vâr e te în cadrul Sfintei 
Liturghii. Aici, de neconceput, îns  adev rat, pâinea i vinul, pe care 
omul le ofer  lui Dumnezeu ca simbol al propriei vie i, se transform
– prin puterea i ac iunea Duhului Sfânt – în Trupul i Sângele lui 
Hristos”1. Potrivit Evangheliei: „Cel ce m nânc  trupul Meu i bea 
sângele Meu r mâne întru Mine i Eu întru el”2. 

Din punct de vedere moral, cre tinismul pune accent pe virtu ile 
evanghelice: credin a, n dejdea i dragostea. Morala cre tin  îndeamn
omul s  tr iasc  în legea lui Dumnezeu i are la temelie dragostea de 
Dumnezeu i pentru semeni (Matei, 7, 12): „Toate câte voi i s  v
fac  vou  oamenii, asemenea i voi s  face i lor”. Avem de a face cu 
o porunc  divin , normativ , implicând toate rela iile dintre oameni 
(munc , cinste, dreptate, bun voire, mil , dragoste pentru to i (Matei 
25, 34-40)). 

Eshatologia i morala cre tin  reprezint  elementele cultului 
cre tin, manifestat prin rug ciune (colectiv i individual ), jertf
(jertfa Mântuitorului care prefigureaz  via a ve nic  dat  omului) i pu-
rificare ca datorie, obliga ie pentru fiecare cre tin adev rat (Matei, 25). 

În aceast  perspectiv  „jertfa se afl  în centrul Cultului Bisericii 
Cre tine i este s vâr it  în cadrul Sfintei Liturghii. Jertfa mistic  este 
Sfânta Euharistie pe care o primesc cre tinii i o s vâr esc preo ii lui 
Hristos.”3 „Harul divin care acoper  jertfa cea f r  de sânge se ofer
nu numai celor vii ci i mor ilor. De aceea slujitorii nu înceteaz  s  se 
roage pentru s n tatea ci i pentru odihna sufletelor adormi ilor 
robilor lui Dumnezeu deoarce rug ciunile noastre alin  sufletele 
mor ilor”4, îns  „Oamenii sunt orbi i nu v d ce se întâmpl  în 
biseric , în timpul Sfintei Liturghii (...) ce se întâmpl  în altar în (acest 
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timp)? La heruvic îngeri coboar i urc ... i imediat ce preotul spune 
<Slav  Tat lui>, puterile cere ti pleac . Atunci în biseric  este o 
lini te total ! ... în timpul când preotul scoate p rticele din Sfânta 
Proscomidie, înger al Domnului coboar , ia pomenirea i o duce la 
tronul Împ ratului Hristos cu rug ciunea pentru acei care s-au 
pomenit”1. 

Sfânta împ rt anie se face pentru vindecarea sufletului i a tru-
pului: „Frica, groaza i panica pun st pânire pe demoni când se g sesc 
în fa a Trupului i Sângelui Domnului, Sfânta Împ rt anie. De aceea, 
întotdeauna demoniza ii url i se bat cu pumnii în piept când se apropie 
de cinstitele Daruri”2. Preo ii i c lug rii îi sf tuiesc pe cre tini s  se 
împ rt easc  sau m car s  cheme acas  pe preot pentru împ rt anie: 
„S  crede i a a cum a crezut Iair, c  vi se vor împlini dorin ele voastre. 
Mul i bolnavi s-au f cut bine prin credin  profund , poc in i Sfânta 
Euharistie.”3 În zilele noastre exist  îns  persoane (cre tini) care se tem 
s  se împ rt easc , întrucât cred c  se vor îmboln vi deoarece preotul 
folose te o singur  linguri  pentru a da fiec rei persoane împ rt ania. 
„Dac  ar fi fost a a, nu ar mai fi tr it nici un preot deoarece ei la sfâr it 
consum  con inutul Sfântului Potir din care se împ rt esc mereu sute 
de credincio i cu boli diferite. Cu toate acestea nici un preot nu a p it 
niciodat  nimic. Trupul i Sângele Domnului sunt foc... Harul Tainei nu 
las  s  se întâmple nimic r u. Trupul i Sângele Domnului renasc sufle-
tul i trupul. Vindec i cele mai grave boli.”4

În Transilvania, la sfâr itul secolului al XVII-lea, istoria/politica 
epocii a generat procesul unirii unei p r i a românilor ortodoc i cu 
Biserica Romano-Catolic ; aceast  unire a fost determinat  atât de pre-
siuni politice cât i de perspectiva unor avantaje culturale i materiale. 

În plan doctrinar aceast  Unire cu Roma a însemnat acceptarea 
celor patru puncte care diferen iaz  cele dou  mari biserici cre tine- 
Ortodox i Romano-catolic i sunt specifice Romano-catolicismului: 
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Primatul papal; Filiogul, Purgatoriul, Împ rt irea cu azim  (pâine 
nedospit ). 

Aceast  unia ie (unirea cu Roma) a dus la sciziunea Bisericii 
Ortodoxe ardelene. În 1948, Unia ia a fost anulat i s-a f cut unifica-
rea cu Ortodoxia, dar s-a revenit în 1990 din motive liturgice?! 

În ceea ce prive te asem n rile i deosebirile Liturghiei s vâr ite 
de ortodoc i i greco-catolici, putem afirma c  ele sunt minime din 
punctul de vedere al cultului. Fiind din aceea i surs /r d cin i în 
aceea i limb  român . La greco-catolici, Liturghia este mai scurt , 
lipsind unele rug ciuni ale preo ilor. În unele cazuri, cuvintele au fost 
modernizate sau schimbate. Autoritatea Papei este invocat . Spiritul 
Liturghiei, succesiunea ritualului, muzica folosit  – se p streaz . 
Diferen ele evidente sunt cele de limbaj: în loc de „duh” – spun 
„spirit”, în loc de „Doamne, miluie te” spun „Doamne, îndur -te spre 
noi”, în loc de „Pentru Prea Fericitul P rintele nostru(N), Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române i ceilal i arhiepiscopi i episcopi/mitropo-
li i”, ei spun „Pentru Sfântul P rinte Papa (Francisc) i ceilal i arhiepis-
copi i episcopi”, în loc de „Pentru cârmuitorii rii noastre” – spun 
„pentru autorit ile noastre”... „buna întocmire a v zduhului” devine 
„lini tea v zduhului”; „vremurile” devin „timpuri”; „pa nice” – „de 
pace”; „s  fim izb vi i” – „s  ne mântuim”; „harul” devine „darul”; 
„m rit  st pâna noastr ” devine „doamna noastr ”; „slava” – „m rirea”; 
„duhul” este tot timpul înlocuit cu „spiritul”; „s  o pomenim” – 
„pomenindu-o”; „s  fim izb vi i” – „s  ne mântuim”; „paharul” – 
„potirul”; „a sl vi” – „a pream ri”; „duhovniceasc ” – „spiritual ”. 

Pentru un cre tin ortodox care cunoa te slujba liturghiei – atmos-
fera este asem n toare în ciuda micilor diferen e deoarece spiritul 
cre tin al Liturghiei este p strat. Faptul c  cei trecu i la greco-catolicism 
au rezistat în timp, p strându-se români i cre tini, nu poate decât s
ne bucure, la fel cum ne bucur  faptul c  locuitorii Republicii Moldova 
au p strat nu doar limba dar i spiritul românesc. 

Pentru ilustrare, voi prezenta Crezul în varianta ortodox i 
greco-catolic : 
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S  fim optimi ti i s  nu uit m s  facem educa ie patriotic
(civic ) tinerei genera ii. Doar astfel, valorile na ionale – printre care 
i credin a în valorile morale i autoritatea divin  se vor p stra. 

Spiritul uni ilor este latin (...), occidental, modernizat1. Bisericile 
unite nu sunt simple Biserici latine în haina oriental  (bizantin  în cazul 
nostru), îns  mul i membri ai s i, da2, afirm  A.D. Popian. 

Aceasta este realitatea în ciuda politicii interna ionale, în general, 
i a politicii biserice ti/religioase, în particular (special). Tradi ia este 

mai puternic  acolo unde educa ia str mo easc  este f cut  temeinic. 

1. Biblia, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, Bucure ti, 1997 

2. Brani te, Ene, Brani te, Ecaterina, Dic ionar de Cuno tin e 
Religioase, Editura Andreian , Sibiu, 2010 

3. Crezul i Tat l Nostru în 10 limbi, Humanitas, 2008 
4. Liturghia Sfântului Ioan Gur  de Aur, Editura Mitropoliei 

Olteniei, Craiova 
5. Minuni i descoperiri din timpul Sfintei Liturghii, Editura 

„Bunavestire”, Bac u, 2001 
6. Popian, C.D., A Fi Catolic, Universalitatea Credin ei, Editura 

Logos’94, Oradea 
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Ioana-Narcisa CRE U

Aspekte des Sprachkontaktes in Siebenbürgen 

Die Koexistenz zweier oder mehrerer Sprachgemeinschaften ist in vielen 
osteuropäischen Staaten zu beobachten. Die Sprachlandschaft Siebenbürgens 
bietet, wie schon seit Jahrzenhnten festgestellt wurde, das Bild einer eigenarti-
gen Verflechtung von drei ganz verschiedenen Sprachen miteinander: dem 
Rumänischen, dem Ungarischen und dem Deutschen, die alle ihre große 
Bedeutung im Alltag habe.n Dafür gibt es Ursachen, Traditionen und verschie-
dene Interessen. Die vorliegende Arbeit untersucht Aspekte der Kontakt-
linguistik, die als Ergebnis von Interferenzen und/oder Transferenzen zwischen 
den verschiedenen Sprachgemeinschaften zustande kommen. Die hier genannten 
Beispiele betreffen hauptsächlich die deutsche Sprache, die in der Äußerung 
nach dem Muster der rumänischen Sprache verändert wurde, obwohl Transfe-
renzen auch in der rumänischen Sprache erscheinen. Als Interferenzerschei-
nungen findet man entlehnte Wortbildungskonstruktionen, während andere 
Aspekte des Sprachkontaktes (z.B. „code-schwiching”) hier nicht besprochen 
wurden. Die meisten Interferenzen treten im heutigen Schülerdeutsch auf. 
Diese haben Auswirkungen und werfen Fragen der Spracherziehung und des 
Sprachunterrichts auf. Die deutsche Sprache stellt eine Tradition dar – wie 
das Weiterleben der regionalen Nonstandardvarietäten, der siebenbürgisch-
deutschen Mundarten, beweist, wenn auch die Zahl der Sprecher stark zurück-
gegangen ist. Jedoch wird die regionale Varietät als Zustand der „gehobenen 
Fremdsprachlichkeit” immer mehr eine Bedingung der europäischen Bildungs-
gemeinschaft, der europäischen Integration und des europäischen Dialogs. 
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Coexisten a a dou  sau mai multe comunit i lingvistice poate 
fi observat  în multe din rile esteuropene. În Transilvania este vorba 
de intrep trunderea a trei limbi diferite: româna, maghiara i germana, 
ca rezultat al istoriei i culturii de pe aceste meleaguri. Lucrarea de 
fa  prezint  câteva din aspectele contactului lingvistic bazat pe inter-
feren  sau pe transfer de material lingvistic între german i român .1. 

Contactul lingvistic este sursa bilingvismului de grup sau indivi-
dual ce determin , în general, apari ia unor fenomene de interferen . 
F r  s  existe un deplin acord în ceea ce prive te definirea acestui 
fenomen, interferen a este v zut  în principiu ca o „abatere de la nor-
mele uneia dintre limbile în contact, prin introducerea unor parti-
cularit i din cealalt  limb . Introducerea de elemente str ine în 
sistemul unei limbi are ca efect unele reamenaj ri locale ale acesteia 
(de ex., împrumuturi lexicale ori sunete) sau o reorganizare mai ampl
implicând modific ri ale întregului ansamblu de opozi ii. În cazul 
bilingvismului, influen ele dintre limba matern i cea înv at  sunt 
reciproce, ponderea lor relativ  depinzând de tipul de bilingvism i 
de etapa bilingvismului.” (Bidu-Vrânceanu 2001, 270) Fenomenul de 
transfer se refer  în special la împrumuturi. (Lüllwitz 1972, 191). 
Acestea reprezint  un transfer lexical. Alte tipuri sunt: transferul seman-
tic (transfer de sens, calc semantic), transfer morfematic (transfer de 
morfeme dependente), transfer morfologic (transferarea unor modele 
de formare a unor cuvinte), transfer fonematic, grafematic, fonic, pro-
sodic, sintactic i lexico-sintactic, frazeologic i stilistic, pe planul 
actelor de vorbire, la nivel paralingvistic i general de comunicare 
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(vezi Lewandowsky 1980, 1012). Cel mai accesibil transferului este 
planul lexico-semantic. 

Interferen ele lingvistice din Transilvania cuprind i fenomene 
de transfer „negativ”, ceea ce duce la apari ia unor gre eli în cadrul 
bilingvismului. Exist  îns  multe alte interferen e, cum sunt cele din 
dialectul s sesc, ce nu sunt în nici un caz erori. Exemplele de mai jos 
se refer  la interferen ele dintre român i german  ce privesc în 
special formarea unor structuri din limba german  sub influen a 
modelului limbii române, dar cuprind i fenomene de transfer. 

3.1 Transfer lexical în limba român
În limba român  exist  multe împrumuturi în limba literar  ce 

provin din german  cum sunt: stof  – Stoffe, ciocolat  – Schokolade, 
rucsac – Rucksack1, dar i termeni din domeniul tehnic, folosi i mai ales 
în zona Transilvaniei: borma in  (Bohrmaschine), junkers (central  ter-
mic ), tec r (Stecker) sau caf r, cafer (Kaffer – reg. c priorul pe care 
se reaz m ipcile acoperi ului caselor, morilor etc.). Exist i împru-
muturi din dialectul s sesc. Este vorba de cuvintele regionale: fleandr , 
fleandur  (zdrean  sau femeie prostituat ) ce provin din s sescul flan-
der. Acesta a dat la rândul s u na tere altor derivate folosite regional 
ca: flendurit, flenduros (îmbr cat în haine rupte), flend ri  (îmbr c -
minte sub ire, u oar i uzat ) i flen oi (om îmbr cat în zdren e). 

3.2 Fenome de interferen  în toponimie 
Inteferen e lingvistice se g sesc i în domeniul toponimiei. 

Numele localit ilor din Transilvania a fost temeinic cercetate2 (vezi 
Kelp 1988, 255 i urm.). Cu toate acestea, exist  înc  aspecte ce nu au 
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fost înc  eviden iate. De pild , numele satului de lâng  Sibiu, Bungard, 
provine din s sescul Boomgarten (în germ. Baumgarten – livad ). Care 
este punctul de plecare al acestui transfer nu a fost înc  pe deplin 
l murit având în vedere c  acest lexem se reg se te într-o arie geogra-
fic  foarte larg  (vezi Cre u 2004). Într-o discu ie legat  de toponime 
i antroponime cercet torul Leendert Brouwer, de la Institutul de 

Lingvistic  din Amsterdam confirm  c  acesta este un nume de 
familie, un patronim frecvent în rile de Jos1. De altfel, formele 
Bangert, Bongert (nl. Boomgard) fac parte dintr-o serie de cuvinte 
care exist  în fondul comun al dialectului s sesc din Transilvania cu 
cel flamand, fiind men ionate i în alte dic ionare (de pild , în 
Rheinisches Wörterbuch), marcând o arie geografic  larg  din zona 
Rinului din Germania de azi i pân  la gurile Rinului în rile de Jos 
i Flandra. Aten ia cercet rilor a fost îndreptat  pân  acum doar în 

direc ia relev rii asem n rilor dintre dialectul s sesc din Transilvania 
i zona Trier i Köln, respectiv cu luxemburgheza (vezi i Haldenwang 

1999, 12). Unele dintre ele au intrat prin transfer chiar i în lexicul 
limbii române cum sunt caf r, cafer – nl. kepen (c priori) – men io-
nat mai sus – i felendre (înv. „postav fin din Flandra”). 

4.1 Interferen e în dialectul s sesc 
Cea mai mare insul  lingvistic  de limb  german  datând din 

perioada evului mediu în zona arcului carpatin este dialectul s sesc 
din Transilvania, „care s-a men inut neîntrerupt timp de peste 800 de 
ani pân  în zilele noastre”2 (Haldenwang 1999, 11 i urm.). 
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Aspecte de interferen  lingvistic  în dialectul s sesc au fost 
eviden iate printre al ii i de Sigrid Haldenwang (1999, 87 i urm.). 
Cercet toarea arat  c  formarea de noi cuvinte cu sufix adjectival (-ig) 
dup  model românesc i maghiar este foarte r spândit în dialectul 
s sesc din Transilvania: de exp., burtosig <rom. burtos”, mutig <rom. 
mut, prostig <rom. prost etc. O tendin  mai nou  este preluarea unor 
adjective române ti f r  extensia dat  de sufix: de ex., lefter, fentos
<rom. fent .a.. 

4.2 Limba literar  – „Schuldeutsch” 
În limba literar  s-au transferat elemente din germana vorbit  în 

Austria datorit  istoriei, respectiv a apartenen ei Transilvaniei pân
în 1918 la Imperiul austro-ungar. Asemenea aspecte se g sesc, spun 
speciali tii, la mai toate nivelele, dar mai ales la nivel lexical. Aici 
este vorba de adev rate „austriacisme” ca Orange (portocal ), Karfiol
(gulie), Mehlspeise (pr jitur , Gebäck în germana literar ), Kipfel
(corn, fa  de Hörnchen) .a. 

În ceea ce prive te variet ile lingvistice de ast zi, L z rescu 
(1980) este de p rere c  germana din coal  a a cum a fost vorbit
limba literar  secole de-a rândul de b n eni i transilv neni cu acele 
influen e austriece de care s-a amintit, trebuie delimitat  de germana 
celor care o înva  ast zi în colile germane din România. 

4.2 Interferen e lingvistice în înv area limbii germane 
– „Schülerdeutsch” 
Înv area în coal  a unei limbi str ine este un caz particular al 

contactului lingvistic. În cazul acesta, interferen a se produce dinspre 
limba de baz  (matern ) spre limba int  (în curs de înv are), consti-
tuind o surs  important  de erori; conceptul de interferen  se suprapune 
aici cu acela de transfer negativ. (Dic ionar...2001, 271). În ceea ce 
prive te înv area limbii germane, exist  în primul rând interferen e 
la nivel lexico-semantic (vezi i Bottesch 1997). Sunt preluate multe 
cuvinte direct din român  cum este Pix (în loc de Kulli) sau se calchiaz
structura cuvintelor române ti, formându-se verbe ca: assistieren (de 
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la rom. „a asista” în loc de hospitieren), sau substantive: Planifizierun-
gen (dup  românescul „planific ri” – Stoffverteilungspläne des Lehrers) 
sau Lektionsplan (rum. „plan de lec ie” – Stundenentwurf). Exist
multe calcuri frazeologice dup  expresiile: „a da un examen” (eine 
Prüfung geben în loc de eine Prüfung ablegen), „a lua un examen” 
(eine Prüfung nehmen în loc de eine Prüfung bestehen) sau „a da un 
telefon” ein(en) Telefon geben, corect anrufen) .a. 

Interferen ele gramaticale, mai ales în cazul elevilor a c ror 
limb  matern  este limba român , duc la erori în folosirea articolului, 
dar i a altor categorii gramaticale i chiar la o topic  gre it . Foarte 
multe substantive au în german i în român  genuri diferite: aerul
(m) – die Luft (w), apa (w) – das Wasser (n), p mântul (n) – die 
Erde (w), sarea (w) – das Salz (n), brânza (w) – der Käse (m) etc. 
Asemenea diferen e conduc la cea mai frecvent  gre eal i anume la 
atribuirea genului din limba matern  sau al altor substantive 
asem n toare pe baza analogiei: die Wasser, die Salz, die Käse. 

La pronumele personal apar interferen e, mai precis la folosirea 
pronumelui de polite e, deoarece în limba român  forma de dativ nu se 
deosebe te de cea din acuzativ (V  cunosc – V  dau o carte), spre 
deosebire de limba german  unde exist  forme distincte: Ich kenne 
Sie – Ich gebe Ihnen ein Buch. 

Utilizarea unor prepozi ii i conjunc ii gre ite se explic  prin 
faptul c  între cele dou  limbi nu exist  o coresponden  exact  a aces-
tora, o prepozi ie sau o conjunc ie putând cumula într-o limb  mai multe 
valori, ceea ce duce la alegerea gre it  a prepozi iei, ca în propozi ia: 
Ich war zum Arzt – am fost la medic (în loc de beim Arzt) sau a 
conjunc iei dac  din traducerea frazei: îl întreb dac  vine (Ich frage 
ihn, wenn er mittkommt – în loc de: … ob er…). 

Deoarece în limba român  topica nu este fix  ca în german , 
apar interferen e atât în topica propozi iilor principale, cât i a celor 
secundare, mai ales în ceea ce prive te pozi ionarea verbului dup
modelul limbii române: Morgen er bringt die Arbeit (rom. Mâine el 
aduce lucrarea), Er fragt, ob sie kommt morgen in die Schule (rom. 
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El întreab , dac  ea vine mâine la coal ), Er muss lernen für die 
Prüfung (rom. El trebuie s  înve e pentru examen). 

Alte interferen e apar i în ceea ce prive te folosirea verbelor 
reflexive, deoarece exist  verbe care sunt reflexive în ambele limbi 
precum: se spal , se bucur , sie waschen sich, freuen sich, iar excep-
iile sunt astfel trecute cu vederea, c ci verbe ca de exemplu: a se 

c s tori, a se plimba, a se juca nu sunt reflexive i în german . i 
exemplele ar putea continua (vezi i Bottesch 1997). 

Cercetarea arat  c  interferen ele din Transilvania au la baz
contactul lingvistic, situa ia ce determin  utilizarea alternativ  a dou
limbi diferite, în cazul de fa  a germanei i a românei. Exemplele au 
eviden iat tranferul de material lingvistic în limba român . Ca fenomene 
de interferen  se înregistreaz  împrumuturi i calcuri în limba german
standard, dar i în dialectul s sesc. Cele mai multe fenomene de inter-
feren  se întâlnesc în cadrul bilingvismului, mai ales în înv area 
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Cristian HUSAC 

Transylvanian School: Ethnic and Cultural 
Differences, Influences, Interferences and Take-overs 

This paper deals with the ethnic and cultural differences, influences 
and interferences which were taken over by the Transylvanian School and 
proves that Rumanian culture was circumscribed to the Western culture, 
especially during the Enlightenment. 

History, philology, ideology and argument, the polemic verb and 
committing the works for the national benefit are the main features of the 
model proposed by the Transylvanian School. The French illuminism is 
known through Montesquieu, Voltaire, Rousseau, the English one through 
Goldsmith. The dialogue with Europe, which was fruitful and massive in 
proportion favoured the general progress of the illuminism and its expansion 
in the Rumanian society, moulded the traditional mainstream of culture and 
in certain articulation it was attenuated and in other it was amplified in a 
first and valuable attempt which desired to elaborate a new national cultural 
model in the general endeavour of the Rumanian culture to get integrated 
into a new universality from the position of national individuality. The 
Century of Lights in its variants – Enlightenment, Lumières, Aufklarung, 
converges towards the concepts of reason, progress, happiness, experience, 
nature, freedom, removal of dogmatic thinking and of prejudice. The Spirit of 
Light signifies emancipation, intellectual, social, political or national morale 
and offers the Century an indestructible unity. In virtue of an authentic 
historic conscience, illuminism elaborates the historic reason and from this 
standpoint the notion of illumination and progress also involves the notion of 
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progress. The human spirit and the Spirit of Lights converge towards the 
supremacy of reason, of good and the truth. Through its spirit, the 
Transylvanian School emerges like the Rumanian version of the transforming 
action of continental amplitude which was commenced in the Renaissance. 

Personalit i ale culturii universale – Confucius, Platon i Aristotel, 
Leonardo da Vinci i Erasm, Kant, Goethe, B lcescu i Her en, sunt 
o m rturie vie a valorii crea iei artistice, filosofice, ce- i au sursa în 
str daniile celor ce-au contopit în etosul lor crea ia spiritual i 
r spunderea civic 1. Cadrul social-istoric las  orizontul deschis spre 
op iune i crea ie. Pledoaria pentru sensul culturii i ap rarea valorilor 
deschide restabilirea interac iunii i a echilibrului între/dintre societate, 
om i valori. În volumul Prelegeri de istoria filosofiei, Hegel conchide: 
în fapt, ceea ce suntem noi, suntem totodat i istorice te2. Caracterul 
esen ial al fiin ei i gândirii rezid  în devenire, o devenire în care tot 
ceea ce ne preced  este p strat i îmbog it. Se accede spre un model 
de cultur  solidar cu modelul uman i social. 

Nu descoperirea antichit ii a creat omul modern, ci omul modern 
a chemat la o nou  via  idealurile fundamentale ale lumii antice3, 
a a cum consemneaz  Andrei O etea. 

Spiritele înalte ale Rena terii, proclamând suveranitatea expe-
rien ei, au pus bazele tiin elor naturii. Filosofiei scolastice i-a luat locul 
unica autoritate, aceea a tiin ei i experien ei. Capacitatea de în ele-
gere i puterea de reprezentare a individului se l rgesc necontenit i 
în acest impuls dat cuget rii st  meritul intelectual al Rena terii4.

În epoca Rena terii, în Italia, secularizarea spiritual  a dobândit 
extinderea i profunzimea unei autentice revolu ii intelectuale5. Diser-
ta iile filozofice aveau loc de aceast  dat  în pie ele Floren ei, 
Romei, Vene iei. For a ra iunii omene ti, aceea care caut  adev rul, a 
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generat o stare de spirit conving toare. Substan a spiritului este 
libertatea, adic  neatârnarea de un altul, raportarea la sine însu i, 
avându-se pe sine, drept obiect. În aceast  unitate prezent  în el, a 
conceptului i a obiectivit ii, a conceptului i a obiectivit ii, consist
totodat  adev rul i libertatea sa. Adev rul face spiritul liber. Liberta-
tea îl face adev rat1. Gândirea despre lume este p truns  de un 
optimism gnoseologic. 

Pentru prima dat , figura omului în complexitatea ei, a fost des-
coperit i pus  în lumin . Omul Rena terii este artistul, autor al unor 
opere originale, dar i autorul transform rii propriei pozi ii sociale. 
Printre „p rin ii”conceptului de „Om al Rena terii” se num r , f r
îndoial , Burckhardt, cel care a încercat s -l defineasc  ca fiind exal-
tarea umanit ii, tr s tura distinctiv  esen ial , constitutiv , prin 
situarea omului în centrul universului. De aici se accede la elaborarea 
unei filosofii a omului, a unei filosofii despre om, a unei reflec ii 
despre formarea i educarea lui. Ceea ce rena te, se afirm i se glo-
rific  nu este numai lumea valorilor antice, grece ti i romane, fa
de care exist  într-adev r, o întoarcere programatic . De teptarea 
cultural  ce caracterizeaz  Rena terea înc  de la început reprezint
înainte de toate o reînnoit  afirmare a omului, a valorilor umane, în 
domenii multiple: de la arte la via a civil 2.

Omul Luminilor, reprezentat de William Blake în compozi ia 
Glad Day, r spânde te un nimb str lucitor. El este centrul universu-
lui, un om de lumin . Îi asociem pictura lui Regnault, La Liberté ou 
la Mort. B rbatul ce plute te pe cer, cu fruntea luminat  de o flac r
cereasc , are la dreapta lui, a ezat  pe un nor, Libertatea, fluturând 
cu o mân  tichia frigian , inând cu cealalt  talgerul Egalit ii. Pe 
latura opus , Moartea pare desprins  dintr-un cenotaf din Evul baroc. 
Simbolistica este complex . Omul liber, cuceritor a exorcizat for ele 
umbrei i ale întunericului. Secolul al XVIII-lea a situat omul în 
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centrul viziunii lui despre lume, al dispozitivului în jurul c ruia î i 
organizeaz  întreaga reflec ie. În aceasta se înscrie ruptura cu Evul 
baroc, cu o sensibilitate dominant  mai mult de un secol în epoca post-
tridentin i care se men ine totu i disciplinat  de ordinea clasic 1. 
Este Omul Luminilor al secolului al XVIII-lea, cel care a creat artele, 
tiin ele, îns i civiliza ia. 

În istoria umanit ii, marile spirite au prezentat cu acuitate 
momente istorice ale timpului lor în reflec ii ce au devenit perma-
nen e ale culturii na ionale. În paginile Spa iului mioritic, Lucian Blaga 
avea s  încredin eze genera iilor con tiin a originalit ii culturii 
române ti: Examenul atent i st ruitor al culturii noastre populare 
ne-a adus la concluzia reconfortant  despre existen a unei matrici 
stilistice române ti. Laten ele ei, întrez rite, ne îndrept esc la afir-
ma ia c  avem un înalt poten ial cultural. Tot ce putem ti, f r  temerea 
dea fi dezmin i i, este c  suntem purt torii boga i ai unor excep ionale 
posibilit i. Tot ce putem crede f r  a s vâr i un atentat împotriva 
lucidit ii, este c  ni s-a dat s  lumin m f r  a ne l sa manevra i de 
iluzii, este mândria unor ini iative spirituale, istorice, care s  sar
din când în când ca o scânteie i deasupra capetelor altor popoare. 
Restul e ursita. Ursit , adic  o ac iune imprevizibil  a unor împrejur ri, 
care de atâtea ori nu ne-au fost prielnice2.

Cultura român  se integreaz  culturii europene, care se întrege te 
la rândul ei prin cuprinderea culturilor est-europene. Volumul lui Mircea 
Eliade, Profetism românesc, este emblematic în acest sens: Nu ne putem 
imagina o cultur  european , redus  numai la formele ei occiden-
tale. Culturalice te, ca i spiritualice te, Europa se întrege te cu tot 
ce a creat i a p strat spa iul carpato-balcanic…Europa este locul 
predestinat al crea iilor multiple, variate, complementare. Spirituali-
ce te i culturalice te Europa are deci nevoie de dimensiunea orphic
i zamolxian  pentru a se putea întregi i a putea pl smui noi 
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sinteze. Întrebarea este aceasta. Printr-un miracol, s mân a Romei 
nu s-a pierdut dup  p r sirea Daciei de c tre Aurelian – de i aceast
p r sire a însemnat o adev rat  catastrof  pentru locuitorii bogatei 
provincii. Dar Europa î i mai poate îng dui a doua p r sire a Daciei 
în zilele noastre. F când parte, trupe te i spiritualice te, din Europa, 
mai putem fi sacrifica i f r  ca sacrificiul acesta s  nu primejduiasc
îns i existen a i integritatea spiritual  a Europei. De r spunsul 
care va fi dat, de Istorie, acestei întreb ri, nu depinde numai supra-
vie uirea noastr , ca neam, ci i supravie uirea Occidentului1. Pe 
fondul originar uman, cultura român poart  cu sine (în sine) o extraor-
dinar  bog ie spiritual  de sorginte oriental , îndeosebi bizantin 2.
For a creatoare a unei culturi rezid i în tensiunea productiv  dintre 
închidere i deschidere, între a fi i a nu fi, între buna ei organizare 
l untric , spre care ne trimite prepozi ia „întru” i supunerea la inter-
feren e, receptivitatea critic  fa  de influen e externe3. Prepozi ia întru 
a lui Constantin Noica semnific  statornicia noastr  în spa iul de 
obâr ie. Prin determinarea propriei sale istorii, civiliza ia noastr  a 
fost într-un „spa iu dat”. A fost întru spa iul din jurul Carpa ilor. 
Prin acest spa iu au trecut i alte semin ii; dar au trecut numai. Noi 
am r mas în el. i am stat a a de bine, întru el, încât unele popoare 
migratoare au trebuit s  se a eze în jurul lui, iar altele s-au topit în 
fiin a noastr 4. Organicitatea spa iului i a limbii (civiliza ia noastr
a fost” întru o limb ”, cea latin ) înseamn statornicirea pentru culturi 
istorice date, privilegiul de a fi „întru” o tradi ie. Noi putem fi mai 
departe „întru ceea ce am fost”, înaintând totodat  cu veacul. Pe baza 
acestei tradi ii, poporul român are o mai larg  întâlnire decât al ii cu 
valorile spiritului; c ci, prin ea îns i, tradi ia înseamn  p strare 
„întru spirit” a ceea ce a fost bun în trecut5. Rela ia închidere-
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deschidere vizeaz i a ezarea Vest-Est ca un factor de deschidere a 
uneia c tre cealalt 1.

În cultura român , umanismul a jucat un rol similar cu umanismul 
Rena terii europene. Cultul civiliza iei clasice, element fundamental 
al umanismului, a ap rut la c rturarii români în primul rând în lucr -
rile consacrate problemei romanit ii i în strâns  leg tur  cu aceasta2.
Ideea romanit ii este tr s tura distinctiv  a umanismului românesc. 
Tudor Vianu consemna în studiul Receptarea antichit ii în literatura 
român  c  Rena terea i umanismul românesc au însemnat, în primul 
rând, stabilirea contactului cu izvoarele culturii clasice i revigorarea 
con tiin ei descenden ei latine, a acelui sentiment al comunit ii cu 
Roma, care a avut noi repercusiuni atât de însemnate în cultura româ-
nilor3. Umanismul iluminist confer  noi dimensiuni umanismului 
renascentist. Rezonan a uria  pe care o are filosofia din epoca lumi-
nilor este datorat  climatului pe care îl impune în cultur . Se stabile te 
o concordan  între adev rurile filosofice i cercetarea tiin ific . 
Acest fapt imprim  gândirii filosofice din epoca luminilor un puternic 
caracter analitic i o amprent  criticist , determinat  de hegemonia 
spiritului pozitivist i de opozi ia fa  de sistemele fundamentate pe 
adev ruri apriorice4. În acest climat de scientizare a gândirii filosofice, 
spiritul critic deschide o reexaminare analitic  a adev rurilor transmise 
de genera iile precedente. Ra ionalismul cartezian, teoria spinozist  a 
substan ei, empirismul englez, Hobbes au fost sursa gândirii iluministe. 
Complexitatea ideilor filosofice o dator m lui D. Hume, Condillac, 
Diderot, d’Holbach, la Mettrie, Voltaire, Rousseau. Dialogul socratic 
elucideaz  adev ruri fundamentale. Enciclopedia, cu un profund 
caracter laic, scientist i antidespotic, transmite umanit ii concep ia 
filosofic i social-politic , o concep ie complex  despre natur i 
societate, menit  s  duc  la o profund  reform  a vie ii, a gândirii, a 
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educa iei, a eticii, specific  Secolului Luminilor. Iluminismul a însemnat 
o continuitate cultural  pe o traiectorie superioar  istoriei. La noi, 
accelerarea procesului de sincronizare cu mi carea filosofic  de pe 
continent introduce permanent în circuitul culturii române date din 
concep iile i sistemele gânditorilor din prima jum tate a secolului 
al XIX-lea. Dezvoltând direc iile imprimate de c tre umani tii culturii 
scrise, protagoni tii luminilor le adaug  treptat noi orient ri, care 
sfâr esc prin a diversifica în mod categoric activitatea intelectual : 
se individualizeaz  preocup rile etice i cap t  drept de cetate, al turi 
de studiul logicii, specula ii cu metafizica. i în aceast  privin  aportul 
transilv nenilor este hot râtor1. Se opteaz  acum pentru o alt  form
de universalitate, pentru alte modele decât cele tradi ionale. Este o etap
a procesului de modernizare pe care îl parcurge cultura român . Istorio-
grafia nuan eaz  problema dialogului cu Europa, astfel încât con tiin a 
româneasc  se raporteaz  la con tiin a european . Modelele europene 
reflect impactul dintre cele dou  forme de universalitate, european
i postbizantin  sud-estic , deta area culturii române de ultima i 

integrarea ei în forme de universalitate european 2. 
Istoria, filologia, ideologia i argumentul, verbul polemic i anga-

jarea operei în slujba militantismului na ional3 sunt tr s turile modelu-
lui propus de coala Ardelean . Iluminismul francez este cunoscut prin 
Montesquieu, Voltaire, Rousseau, cel englez, prin Goldsmith. Dialogul 
cu Europa, fructuos i masiv, a favorizat progresul general al iluminis-
mului i expansiunea lui în societatea româneasc , a modelat filonul 
cultural tradi ional, estompându-l în unele articula ii, amplificându-l 
în altele, într-o prim i nu lipsit  de valoare tentativ  de sintez  ce-
i propunea elaborarea unui nou model cultural na ional, în demer-

sul general al culturii române de integrare într-o nou  universalitate 
de pe pozi iile individualit ii na ionale4. Secolul Luminilor, cu varian-
tele sale – Enlightenment, Lumières, Aufklarung, se bazeaz  pe concep-
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tele: ra iune, progres, fericire, experien , natur , libertate, înl turarea 
gândirii dogmatice, a prejudec ilor. Conceptul fundamental al epocii, 
al spiritului care plute te i se întinde, cucerind spa ii i con tiin e, 
monarhi i colectivit i, provincii i ri, îl constituie Lumina, cu opera 
pe care aceasta o inspir : Luminarea1. Adrian Marino consider
dualismul Lumin -Luminare, ca fiind idealul colectiv al epocii. Lumina 
proprie luminilor, definit  de J. Roger i R. Mortier, se r spânde te 
vertiginos, dep e te frontiere, cucere te noi spa ii. Enciclopedia 
iradia, traversând Europa, a a dup  cum va scrie Paul Hazard. Secolul 
cartezian punea pe prim-plan ra iunea, iluminismul pozi ioneaz  pe 
prim-plan omul ca purt tor al ra iunii. Ra iunea i istoria refac unitatea 
originar  a omenirii. Ca atare, istoria este rezultatul unui examen critic 
întreprins de ra iune asupra întregului material de via  oferit de 
trecut prin perpetuarea tradi iilor, din care ra iunea re ine numai 
ceea ce reprezint  un sâmbure de via  nou2. În virtutea unei autentice 
con tiin e istorice, iluminismul elaboreaz ra iunea istoric . Din 
acest punct de vedere, no iunea de luminare implic i ideea de progres. 
Spiritul uman i cel al Luminilor converg spre suprema ia ra iunii, 
binelui i adev rului. Prin spiritul ei, coala Ardelean ne apare ca 
varianta româneasc  major  a ac iunii transformative de amploare 
continental  început  în Rena tere3.

În rile române, tendin a de orientalizare a fost datorat  fanario-
tismului. Dimitrie Cantemir, Miron Costin, stolnicul Constantin 
Cantacuzino nu au urma i direc i, hiatusul este evident, prima jum tate 
a secolului al XVIII-lea fiind s rac i neoriginal  din punct de 
vedere cultural4. De-abia din anul 1750, s-au reluat contactele cu 
Europa. În acela i an s-au tradus Cuget rile lui Oxienstiern, iar 
Montesquieu, Voltaire, Rousseau, au fost aprofunda i în egal  m sur . 
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Enciclopedia se citea în 1778 la episcopia Râmnicului. La începutul 
secolului al XIX-lea, cartea apusean precump nea categoric atât în 
bibliotecile particulare cât i în cele biserice ti1. Vlad Georgescu 
consemneaz : la Stânca, în jurul anilor 1820, biblioteca Rosnovenilor 
avea 493 c r i în francez , 75 în greac , opt în german . La Bucure ti, 
catalogul bibliotecii mitropoliei con inea în anul 1836 2275 titluri 
latine ti, 1497, fran uze ti, 1278, italiene ti, 300 grece ti, 49 germane, 
18 turce ti, 13 engleze ti, unul, rusesc. În Principate, iluminismul a 
stimulat gândirea politic i juridic . Cultura românilor ardeleni a fost 
de-a lungul întregii epoci a luminilor superioar  celei de dincoace de 
mun i, contactul cu mediul cultural artistic austriac i maghiar a fost 
constant i fecund2.

Un moment evoluat al iluminismului umanist transilvan l-a 
constituit coala Ardelean . Este al doilea masiv al culturii române ti, 
în l at pe tot întinsul Transilvaniei în ultimul p trar al veacului al 
XVIII-lea i în primele decenii ale secolului urm tor. Din cuprinsul 
acestui masiv r sar câteva piscuri ce domin  relieful, dar marea for i 
victoria a mi c rii a stat în capacitatea ei de a solidariza, cu un crez i 
un stil, câteva genera ii la rând, o întreag  armat  de c rturari, uni i i 
ortodoc i, anima i de acela i ideal al lumin rii i ridic rii intelectuale a 
poporului român3. Programul colii Ardelene are la baz  unitatea de 
cultur  a românilor i con tiin a lor na ional , animate de un crez 
cultural prin care Transilvania va contribui din nou la modelarea 
fizionomiei culturii na ionale, dar cu muta ii i implica ii literar-estetice 
negative4. Obsesia purit ii latine a dus la o ruptur  între limba literar
i limba vorbit . coala Ardelean  parcurge un itinerar în trei etape. Cea 

dintâi vizeaz  ac iunile episcopului unit Inochen ie Micu-Klein,
creatorul premiselor mi c rii, cel ce a pus în p mânt s mân a din care 
avea s  rodeasc  mi carea cultural-ideologic i politic  a colii 
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Ardelene1. Cea de-a doua etap , reformist , culmineaz  cu memoriul 
Supplex Libellus Valachorum, 1791, caracterizat  în plan cultural i 
istoric printr-un latinism extremist. A treia etap , cu un caracter intens 
cultural, culmineaz  cu iganiada lui Ion Budai-Deleanu. 

Episcopul de F g ra , Inochen ie Micu-Klein, s-a consacrat înc
de la începutul carierei sale eclesiastice emancip rii na ionale a româ-
nilor ardeleni. El este cel dintâi care emite tezele fundamentale i 
traseaz  programul de ac iune – politic, social i cultural al colii 
Ardelene. A cerut respectarea celei de a doua Diplome leopoldine, 
prin care se promitea românilor uni i cu Roma, egalitatea în drepturi 
cu celelalte na iuni. Dieta Transilvaniei a contestat-o i a blocat-o. Vor 
urma memorii, suplice (una dintre ele va fi Supplex Libbellus), înain-
tate Cur ii de la Viena, prin care se solicita reprezentarea românilor în 
guvern, în Diet i în func iunile publice, declararea lor ca a patra 
na iune, egalitatea plebei române cu plebea celorlalte popoare, resti-
tuirea p mânturilor ocupate de nobili, tergerea iob giei pe p mântul 
regesc (scaunele s se ti). Hronicul vechimii a româno-moldo-vlahilor al 
lui Dimitrie Cantemir va fi tratatul de istorie na ional  din care Micu-
Klein va argumenta vechimea, romanitatea i continuitatea românilor. 
Întrucât Dieta contesta revendic rile, dat fiind faptul c  românii erau 
considera i, prin cultur i moravuri, inferiori celorlalte na iuni, 
Micu-Klein începe o ac iune de culturalizare a uni num r crescând de 
cona ionali. Achizi ioneaz , prin schimb, cu posesiunile din F g ra
ale bisericii unite, satul i domeniul Blajului. Cere apoi declararea 
localit ii ca ora , un ora  românesc, o citadel  a culturii. Rostul 
colii i al culturii era emanciparea poporului român, edificarea 

unei con tiin e na ionale bazate pe câteva propozi ii fundamentale, pe 
care are meritul de a le fi rostit r spicat i definitiv, investindu-le cu o 
misiune nou  ce se va dovedi valabil  pentru to i românii: suntem cei 
mai vechi i cei mai numero i, reprezent m un popor ai c rui 
str mo i – romanii – au cl dit un imperiu i o civiliza ie2.
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Samuil Micu difuzeaz  în lucr ri scrise în limba latin , ideologia 
na ional i social . În aceast  ac iune se include Brevis historica 
notitia origini et progressu nationis Daco-Romanae seu ut quidem 
barbaro vocabuloo appellant valachorum, ab initio usque XVIII (1778). 
Istoria românilor cu întreb ri i r spunsuri (1791) a fot redactat
pentru a preg ti spiritele în sensul luptelor politice în curs de desf u-
rare. Scurt  cuno tin  a istoriei românilor (1796) este o sintez  a 
materialului din Brevis notitia. Ultima lucrare istoric , redactat  în 
patru tomuri, Istoria, lucrurile i întâmpl rile românilor, avea s  aduc
elogiul lui Nicolae Iorga: Pân  acum, cine scrisese istoria românilor, se 
ocupase numai de acei ce locuiau într-o singur  provincie. Nici m car 
o istorie a amânduror Principate nu fusese întreprins  de cineva… a 
cuprinde cu privirea i Ardealul, a îmbr i a tot timpul de peste 1500 
de ani ce trecuse de la Traian pân  la fanario i i pân  la mi carea 
de rede teptare din Transilvania, era, f r  îndoial , cel mai frumos 
plan istoric ce fusese conceput de vreun român pân  atunci1.

Romanitatea i noble ea limbii române au dus la încercarea 
reprezentan ilor colii Ardelene de a pune bazele unei ortografii etimo-
logice române ti prin introducerea alfabetului latin. Pentru a argumenta 
originea latin  a limbii române, Micu elaboreaz  un sistem ortografic 
etimologist latinizant. El este cel dintâi care tip re te o carte cu litere 
latine, „Carte de rogacioni” (Viena, 1779). Sistemul ortografic etimo-
logist este reluat dup  un an în Elementa languae daco-romanae sive 
valachicae i în introducerea la Acatistul. Gramatica lui Micu este 
cea dintâi gramatic  tip rit  a limbii române. Micu enun  principalele 
legi de evolu ie fonetic  ale limbii române. Regulile stabilite argumen-
teaz  sistemul ortografic etimologic. Scriind îns  etimologic, el n-a 
în eles s  schimbe i pronun area limbii române, ci numai s  dove-
deasc , prin forma scris , originea latin  a cuvintelor, structura 
gramatical  latin  a limbii noastre2. În istoria lexicografiei române, 
Micu este cel dintâi lexicograf, deoarece el va ini ia Lexiconul de la 
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Buda (1825). Prin traducerile sale, el v de te un sim  cu totul excep io-
nal pentru genuitatea limbii române ti1. Cunosc tor al limbii grece ti, a 
tradus Vechiul Testament dup Septuaginta. Pe linia ra ionalismului 
wolffian, Samuil Micu va contribui la laicizarea concep iei despre 
lume. Traducerile i prelucr rile sale au fost editate sub titlul Logica
(1799) i Legile firei sau Filosofia cea lucr toare 81800). Inten iile 
educative, caracteristice iluminismului se desprind din Propovedanii.
În cultura noastr , Samuil Micu r mâne cel dintâi istoric i filolog, 
cercet tor al originilor poporului român. 

Gheorghe incai a alc tuit o colec ie de documente ale istoriei 
românilor, în dou zeci i ase de volume, r mase în manuscris. Din 
acest corpus a selec ionat trei pentru a le tip ri sub titlul Rerum 
spectantium ad Universam gentem daco-romanam seu valachicam 
summaria collectio ex diversis authoribus facta. Pe baza acestui mate-
rial i a izvoarelor istorice, el a redactat Hronica românilor i a mai 
multor neamuri, încât au fost ele a a de amestecate cu românii, cât 
lucrurile, întâmpl rile i faptele unora fa  de ale altora nu se pot 
scrie pre în eles. Este cel mai complex edificiu de erudi ie al istoriogra-
fiei române ti pân  la opera lui Nicolae Iorga2, o lucrare de informa ie 
dar i de polemic tiin ific  cu to i istoricii str ini ce se specializaser
în combaterea tezelor vechimii i continuit ii românilor din Dacia3.

incai se distan eaz  de cre tinismul institu ional, considerat a fi un 
mijloc de asuprire a oamenilor. Oportunitatea formelor institu ionale 
ale confesiunilor biserice ti o aprecia adeseori în perspectiv  politic 4.
Preocupat de unitatea poporului român din Transilvania, incai le 
propune uni ilor s - i urmeze obiceiurile lor r s ritene. Mo tenitorii 
legitimi ai Imperiului roman de R s rit nu sunt grecii, ci românii: prin 
luarea arigradului de turci, s-au stins cu totul împ r ia str mo ilor 
no tri, carea cu mult  v rsare de sânge, dar cu mai mult  dreptate o 
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câ tigaser  pe seama noastr  a românilor, ca pe seama unor nepo i, 
nu pre seama grecilor, care f r  vreo c din i numai cu vicle ug, au 
r pscit împ r ia, ba i numele de la noi, c ci grecii nu sunt romani 
de vi , precum sunt românii1. incai recurge la o asemenea interpre-
tare a istoriei, împotriva grecismului, întrucât poporul român din 
sudul Dun rii cât i cel din Principate se sim ea amenin at. În volumul 
Gândirea româneasc  în Transilvania în secolul al XVIII-lea, Lucian 
Blaga consemneaz : cu acestea înv atul apuca pe drumul excrescen-
elor vizionare, luându- i în r sp r bunul-sim  istoric 2. Întregul text 

este impregnat de con tiin a na ional . Combate amestecul papilor în 
treburile Moldovei i Munteniei i respinge preten iile polone sau 
ungure ti, dup  care rile Române ar fi fost vasale statului polon sau 
celui ungar. Totodat  el îndeamn  la unire fr easc  pe românii din 
Principate. În acord cu programul din Supplex, pentru românii din 
Transilvania, cere autonomie administrativ , drepturi pentru cele 
dou  biserici, unit i ortodox , egalitate în drepturi cu na iunile 
politice. Problemele limbii române l-au preocupat în aceea i m sur . 
În anul 1780 este tip rit  la Viena Elementa linguae daco-Romanae 
sive Valachicae. În prefa a volumului, incai î i expune punctul s u 
de vedere privind originea românilor din coloni tii lui Traian. Cât 
despre limba român , incai sus ine c  aceasta este sor  cu italiana. 
Sunt inclu i i cu ovlahii. Prin ortografia etimologic  se încerca 
crearea unei tradi ii artificiale. Intra aici în joc o fic iune mai mult, 
la care mintea acestor înv a i f cea apel în dorin a de a demonstra 
noble ea poporului român i a limbii sale3.

În Istoria pentru începutul românilor în Dachia, Petru Maior 
sus ine originea pur român  a poporului român, pe baza argumentelor 
istorice, filosofice i psihologice. Aspira iile colii Ardelene se vor 
concretiza i în opera lui Petru Maior. El avea s  înmâneze genera-
iilor certificatul de noble e a poporului român. Românii sunt români 
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adev ra i din români adev ra i. Istoria pentru începutul românilor 
în Dachia are dou  anexe filologice: Diserta ie pentru începutul 
limbii române i Diserta ie pentru literatura cea veche a românilor. 
Limba român  de azi este mai apropiat  de limba latin  comun
decât italiana, va argumenta Maior. În cea de-a doua diserta ie, 
bazat  pe Descriptio Moldaviae a lui Dimitrie Cantemir, Petru Maior 
recomand  întoarcerea la alfabetul latin, cel chirilic fiind admis doar 
în c r ile de cult biserice ti. 

În volumul Izvoade, Lucian Blaga avea s  consemneze: latini tii 
c utau s  întrez reasc , prin transparen a limbii române ti, prototipul 
latin. Aprige i foarte proaspete înclin ri confesionale, o îndelungat
educa ie în climatul Cet ii Eterne, con tiin a exaltat  a obâr iei 
romane, un ra ionament de pecete luminist  – toate aceste momente, 
împreun , au îndrumat pe latini ti spre exager ri1. În articolul 
Revolta fondului nostru nelatin, publicat în revista Gândirea, nr. 10 
din 1921, 15 septembrie, Blaga avea s  accentueze dacismul nostru. 
Reprezentan ii colii Ardelene, tributari con tiin ei romanit ii s-au 
desprins de universul lingvistic românesc de pe un fundal de romani-
tate pur 2. 

Goana dup  certificatul de noble e intervine, f r  îndoial , i 
în acest paradoxal demers teoretic al lui Maior, ca unul din motivele 
ce prilejuiesc, nu întotdeauna în chip deplin con tient, alc tuirile 
ideologice ale colii Ardelene. Maior î i crea, prin compensa ie, o 
satisfac ie: iat , î i spunea el, acest popor român este cel mai despoiat 
de drepturi, dar care dintre popoarele de aici are un grai atât de 
nobil, cum este cel românesc, muma latinei clasice?3. 

Supplex Libellus Valachorum, redactat în 1791, este îns i 
con tiin a restituirii drepturilor istorice, înm nunchind aspira iile 
intelectualit ii transilvane, specificând c nu a c utat ea nicicând i 
nici nu caut  r sturnarea principatului, ci mai curând reintegrarea 
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(redintegratio) lui, când cere s  fie rea ezat  în folosin a drepturilor 
civile i regnicolare, pe care i-a r pit-o nu vreo lege oarecare, ci numai 
vitregia vremurilor1 Ideile luminate au p truns în Transilvania din 
Germania i Fran a. Ele au fost adaptate împrejur rilor locale. Pe 
plan politic i social, economic i cultural, românii se g seau într-o 
situa ie de inferioritate fa  de na iunile politice. Stimulul întregii acti-
vit i, orale i scrise, a întemeietorilor colii Ardelene a fost spiritul 
militant. Micu, incai, Maior, Budai-Deleanu i to i ceilal i ardeleni 
lumina i ai epocii luminilor n-au profesat tiin a pentru tiin , 
istoria pentru istorie, lingvistica pentru lingvistic i nici chiar teologia 
pentru teologie; i-au subsumat toate preocup rile, toate eforturile, 
toate ambi iile cauzei prop irii na iunii2.

A treia etap  a iluminismului, dup  respingerea memoriului 
Supplex Libellus Valachorum este reprezentat  de Ion Budai-Deleanu. 
Dac  opera lui Neculce a fost cântecul de leb d  al literaturii epocii 
feudale, iganiada, poate fi socotit  o crea ie a veacului lui Voltaire, 
c ruia Budai-Deleanu i-a fost contemporan3. George C linescu avea s -l 
considere pe autor un spirit cu des vâr ire occidental, un veritabil 
om de litere. A fost un c rturar pasionat de istorie, drept i filologie. 
Frecventator al unor atât de variate laturi ale culturii umane, în care 
cunoa terea erudit  se conjug  cu o elevat  disponibilitate de crea ie, 
acest înzestrat enciclopedist român pare s  fi avut cea mai larg
cuprindere a conceptului însu i de literatur  – de unde i dimensiunea 
ideologico-artistic  a epopeii sale eroi-comice4. Ac iunea poemei 

iganiada se petrece în Muntenia, în timpul domniei lui Vlad epe
i nareaz  întâmpl rile pline de haz ale o tirii iganilor, c rora domni-

torul le-a dat libertate i p mânt spre a ezare pentru a nu fi tr dat fa
de turcii care invadaser ara. Dimitrie Popovici consider  c iganiada
poate fi un tratat de politic  iosefinist  în care criticile batjocoritoare 
în gustul lui Voltaire se asociaz  unei analize a organiza iei sociale 
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în spiritul lui Montesquieu1. Înarma i de Vlad Vod , iganii iau ei în i i 
ini iativa organiz rii unui stat. Poetul recurge la toate mijloacele 
proprii epopeilor comice, fie din antichitate, fie din timpuri moderne, 
spre a- i desf ura fabula ia, în care diverse ac iuni i peripe ii se 
între es, alternându- i sau împletindu- i semnifica iile, când grave, 
când rizibile2. Dumnezeu cu o tile îngere ti va fi de partea lui Vlad. 
Satana cu o tile sale diavole ti îi va sprijini pe turci. Fanatismul i 
supersti ia sunt ridiculizate. Diavolul Belfegor, st pânul credin elor 
de arte scruteaz  oamenii: Fie care crede în vreo lege/care o socote te 
preste toate/ i tot însul, prin minea-amege/ Sau l turi  din cale s-aba-
te:/ A a-l întunec! De nice simte/C  are vre-o precepere sau minte/ 
fanatismul i supr st ciunea/ceste a mele dou  slujitoare3. Despre 
înal ii prela i, ironia lui Budai-Deleanu va izbi din plin: Aurul acum 
st pâne te în lume;/prin aceasta cump r eu toate inimile…/Papa vinde 
darurile sfinte/Pentru g lb na i; iar Patrirhul/Din Vizan , le cump r
înainte./Din episcop pân  la Eclisiarhul;/To i î i prevând cele cump -
rate/Ce trebuiea s  fie în dar date4. Pentru cel care pledeaz  pentru 
monarhie, monarhul absolut are urma i nevrednici: El având toat
puterea în mân /De ar fi i strâns m car cu ce lege;/Cu nici o lege 
mai mult se înfrân ;/Cu nici o socotin  s  drege,/Ci calc  toate, ba 
înc i cele/A cet ii mai sfinte tocmele5. Budai-Deleanu persifleaz
i st rile de confuzie, când unul dintre oratori propune o orânduire 

demo-aristo-monarhceasc . Pledoariile sfâr esc în înc ierarea dintre 
cei care doresc i nu izbutesc s  întemeieze un stat al lor. Condi ia 
uman  este deplâns  în note de lamento: Când v d omenirea tic loas ,/ 
Cu totul oarb i întunecat ,/Dup  mii i mii de ani abea scoas /Din 
pruncie, cu vr ji afundat ,/Plâng cu lacreme necontenite,/Cum plângeai 
oarecând Eraclite6. Adev rul este, în viziunea autorului, în afara 

                                                



315

oric ror dogme: Înve i dogme, care nice o minte/Le cuprinde, obecea-
iuri afar /De fire i crez mânturi sfinte,/ Întru nice o tiin  adev rat ,/ 
Nice o pricepere i sim ire/Potrivit  cu omeneasca fire./Tu înve i pe 
om ca el s  nu vaz /Când vede, s  nu tie când tie;/iar cându-i de a 
crede, s  nu creaz ,/Zicându-i c  mintea-i nebunie,/Sim irea-i patim
ru inat ,/Firea-i totdeauna necurat 1. În Gândirea româneasc  în 
Transilvania în secolul al XVIII-lea, Lucian Blaga remarc : Ion 
Budai-Deleanu a cucerit min ii sale o libertate de mi care, ce nu va 
mai c dea în niciuna din mrejele dogmatismului2. În viziunea Ioanei 
Em. Petrescu, iganiada este, în esen , o întrebare deschis  asupra 
perspectivelor umanit ii de a ajunge la fericire, o întrebare n scut
în climatul secolului al XVIII-lea, în care ideea fericirii – a fericirii 
sociale în primul rând – devine o obsesie, iar c ile ce ar putea 
conduce spre ea sunt exploatate metodic i postulate în sisteme ale 
c ror ecouri se r sfrâng i asupra veacului urm tor(beylisme-ul nu e 
decât un sistem al fericirii prin care Stendhal se define te ca un 
discipol al secolului filosofilor). Se va în elege u or, în lumina acestei 
constat ri, de ce structura tuturor personajelor lui Budai-Deleanu 
este cea a aspira iei 3. Personajele iganiadei acced la fericirea ce 
întruchipeaz  destinul umanit ii, cel al optimismului iluminist. Trei 
motive alegorice tradi ionale se între es în structura poemei: motivul 
drumului spre o int  ideal i motivul luptei, prin care patosul idea-
lului este verificat i afirmat4. Motivele eposului clasic i cavaleresc 
sunt prezentate într-o manier  ironic . Drumul spre ideal este de fapt 
o goan  nebun  dup  carul de bucate iar lupta, o p ruial , o înc ierare 
f r  niciun temei. Cele trei motive se asociaz  mai multor variante 
(r scrucea i drumul gre it – calea b tut i desf tat  aleas  de 
Be cherec – drumul pierdut în p duri miserioase, drumul întrerupt în 
popasuri lungi în castele n lucite) drumuri care semnific deruta sau 
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e ecul eroilor. Speran a organiz rii într-un stat e ueaz i revin la 
haosul primar. Pentru Ion Budai-Deleanu, cauza e ecului este nebunia, 
care îndep rteaz  de elul propus. Provenit  din lipsa auto-
cunoa terii, nebunia însemneaz , a adar, o stricare a armoniei, o 
dezechilibrare a fiin ei umane în care pasiunile ajung s  domine 
asupra facult ilor ra ionale (simboluri evidente ale pasiunilor care 
determin  r t cirea – împiedic , deci, cunoa terea adev rului-sunt 
în iganiada, codrul n lucit sau castelul fermecat)1. Parpanghel, 
îmbr cat în armura Argineanului, devine un erou. În înc ierarea iga-
nilor, e singurul care se opune nebuniei generalizate. Domnitorul Vlad, 
d t tor de lege, înf ptuie te, în raport cu societatea pe care o conduce, 
o ac iune de organizare, similar  ac iunii cosmicizante, înf ptuit  la 
scara existen ei universale, de principiul sacru al Armoniei2. Domnito-
rul Vlad întruchipeaz varianta întemeietorului, prezent  în vechea 
literatur  greceasc 3, al c rui destin de purt tor al legii, este unul 
tragic. Ion Budai-Deleanu prefigureaz  concep ia romanticilor, 
conform c reia poporul martir este eroul tragic al istoriei. Scriitorul 
aduce un criteriu nou: cel al devenirii istorice. Poporul, cu a c rui 
promi toare imagine eroic  se încheie iganiada, nu este poporul 
martirizat al romanticilor, purt torul, în stare de instinct, a ideii 
divine, ci poporul educat, luminat, civilizat, care a trecut prin coala 
politic  a iluminismului4. 

Transilvania este coloana de sus inere a boltei de templu ce 
trebuia durat5. S-a recunoscut unanim energia exploziv  pe care 
aceast  provincie, o aduce cu coala Ardelean , în mi carea de idei 
a na iunii, dar i în fertilizarea unor capitole literare ca poezia ori 
romanul, propulsarea epicului, socialului, etnicului i eticului6 a a cum 
certific  Mircea Zaciu în volumul Ordinea i aventura. Transilvania, 
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ar  a genezei, a desc lec torilor, a autenticit ii etnice, a suprema iei 
numerice, relevat  de Samuil Micu, ramur  ce nu s-a deprins 
niciodat  de marele trunchi al neamului1 se înscrie în ordinea semni-
fica iei prime de c tre c rturarii secolului al XVIII-lea. 

În istoria Transilvaniei, gândirea colii Ardelene are v dite 
accente de modernitate, aceasta mai ales dac  facem o compara ie 
cu gândirea unor ideologi cu ochii întor i spre trecut, ai na iunilor 
politice. În aceast  ordine de idei se poate sus ine c i erorile, exa-
ger rile i exalt rile colii Ardelene au jucat un rol pozitiv, întrucât 
ele au contribuit la conturarea i afirmarea unei con tiin e na ionale 
de sens modern, fa  de ideologia conservatoare i de sens feudal a 
na iunilor politice2. Con tiin a istoric  este o component  dominant
a spirtului transilvan. Mircea Zaciu îl citeaz  pe filosoful Pierre 
Emmanuel: con tiin a destinului speciei – când ea dep e te ra iunea, 
pentru a învesti fiin a întreag , o încarc  pe aceasta cu o putere 
neprev zut , care contrazice ineluctabilul i for eaz  drumul spre 
libertate. Paradoxul con tiin ei e c  omul destinului e în acela i timp 
i omul libert ii; singuratecul e con tiin a speciei, el o îndep rteaz

pe aceasta de soart i o face în stare s - i f ureasc  singur
viitorul. C ci con tiin a nu tie s  se vrea altfel decât st pân ; i 
cînd specia a prins con tiin  într-un om, ea aspir  s  domneasc
prin el, detronând fatalitatea. Astfel se na te o situa ie mitic : un om 
singur devine terenul unei formidabile contradic ii, între greutatea 
proprie destinului i for a ascensional  a con tiin ei, între devenirea 
speciei i voin a de crea ie care r scoal  con tiin a împotriva limitelor 
sale înn scute3. Acest paradox al con tiin ei a fost transpus de 
reprezentan ii colii Ardelene, în condi iile asupririi na ionale, când 
con tiin a speciei, respectiv, con tiin a etnic  îi r scolea împotriva 
tuturor z gazurilor ce li se puneau în calea liberei afirm ri4. 
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Iluminismul românesc împlete te elementele culturii barocului 
i ale tradi iei umanismului istoriografic cu ideile noi ale Aufklarung-

ului. Universalismul ra ionalist prin care se caracterizeaz  iluminismul 
este mai adânc implantat în structurile i aspira iile na ionale1. Temele 
predilecte în activitatea intelectual  a ilumini tilor români sunt origi-
nea latin  a poporului român, a romanit ii i continuit ii sale în Dacia. 

Iluminismul românesc reprezint  un fenomen de autentic unitate 
cultural  româneasc , subordonat  unor eluri sociale, na ionale-pa-
triotice, p truns  de spirit laic i exercitând o trainic  influen  asupra 
activit ilor i orient rilor umaniste ale culturii române2. 
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Anca SÎRGHIE 

Les ballades de Radu Stanca 
et leurs modèles allemands 

Tout en partant des modèles allemands folcloriques et cultes, acquis 
par son éducation littéraire et valorisés de maniere créatrice dans son 
œuvre, Radu Stanca a modernisé ce genre ancien, en lui donnant une 
nouvelle vie dans la litérature roumaine contemporaine. 

Pu ine specii literare cu o evolu ie sinuoas  în istorie au dovedit 
capacitatea de metamorfozare a baladei. Culminând în Evul Mediu, 
ea rena te sub condeiul romanticilor, ca s  se restructureze spre a 
primi noi valen e semantice în secolul din urm . În perimetrul litera-
turii române, balada este o specie multimilenar , conform unor studii 
recente. Ea este fecund reprezentat  în sfera oralit ii folclorice1. 
Me terul Manole conserv  mitul fundamental pelasgo-thraco-dacic 
sau dacoromânesc al jertfei zidirii, atestat arheologic în Dacia / 
Dacoromânia, de aproape apte milenii. Atât cât se poate stabili în 
timp, fenomenul circula iei unui motiv literar folcloric, cel baladesc 
poate fi stabilit, mai exact, în orizontul anului 4950 î. Hr. În acela i 
circuit folcloric pot fi întâlnite Soarele i Luna, Toma Alimo , Corbea, 
Iancu Jianu, Radu Calomfirescu, Pintea Viteazul, Constantin 
Brâncoveanu, Ghi  C t nu  etc. În sfera cult  s-au impus mai ales 
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Andrii Popa de Vasile Alecsandri, Nunta Zamfirei de George Co buc, 
Pintea de t.O. Iosif, Ric  de Miron Radu Paraschivescu, Balada trupu-
lui care s-a frânt pe roat  de Radu Gyr, Mistre ul cu col i de argint
de tefan Augustin Doina , Moartea c prioarei de Nicolae Labi , 
Balada neîncol it  de Nichita St nescu. 

Poezia a fost pivotul debutului artistic atât de timpuriu al lui 
Radu Stanca, dar în mod paradoxal nici pân  în prezent nu au fost 
antologate toate poeziile i nici m car eseurile sale, care gardeaz
teoretizant crea ia lui original . Viabilitatea baladei ca specie în 
evolu ia literaturii române contemporane este u or de atestat. În 
perioada interbelic , gândiristul Radu Gyr a publicat volumul Plânge 
Strâmb -Lemne, 1927, în care este valorificat  urie enia personajelor 
de basm folcloric românesc. Atunci când Radu Stanca se forma ca poet, 
el nu a fost atras de Sfarm -Piatr , de Zmeu, de Ileana Cosânzeana i 
de Verde Împ rat. „Veniaminul” poeziei clujene în perioada crea iei 
sale adolescentine nu s-a inspirat nici din dezl n uirea puterilor 
n prasnice ale uria ilor ancestrali1. În fapt, Radu Stanca putea s
cunoasc  poeziile lui Radu Gyr2, poetul care a instituit prima resu-
rec ie baladesc  dacoromâneasc  a veacului s u, propunându- i în 
stil gândirist s  revitalizeze balada ca specie. Era în 1943, când Gyr 
publica ilustrativ celebrul s u volum de Balade, structurat în cinci 
cicluri, intitulate edificator pentru orizontul lor tematic Fuga Lupului, 
Cântece, ar , Mân stiri i Fântâna cu pandur. Programaticul autoh-
tonism al gândiristului Radu Gyr a culminat în ciclul Fântâna cu 
pandur, unde protagonistul baladei va întruchipa for a unui nou 
Zalmoxis, al ptat de ursoaic , a a cum este surprins i într-o celebr
statuet  cogaionic  apar inând culturii Turda -Vincea: „ ase ani am 
supt la maic  / i-un alt an la o ursoaic . // Foaie verde a cucutii, / al i 
opt ani am supt din butii / vin cu sânge de vultur, / s -mi stea fruntea 
în azur, / vin cu sânge gros de lup, / s -mi sbârleasc  pânda-n trup. // 
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Frâng, pe dup  gât, un trunchi, / i-mi d  codrul în genunchi. / În frigare 
coc jivine, / chem r stoacele cu mine. / Umbra 'nalt  prin sloduni / 
mi-o ling pe teri i furtuni. / Birui râpele la trânt , / mun ii m  poftesc 
la nunt . / Beau din plosc  zarea-ntreag , / îndes luna în d sag . / Cu 
urcana, urc  vie, / Svârlu-n rai la Sân-Ilie. // Cântul meu în rotocoale 

/ vâjâe i d  târcoale. / Suflu cer peste voroave, / din luceferi fac pot-
coave, / c  în grajdurile mele / roibii-s potcovi i cu stele / i ocale 
mari de vise, / pentru drumurile-nchise. // Noaptea, dorm pe-un bra
de joarde / lâng  sufletul ce arde. / i prin somnul cu poiene / ies, din 
lacuri, Sânziene. / Vin, uitându- i apele, / s -mi s rute pleoapele / i 
s -mi dea comorile: / umerii cu zorile, / ochii cu livezile, / sânii cu 
z pezile, / gura cu m rgelele, / coapsele cu stelele...” (Vlag ) Enume-
r m din acest ciclu i alte titluri semnificative ale baladescului 
gyrian: Corbea, Balada ghiocului cu moarte-n arigrad, R va  de la 
C lug reni, La Dr g ani, odat , Balada trupului care s-a frânt pe 
roat , Fântâna cu Pandur, Domnul de Rou , Balada fetei de la Jiu, 
Balada fratelui care-a murit de cium  etc. 

Din cu totul alt orizont spiritual se desprindea într-o aceea i 
perioad  de timp lumea baladelor lui Radu Stanca. Neîndoios, Radu 
Stanca s-a impus ca baladist al Sibiului, pân  azi neîntrecut. Cu ce 
zestre nativ i cu ce acumul ri livre ti s-a afirmat el ca baladist? Ion 
Negoi escu îi scria din Cluj în 24 iulie 1946 cu nostalgia evoc rii 
Cercului literar de la Sibiu: „A fost permanent acea adev rat  via
„cerchist ” a mea, printre fantomele trecutului, de la Schiller la 
Goethe i de la Goethe la Schiller, între care sta fantoma cea mai 
apropiat i mai vie pentru mine: Radu Stanca. Crede-m  c  sunt 
cuprins de o puternic i r scolitoare emo ie, când scriu aceste 
rânduri.”1 A adar, Goethe le-a fost celor doi cerchi ti ferment i 
model de crea ie. Baia lor de lectur  cuprinde pe Meister Eckhart, pe 
Sfânta Tereza într-un ir mult mai lung de autori, iar audi iile muzicale 
erau la ei o constant , dovedindu-se a fi chiar anotimpul spiritual 
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înalt în care ei tr iau. Iat  un tip de intelectual, care acum, la început 
de secol XXI, este pe cale de dispari ie, c ci noile genera ii au alte 
repere de informa ie i de loisir, mult mai epidermice, dobândite f r
efortul lecturii aprofundate. S  înaint m pe linia cre terilor spirituale 
i artistice ale lui Radu Stanca. Absolvind liceul la Cluj, unde a 

început i Facultatea de Litere i Filozofie, mutat  la Sibiu în anii 
celui de-al II-lea R zboi Mondial, studentul Radu Stanca s-a apropiat 
în atmosfera cultural  a ora ului de pe Cibin mai mult de literatura 
german i în via a public  s-a dedicat teatrului. 

Eu l-am cunoscut plimbându-se meditativ pe strada Cet ii din 
Sibiu sau pe aleea cu castani de la Bulevard. Adolescenta care eram pe 
atunci în elegea c  omul acela firav i înalt, având uneori la bra  o 
frumoas  actri i ducând în c rucior pe Barbu, b iatul lor, de fapt a 
format estetic genera iile noastre postbelice ca regizor al Teatrului de 
Stat din localitate. Dar noi, liceenii deceniului VI, nu puteam realiza 
cât de fecund  fusese atmosfera de burg medieval a ora ului de pe 
Cibin pentru talentul poetului baladist. Cu totul semnificativ este faptul 
c  regizorul Stanca, stabilit la Sibiu, î i sf tuia astfel pe prietenul cel 
mai bun, pe Ion Negoi escu, revenit la Cluj dup  1945: „S  r mânem 
ni te izola i, ni te «sibieni» în adev ratul sens al cuvântului. Nu- i 
închipui ce drag mi-a devenit, cu toat  pustiirea lui, Sibiul. Oricând 
i cu orice prilej, voi c uta ca re edin a mea din România s  fie aici. 

E singurul loc din ar  unde pot s  simt un cadru i o atmosfer  acor-
dat  pe m sura vocii mele din untru. i nu voi nega c  e singurul loc 
care a influen at întrucâtva mecanismul nostru sufletesc. Niciodat
Clujul cu platitudinea lui, cu lipsa lui de stil i atmosfer , niciodat
Bucure tiul cu stupidele lui clamori balcanice nu vor putea s -l ega-
leze.” Lui Stanca Sibiul îi confer  puterea genial  a unei anticip ri, 
care la cap tul celor ase decenii care ne despart de momentul 
confesiunii f cute lui Ion Negoi escu, sun  azi extraordinar. Ideea 
m rturisirii lui evolueaz  spre o previziune uimitoare, ce ne oblig  s -l 
sim im pe Radu Stanca prezent azi în acest loc binecuvântat, în Sibiul 
cultural, în Sibiul culturilor: „S  punem, prin urmare, în mi care toate 
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for ele de care dispunem, ca s  ne sim im odat  în mijlocul acelei 
Europe pe care râvnir m s  o realiz m atât de mult i aici, în acest col
de ar . Europenizarea-iat  idealul pe care îl propun în Istoria contempo-
ran  a României pe care m  gândesc s  o scriu.”1 O form  în care el 
a asigurat poeziei sale deschidere europen  este i modul cum a 
asimilat acumul rile livre ti, a adar i modelele baladei germane. Cel 
mai bun prieten poet al lui din Cercul literar, tefan Augustin Doina
î i amintea de versurile rostite nem e te în gura mare pe str zile 
Sibiului prin 1943 de Radu Stanca, versuri din lirica germanului 
Hermann Conradi, mort la 38 de ani. Iat  un neb nuit prolog la destinul 
ce-i va fi h r zit lui Radu Stanca. Tot Doina  evoca exerci iul lor de 
amici ie creatoare, când, pornind de la acela i vers sau enun  celebru, 
se întreceau s  scrie fiecare în stilul s u câte o poezie. Doina  nu 
putea s  nu remarce în termeni superlativi la Radu Stanca o „fabuloas
capacitate de a inventa situa ii poetice”, al turi de faptul c  inspira ia 
lui era nutrit  de „o cultur  poetic  extrem de bogat , precum i de o 
preg tire estetico-filozofic  în stare s  opereze, cu fine e i p trundere, 
în planul afirma iilor teoretice.” Ca baladist, Stanca luase nu doar teoria 
baladei de la Goethe i practica genului de la Börries von Münchhausen, 
ci i experien a speciei, a a cum o exersaser  poe ii francezi i germani 
din secolele XI, XII i XIII, nu numai ca ton trubaduresc, ci i ca tehnici 
cavalere ti de a exprima adora ia fa  de femeia visat . De aici, speciala 
form  de lamenta ie i similitudinile cu nara iunile Aube, Planh, 
Sirventes i Romances ale provensalilor i de genurile Lied, Leich 
germane. Concluzia este c : „de cele mai multe ori, cântecul de dragoste 
al lui Radu Stanca e un fel de omagiu de tip cavaleresc german (Dienst) 
i e realizat cu ajutorul unei recuzite medieval-romantice specifice 

(chiar dac  ia o desf urare baroc .” Exist  balade ce seam n  cu 
cele ale poe ilor vagabonzi, ale c lug rilor goliarzi, care fie în latin , fie 
în german  cântau cele 3 W, adic  Wein, Weib i Würfel (vinul, femeia 
i zarurile). Doina  indic  o surs  a baladelor stanciene: „Numele pe 
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care prietenul meu le pronun a, din când în când, erau cele ale lui 
Walter von de Vogelweide, Wolfram von Eschenbach (sec. XII-XIII) 
i al mai tardivului Angelus Silesius (sec. XVII).”1

Se cere men ionat faptul c  Radu Stanca a cunoscut baladele 
populare germane cu figuri istorice, legende i epopee, cu haiduci r z-
vr titori, r spândite dup  crearea tiparului pe foi volante, pe Fliegende 
Blätter, cântece de dragoste, (Liebeslieder), de jale (Klagelieder), de 
joc (Tanzlieder), de pahar (Trinklieder). Atunci când se inspir  din 
lumea basmului în ciclul Baladele regelui, versurile sunt împânzite de 
cuvinte ale vie ii medievale, (donjon, paj, rege, botfor, burg, turn), str -
jerii au halebarde, regele se adreseaz  cardinalului i regina se nume te 
Runa. Preferin a lui Stanca pentru rege, nu pentru împ ra ii basmelor 
române ti, confer  poeziei lui o atmosfer  de gotic medieval în 
Baladele regelui, cum observa cu dreptate i Ovid S. Crohm lniceanu. 
Cât de profund  era cunoa terea literaturii germane ne-o dovede te 
nu numai traducerea piesei Maria Stuart de Schiller, dram  istoric  pe 
care o va pune în scen  la Sibiu, ci i modul cum relateaz  împresiile 
sale de lectur : „Din fericire am început în ultimul timp s  citesc. 
Destul de asiduu, de i pu in cam împr tiat i f r  sistem. Astfel 
dup Dichtung und Wahrheit am s rit de-a dreptul la Otage a lui 
Claudel, o dram  mult mai pu in izbutit  ca L’Annonce…E totu i o 
bun  doz  de artificialitate în poetul celor „cinci mari ode„. Tirada 
tragic , apoi, e întotdeauna înlocuit  cu un soi de „ectenii” care pân
la urm  mole esc revoltele i moaie dramatismul. De la Otage am 
trecut la Infernul lui Dante, f r  comentarii, i apoi m-am oprit la o 
Iphigenie a lui Hauptmann (nu cea din Delphi, ci una din Aulis), bine 
f cut , de i f r  s  izbuteasc  s  ajung  pân  la acea „fericire 
tragic ” pe care o atinge Iphigenia lui Goethe. Eroarea const , cred, 
în faptul c  în loc s  foloseasc  un deznod mânt anecdotic firesc, 
Hauptmann a utilizat în final o apoteoz  simbolic . Altfel, cum spun, 
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bine construit i desigur cu mult respect pentru ceea ce tim înc  din 
Euripide.”1Formele prescurtate ale unor titluri de opere apar inând patri-
moniului universal, consemnate în dialogul lor epistolar, dovedesc 
familiaritatea lor profund  cu acest domeniu. 

Din ianuarie 1945, gruparea literar  de la Sibiu are i un organ 
de pres , „Revista Cercului Literar”, pe cât de restrâns  ca timp de 
apari ie, pe atât de valoroas . În primul ei num r a fost publicat arti-
colul-program Perspectiv , unde se identific  direc ia urmat  de tinerii 
este i: «aparent nici o voin  de inovare, nici un experimentalism, 
nici o veleitate avangardist ; dimpotriv , o voin  de ordine, de încadra-
re în permanen ele culturii”2. Nicolae Balot  aprecia faptul c  „estetis-
mul Cercului Literar ancora arta într-o sfer  care dep e te infinit 
artisticul i, în acela i timp, dezancora arta l sând-o s  pluteasc  în 
voie pe o mare a libert ilor estetice, jucându-se – prin ironie, parodie 
i cochet rie dezinvolt  – cu riscurile autoanihil rii artei; dovada cea 

mai peremptorie a acestui estetism ambiguu al poe ilor i criticilor 
Cercului Literar din Sibiu o g sim în tezele „cerchi tilor” privind 
resurec ia baladei.»3 În eseul lui Radu Stanca Resurec ia baladei, un 
articol program al mi c rii, publicat mai întâi în Revista Cercului 
Literar, nr. 5 / mai 1945, balada i se înf i eaz  ca „o poezie liric  în 
care starea afectiv  câ tig  un plus de semnifica ie prin utilizarea unui 
material artistic învecinat (dramaticul)»4, baladescul reprezentând «în 
fond, o stare liric  dramatic », «o stare perpetu  de conflict dramatic», 
elementul dramatic fiind «de natur  anecdotic », având «conflict cu 
semnifica ii poetice i nu dramatice (ca în cazul poeziei pur dramati-
ce)...” Reformarea baladei ca i cea a tragediei în sens modernizator 
cerchist s-a transformat într-o mi care efervescent . Mircea Tomu
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observa c  „în spa iul de manifestare a poeziei române, rar s  fi fost 
inte supuse unui deranjament ironic mai necru tor decât sentimen-

talismul, metrica clasic i balada. i totu i, Radu Stanca a încercat, 
cu temeritate de cavaler, reabilitarea lor.”1 În acest sens Radu Stanca 
va conferi celor trei elemente func ionalit i i nuan ri inedite, spre a 
nutri astfel poezia modern  pe care el o concepea drept o prelungire a 
celei perene, eterne. De la Goethe el mo tene te ideea clasific rii 
baladelor în func ie de form , nu dup  con inut. Goethe în Betrachtun-
gen und Ausleygung, 1821, afirma:”Balada are ceva misterios, f r  s
fie mistic ; aceast  ultim  însu ire a unei poezii st  în form , cealalt
în tratare. Misterul în balad  izvor te din modul expunerii”.2 Goethe 
constata c  misterul baladesc le era foarte familiar poe ilor germani. 
Stanca asimileaz  profund aceste modele, dar le folose te creator. 
Cântecul Gretei este o balad  teuton . Co marul tiranului este o balad
în stilul goetheenei Erlkonig, prin crescendo-ul asigurat tensiunii 
dramatice a nara iunii. Ce îi asigur  originalitatea? Urmând linia 
teoretic  a profesiunii sale de credin , Stanca a relevat capacitatea 
baladei, ca specie prin excelen  a genului epic, de „a se deghiza” în 
spa iile lirico-dramatice, cultivând trinomul baladesc: 1. lamenta ia 
(eroului cu fruntea pe-o limit  tragic : Lamenta ia Ioanei d’Arc pe rug, 
Lamenta ia poetului pentru iubita sa, Pisica, Canossa, Nocturn , 
Pistolul, Triste e înainte de lupt , Un cneaz valah la por ile Sibiului
etc.) Este genul cel mai adecvat formulei sale suflete ti elegiace, plân-
gerea în masc  a propriei suferin e ascunse. S-a observat c  Radu Stanca 
a ilustrat lamenta ia „mai asiduu i cu succes maxim”.3Astfel, în 
poezia Un cneaz valah la por ile Sibiului închipuie un lupt tor medieval 
care, dup  încerc ri eroice, a ajuns aproape de împlinirea elului, 
anume asedierea cet ii mult râvnite, dar tocmai atunci cneazul este 
fascinat de o muzic  serafic , ce se va dovedi fatal . Cneazul 
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prime te cu voluptate moartea, simbolizând superioritatea artei fa
de r zboi. Fecioara din Orleans nu este în optica din Lamenta ia 
Ioanei d’Arc pe rug simbolul patriotismului, ci Stanca este original 
prin felul cum trateaz  o ipostaz  a feminit ii ultragiate. Suferin a 
fecioarei se transfigureaz  în împlinire feminin  acum când Ioana se 
simte îmbr i at  de fl c ri. Totu i lamenta iile stanciene nu poart
amprenta baladelor lui François Villon, cu inuta lor trubaduresc
mediteraneean  bogat  în refrene, folosite nu numai pe parcursul 
textului ci i la final. Radu Stanca este captivat de modele germane, 
ce nu respect  rigori prozodice i au o mare diversitate tematic , 
precum Der gutte Kamerad a lui Uhland, Der Zauberlehrling de 
Goethe, Das Posthorn de Lenau etc.1 – 2. alegoria-legendar
(povestea întâmpl rii / evenimentului la cea mai înalt  tensiune: 
Balad  studen easc , Buffalo Bill, Dou sprezece umbre, Fata cu 
vioara, Regele vis tor, Trandafirul i c l ul, Trenul fantom , Turn 
înecat, Vraja vr jilor etc.) – 3. dramaticul eroic (adic Balada celor 
apte focuri, Balada lacrimei de aur, Capul de fat , Cea mai 

frumoas  floare, Co marul tiranului, Domni a blestemat , Infidelul, 
Mic  balad  de dragoste, Pajul cu p rul de aur, R zbunarea 
arpelui, Sfatul rii, Spada regelui etc.). Acela i estet cerchist, 

singurul r mas în via  ast zi, Nicolae Balot , sublinia faptul c
«balada nu e pentru Radu Stanca un pretext istoric sau nu devine – pe 
plan tematic – o nara iune, ci un lied scenic; poetul se închipuie Un 
cneaz valah la por ile Sibiului, atât de vr jit de coralul fecioarelor 
cet ii, încât nu simte cum un du man îl înjunghie; în alt poem ascult
un cântec misterios de org , transpus la 1707; într-o balad  studen easc
î i b nuie te sfâr itul cântând moartea unui student inventator de visuri 
i practicant de alchimii erotice...»2 Dar balada care „l-a impus”, care 

a r mas în memoria „cerchi tilor” i a contemporanilor s i, îndeosebi, 
prin presentimentul thanatic de dup  „fantastica masc ” a eroului / 
autorului/, este «Corydon»: „Sunt cel mai frumos din ora ul acesta, / Pe 
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str zile pline când ies n-am pereche, / Atât de gra ios port inelu-n ureche 
/ i-atât de-nflorite cravata i vesta, / Sunt cel mai frumos din ora ul 
acesta. // (...) // C-un tainic creion îmi sporesc frumuse ea, / Fac baie 
în cidru de trei ori pe noapte / i-n loc de scuipat am ceva ca un lapte, / 
Pantofi cu baret  mi-ajut  svelte ea / i-un drog scos din sânge de 
scroaf  noble ea.” Tenta ia onomatopeelor aminte te de Lenore, iar 
rimele populare din Balada lacrimei de aur vin din folclorul românesc. 
Balade filozofice a scris Schiller, autorul poeziei Tabloul sub v l din 
Sais. Deosebite de baladele lui, poetul suab Uhland nara la modul 
didactic i cu mult  convingere o fabul  epic  spre a exprima idei în 
stil moralizator inspirându-se din istoria popoarelor nordice, scandi-
nave (Regele orb, Cavalerul negru, Cele trei cântece, Copila hangi ei,) 
altele exotice ca muzic  fluid  a cuvintelor (Don Massias, Podul 
peste Bidassoa) ori proletare ca glorificare a muncii (Cosa a). Apar 
în baladele lui Uhland portrete de r zvr titori (Bertrand de Born), de 
figuri stranii (Iunc rul Rechberger, Contele Eberstein, C ma a ferme-
cat , Norocul de la Edenhal Blestemul bardului), dar i figuri istorice 
(Fal vab , Taillefer). 

Se cere men ionat adev rul c  baladistul sibian nu i-a imitat 
modelele. Consider c , spre exemplu, Balada studen easc  pe care a 
creat-o Radu Stanca seam n  mai degrab  cu romanticele personaje 
tenebroase ale lui Hoffmann i Chamisso. Anecdotele baladelor lui 
au mereu ca motiv moartea, dar tratat  într-o manier  inedit , înc rcat
de mister, plasat  într-o atmosfer  stranie, a a ca în Fata cu vioara, 
poezie în care un tat  î i blestem  copila s  tr iasc  numai atât cât 
cânt  la vioar . Dar corzile viorii se rup de atâta cântat i fata nu reu-
e te s  le înlocuiasc  cu fire din p rul ei blond. Astfel ea cade moart . 

Aidoma, în Trandafirul i c l ul sau Dou sprezece umbre. 
Marele câ tig al poeziei române ti datorat resurec iei Cercului 

literar de la Sibiu, îndeosebi lui Radu Stanca i lui Augustin Doina
const  în extinderea sferei baladescului de la o scar  na ional , atât 
de elocvent ilustrat  de Radu Gyr, spre exemplu, la o scar  planetar , 
chiar cosmic . Ilustrativ  în acest sens este i balada stancian Turn 
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înecat. Turnul simbolizeaz  acel axis mundi, având în crucea-i celest
o cr ias  adormit  „de dou  mii de ani”, Runa, un soi zeiesc de 
„s mân  a lumii”, sortit a rodi dup  „cataclism” (aluzie, poate, chiar la 
al Doilea R zboi Mondial): „Turnul dormea-ntre ape lini tit / i numai 
câteodat  fe e sumbre / Se ab teau sub zidul lui tihnit, / S -l tulbure 
cu suli e i umbre. // Picior de om cu toate-acestea nu-i / Calc  spirala 
sc rii, unde Runa, / Sâmburul viu i pur, Regina lui, / De dou  mii de 
ani dormea întruna. // (...) // Furtun  mare îns  se l s  / Odat -asupra 
lui, i-atunci, s lbatic, / Intrând pe geamuri, valul o fur  / i-o duse-n 
dar oceanului molatic. // Tot aplecându- i trupul ca un trunchi / S-o 
caute-n abise, de pe maluri, / Turnul c zu-ntr-o sear  în genunchi / i 
se-arunc  de dorul ei în valuri..” La rândul s u, Augustin Doina  în 
balada sa modern Mistre ul cu col i de argint cobora într-o medieva-
litate exotic , atingând exemplaritatea ca tratarea unei idei cu valoare 
de art  poetic . 

Oricât de perimat  pare posmoderni tilor ca gen, balada î i con-
tinu  traiectul, chiar dac  ea nu mai are str lucirea atins  în epocile 
trecute. Nu a  putea considera c  în prezent specia este ignorat , din 
moment ce ea este ilustrat  de Aurel R u, apoi de erban Codrin. 
Ultimul dintre experimentele sale lirice neistovite include i pe cel de 
Baladier, ca s  trimitem la titlul volumului din 2006, reluat un an mai 
târziu într-o formulare mai prolix . Gheorghe D ncil  public  sub titlul 
Prin Africa inimii1 nu mai pu in de 50 de balade, sugerate ca titlu de 
Geo Dumitrescu2, dar descinse din Cântecele ig ne ti ale lui Miron 
Radu Paraschivescu, model ce coloreaz  într-un fel specific medita ia 
poetului asupra iubirii în Balada vr jitoarei, Balada tinerei ig nci, 
Balada dr cu orului din Abrud, Balada ispitirii diavole ti, Balada înge-
rului c zut, Balada paparudei etc.3 Nu uit m nici pe Horia Gârbea, 
care exerseaz pasti area genului în câteva balade mai recente, iar Paula 
Romanescu includea, în admirabilul ei volum Z vor de umbr  (Editura 
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Betta, Bucure ti, 2012) Balada celor care-au fost, poezie de o savoare 
elegiac  tulbur toare. Într-o enumerare oricât de sumar , nu l-a  uita 
nici pe Horia Zilieru, care, în volumul Patimile dup  Anton Pann
(Editura Raset, Rm. S rat, 2008) cuprinsese Balada ochiului care cer-
ea necontenit. Mai mult decât oricare dintre confra ii lui, Ion Horea 

a creat un remember intitulat Balada celora ce nu mai sunt, cuprins 
în volumul Versuri i reversuri (Editura Cartea Româneasc , Bucure ti, 
2009). În versurile baladei, un loc aparte este asigurat pleiadei cerchi -
tilor: „Où sont les neiges d’antan?/Dar unde-s Radu Stanca, Enescu, 
Eta, Nego/ i Dominic i Regman i Gary i Cotru ?/ Doina  închide 
Cercul din care-un alter ego/Pe ultima balad  arunc -ntâiul bru .” 
R spunzând acestei întreb ri tulbur toare, ne gândim c  s-a împlinit în 
26 decembrie 2012 o jum tate de secol de la moartea lui Radu Stanca. 
Iat  un enun  care numai par ial este corect, dac  avem în vedere c
un mare creator ca acesta nu moare odat  cu dispari ia lui fizic , ci 
crea ia sa continu  s  tr iasc , perpetuându-se în con tiin ele urma ilor. 
Dar cât, când i cum este receptat  aceasta? Iat  o problem  pe care 
posteritatea o trateaz  diferen iat. Sunt multipli factori care se implic , 
chiar trebuie s  concureze catalizator, astfel c  opera unui scriitor s
aib  condi ii optime de receptare. Altfel spus, posteritatea î i are ano-
timpurile ei. Unele favorizeaz , altele nu încurajeaz  lectura textelor 
operei publicate. Iar Radu Stanca, un creator de geniu, nu este între 
privilegia ii destinului. De adolescent a contractat o r ceal , transfor-
mat  în afec iune pulmonar , care i-a m cinat via a, încheiat  la 42 
de ani, când laboratorul s u de crea ie era plin de muguri, de proiecte 
nefinalizate. Poezia lui î i urmeaz  traiectul ei firesc. Regizorul Stanca, 
în schimb, nu a v zut pus  în scen  nici m car una dintre cele 16 
piese de teatru ale sale, r mase în manuscris, cu o excep ie, pe care 
am pus-o în valoare în volumul D ltuiri1 de curând lansat. În chiar 
cursul acestui an vom edita un nou volum de crea ii stanciene ce 
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risc  altfel s  r mân  uitate în presa celor trei decenii de antumitate . 
Prin noul nostru demers editorial nu inten ion m s  schimb m para-
metrii viziunii sale esen ial balade ti, ci s  multiplic m unghiurile 
din care se cere privit  personalitatea creatorului prodigios, venind în 
sprijinul viitoarei edi ii de opere, ca o sintez  a teptat i a necesarelor 
abord ri monografice, care nu mai pot întârzia. 
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Rodica BRAD 

Motto: i-al meu nume peste veacuri, în l ase-va senin
Alexandru Macedonski 

Alexandru Macedonski et le symbolisme français 

L`article présent se propose de mettre en valeur la contribution de 
Alexandru Macedonski au renouvellement du discours poétique roumain en en 
soulignant le rôle dans la diffusion des idées symbolistes par la revue Literato-
rul et par les articles-programme qu`il écrit, mais aussi par son œuvre poétique 
et en prose rédigée en français. Très proche des poètes français et belges, 
Macedonski les a pris souvent comme modèles et les influences se font voir 
dans pas mal de poèmes. Nous mettons en évidence des affinities évidentes avec 
Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Verlaine, Samain, René Ghil et Verhaeren. 

Ne propunem în prezentul studiu s  identific m influen a poe ilor 
francezi asupra poeziei lui Alexandru Macedonski, punând în lumin
atât dialogul literar i cultural franco-român extrem de fertil pe care 
poetul român l-a ambreiat, cât i aspecte îndeob te mai pu in cunoscute 
ale operei i personalit ii cu totul aparte a acestuia, valorizând i 
opera lui scris  în limba francez . 

Rolul lui Macedonski în promovarea i difuzarea ideilor simbo-
liste este cunoscut în special prin revista Literatorul pe care poetul a 
condus-o. Prin activitatea sa de publicist i teoretician, poetul a vrut 
i a reu it s  se integreze în mi carea simbolist  inovatoare. Prin 
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Macedonski, s-a realizat, credem noi, atât de dorita sincronizare cu 
poezia european , în special francez , poetul român încadrându-se în 
coala simbolist i difuzând, a a cum se tie, ideile simboliste de la 

tribuna Literatorului. În acest scop Macedonski a frecventat cercurile 
literare franceze i belgiene, i-a f cut prieteni în lumea literar  din 
aceste dou ri i a scris i publicat în limba francez . 

Afinit i i influen e sunt evidente la nivelul temelor i al motive-
lor simboliste, dar mai ales în ceea ce prive te tehnicile i procedeele 
poetice. 

Esen ial ni se pare îns  faptul c  Macedonski s-a l sat influen at de 
teorii i tehnici simboliste, dar a topit cu for a puternicei sale persona-
lit i artistice aceste influen e pe care le-a asimilat credin elor i 
valorilor sale proprii, adaptându-le unui stil i modului s u de a fi. 

Critica l-a încadrat pe rând pe Macedonski în aproape toate curen-
tele contemporane cu el sau anterioare lui. A fost declarat pe rând clasic, 
romantic, parnasian sau simbolist. Poetul însu i s-a numit poet al 
viitorului i a intit s  se a eze între novatorii discursului poetic, ca 
precursor al literaturii moderne i întâiul poet citadin român. 

De asemenea, prin opera pe care a scris-o în limba francez , el 
apar ine în egal  m sur  marii familii a scriitorilor români de expre-
sie francez , fiind primul poet român cunoscut în str in tate. 

Spirit inovator i de sintez , Macedonski a avut raporturi strânse 
cu romantismul, fa  de care a fost adept, dar i opozant. Aceast
rela ie problematic  cu marele curent anterior lui este sintetizat  de 
Adrian Marino în maniera urm toare: «de i acesta era promotorul 
unui curent antiromantic, r mâne totu i un temperament romantic, 
poet al eului contradictoriu reflectat în crea ie printr-o suit  de dichoto-
mii: elevatie/pr bu ire, voin /fatalitate, revolt  social /sete de lini te, 
evadare/regresiune»1. 

Alexandru Macedonski a scris i a publicat în limba francez , a 
fost prieten cu poe i simboli ti, iar între anii 1884 i 1912 a petrecut mai 
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multe sejururi în Fran a, frecventând cafenelele i redac iile revistelor 
din Paris, în elegând foarte repede c  Parisul reprezenta la ora aceea 
un centru de iradiere a tuturor inova iilor în materie poetic , adev -
rata capital  literar  european . Pe lâng  Ora ul Lumin , poetul a 
mai cunoscut Bruxellul i Gantul, ultimul prin intermediul fratelui 
s u Vladimir care era student în acest ora . 

A colaborat la reviste franceze i belgiene precum: Paris Journal, 
Gil Blas, Vers et prose, La Wallonie, L`Elan Littéraire, Revue du monde 
latin, Revue Française i Revue contemporaine. Cele mai importante 
reviste franceze r mân îns Mercure de France i L`Elan littéraire, ca 
i revista belgian La Wallonie. Prin aceste colabor ri, poetul reali-

zeaz  sincronizarea cu mi carea simbolist i se încadreaz  chiar în 
acest curent poetic la nivel european. 

Chiar dac  opera lui în limba francez  nu este cea mai valoroas , 
Macedonski a reprezentat poate primul i cel mai important moment 
de sincronizare cu literatura european  a epocii de sfâr it de secol XIX 
i început de secol XX, fiind creatorul român direct conectat la mediul 

literar european simbolist i erijându-se în promotorul doctrinei simbo-
liste în ara noastr . 

Sensibilitate rafinat , Macedonski a fost un scriitor cu constiin a 
propriei valori care s-a înconjurat de discipoli în cadrul cenaclului pe 
care l-a condus i în care a oficiat, asemenea lui Mallarmé, pe altarul 
poeziei, ini iind i formând poe ii din tân ra genera ie. 

În modalit i diverse precum: cenaclu, colabor ri i conduceri de 
reviste, promovare i difuzare de idei apar inând grup rilor decadente i 
simboliste, Macedonski a fost reprezentantul în România a unei elite 
culturale i literare române ti din epoca sa, evoluând practic între dou
culturi, cea român i cea francez i având con tiin a c  Fran a repre-
zenta modelul i locul efervescen elor literare europene, iar Parisul, 
un fel de capital  european  a literelor. 

A a cum se tie, Macedonski s-a pozi ionat în polemic  fa  de 
grupul conservator al Junimii, care avea o puternic  orientare filoger-
man . Prin chiar aceast  pozi ionare, Macedonski a devenit, de fapt, în 
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spa iul românesc, promotorul valorilor culturii i literaturii franceze 
i a asimilat influen e majore pe care le-a topit fertil în creuzetul perso-

nalit ii sale unice, cu con tiin a ferm  a propriei valori i meniri în 
poezie. 

Prieten cu Paul Fort, cu Maurice Rollinat i cu criticul literar 
Emile Faguet, Macedonski i-a pre uit pe scriitorii francezi, în special 
pe Flaubert, Baudelaire, Zola, Huysmans, Daudet i fra ii Goncourt, 
iar dintre dramaturgi pe contemporanii s i Emile Augier i Victorien 
Sardou. 

Cât prive te influen ele propriu-zise care sunt de observat la 
Macedonski, acestea sunt multiple i vin din partea marilor poe i 
francezi Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, 
Paul Verlaine, dar i din partea unor poe i mai pu in importan i 
precum Albert Samain, Maurice Rollinat sau a poe ilor belgieni René 
Ghil sau Emile Verhaeren. 

A a cum se tie, cea mai cunoscut  oper  macedonskian  scris
în limba francez  este volumul de poezii Bronzes publicat în Fran a în 
1897 i închinat de poet: «à la France, la seule patrie des intellectuels». 
Este demn de remarcat i faptul c  acest volum cuprinde dedica ii c tre 
Emile Zola, Pierre Loti, José Maria de Heredia, Mallarmé i Ferdinand 
Brunetière.Cele mai multe poeme ale volumului sunt variante în fran-
cez  ale unor texte scrise în române te. 

De asemenea, romanul Thalassa este scris i publicat atât în 
române te cât i în francez . Piesele de teatru Nebunul i Moartea lui 
Dante au fost publicate ini ial în francez i apoi în român . 

În realitate, Macedonski a tradus i adaptat texte din marii poe i 
francezi, recunoscând deschis aceste influen e chiar în poemele sale 
originale pe care le-a scris pe m sur  ce f cea traduceri. Filia iile sunt 
marcate în special prin subtitr rile unor poeme cu subtitluri precum: 
Imita ie, Armonie imitativ  sau Poezie simbolist-instrumentalist .

Alegerea francezei ca limb  de expresie a unei p r i a operei a 
reprezentat o ans  de conectare la peisajul literar european, o dorin
expres  de sincronizare i de reconfigurare a ideilor novatoare în spa iul 
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românesc, deoarece franceza f cea posibil  circula ia liber  a valorilor 
modernit ii. 

Momentele recept rii lui Macedonski ca prim poet român 
cunoscut în str in tate au fost urm toarele: mai întâi, în 1895 Virgile 
Rossel afirma în Histoire de la littérature française hors de France
c  Macedonski reprezenta în literatur  simbolismul i decadentismul. 
De asemenea, în 1898 volumul Bronzes era recenzat de Pierre Quillard 
în Mercure de France, iar în aceea i revist  ap rea la 1906 recenzia 
apar inând lui Rachilde a romanului Calvaire de feu. În acela i an, La 
Revue Générale de bibliographie française al tura romanul în cauz
picturilor policrome i fantastice ale grupului Independen ilor. Tot în 
anul 1906, într-un articol din Gil Blas, acesta era încadrat în mi carea 
literar  francez  contemporan . 

Ca promotor al esteticii simboliste din România, Macedonski a 
contribuit major la intelectualizarea expresiei poetice i a procesului 
de crea ie. Despre acest deziderat stau m rturie prefe ele volumelor 
sale de versuri, programele i manifestele poetice, dar i poemele ars 
poetica explicit  sau implicit . 

Con tient de nout ile pe care le aducea în spa iul literar românesc, 
Maceonski î i revendic  în 1889, în articolul intitulat În pragul secolu-
lui, meritul de pionier al simbolismului pe plan european.: «Belgienii, 
i se poate zice aceasta cu mândrie i despre mii de români – scrie el 

– dac  n-au fost tocmai ei precursorii mi c rii, au avut meritul de a fi 
întrev zut din vreme întinderea str lucit  ce se deschidea glorioas
dinaintea poeziei viitorului. Maeterlinck, Rodenback, Verhaeren, 
Giraud, Franz Ell, Fernand Severin i al ii înc  – cei patru întâi cita i, 
ast zi deja ilu tri – au avut onoarea, împreun  cu mine, s  ia parte 
acum 12 ani, la mi carea provocat  în Liège de revista La Wallonie
al c rui director era i colaborator la revista parizien  Mercure de 
France».1 De altfel, în num rul din august 1886 al acestei reviste, 
Macedonski publicase el însu i patru poezii în limba francez : 
Volupté, Hystérie, Haine i Guzla. De asemenea, Macedonski s-a 
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exersat în compuneri alc tuite dup  ultima mod  parizian , menite s
revolu ioneze lirica. 

O pasiune înc i mai mare a manifestat-o îns  poetul pentru 
instrumentalism, el propunându- i s  creeze efecte lirice prin pure 
combina ii de imagini i sunete ca în: Rimele cânt  pe harp , Guzla, 
Înmormântarea i toate sunetele clopotului sau în Lupta i toate sune-
tele ei. Toate aceste texte au ap rut în volumul Poezii din 1881, chiar 
înainte de întemeierea, la Paris, a colii lui René Ghil.

În 1880 Macedonski a publicat articolul Despre logica poeziei,
în care a formulat idei care anticipau anumite judec i ale lui Mallarmé. 
În acest articol-manifest, poetul a f cut apropieri între poezie i muzic , 
insistând i asupra deosebirii de structur  dintre poezie i proz . 
Poezia – sus ine Macedonski – î i are logica ei particular , deosebit
de logica prozei: «logica poeziei e, dac  ne putem exprima astfel, nelo-
gic  la modul sublim. Întrucât tot ce nu e logic e absurd, logica poeziei 
e, prin urmare, însu i absurdul»1 . Esen a activit ii poetice este a adar 
în dezacord cu cea logic , iar logica poeziei presupune transgresarea 
logicii comune, poezia fiind esen , mijloc privilegiat de cunoa tere. 

Un adev rat manifest simbolist, ap rut în Literatorul din 15 iunie 
1892 este i articolul Poezia viitorului. Prin simbolism, sus ine 
Macedonski, ca i prin instrumentalism (care e «tot un simbolism, cu 
deosebire c  sunetele joac  în instrumentalism locul imaginilor»), 
poezia « i-a creat un limbaj al ei propriu, limbaj în care se simte în 
largul ei»”. Dup  p rerea poetului, «simbolismul unit cu instrumenta-
lismul» este, ca i wagnerismul, «ultimul cuvânt al geniului omenesc»2. 

Puncte de vedere simboliste con in i alte articole publicate de 
Macedonski în Literatorul, ca Despre poezie sau Despre poem
(1881), în care poetul pledeaz  pentru concentrare i sintez  liric , 
pentru poezia care s  adune în ea, la modul imprevizibil, mi c ri 
suflete ti contrastante. 
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Comentând crezul poetic macedonskian, constat m în primul rând 
c  afinit ile cu Baudelaire sunt evidente chiar din în elegerea poeziei 
ca amestec de categorii estetice: poema ideal  este un melanj de ele-
mente, de frumos i de urât, «un haos de spirit i materie, de strig te 
de disperare i de râsuri nebune. Este i noroiul stradelor format din 
victimele sociale i cerul plin de soare i de colorit […] De la sublim 
la trivial, iat  ce în eleg eu prin poem, iat  ce trebuie s  fie ea!»1

Asemenea lui Baudelaire, Macedonski este sensibil la parfumuri 
i valorific , tot ca acesta, paradisurile artificiale dat toare de be ii 

rare. La fel ca i poetul francez, el a eaz  pe un rang egal poezia, visul, 
alcoolul propunându-le ca paradisuri artificiale, c i de acces spre alte 
lumi, imperceptibile sim ului comun.Tot ca poetul Florilor r ului, el 
respinge trivialitatea comun , preferând o lume artistic , modelat  de 
suflul creator al artistului, singura care poate satisface sufletul omului 
modern, citadin. 

În Poema rondelurilor, construc ia versului e elaborat , rafinat , 
exceleaz  prin asocieri, analogii, muzic i culoare. Preferin a pentru 
artificial este aici explicit . În Rondelurile crinilor, de pild , albul 
imaculat se îmbin  cu parfumul, cu muzica i cu senza ia tactil , iar 
poemul Balul actualizeaz  senza ii diverse, de v z, auz, miros i 
pip it, asemenea coresponden elor baudelairiene. Ca i Baudelaire, 
Macedonski iube te gr dinile, spa ii amenajate de om dup  criteriul 
estetic. Alte spa ii construite de mâna omului se adaug  spa iului 
natural: fântâni, pavilioane, statui, parcuri, înfrumuse ând natura într-
o comuniune cald , intim . În articolul manifest intitulat În pragul 
secolului, la care ne-am referit deja, teoria baudelairian  a corespon-
den elor e transpus  de Macedonski în termenii epocii, aceia de 
sinestezie i de audi ie colorat  prin care poezia tinde s  reflecte 
unitatea profund  a lumii. 

De asemenea, în Lewki este evocat  o atmosfer  misterioas , 
vr jit , care aminte te parc  de Invitation au voyage a lui Baudelaire. 
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Disonante în peisajul rondelurilor, Rondelurile Senei sunt pro-
fund baudelairiene, amintind striden a peisajului citadin din Tableaux 
parisiens. Rondelul Parisului aminte te de monstrul baudelairian 
devorator de destine, i, mai mult înc , figurile umane evoc  defilarea 
straniilor chipuri de b trâne, urme grote ti ale unui uman degradat din 
poemul Les petites vieilles de Baudelaire. Rondelul tic lo ilor pare i 
el desprins din Baudelaire, iar tema dezastrului mondial reverbereaz
în rondelul în care apocalipsa ia forme moderne. 

Cât prive te influen a lui Mallarmé, Macedonski demonstreaz
c  a intuit necesitatea ermetismului: «din nefericire, nu exist  înc  o 
limb  hermetic  pentru poezie, dup  cum exist  notele pentru muzic ».1

Intuind importan a intelectualiz rii expresiei poetice, asemenea poetului 
francez, Macedonski propune un ideal de poezie care r zbate din for a 
creatoare a poetului ca fiin  de elit i decanteaz  valorile nonestetice 
într-o poezie pur . Func ia poetic  a limbajului prevaleaz  asupra 
celei referen iale, iar poezia, ca la Mallarmé, e conceput  ca mesaj 
concentrat asupra lui însu i, dominat de ambiguitate. 

În Pe balta clar  albul atotcuprinz tor aminte te de sonetul 
lebedei al lui Mallarmé, iar visul e transferat în plan senzorial i 
al turat st rii extatice: 

Pe balta clar  barca molatic  plutea… 
Albe i neprih nite curgeau din cer; — voioase 
Zâmbeau în fundul apei r sfrângeri argintoase; 
Oh! alba diminea , i visul ce optea, 
i norii albi — i crinii suavi — i balta clar , 
i sufletul — curatul argint de-odinioar

Oh! sufletul! — curatul argint de-odinioar . 

Poemul în discu ie mai aminte te de textul Apparition al lui 
Mallarmé prin structura muzical i prin repeti ia obsedant  de ecouri 
i analogii. De asemenea, albul foii de hârtie trimite, ca la Mallarmé, 

la increat, la lumea care a teapt  sa se nasc . 
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Tot dup  exemplul lui Mallarmé, Macedonski acord  o importan
special  aspectului grafic al scrierilor sale, mergând pân  acolo încât, 
în manuscrisul romanului s u Thalassa, a încercat s  sugereze senti-
mentele nu numai printr-o anumit  a ezare a cuvintelor în pagin , dar 
i prin întrebuin area unor cerneluri de culoare diferit , textul înf i-
ându-se, în felul acesta policrom, ca într-un amuzant joc de copii. 

Asemenea lui Rimbaud, Macedonski a c utat noutatea prin afir-
marea individualit ii în raport cu limbajul i cu resursele acestuia, 
cedând ini iativa cuvintelor, sau procedând la dereglarea tuturor sim-
urilor. Magia cuvântului, acea sorcellerie évocatoire a lui Baudelaire 

este la el i alchimie a verbului ca la Rimbaud prin for area limitelor 
limbajului i proclamarea libert ii f r  margini a crea iei poetice. Ca 
i Rimbaud, Macedonski vede în factorul senzorial o condi ie de baz

a poeziei1, a ezând la baza vizionarismului s u dereglarea senzorial . 
Pentru el, ca i pentru Rimbaud, cuvântul poetic se deschide c tre toate 
sim urile, asociindu- i sonorit i, timbre i articula ii i lansându-l pe 
poet în marea aventur , în marele delir senzorial. 

Despre noile tendin e din simbolism legate de audi ia colorat , 
Macedonski scrie: «fiecare liter  din alphabet, reprezentând un ton 
musical, am f cut un studiu deosebit asupr -i, i, la timp, va forma un 
volum care va fi citit de aceia care iubesc muzica poeziei.»2 Sub latura 
influen elor, evident  este aici al turarea cu Rimbaud din sonetul Les 
Voyelles, dar i cu Ars poétique a lui Paul Verlaine. 

Dac  motive multiple vin de la Baudelaire, ini iativa cuvintelor 
i dereglarea sim urilor, delirul senzorial îl evoc  pe Rimbaud, cultul 

poeziei ca religie i intelectualizarea expresiei trimit la Mallarmé, ca 
i mitul poeziei pure. 

Cât prive te influen a lui Verlaine, Macedonski este prin exce-
len  interesat de muzicalitatea textului, folose te refrenul i repeti iile 
de sunete i cuvinte, sinestezia i armoniile imitative. În bun  tradi ie 
simbolist , Macedonski alege cuvintele mai pu in pentru sensul lor, 
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cât pentru sonoritatea i pentru for a lor afectiv . Vocabulele se aso-
ciaz  muzicii sunetelor, îndep rtandu-se de un mesaj univoc, mimetic. 
Mai mult, în poemul Guzla notele muzicale sunt asimilate chiar 
limbajului poetic: 

Do-mi-sol-là 
Vesel cânta i din guzla. 
........................ 
Do-mi-sol-là 
Apusul e roz i lilà. 

În Cântecul ploaiei desprindem ideea poetic i orchestra ia pro-
fund muzical  a lui Verlaine din poemul Il pleure dans mon coeur:

Plou , plou , 
Plou  cât poate s  plou . 
Cu ploaia ce cade, m-apas
Durerea cea veche, cea nou ... 
Afar  e trist ca i-n cas , 
Plou , plou . 
Plou , plou ... 
Plou  cât poate s  plou . 

Experimentul este i mai avansat în Rondelul morei, în Rondelul 
oglindei, sau în textul O umbr  dincolo de Styx în care versul imit
instrumente muzicale prin magia sonorit tilor, sugestiilor i analogiilor. 

În Cântec cuvintele sunt tratate ca note muzicale iar în ronde-
luri muzicalitatea este atent elaborat , de mare rafinament, sugerând 
delirul muzical. Astfel, în Rondelul apei din gr dina japonezului versul 
simfonic este construit pe principiul melodiei wagneriene si realizat 
tehnic prin alitera ii, analogii i combina ii imitative: 

Apei lui de prin ograd , 
Prea domol curgând la vale 
Bolovani, dintr-o gr mad , 
Japonezu-i pune-n cale. 
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Spumegat , vrea s  vad , 
Împrejurul cadei sale, 
Apa lui, ce prin ograd
Prea domol o ia la vale. 

Efectele sunt cele folosite de Paul Verlaine în celebrele sale 
Arriettes oubliées. 

Asemenea lui Verlaine, Macedonski folose te versul impar în 
Întâiul vânt de toamn , în timp ce poemul În arcane de p dure numit 
Întâia încercare simbolist  în române te folose te rima interioar i o 
structur  prozodic  foarte elaborat . În arcane de p dure poart
subtitlul de poezie simbolist-instrumentalist , mizeaz  pe valen ele 
estetico-muzicale ale limbajului poetic i valorific  valen ele muzicale 
ale cuvântului: 

În arcane de p dure întuneric ce sp imânt . 
Frunza tace lîng  frunz i copac lîng  copac; 
Noapte trist , noapte mut , noapte moart , cer opac - 
Dar privighetoarea cânt , dar privighetoarea cânt . 

În arcane de p dure vijelie ce sp imânt , 
Tr snet ro u ce-nf oar i surpare de potop; 
Pentru ce e armonia o mânie f r  scop, 
Dar privighetoarea cânt , daar privighetoarea cânt . 

Un alt experiment prozodic este N luca unei nop i în care pauza 
i intona ia sunt notate grafic. 

Rimele cânt  pe harp  exprim  ideea c  poezia este o tensiune 
spre absolut, frumuse ea idealului rezidând tocmai în inaccesibilitatea 
lui. Nuan a i sugestia sunt dominante, ultima plecând de la o muzic
a lini tii ca reflex al lumii interioare. Poezia îns i, sugereaz
Macedonski, este o muzic  a sufletului: 

Rimele cânt  pe harp
u or un zbor se zvone te 
De paseri albe ce fream t , 
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- i diminea a domne te. 
Ulmul, salcâmul si plopul se auresc... 
Î i optesc,- se iubesc. 

Rimele cânt  pe harp : 
  limpede curge izvorul, 
Blond  e toat  idila, 
blond e pe vale p storul... 
O! diminea ! O! via ! 
Sufletul ce se avânt  cânt . 

Tehnica îl circumscrie a adar pe Macedonski mai ales sferei 
poe ilor simboli ti între care l-au influen at, al turi de Verlaine, Samain
i Rollinat, în special prin sugestie, prin exprimarea nuan ei, dar i 

prin muzicalitate, picturalitate, sinestezie i audi ie colorat . Poetul 
urmeaz  ideile simboliste i orchestreaz  versuri unice, rare, bazate 
pe sonoritatea cuvântului i pe combina iile de sunete. 

Ca i maestrul s u René Ghil, Macedonski uzeaz  de sonorita-
tea i raritatea cuvintelor. 

Rondelul rozelor ce mor aminte te de poemul lui Albert Samain
Heures d`été prin al turarea rozei cu moartea: 

E vremea rozelor ce mor, 
Mor în gr dini, i mor i-n mine -- 
-au fost atât de via  pline, 
i azi se sting a a u or. 

Mai pesimist înc  este Rondelul îneca ilor care evoc  depresia 
moral , psihoza, amintind de poemul sumbru al lui Emile Verhaeren 
intitulat Londres: 

Pe sub poduri, Sena toat
Este moarul tristei seri; 
Ies în fa i înoat
Îneca ii cei de ieri. 
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Nici pl ceri i nici dureri 
S -i mai mi te n-o s  poat . 
Pe sub poduri, Sena toat
Este moarul tristei seri. 

A a cum teoretizeaz  în articolul Versul simfonic, publicat în 
1918, Macedonski continu  experien a simbolist i asimileaz  instru-
mentalismul, cultivând versul muzical, necenzurat, spontan, sens în 
care îi întâlne te atât pe Mallarmé cât i pe Verlaine. Delirul senzorial 
rimbaldian este împins spre teoria lui René Ghil, promotorul poeziei 
muzicale. 

Ca adev rat promotor al simbolismului în România, Macedonski 
vorbe te de fenomenul audi iei colorate în poezie, de sinestezii, de 
coresponden ele lui Baudelaire i abordeaz  chiar problematica 
culorii citându-i pe poe i precum Maeterlink, Mallarmé, Moréas, 
Verhaeren.

Noaptea de decemvrie asimileaz  ini ierea estetic  a emirului cu 
întâlnirea celor dou  lumi, real i ideal , emirul fiind fiin a superioar
chemat  s  accead  la esen . Simbolurile textului sunt configurate 
într-o arhitectur  savant orchestrat  poetic care trimite la ideea analo-
giei universale a romanticilor i a coresponden elor baudelairiene.

Deja în 1890, Macedonski folosea instrumenta ia versului prin 
cele dou  texte publicate în Literatorul: Înmormântarea i toate 
sunetele clopotului i Lupta i toate sunetele ei. Armonie imitativ . 
Iat  câteva versuri din ultimul text invocat.

ip — trâmbi e. epeni pe cai, cavalerii 
R rir -alte rânduri. Rede teptat-a 
Titanica frunte a mun ilor antici 
Sunetul repede. — Tobe bat; — tab ra 
Arbor  flamure splendide! — Soarele 
Póleie armele-armatelor. — Zgomotul 
Urc , semnalul de lupt , lovitura 
Tunului dându-l. — Pe loc fac foc flintele; 
Trap t scadroanele i se amestec . -- 
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Gloan ele ciuruie-n piepturi i sabia 
uier . — Piepturi de piepturi se sf râm , 

Coifuri de coifuri se and r . — Inima 
Bate pe inim , i-mbr i rile 
Nu se dezl n uie pân  ce sufletul 
Zboar  printr-însele. — Stânga vr jma ilor 
Fuge-n dezordine. — Steagul pe Grivi a 
Fâlfâie. — Tunetul tunului duduie... 
Bun drum, obuzelor!... Drum bun victoriei! 
Tunetu-obuzelor este: Rena terea! 

Rondelurile de por elan par desprinse din stampele japoneze. 
Rafinate, lucrate parc  în filigram, acestea amintesc prin frumuse ea 
rece ca i prin exotism de poe ii parnasieni, actualizând fascina ia 
poetului pentru Extremul Orient i pentru rafinamentul artistic al 
japonezilor.Uzând de simboluri i esen e exotice rare, aceste rondeluri 
fac dovada unui rafinament uimitor, exprimat printr-o gam  de proce-
dee atent i meticulos orchestrate.

Teoretizând simbolismul, Macedonski a în eles s -l i promoveze 
st ruitor în literatura român . În numele acestui curent, directorul 
Literatorului a încurajat de fapt tot ce se deosebea de poezia româneasc
de pân  atunci: parnasianism, naturalism, decadentism, simbolism, tot 
ce putea impresiona prin neobi nuit i bizar. 

Fascinat de muzicalitatea verlainian  sau de teoria instrumenta-
lismului lui René Ghil, Macedonski i-a asigurat o prezen  în spa iul 
literar european, reu ind nu numai unul dintre cele mai importante 
momente de sincronizare din literatura român , ci deschizând imagina-
rul românesc spre tendin ele i manifest rile europene din actualitate. 

Se cuvine s  men ion m c  pe linia deschis  de Macedonski au 
mers câteodat i unii dintre frecventatorii cenaclului i colaboratorii 
Literatorului, ca Mircea Demetriad, Al. Obedenaru, Gh. Orleanu, Al. 
Petroff, dar i debutantul Ion Theo, viitorul Tudor Arghezi, care a 
publicat in suplimentul literar al ziarului Liga ortodox unele poezii 
scrise în stil instrumentalist. 
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În concluzie, afirm m c  influen ele franceze sunt multiple în 
opera lui Macedonski de la Baudelaire i Rimbaud la Mallarmé i 
Verlaine, dar i la Samain, Rollinat sau la poe ii belgieni René Ghil 
i Emile Verhaeren. 

Interesat toat  via a de tot ce înseamn  experiment i noutate, 
Macedonski a avut primul, se pare, curajul de a se desprinde de 
romantism pentru a se c l uzi într-o nou  direc ie i a crea un nou 
program estetic, sincron cu toate aspectele ar tate. Prin toate aceste 
direc ii, poetul i-a meritat pe deplin atributul modernit ii care i-a 
fost conferit cu fermitate pe t râmul literelor române ti. 

Bibliografie primar : 
1. Macedonski, Al., Opere, III-VII. Studiu introductiv, edi ie 

îngrijit , note i variante, cronologie i bibliografie de 
Adrian., Marino ( i Elisabeta Brâncu ), Scriitori Români, 
Editura Minerva, Bucure ti, 1966-1980. 

2. Macedonski, Al., Bronzes, Vers. În Macedonski, Opere, vol. 
II, Academia Român , Editura Funda iei Na ionale pentru 

tiin i Art , Univers Enciclopedic, Bucure ti 2004. 
3. Macedonski, Al., Le Calvaire de feu, în Macedonski, Opere, 

vol. II, Academia Român , Editura Funda iei Na ionale 
pentru tiin i Art , Univers Enciclopedic, Bucure ti 2004. 

Bibliografie critic : 
1. Ciocârlie, Livius Negru i alb. De la simbolul romantic la 

textul modern, Editura Cartea Româneasc , Bucure ti, 1979. 
2. Dimitriu, Daniel Gr dinile suspendate. Poezia lui Alexandru 

Macedonski, Editura Junimea, Ia i, 1988. 
3. Manolescu, Nicolae Metamorfozele poeziei, Editura Timpul, 

Re i a, 1996. 
4. Marino, Adrian, Opera lui Alexandru Macedonski, Bucure ti, 

Editura pentru Literatur , 1967. 



348

5. Marino, Adrian, Via a lui Alexandru Macedonski, Editura 
pentru Literatur , Bucure ti, 1966. 

6. Marino, Adrian, Modern, modernism, modernitate, Bucure ti, 
E.P.L.U., 1969. 

7. Zamfir, Mihai, Introducere în opera lui Alexandru 
Macedonski, Bucure ti, Editura Minerva, 1972. 



349

Clementina MIH ILESCU 

Embryo and Reason in Doina  Poetry via Gaston 
Bachelar's Phenomenology, a Form of Cultural 

Interference 

This paper expands upon the double nature of the syntagm „embryo – 
reason” in Doina ’poetry via Gaston Bachelard’s phenomenology. This 
approach will be focussed on the idea that man, the major embryo, aspires 
at acquiring self -knowledge and knowledge of the world through reason 
and courage. Doina ’ poetry will offer precious poetic proofs for this 
dynamic dialectics. 

Key words: embryo, reason, dialectics, spiritual, material, art, resurrection, 
Pheonix bird 

Poezia lui Doina  „Cântecul vis torului” exploateaz  sintagme 
inedite în care reverbereaz  întreaga for  imaginativ  a poetului. 
Pentru a decodifica tr irea poetic  intens  prezent  în opera sa, ne 
propunem s  aplic m formula Bachelardian  „germen i ra iune” 
(151) care reune te doi poli ai unei valori umane autentice. Prin 
„germen” poetul rena te prin „ra iune”, el d inuie (151), afirma 
Bachelard. Dar s  vedem despre ce germen e vorba în poezia „Cânte-
cul vis torului”. Înc  din primul vers „Mare-n fiin  e preajma când 
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astrul iubirii zvâcne te”, suntem proiecta i într-un „timp poetic vertical” 
(Bachelard, 201). 

Poetul se concentreaz  pe profunzimea fiin ei omene ti. Pentru 
a în elege o atare profunzime, pentru a surprinde ecoul cel mai profund 
al fiin ei umane, Doina  ne propune un scenariu poetic dublu: abstract 
i concret în acela i timp. 

Când lumea înconjur toare îi este potrivnic  c ci „tot ce atingem 
se sfarm  sub deget”, „posibilul înc  palpit ”. Aderând parc  la feno-
menologia percep iei lui Merleau-Pointy, Doina , numai cu „visul în 
inim ”, ajunge s  cread  într-un miraj interior (Bachelard, 152). 

Acest miraj devine lucrativ numai „uitând prim vara plugarilor”, 
numai deta ându-ne de con tiin a materialit ii noastre. Atunci, mirajul 
interior multiplic  imaginile, f când compatibil  rela ia dintre concret i 
abstract i, astfel visând, „întâmplarea respir , suveica urze te”. 

Visând, poetul face ca obiectele, în „virtutea lor simbolic ” 
(Bachelard, 149), s  devin  semnele unei tr iri intense. Pe acest fundal, 
puritatea iubirii se configureaz  la început ca o geografie a absen ei: 
„absent  erai: sunet în ap , auzului înc /ferit/, fâlfâiere în trestii”. 

Resursele poetice intime confer  fiec rui lucru sau secven  de 
via  profunzimea sa: „vidul din mine avea îns  nume, / p lind înflorea, 
precum rapi a”, dar „mult mai adânc decât vântul”, iar „apa umplea 
înc perile zilei”. 

Poezia este pentru Doina  ca i pentru mul i al i poe i „principii 
de viziune” (150). Ambivalen a visului se desprinde din versul „umbr
i veste de-atunci sunt de-ajuns ca s  clatine zodia”. Se sugereaz  în 

continuare faptul c  visul coboar  încet înspre zona sensibil , la 
limita dintre ispit i puritate. 

„Gura gre e te / îns  gre eala-i ea îns i o gur  / s rut i cere 
s rut ri”. În strofa urm toare, poetul este adeptul ambivalen ei, ca 
mijloc de poten are a expresivit ii poetice. 

Rod al treziei, o stea disperat
a zorilor e ti. Între cei h r zi i 
spa iul e suflet, cu t lpile goale 
aleg r s ritul din rou . 
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Ambivalen a este sus inut  de sintagmele „rod al treziei”, „stea 
disperat  zorilor”, „între cei h r zi i, spa iul de suflet cu t lpile goale 
/ aleg r s ritul din rou ”. 

Revenind la dicotomia „germen-ra iune”, apreciem c  poe ii sunt 
germenii al c ror rol este s  îmbog easc  recolta produs  de voin a 
i ra iunea de a visa: „ fii credincioas , deci, sfintei vacan e a realului”. 

Ultimele trei versuri: „T lpile noastre prin vis / nu peste pietrele 
Aspiei suie / spre marea cu tunete albe”, ca i întreaga poezie, de 
fapt, se structureaz  pe opozi ia „cufundare-în l are” (141), deoarece, 
aparent, exist  dou  construc ii paralele, care au ca punct comun apa. 
Cufundarea poate fi asociat  cu acest substantiv în „sunet în ap ”, 
sau în „mult mai adânc decât vântul i apa”. „Marea” este asociat  cu 
verbul „suie” în sintagma „t lpile noastre prin vis suie / spre marea 
cu tunete albe”. Visul este situat pe o ax  intim  ascendent , 
conturând un itinerar de în l are. 

O alt  opozi ie drag  lui Doina  este „privire sau vizualizare” i 
„visare” i tensiunea permanent  dintre ele. Voca ia lui Doina  de 
privitor este coroborat  cu nevoia intim  de a nu-i sc pa nimic din 
ceea ce exist  în univers. Entit ile comune sunt sustrase din banalul 
care încearc  s  le asimileze i devin, ceea ce Bachelard numea, „ger-
meni” ai lumii. Generând medita ii asupra universului sensibil, ace ti 
germeni se încarc  cu profunzimi neb nuite. 

Doina  d  impresia c  întreaga lui fiin  este concentrat  în 
privire când descrie trestia, în poezia care îi poart  numele. 

„Ziua se-ngân  cu noaptea. Înalt , / trestia st  oglindindu-se-n 
iaz”. 

În starea aceasta contemplativ , poetul vrea în primul rând, s
vad , s  se amestece cu peisajul, s  se integreze în el, s  surprind
secven ele temporale ce confer  o semnifica ie unic  obiectului privit. 

Astfel: „Zorii-n delir, pustiul amiaz / lene  sc zur  în zarea 
cealalt ... 

Iar i e sear . i iar i e treaz / duhul târziului, vântul de balt ”. 
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În acest decor, privitorul simte ceva uman care p trunde în regnul 
vegetal, totul se aprofundeaz , iar trestia „simte” vântul de balt i 
„tresalt ”, iar „fulgi purpuratici o bat în obraz.” 

Trestia privit  intens de poet devine „obiect-vis” (166), câ tigând 
atribute de fiin  uman  în strofa a treia, unde apare „vibrând între 
mâluri i stele”. Deoarece trestiei îi sunt atribuite valori i tensiuni 
umane, opozi ie specific uman  la rândul ei, putem contempla din 
nou antinomia „cufundare-în l are”. 

Versurile: „Cântecul fâlfâie, cade-n inele, / tulbur  orfic al apei 
timpan” pot fi interpretate ca o cale de iluminare a cititorului, în sensul 
de a-l ajuta s  dscifreze inten ia poetului de inducere psihic  a în l rii. 
Metoda lui Doina  este de a privi intens lucrurile, privire care ajunge 
s  stârneasc  o stare de visare: „O n lucire a clipei, visare”. 

Ca i cum ar vrea s  ne conving  c  privirea i nu visarea este 
inten ia sa, poetul, plin de pudoare, îi consacr  trestiei, urm rind-o în 
am nunt, ultimele dou  versuri: „Pân  spre ziu , -n r stimpuri, tresare 
/ trestia trist , uitat  de Pan”. 

Doina  ne proiecteaz  cu fine e din ontologia inaudibilului în 
cea a audibilului, prin trei cuvinte înc rcate de muzicalitate: un verb, 
un substantiv i un adjectiv „tresare trestia trist ”. Grupajul consonantic 
„tr” ne trimite spre arhetipurile vorbirii în c utarea sensului pierdut, 
sau mai exact, a sim irii originare pierdute, prin asocieri cu termina ii 
vocalice pure i inedite. Astfel structura vocalic  /e-a-e/ din „tresare”, se 
nuan eaz  în forma /e-i-a/ în „trestia” i se spiritualizeaz  în /i- / din 
„trist ”. Prin crearea imaginii intuitive a trestiei, Doina  n-a f cut 
nimic altceva decât a revelat sensul ascuns al zbuciumului s u. „Tre-
s rirea trestiei” este o metafor  n scut  în urma unor taton ri chinui-
toare de a g si materia adecvat  c reia s -i imprime gesturi umane în 
concordan  cu interioritatea sa poetic . 

Prin modelarea materiei, a a cum s-a întâmplat în poezia 
„Trestia”, se pare c  poetul a urm rit cristalizarea aspira iilor sale 
cele mai adânci. A a cum arat  esteticianul Liviu Rusu, materia este mai 
mult decât un simplu suport al viziunii poetice, ea devine element al 
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acestei viziuni (129). Ca element al viziunii, trestia extras  din sfera 
material  este supus  unui proces de spiritualizare. În cadrul acestui 
proces anevoios, „pulsa ia” (129) lucrurilor, respectiv „tres rirea tres-
tiei”, tr deaz  pulsa iile eului s u poetic. 

Asemenea majorit ii poe ilor, Doina  e preocupat permanent 
de tatonarea i sondarea „adâncimii subiectivit ii” (126) sale. În 
poezia „Ace tia doi”, Doina  sondeaz  tocmai adâncimea propriei 
subiectivit i, adâncind în elesul obi nuit al cuvântului „om”. 

Primul vers „To i oamenii sunt vrednici de iubire” este înc rcat 
de pietate, nu prin bog ia vocabularului, ci prin tr irea pur  sugerat
de cuvântul „iubire”, tr ire în care toate opozi iile se topesc. Prin 
focul inspira iei, Doina  îl face pe omul obi nuit s  î i schimbe haina 
de toate zilele. În felul acesta omul ne apare transfigurat de sim ire, 
de voca ia sa spiritual . 

Poten ialit ile spirituale ale omului se reg sesc în aceast  poezie 
în dou  forme poetice de excep ie. În prima parte, ni se înf i eaz
artistul care se las  prad  imboldurilor interiorit ii sale nelini tite, 
revelând sensul ascuns al tensiunilor sale prin c utarea unor gesturi 
adecvate menite s  pun  în valoare un demers artistic. Astfel, artistul 
„coborând pe malul m rii / încearc  s  împleteasc  o frânghie / din fire 
de nisip, ca aruncând-o de gâtul Lunii care-abia r sare / din valuri – 
s  se-nal e în v zduh”. 

Doina  î i cristalizeaz  aspira iile sale adânci, înc rcate de for e 
obscure, incon tiente, nel murite prin cuvinte extrem de plastice: mal, 
mare, frânghie, fire, nisip, gât, lun , valuri, v zduh. Ele se constituie 
într-o ax  intim  ascendent  cu o extremitate orientat  spre adâncul 
m rii, iar cu cealalt  orientat  spre imensitatea cosmic . Metafora 
extins ine de polul intui iei artistului care-l ajut  s  creeze opere 
literare de excep ie. 

Doina  se desfat , pe de-o parte, cu exploatarea întregii palete a 
vocalelor, tiparul de baz  r mânând /a-u-i/, prezent în fiecare vers în 
cuvintele purt toare de sens. 
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Pe de alt  parte, poetul modeleaz  consoanele, subordonându-le 
nazalelor i lichidelor care sunt preponderente. În accep ia lui Liviu 
Rusu, aceste consoane contribuie la iradierea sunetelor vocalice din 
silabele care le preced. 

Al doilea pol, cel al lucidit ii, ni se dezv luie în urm toarele 
ase versuri: 

i cel ce, aplecat pe-un râu de aur, 
î i trece toat  via a modelându-l 
pe forma vântului f r  figur , 
spre-a da acestei lumi moned  nou : 
ace tia doi, în primul rând, au dreptul 
de-a locui în cortul umbrei mele. 

Nici aceste versuri nu ne prezint  entit i materiale, cu calit i 
temporale. Modelarea unui „râu de aur” nu ne aduce la cuno tin
rezultate tiin ifice ob inute în mod mijlocit, ci ne introduce în însu i 
„procesul revelator al poetului” (L. Rusu, 175). 

Doina  ne ajut  s  sim im în mod nemijlocit sensul existen ei i 
anume acela de a da acestei lumi moned  nou . În accep ia noastr , 
aceasta ar echivala cu crea ii spirituale în domeniul tiin ei. Acest pro-
ces de spiritualizare a omenirii, fie în planul artistic al intui iei, fie în 
planul tiin ific al lucidit ii, simbolizeaz  esen a subiectivit ii i cea 
a obiectivit ii, care reunite, creaz  eul armonios echilibrat, puternic 
umanizat. 

Versurile finale „ace tia doi, în primul rând, au dreptul de a locui 
în contul umbrei mele”, sugereaz  împ carea marilor antiteze ale exis-
ten ei într-o armonie deplin . „Ace tia doi” sugereaz  un dublu proces 
de spiritualizare. În accep ia lui Liviu Rusu chiar i cuvintele obi nuite, 
nepoetice, sunt deja o crea ie spiritual . Prin supunerea lor unui nou 
act de spiritualizare, poe ii, în cazul nostru, Doina  ne încânt  cu 
frumuse i literare din cele mai surprinz toare. În felul acesta, primul 
vers „to i oamenii sunt vrednici de iubire”, ne ajut  s  înfrunt m 
viitorul cu mai mult  încredere. 
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Poetul ca model de sensibilitate este germenul prin care el i noi, 
cititorii, rena tem prin fiecare poezie. El este i ra iune, c ci prin opera 
sa, el d inuie, înc rcându-ne cu for e proaspete. Prin poezie, germenul 
i ra iunea ajung s  conlucreze în fiecare din noi. 

Poezia „Art  poetic ” ne dezv luie modul în care putem s
în elegem dialectica dinamic  (Bachelard, 137) a poeticii lui Doina , 
miracolul germin rii (151) imaginilor sale. Înc  din primele trei versuri: 
„Cu învierea p s rilor albe / De pe covorul acesta oltenesc / Începe i 
sfâr e te o legend ”, poetul ne transmite ceea ce Bachelard numea „o 
dinamic  a trezirii” (151). Ar putea fi vorba de o trezire din bezna 
înc tu rii noastre materiale i senzoriale prin acceptarea poeziei ca 
mijloc de iluminare. Învierea p s rilor albe sugereaz  o imagine care 
cre te, pe vertical , deoarece orice entitate aspir  spre lumin . Pas rea, 
care reprezint  un germen de univers (Bachelard, 151), vrea ra iune 
pentru a d inui. 

Poezia „Art  poetic ” ne aduce în con tiin  faptul c  poezia s-a 
n scut i cu fiecare contribu ie poetic  individual , cu fiecare pas re 
alb , suflul poetic rena te. 

Poetul ne aduce dovezi poetice (153) ale acestei permanente 
rena teri a poeziei din propria cenu . Glorificarea acestei rena teri 
se face prin patru substantive cu o for  de expresie remarcabil : 
învierea, p s rilor, covorul, legenda. Plasat la sfâr itul gândului poetic, 
cuvântul „legend ” are putere prin asocierea cu fondul uman originar, 
cu conota iile sale magice. Verbele „începe” i „sfâr e te” oglindesc 
o întreag  lume cu tainicele ei sensuri legate de moartea i rena terea 
valorilor poetice. Metafora învierii p s rilor albe î i extrage seva din 
mitul reînnoitar al Phoenixului. Fiecare poezie ne apare a ezat  sub 
semnul phoenixului inducându-ne trezirea noastr  spiritual . Faptul 
c  poetul este generatorul, dar i beneficiarul acestei treziri se desprinde 
din verbul „Eu însumi sunt prizonierul ei.” 

Dar geniul lui Doina  nu se mul ume te doar cu transformarea 
în elesului cuvintelor prin asocieri nea teptate de tipul „învierea 
p s rilor albe pe covorul acesta oltenesc”, el ne reveleaz  un sens 
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existen ial profund. Poetul î i configureaz  sonor versul, subliniind 
chiar valoarea de excep ie a sunetelor care intr  în compozi ia limba-
jului s u liric. „Str lucitoare, ca orice astru, poate fi prezen a vocalelor”, 
afirma Doina , c ci ele ne dezv luie interioritatea sa bogat i adânc . 

Versurile, „iar tot ce se rote te în jurul lor e rod al disper rii de 
a stabili contacte” pot fi interpretate ca expresie a ceea ce Bachelard 
numea orgoliu idealist de a valorifica poezia ca mijloc de comunicare 
nemijlocit  (166). 

Într-o încercare disperat  de a ne convinge c  imaginile au ra iune 
poetul reintegreaz  menirea spiritual  a p s rilor albe în configura ia 
versului „P s ri albe negând urzeala proprie, nu îns i zborul”. 

Este clar c  Doina  a încercat s  exprime poetic i nuan at însu i 
procesul crea iei. Dar el nu se opre te aici, ci caut  s -l ra ionalizeze 
prin imaginea dinamicii suveicii, care simbolizeaz  îns i dinamica 
crea iei din versurile finale: „Prizonier, eu nu respir decât în amplul 
du- te vino al suveicii”. 

În imaginea p s rii albe care rena te mereu, poetul a strâns în 
germene convingerea rena terii spirituale a poporului român, a rena -
terii umanit ii prin dinamica sa spiritual  perpetu , demonstrând c
germenul s u este înc rcat de ra iune (Bachelard. 170). 

1. Bachelard, Gaston, „Dreptul de a visa”, Editura Univers, 
Bucure ti, 2009 

2. Doina , Augustin, „Poezii”, Editura Universit ii Lucian 
Blaga Sibiu, 1996 

3. Rusu, Liviu, „Estetica poeziei lirice”, Editura Univers, 
Bucure ti, 1969 
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Dimitrie-Ovidiu BOLDUR 

Interferen a etno-cultural  în opera pictorului 
b c uan Nicu Enea 

Unul dintre cei mai reprezentativi arti ti din regiunea Moldovei a fost 
pictorul b c uan Nicu Enea. N scut în Valea Arinilor la sfâr itul secolului 
al XIX-lea, „pictorul nostru, al Bac ului” nu a fost apreciat, înc , la justa 
sa valoare. Prin rândurile de fa , încerc m s  realiz m o creionare 
succint  a perspectivei etno-culturale a artistului, într-un mediu cultural 
care încearc  s  nu-l dea uit rii. 

Cuvinte-cheie: Nicu Enea, art , crea ie, pictur , cromatic , desen, 
t tari, evrei, Peninsula Balcanic , ciang i, rani. 

Nicu (Nicolae) Enea was born on 29th of May 1897 in Valea 
Arinilor village, Luc ce ti commune (at present M gire ti), from 
Bac u district1. 

He has graduated the courses of the Piatra Neam  Regular 
School for Teachers in 1918 and took (with certain breaks) the courses 
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of the School for Fine Arts of Bucharest between 1921 and 1928. At 
the Bucharest educational institution, he studies drawing with C. 
Artachino, painting with G.D. Mirea and Camil Ressu, and sculpture 
with Fr. Storck1. At the same time he also takes the courses of the Free 
Painting Academy where he studies under professors J.Al. Steriadi, 
G. Petrascu and A. Verona2. 

The periods of his creation, that of “searching for a distinctive way 
(1925-1930), for the full maturity and manifestation of his creating 
talent (1931-1947) and the period hardened by certain tribulations 
(1948-1959)”3 – do not hinder “our painter, Bac u’s painter”4 from 
reaching “the purpose of art [that of – our underlining] approaching 
human knowledge through the heat of feeling the beauty”5. 

Between 1928 and 1933 he organizes five personal exhibitions in 
Bucharest, exhibitions where his inclination towards neo-classicism 
can be noticed, with “a vision that was expressed within a normal life 
environment and not in a luxuriant perspective”6. Moreover, his 
paintings were created in the spirit of realism, with documentary 
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effects reflected in the artist’s main concern, that of “representing a 
locality, a landscape, a peasant’s gesture or a heroic act”1. 

Enea preferred subjects from the rural environment “studying 
in the smallest detail the sunny and optimist painting of Nicolae 
Grigorescu”2, which made a townsman from the banks of Bistrita 
river, the famous pedagogue Grigore Tabacaru, say: “I have heard it 
said: look at the second Grigorescu, the first famous for the ox 
paintings, Enea famous for the cropper paintings!”3. 

His painting is an objective one, a real-documentary, endowed 
with deep knowledge of painting techniques4, and his works in oil on 
cloth, carton or paper, “gives forth warmth and appeals through the 
finesse of the tones of a small chromatic pallet, including ochre, light 
brown, green, and blue – multiplied in tens of nuances”5. For us “this 
chromatic, of a stunning variety, duly adapted to the regions, has pro-
duced categorical and strong differences between Moldova, Muntenia, 
Oltenia and Ardeal […]. Thus, while Ardeal leans towards more 
violent colour – perhaps an influence from the rough chromatic of 
Hungary – Moldova and Basarabia, steeps everything in a warm red, 
yellow and light brown water, leading towards the permanent black of 
the backgrounds. Enea’s entire chromatic lives in this warm range”6. 
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From an illustrative perspective, Nicu Enea “has never practised 
drawing as a self-sufficient genre, with its own laws and exigencies 
[...] but subordinated to painting, intrinsic to painting [...] he has never 
intended to manifest himself as an illustrator, though the drawing, 
made with care and artist effort [...] was for him, the basis of paint-
ing”1, being a “single, simple, calm and flowing” drawing2. His 
sketches “fixed with a single and abbreviating line, with or without 
shadows and tone sports, in two values, some parts of the fabric of 
his great compositions”3. “The primacy of the painting that subordi-
nates drawing, determining [its – our underlining] particular traits is 
obvious”4. 

Despite the fact that he has been considered “a representative 
artist of Romanian characteristics”5, Enea “got to know, after his 
Moldavian folk, one by one, all the other Romanians, from Ardeal, 
Muntenia, Dobrogea. He also got to know the Balkan area that 
comprises us from an ethno-genetic point of view, [...] and knew how 
to draw out huge profits for his painting from observing the nature, 
civilization and psychology of the Balkan Peninsula”6. 

In 1932, following the invitation of Queen Maria, he spends his 
summer holiday in Balcic7, where he paints twenty paintings, bathing 
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in the “torrid sun and the neon lunar bath of Balcic” and receiving 
the “distinction” of “painter of the Royal Court”1, this change of air, 
being a “true blessing for the artist”2. The group composition with 
the title Tartar Women (made during this holiday and exhibited at 
personal exhibition in 1933, from the Universe Hall of Bucharest) is 
“an accomplished masterpiece […] that definitively consolidates 
Nicu Enea’s place in the artistic movement of that time”3. 

In the same year, 1933, he travels to Yugoslavia, at the invitation 
of Queen Marioara (the daughter of Queen Maria of Romania)4 and 
then travels for a year and a half through Serb Macedonia, 
Muntenegru and Dalmatia – where he paints over 200 paintings, 
most of which exhibited on the walls from Skopje, Belgrade and 
Zagreb, with their “warm tones, attenuated through shades of grey”5. 
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The painter also paints the economic activities characteristic to 
the borough on the banks of Bistrita river. The Israeli community here 
is reflected through Samuel Filderman – the creator of the famous 
industries from the field of leather and shoes production, textile, 
tannery or baking products1. 

Since in 1948, Enea was already “written down on the outcast 
list”, being labelled as “a decadent painter of the bourgeoisie and the 
Royal House”2, “the living of tactile and visual sensations suggested 
by the bright folk costumes” is of great importance, since Enea 
transposes himself in the white – black game of the painting, adding 
material, depth, silk-like finesse or hemp-like rigidity, to each 
centimetre of drawing in the studies dedicated to Csango Women”3. 
These, together with the graphic called A Fiddler, represent the basic 
components of the large-scale composition with the title Wedding at 
G.A.C. Racaciuni between Two Leading Farmers, or, simply, Peasant 
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Wedding – currently exhibited in the large hall of Bac u City Council1. 
Here, among the participants to the wedding we can see the face of 
Nicu Enea, as well as the face of Gheorghe Gheorghiu-Dej among 
the fiddlers, that through their song “were introducing” a new social 
order, that after 1947. 

Our regret is that, “the second Grigorescu, our painter, the painter 
of Bac u”, until 2012, when we celebrated 115 years since his birth 
and 62 years since his death, has never had an album edited, as 
completely as possible, with his paintings, drawings and graphic2. As 
Grigore Tabacaru stated, three quarters of a century back, “the 
contemporanies and townsmen – with very few exceptions – don’t 
know and can’t appreciate him. We haven’t gotten to the point where 
we can make the difference between a valuable painting and a 
lithography, a piece of painting and a piece of art”3. 

Nothing is truer about the one who was born, lived and created, 
for a life-time, on the banks of the clearly flowing Bistrita river… 

Even if the hands of the Artist “are now resting”, he has 
died4…
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Nicu Enea, Balcic (Collection of “Iulian Antonescu” Museum 
Complex Bac u, inventory 235). 

Nicu Enea, Tartar Women at the Well (reproduced in Red Flag, year 
XVI, no. 2632, Bac u, 15th July 1961, p. 2). 



365

Nicu Enea, Pèc Market (Collection of “Iulian Antonescu” Museum 
Complex Bac u, inventory 1184). 

Nicu Enea, Filderman Mill (Collection of “Iulian Antonescu” 
Museum Complex Bac u, inventory 34). 
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Nicu Enea, Csango Women (Collection of “Iulian Antonescu” 
Museum Complex Bac u, inventory 1291). 

Nicu Enea, Peasant Wedding (Collection of “Iulian Antonescu” 
Museum Complex Bac u, inventory 309). 
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Gudrun-Liane ITTU 

The Beginning of Modernity in the Painting of South 
Transylvania: the Group of Professor Carl Dörschlag

The Advent of Modernity in the Fine Arts of Southern Transylvania: 
Professor Dörschlag’s Circle 

The article deals with the beginnings of modern plastic art in Southern 
Transylvania, a phenomenon which started during the last quarter of the XIXth

century. Due to a radical reform of the Lutheran education system and the 
commitment of two teachers, Ludwig Schuller and Carl Dörschlag, both 
coming from abroad, talented pupils were advised to study at foreign Art 
Academies and to become professional artist. From 1887 to 1890 they were 
given the opportunity to exhibit their artworks in an international and in 
three local exhibitions in Sibiu, events which contributed strengthening the 
cohesion of the group and to other people about the progress they made from 
one year to another. After 1890 some of them had small one-man shows. 
Unfortunately two of them, Hermine Hufnagel and Fritz Schullerus died 
when they where still young, followed by Arthur Coulin and Octavian 
Smighelschi, whose death coincided with the zenith of their creative work. 
Although “Professor Dörschlag’s Circle” only lasted for a few years, it has 
remained a milestone in art history. 

Key words: Reform of the educational system, Ludwig Schuller, Carl 
Dörschlag, budding artists, Art Academies, international exhibition 1887, 
local exhibitions 1888, 1889, 1890. 
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Intrarea în arta plastic  modern  este vestit  de o serie de eveni-
mente printre care amintim: adoptarea de noi teorii estetice i forme 
de exprimare artistic , îmbun t irea statutului social al artistului, accep-
tarea femeilor în rândurile arti tilor plastici profesioni ti, frecventarea 
academiilor de art i a academiilor libere, c l torii de studii, apari ia 
de societ i artistice i de reviste cultural-artistice. 

Primul eveniment important din ultima treime a secolului al 
XIX-lea, prin care s-au pus bazele progresului artei germanilor din 
Transilvania, a fost reforma sistemului de înv mânt confesional 
evanghelic, mai cu seam  a înv mântului gimnazial, care rezerva 
educa iei estetice, inclusiv desenului, un loc central. Aplicarea noului 
program a fost facilitat  de stabilirea în Transilvania a doi pedagogi 
de excep ie, Ludwig Schuller (1826-1906), venit din Carintia (Austria) 
i Carl Dörschlag (1832-1917) din Hohen Lukow, landul Mecklenburg 

(Germania). Primul, sosit în 1857, a ocupat postul de profesor de desen 
la gimnaziul din Sighi oara; cel de-al doilea, sosit în 1862, a func ionat 
la început la Reghin, apoi la Media , iar din 1871 la gimnaziul evan-
ghelic din Sibiu. Prin eforturile conjugate ale profesorilor str ini, 
atitudinea fa  de art i artist a cunoscut, curând, modific ri importante. 

Profesorul Carl Dörschlag a studiase la Academia de Art  din 
Berlin, practicând un stil artistic impregnat de idealurile clasice, acade-
miste, caracterizat prin rigoare, acribie a desenului i armonie cromatic . 
În anii maturit ii depline, în lucr rile lui Dörschlag se constat  un 
fenomen, mai rar întâlnit, de contaminare, i anume deschiderea 
maestrului c tre arta practicat  de fo tii s i elevi i de preluare a unor 
elemente stilistice ale acestora. 

Realiz rile artistice ale lui Ludwig Schuller, format la Academia 
de Art  din Viena, au fost mai modeste, pictura lui înscriindu-se în 
stilul academic-realist. 

Sub îndrumarea lui Dörschlag au înv at, la Gimnaziul evanghelic 
din Sibiu, tinerele talente: Robert Wellmann (1866–1946), Fritz 
Schullerus (1866-1898), Arthur Coulin (1869-1912) i Michael 
Fleischer (1869-1938). Octavian Smighelschi (1866-1912), elev la 
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coala de Stat maghiar , s-a preg tit în particular cu profesorul 
Dörschlag, fiind prieteni cu cei aminti i anterior. Tinerele Hermine 
Hufnagel (1864-1897) i Anna Dörschlag (1869-1947), fiica profeso-
rului, s-au preg tit, de asemenea, în particular cu acesta. Suflul nou 
adus de profesor este vizibil atât în componen a etnic  a grupului, din 
care f cea parte i românul Octavian Smighelschi, cât i în lips  de 
discriminare sexual , fetele beneficiind de aceea i preg tire serioas
ca i b ie ii. Se poate afirma f r  drept de t gad  c  preg tirea elevilor 
lui Carl Dörschlag a fost una temeinic , în spiritul disciplinei, al 
muncii asidue, al acribiei desenului i al red rii naturaliste a modelului. 
Plecând la drum cu o astfel de educa ie, tinerii transilv neni s-au adaptat 
u or cerin elor Academiilor de art , unde s-au aflat printre premian i. 
Au adoptat tendin ele artistice predominante din spa iul central-euro-
pean, respectiv realismul colii müncheneze i apoi Jugendstil-ul (Art 
Nouveau). 

Profesorul Dörschlag a r mas tot timpul în leg tur  cu fo tii s i 
elevi, le-a urm rit evolu ia, s-a bucurat de succesele lor, a suferit 
atunci când acestea se l sau a teptate i a pledat pentru sprijinirea lor 
material , în sensul achizi ion rii de c tre publicul sibian a lucr rilor 
lor de art . De asemenea, a insistat ca Muzeul Brukenthal s - i îmbog -
easc  galeria de art  autohton , achizi ionându-le produc iile artistice. 

Elevii lui Dörschlag au urmat, în preg tirea artistic , în general, 
acela i traseu i anume: au urmat mai întâi coala Superioar  de 
Profesori de Desen din Budapesta, o coal  cu metode înc  destul de 
rigide, dar i cu câ iva profesori foarte buni, precum Szekely 
Bertalan (1835-1910), mentorul lui Fritz Schullerus i al lui Octavian 
Smighelschi. 

Aproape to i transilv nenii doreau s - i continue studiile la 
Academia Regal  de Art  din München, deoarece capitala Bavariei 
era unul dintre cele mai efervescente centre artistice ale timpului i 
totodat  capitala artistic  a Europei Centrale. Pentru sa i, op iunea 
pentru München a fost motivat  de con tiin a apartenen ei la aceea i 
etnie i spiritualitate, precum i de dorin a de sincronizare cu spa iul 
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cultural i spiritual german. La conturarea personalit ii tinerilor transil-
v neni au contribuit reputa i profesori ai Academiei, atelierele pe care 
le frecventau, vizitele la muzee i numeroasele expozi ii, iar Zeitgeist-ul 
sfâr itului de secol XIX i-a pus amprenta asupra concep iilor lor 
despre art i asupra produc iilor lor artistice. Prima c l torie la 
München o întreprinseser  Fritz Schullerus, Robert Wellmann i 
Octavian Smighelschi în 1887, când erau înc  studen i la Budapesta, 
în compania profesorului lor Groh Istvan, o c l torie foarte important
pentru cei trei tineri. Din tot ce v zuse în muzeele müncheneze, pe 
Smighelschi îl impresionaser  cel mai mult lucr rile simboliste ale 
elve ianului Arnold Böcklin (1828-1901), artist care au l sat urme în 
opera sa1. Spre deosebire de colegii s i sa i, Smighelschi nu a urmat 
Academia de Art  din München, ci, în intervalul 1890-1891, a între-
prins c l torii de studii la Viena, M nchen i Dresda, iar în 1898-
1899 a studiat la Vene ia, Ravenna i Floren a2. 

Dac  sibienii au studiat mai întâi la Budapesta, Karl Ziegler 
(1866-1945), fost elev al profesorului Ludwig Schuller, a optat pentru 
Berlin. S-a al turat elevilor lui Dörschlag în 1887, cu prilejul „Primei 
expozi ii de art  de la Sibiu”, despre care va fi vorba mai jos, precum 
i în cele urm toare. 

Pentru femei înc  nu sosise timpul s  fie primite la academii de 
art , ele trebuind s  studieze în cadrul colilor de art  destinate lor. 
Astfel, Hermine Hufnagel a studiat doi ani la Viena, în cadrul 
„Atelierului de pictur  decorativ  al Asocia iei femeilor” (Atelier für 
Kunstgewerbliche Maltechniken des Frauenerwerbvereins), i a 
continuat la München, la „ coala asocia iei artistelor” (Schule des 
Künstlerinnenvereins), iar Anna Dörschlag a studiat la Berlin în 
cadrul „ colii de art  a asocia iei artistelor” (Kunstschule des Vereins 
Berliner Künstlerinnen). 

O premis  favorabil i totodat  factor favorizant pentru statutul 
de ora  artistic, pe care Sibiul îl dobândise la finele secolului al XIX-lea 
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a fost, f r  îndoial , existen a Muzeului Brukenthal în aceast  urbe. 
Profesorul Dörschlag îl vizita frecvent, împreun  cu elevii lui, pentru 
care pinacoteca muzeului a fost, înainte de a ajunge într-un centru 
artistic din str in tate, o excelent coal  de formare a gustului. Atât 
profesorul, cât i elevii s i, i-au legat mari speran e de Muzeul 
Brukenthal, a teptând s  fie sprijini i prin comenzi i achizi ii. Intrarea 
în modernitate a artei sa ilor transilv neni coincide cu intrarea în 
circuitul european al Muzeului Brukenthal, muzeu care a reprezentat 
o veritabil coal  superioar  de art  pentru arti ti. Dezavantajul 
Pinacotecii Brukenthal era acela c  nu dispunea i de o colec ie de 
art  modern , în cadrul c reia elevii ar fi putut studia evolu ia 
artistic  de dup  rococo i neoclasicism.

Un eveniment important pentru impulsionarea i dezvoltarea 
artei plastice în sudul Transilvaniei a fost ceea ce s-a numit Prima 
expozi ie de art  de la Sibiu, ini iat  de un inimos iubitor de art , 
secretarul gubernial pensionat Adolf von Stock. Evenimentul a fost 
organizat în spa iile „Gesellschaftshaus”-ului, Casei de reuniuni din 
localitate, în intervalul 27 august – 22 sept. 1887. Au participat peste 
126 de arti ti din Budapesta, Viena, München, Berlin, precum i transil-
v neni, care au expus 419 lucr ri. 

În cuvântarea inut  la vernisaj, von Stock sublinia c  în str in tate 
expozi iile sunt organizate i finan ate de puternice asocia ii artistice, 
fapt care, în Transilvania, nu este posibil. Vizionarul von Stock a crezut 
în puterea exemplului i a afirmat c  nu se poate ajunge la linia de 
sosire înainte de a fi f cut primii pa i. Scopul organiz rii expozi iei a 
fost acela de a ar ta concitadinilor s i „lucr ri exemplare [...] i de a 
demonstra c  Sibiul nu este indiferent fa  de crea iile artei 
plastice”1. 

Într-o serie de articole din cotidianul Siebenbürgisch-Deutsches 
Tageblatt2, organizatorul a trecut la comentarea expozi iei, sal  de 
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sal , oprindu-se la cele mai importante lucr ri autohtone i str ine, 
l udând, iar, unde era cazul, criticând. Era de principiu c  nu le face 
servicii tinerilor arti ti, dac  le trece cu vederea gre elile1. 

Profesorii Carl Dörschlag i Ludwig Schuller, împreun  cu elevii 
lor Fritz Schullerus, Robert Wellmann, Hermine Hufnagel, Karl 
Ziegler, au fost bine reprezenta i în expozi ie. A fost, desigur, important 
s  li se dea arti tilor autohtoni, dintre care cei mai mul i erau înc
foarte tineri, posibilitatea s  se prezinte în grup în fa a unui public 
care ar fi trebuit s -i sus in  financiar. Pentru publicul sibian a fost, 
probabil, mai important contactul cu arti ti consacra i din str in tate, 
mai ales cu reprezentan i ai prestigioasei coli müncheneze, unde 
realismul lui Leibl i al cercului s u era înc  în vog . 

Expozi ia interna ional  din 1887 a fost un imbold pentru conti-
nuarea activit ii expozi ionale. Organizatorii erau convin i c
treziser  curiozitatea publicului pentru arta plastic , dar nutreau totodat
convingerea c  nu sosise înc  momentul prielnic pentru înfiin area 
unei societ i artistice. În aceste condi ii exista posibilitatea ca în 
cadrul expozi iilor asocia iei me te ugarilor s  fie prezent i arta 
plastic  autohton 2. Propunerea a fost acceptat , iar în 1888 în cadrul 
celei de-a doua expozi ii a „Bürger- und Gewerbeverein” (Asocia ia 
meseria ilor) a existat „Sec iunea pentru Art i Art  Aplicat ” (Sektion 
für Kunst- und Kunstindustrie)3, în cadrul c reia au expus Hermine 
Hufnagel, Carl Dörschlag, Robert Wellmann, Fritz Schullerus, Octavian 
Smighelschi, Karl Ziegler i Adolf von Stock4. 

În comentariile sale privind „Prima expozi ie de la Sibiu”, Adolf 
von Stock î i exprimase regretul c  de banii funda iei baronului Carl 
von Brukenthal, destina i burselor pentru studen i s raci, nu beneficiau 
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i tinerii arti ti. Rezultatul nu s-a l sat prea mult a teptat, c ci, în 1888 s-
a anun at c  Robert Wellmann era beneficiarul unui asemenea ajutor, 
care-i va înlesni continuarea studiilor la Academia de Art  din 
München1. 

În calitatea sa de pre edinte al sec iei de art  plastic  din cadrul 
„Asocia iei Me te ugarilor”2, Adolf von Stock a dorit ca expozi iile 
anuale s  devin  o tradi ie local . Motivele pentru care a dorit aceasta au 
fost: a./ cre terea coeziunii grupului de arti ti locali, respectiv formarea 
con tiin ei de grup a acestora, b./ posibilitatea urm ririi progreselor 
înregistrate i c./ educarea publicului din punct de vedere estetic. 

„Cea de-a doua expozi ie local ” a avut loc în perioada 29 septem-
brie – 1 octombrie 1889. Cuvântul de deschidere, rostit de neobositul 
i dezinteresatul impresar i avocat al arti tilor Adolf von Stock a fost 

unul extrem de lapidar. Vorbitorul a subliniat c : „pu inii no tri ucenici 
în ale artei i-au f cut datoria. Mai departe, publicul trebuie s  demon-
streze dac  s mân a a c zut pe p mânt fertil sau pe piatr  seac ”3. 

În 1890 a avut loc „Cea de-a treia expozi ie de art  local ”, 
manifestare în care pân i nespeciali tii puteau remarca progresele 
f cute de expozan i4. Ace tia s-au prezentat cu pu ine lucr ri terminate, 
dar cu o cantitate apreciabil  de schi e i studii. Wellmann i Schullerus 
au participat la expozi ia din 1890 cu mai pu ine lucr ri decât la edi ia 
precedent , expunând, cu prec dere, nuduri i capete de expresie. Adolf 
von Stock remarca faptul c  Arthur Coulin, care anul trecut fusese 
prezent cu lucr ri considerate „ col re ti”, înregistrase în timpul scurs 
de atunci progrese imense, astfel încât era la acela i nivel cu Wellmann 
i Schullerus. Cel mai prolific artist al edi iei 1890 a fost îns  Karl 

Ziegler, care înc  mai era student la „Academia de Art ” din Berlin. 
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Cu seria sa de peisaje în acuarel , Octavian Smighelschi a f cut o 
foarte bun  impresie criticului, determinându-l s -i compare lucr rile 
cu cele ale lui Anton von Werner (1843-1915) sau Ernst Hildebrandt 
(1833-1924). Criticul a remarcat „Autoportretul artistului”, precum i 
„Portretul fratelui s u pe patul de suferin ”. Hermine Hufnagel a 
expus delicate naturi statice cu flori, iar Carl Dörschlag un cap de 
expresie în manier  rembrandtian . În final, von Stock i-a exprimat 
convingerea c  prin edi ia din 1890 s-a încheiat faza de tinere e a 
artei plastice sibiene, convins fiind c  cea din anul 1891 va deschide 
calea spre adev rata m iestrie1. 

Din motive neelucidate, „Cea de-a patra expozi ie local ” nu a mai 
avut loc. În schimb, cei care patru ani de-a rândul au fost considera i 
boboci au prins curaj, prezentându-se individual, în cadrul unor expo-
zi ii de dimensiuni mai mici sau mai mari. 

Robert Wellmann a fost cel care în martie 1891 a deschis seria 
evenimentelor individuale, urmat fiind de Karl Ziegler i de Hermine 
Hufnagel. Prin intermediul expozi iei men ionate mai sus, Robert 
Wellmann î i lua r mas bun de la Sibiu, îndreptându-se spre Italia, 
unde s-a stabilit la Cervara di Roma. În mica localitate italian  de 
munte a înfiin at un fel de colonie artistic , unde a invitat mai mul i 
prieteni arti ti, printre care Arthur Coulin i bra oveanul Fritz Mieß. 
În 1894 Schullerus i Wellmann au fost din nou prezen i în cadrul 
„Expozi iei Asocia iei Meseria ilor”, iar Michael Fleischer, profesor 
de desen la Bistri a, expunea în cadrul Muzeului Brukenthal cea mai 
recent  crea ie a sa. 

Fo tii elevi ai lui Dörschlag, având în jur de 30 de ani, erau de 
acum împr tia i în toate vânturile i preocupa i de carierele lor i de 
des vâr irea artistic . Chiar dac  ini iativa lui Adolf von Stock a 
expozi iei anuale a avut succes doar câ iva ani, ea a f cut ca Sibiul s
fie primul centru artistic modern din Sudul Transilvaniei, r mânând 
ca reper în istoria artei plastice. 

                                                



375

Din p cate, aveau s  treac  pu ini ani pân  ce moartea a r rit 
rândurile „Cercului profesorului Dörschlag”, spre durerea celui care 
le-a fost dasc l i protector. În 1897 a murit profesoara de desen de la 
Liceul evanghelic de fete, Hermine Hufnagel, urmat , în 1898, de 
Fritz Schullerus, iar în 1912, la numai o zi diferen , de bunii prieteni 
Arthur Coulin i Octavian Smighelschi. 
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Mihaela GRANCEA 

The Outlaw and the Myth of Social Justice in the 
Film with Outlaws, Film Subgenre Imposed by the 

Communist Cultural System 

„The film with outlaws”, this subgenre of interference was inspired by 
popular and fiction literature, the western film (movie), the adventure film 
and the historical film, as application of the official discourse about social 
and ethno-cultural identity. Not incidentally, the subgenre under discussion 
prevailed in the ‘60s and ‘70s, when intellectuals became aware that within 
the social space leisure was to be stimulated as well, that leisure management 
should settle and satisfy the need for evasion. This film production which also 
functioned as de-frustrating fiction, for film, more than other arts, is 
multifunctional, performing a compensatory function. 

Outlaws have been reinvented, in the collective imaginary nowadays, 
as individuals who defy and provoke the oppressive system in the name of the 
people. Films about outlaws, as productions which mixed up different genres 
(historical drama, adventure film, local western), evolved especially during the 
VIIIth and IXth decade of the XXth Century. Crime and action-adventure films, 
able to conserve an uncontaminated mythical speech were the favored genres 
during the periods of oppression. However, at the same time, concentrating on 
these films which exploited political imaginary and conspiracy theories and 
which indirectly promoted a nationalist-egalitarian ideology a distorted and 
manicheian perception of the foreign world appeared creating a negative 
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image of the foreigner accompaneed by the rejecting of the Other, one of the 
goals of communism. 

Even though such productions ignored the truth of history, re-inventing 
the outlaw as a volunteer delegate of people against the oppressive system – 
in the name of rightness – public opinion had still refused to acknowledge 
any lucid historical analysis of characters like Gligor Pintea, Jánošík and 
Iancu Jianu. Such historical-attested figures are positive characters in a 
series of movies that supported the patriotic communist discourse. 

„Filmul cu haiduci” s-a impus în anii ’60-’70, când ideologii au 
devenit con tien i de faptul c  în spa iul social trebuia stimulat i 
loisirul, c  gestionarea timpului liber trebuia s  aib  ca finalitate i satis-
facerea nevoii de evaziune1; de asemenea, acest subgen cinematografic 
putea fi ulitizat în construc ia identitar . Produc ia cinematografic  a 
func ionat i ca fic iune defrustrant 2, c ci filmul, mai mult decât 
celelalte arte, este polifunc ional, îndeplinind i o finalitate compensato-
rie. Schematismul specific culturii populare3, cultul violen ei justificate 
i standardizarea eroului îi vor asigura „filmului cu haiduci” o longe-

vitate de câteva decenii. 
Eroul acestor filme este proscrisul care, înainte de a deveni 

infractor, a fost o victim  a sistemului; „nobilul tâlhar” „lua de la boga i 
i d dea la s raci”, ucidea doar în caz de autoap rare sau pentru împli-

nirea r zbun rii juste, era un „campion” al comunit ii i lupta pentru 
drepturile mul imii. Eroul era posesorul unor calit i care îl f ceau 
invulnerabil (ubicuitatea, for a fizic  neobi nuit , empatia etc.). Întot-
deauna, el moare de tân r, c ci tr darea unuia dintre apropia i îi 
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determina sfâr itul1. Caracterul integru al „nelegiuitului” este un 
laitmotiv arhaic; din modernitate, r uf c torii din tab ra învins  erau 
percepu i, în manier  feti ist  chiar, ca r zbun tori ai abuzurilor 
s vâr ite de c tre înving tor (vezi Jesse James, Pancho Villa, Rózsa 
Sándor etc.)2. Pentru admiratorii acestor eroi se realiza astfel un fel 
de solidaritate transtemporal . În modernitate, „haiducul-erou” devine 
un vestigiu al trecutului exemplar; de aceea, el însu i devine bun 
patrimonial, figur  panteonic  care servea drept pretext pentru 
recursul permanent la memorie, la acte eponime3. 

Sursele filmului cu haiduci sunt, în primul rând, tradi ia popular , 
apoi experien a filmului western (implicit a „westernului ro u”) filmul 
istoric. 

În aceste porduc ii cinematografice „omul aflat în afara legii” 
devine erou arhetipal, personaj salvator i eponim. i filmele-cult ale 
genului western4, cu happy-endul lor evazionist i cu mitul violen ei 
folosite legitim, cu standardizarea frumuse ii cadrului natural, vor 
influen a imaginea haiducului; în multe situa ii, westernul devine un 
gen exersat cu succes la public5.
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Critica româneasc  de specialitate din epoca na ional-comunist
a încadrat „filmul cu haiduci” în genul filmului istoric. Astfel, f cându-
se un bilan  al produc iei cinematografice a anilor ’60, se considera 
c  atunci „a ap rut sau, mai exact, a reap rut filmul istoric, în specii, 
formule i niveluri diverse […] Cu tot tributul pl tit debutului, diferen-
elor de gust i formulelor stilistice înc  nedefinite, <Tudor>, <Neamul 
oim re tilor>, seria cu haiduci i îndeosebi <Mihai Viteazul> […] 

ne-au f cut s  descoperim în istoria Evului Mediu – ev care prin 
dinamismul i culoarea lui a prilejuit multor coli cinematografice 
cele mai semnificative realiz ri în genul istoric – anse certe pentru 
realiz ri cinematografice în care s  vibreze i s  str luceasc  una din 
dimensiunile esen iale ale spiritualit ii noastre, ale afirm rii fiin ei 
na ionale, unicitatea ctitoriilor i parfumul eposului popular”1. Dar, 
specia filmic  aflat  în discu ie se subsuma unei categorii mai largi, 
aceea a filmului de aventuri care, ca form  a culturii populare, era, 
al turi de comedie, cel mai agreat gen în Europa acelei perioade. 

Analiza comparativ  a „filmelor cu haiduci” demonstreaz  c
arhetipul eroului salvator (specific, de fapt, eposului popular) a supra-
vie uit în reprezentarea haiducului ca justi iar i, totodat , ca om aflat 
în afara legii. Sistemele socio-economice asem n toare, metodele de 
oprimare aproape identice i reac iile similare la opresiune au fost 
realit i care au favorizat conservarea vechilor crea ii orale i recircu-
larea lor sub o form  prelucrat . De aceea, în produc ia cinematografic
se p streaz  „un canon comportamental eroic, cu însu iri precum 
puterea fizic , curajul i grandoarea, dârzenia, cinstea i mândria, 
iscusin a i un anumit sim  estetic al luptei armate; acest cod eroic a 
reprezentat, în esen , un sistem de valori i un mod de a gândi i 
concepe existen a uman ”2. Canonul etic mai înainte amintit, cu 
„varia ii” estetice specifice, a fost preluat mai ales de cinemaul 
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poetic. Astfel, în Republica Sovietic  Socialist  Moldoveneasc , sub-
genul „filmului cu haiduci” s-a remarcat prin câteva pelicule care 
valorificau eposul haiducesc din ciclul „antifeudal”. Poate c  cel mai 
conving tor, în acest sens, este Calul, pu ca i nevasta (regia V. Iovi ; 
1975, film alb-negru)1. Produc ia a fost rodul unui conjuncturi politice, 
c ci din anii ’70 cinematografia sovietic  multina ional  a renun at la 
normativismul realismului socialist i a abordat genuri populare în 
perioad  – filmul de aventuri, melodrama, comedia. Se r spundea 
astfel nevoii generale de divertisment i orient rilor mai mercantile 
ale sistemului2. Totodat , propaganda comunist  a încercat s  dea 
impresia diversit ii i a libert ii de expresie. În presa de specialitate 
i nu numai, se scria despre „filmul umanismului socialist”, „filmul 

unui nou tip de erou justi iar”, „filmul de autor”, „filmul de medita ie”, 
„filmul de inspira ie literar ” (adic  ecranizare), filmul de actualitate, 
„filmul unui nou cod etic”, filmul poli ist, filmul istoric, „film pentru 
tineret” (adic  filmul de aventuri). Cuvântul „aventur ” era prohibit, 
chiar i ecraniz rile dup  celebrele opere ale lui Karl May i Mark 
Twain erau considerate doar „filme pentru tineret”3. Pelicula moldove-
neasc  despre care aminteam, nu este una epic , ca mai toate „filmele 
cu haiduci”, în Calul, pu ca i nevasta eroismul fiind pus în eviden
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de confrunt rile cu un adversar multiplicat. Sursa folcloric  a filmului 
au oferit-o baladele române ti din ciclul Nov ce tilor, cântecele eroice 
Badiul, Corbea, Mihul i tefan-Vod , Codreanu, Chira-Chiralina1. 
Natura informa iei, episoadele etnografice (ritualistica popular , nun-
tirea cu moartea) i dimensiunea poematic  a nara iunii au avut ca efect 
producerea unui film influen at de plastica altor realiz ri de excep ie2. 
Eroii sunt recruta i de obicei din lumea ruralului, fiind b rba i înal i 
cu profil vulturesc, expresii ale virilit ii: cel pu in acesta este prototipul 
masculin din filmele ungure ti, române ti, slovace, albaneze, sârbe ti, 
moldovene ti3. Discursul din Calul, pu ca i nevasta profeseaz , ca 
i în filmele române ti „cu haiduci”, semantici consacrate de 

istoriografia epocii (vezi paradigma „cotropitori str ini” – „boierii 
locali”), haiducul fiind imaginat ca personaj exponen ial, ap r tor al 
poporului; de i liric, filmul este explicit i sintetic la nivel discursiv: 
haiducii sunt dezbina i de o ceart  care vizeaz  aplicarea, f r  excep ii, a 
codului haiducesc: „Între dou  b t lii, omul are nevoie de r gaz, s
poat  bea o cup  de vin, s  m nânce o hrinc , s  mânce o pâne, s  î i 
iubeasc  nevasta, s  aib  un copil i s  poat  juca o hor ”. Concret, 
nara iunea este construit  pe motivul r fuielii dintre boierul Manea, 
un „exploatator”, i justi iarul Badiu, care îl jefuise i îi sedusese 
fiica, pe Garni a. Cei doi iubi i se refugiau într-un fel de bordei idilic, 
un fel de cas  de pitici, locuin a Badiului; îns  noul trai îl înmuia pe 
haiduc, astfel încât acesta era cu u urin  capturat i apoi torturat de 
turcii deghiza i în negustori. Justi iarul Badiu va fi eliberat cu ajuto-
rul fo tilor s i tovar i, risipi i prin lume de când acesta renun ase la 
haiducie pentru dulcea a iubirii4; Novac Ungureanu, Manea, Alimo , 
Constantin, Marcu, Cosma, Ochi el fuseser  alerta i de Garin a, dar 
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salvarea Badiului i a comunit ii nu este posibil  decât prin interven-
ia salutar  a ranilor înarma i ca de r scoal . Astfel, realizatorii 

„confirmau”, dup  retorica vremii, ideea c  mi c rile sociale avuseser
ca evenimente fondatoare ac iunile haiducilor. 

Un alt film moldovenesc, L utarii (regia: Emil Loteanu; imaginea: 
Vitalie Cala nicov; muzica: Isidor Burdin i Eugeniu Doga; actori 
principali: Serghei Lunchevici, Galina Vodnia kaia, Grigore Grigoriu 
în rolul haiducului Radu Negostin, Svetlana Toma; 1971) este o dram
romantic  despre via a lui Toma Alistar – „goarna lui Dumnezeu” i 
„obermuzicant pe to i mun ii” – eful unei trupe de l utari din Basarabia 
i Bucovina, undeva în secolul XIX. Via a lui Toma Alistar era marcat

de pasiunea pentru muzic  (violonist str lucit, acesta str b tea lumea 
cântând pe la cur i nobiliare) i de obsesia pentru iganca Leanca, 
iubirea sa din copil rie. Înrudi i simbolic cu banditul i cu toate 
felurile de outlaws, iganii din film cânt  pentru toate lucrurile, 
umbl  cu ursul, „la slobozenia p catelor sunt cei din urm ” i sunt 
înmormânta i la marginea cimitirelor, al turi de sinuciga i. În peregri-
n rile lor, l utarii se întâlnesc frecvent cu haiducii lui Radu Negostin 
(„satane ale Domnului”), liderul lor fiind mare amator de chefuri i 
pasionat de muzica acelor l utari care, scornindu-i cântece, erau un 
fel de „cronicari” ai faptelor haiduce ti. Proscri ii prezenta i în dou
secven e narative autonome – Haiducul i Hanul Trei Pistoale – merg 
la moarte ca la nunt ; astfel, Radu Negostin hot r te s  se predea 
autorit ilor pentru ca acestea s  îi elibereze fratele; dar, având presen-
timentul mor ii, îi pune pe l utari s -i cânte, coloana sonor  a filmului 
fiind realizat  prin îmbinarea dintre muzica autentic i sonurile 
naturii. De apreciat este felul în care se construie te, prin lirism, 
dramatismul nara iunii, tr irile personajului i violen a epocii nefiind 
redate explicit. În acest sens, relevante ni se par secven ele legate de 
moartea haiducului: calul alb – simbol psihopomp – pe care Radu 
Negostin îl ine de c p stru i ip tul iubitei care prive te, ascuns  în 
p dure, scena împu c rii lui Negostin. Sunt elementele care ne 
sugereaz  sfâr itul „clasic” al haiducului dintotdeauna (covâr it de 
num rul poterei sau învins de tr darea unui tovar ), ele exprimând 
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eposul popular al eroicit ii. Eroic moare i Radu Negostin, supranumit 
„Urgia lui Dumnezeu”, haiduc falnic cu patru pistoale la brâu, „tâlhar 
de drumul mare”, despre care l utarii spuneau c  ajunsese s  cânte 
din „trei pistoale i un junghier”, c  „t ia boierii i le bea sângele” 
f când „la to i dreptate” (adic ranilor i marginalilor). 

Concesiile f cute aventurii în „filmul cu haiduci” din România 
au fost atât de numeroase încât scenariul devine, de foarte multe ori, 
neverosimil. Un exemplu ar fi intriga din Haiducii lui aptecai (scena-
riu: Ion Barbu; regia: Dinu Cocea; actori în roluri principale: Florin 
Piersic, Magda Barbu, Toma Caragiu, Colea R utu; 1970), unde nenu-
m ratele încerc ri din care haiducii scap  nev t ma i par un scop în 
sine. Toate aceste licen e specifice anilor 60-70 sunt par ial abandonate, 
c ci în anii na ional-comunismului, se valorific  dimensiunea panteo-
nic  a unor haiduci populari. Astfel, haiducii Pintea i Iancu Jianu au 
devenit personajele unor filme care îi transform  în personaje escatolo-
gice. Astfel, de i în istoria real  cel din urm  se stingea din cauze 
naturale, în 1842, în pelicula Iancu Jianu, haiducul (regia: Dinu Cocea; 
în rolul principal: Adrian Pintea; 1981), eroul moare sacrificial i 
mult mai devreme, în 1821, într-o scen  de film puternic metaforizat : 
Iancu este îmbr cat cu o c ma  alb  (frecvent amintit  în folclor 
drept „c ma  a mor ii”), înro it  de rana pe care i-o provocase un 
ban t iat în patru, pus în flint i folosit ca proiectil „dres”/vr jit de 
arn utul cel tic los; cu zâmbetul revela iei pe chip, eroul muribund 
continu  s  îi îndemne pe rani s  lupte al turi de Tudor Vladimirescu 
pentru „izb vire”, adic  pentru „emancipare social i na ional ”. 
Solu ia regizoral  aleas  de Dinu Cocea nu este caracteristic  doar 
cinematografiei române ti, acela i final alegoric fiind preferat i în 
cinematografiile central-europene i balcanice ale perioadei. 

Filmele din seria mai veche – Haiducii1, R zbunarea haiducilor2,
R pirea fecioarelor1 – insist  pe discursul antifeudal, antifanariot/ 
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antitoman i pe implicarea r nimii în lupta contra tuturor exploata-
torilor. În aceast  viziune, haiducii sunt reprezentan ii dezinteresa i i 
legitimi ai identit ii na ionale i de clas : nu mor sau, dac  „î i permit” 
acest lucru, cinefilii nu asist  la moartea propriu-zis  a eroului; c pe-
teniile de haiduci sunt invincibile m car la modul ideatic, lupta lor 
fiind perpetuat  de apropia ii care le asigur  nemurirea prin faptul c
le respect  „testamentul”. Bun oar , la debutul filmului Haiducii lui 
aptecai, Ani a, iubita haiducului Amza Scor an, eroul din seria 

Haiducii, R zbunarea haiducilor i R pirea fecioarelor, precum i 
supravie uitorii cetei acestuia, amintesc doar fugar de faptul c  voinicul 
fusese ucis de poter . 

În perioada interbelic , filmele, pu ine la num r, dezvoltaser
dimensiunea romantic-tradi ional  a haiducului2, perpetuat  prin 
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literaturizarea baladelor într-o manier  agreat  de toate mediile sociale1. 
Aceast  abordare se va impune în România doar în anii ’60, printr-un 
ciclu de filme cu tematic  prioritar social . i pentru a se feri de ambi-
guit i i riscuri istoriografice, primele „filme cu haiduci” turnate în 
timpul comunismului au ales ca eroi reprezentativi haiducii din epoca 
fanariot ; tim c  în istoriografia romantic i apoi na ionalist i 
militant  interbelic , precum i în istoriografia din primele dou  decenii 
de regim comunist, dominase legenda neagr  a „secolului fanariot”. 
Astfel, haiducii din primele produc ii de gen, din anii ’60, sunt perso-
naje de la începutul secolului XIX; ei se afirm  într-un context istoric 
dramatic pentru românii din spa iul extracarpatic, mesajul naratorului 
de la începutul filmului R zbunarea haiducilor (1968) definind perioada 
ca pe „o epoc  a tulbur rilor […], o pagin  de istorie zbuciumat ”, 
iar ara, „un p mânt f r  Lege”; în acest context, doar haiducii sunt 
„ap r tori ai celor n p stui i, r zbun tori ai nedrept ilor i umilin elor”, 
inând „piept urgiei ab tute asupra satelor de pazvangii”. Haiducii 

români din filmele anilor ’60 sunt construi i în conformitate cu ima-
ginea mo tenit  din cultura romantic , sunt salvatori i vizionari. 
Filmele nu se continu  unele pe altele din punct de vedere narativ, ci 
sunt oarecum complementare, repetând i dezvoltând mai ales temele 
cu caracter social. Astfel, chiar de la debutul filmului men ionat, afl m 
c  haiducii au statutul de lupt tori antifanario i i antiotomani, c
sunt expresii ale justi iei populare. Chiar i scenariul contaminat de 
retorica cronic reasc , dar i de semantica ideologiilor comuniste îi 
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prezint  pe haiduci ca pe ni te „pedepsitori ai nedrept ii”; mai mult, 
ace tia î i expun explicit i retoric crezul social, haiducul Amza 
afirmând (vezi R zbunarea haiducilor) c  „du manul meu e r ul din 
lume, jecm nirea i împilarea”. 

Filmul românesc nu a reu it performan e artistice de excep ie, 
de i subiectul în discu ie se preta la realiz ri pe care ast zi le-am fi 
plasat la capitolul „rezisten  prin cultur ”. Am sublinia totu i unele 
nuan e: dac  în peliculele deceniului apte rostul haiducului era, în 
primul rând, unul social, în filmele epopeii na ionale, haiducul se 
jertfea pentru a se împlini identitar (Pintea, Jianu), moartea lui fiind 
insistent metaforizat i adus  aproape de „nun ile cosmice” (vezi 
„coregrafierea” mor ii lui Pintea). 

În ceea ce prive te tipologia haiducului din filmele române ti, 
op iunile regizorale, îndeosebi cele ale lui Dinu Cocea, au mers, dincolo 
de presiuni politice i accidente biografice, în direc ia concordan ei 
cu portretul baladesc al „voinicului” popular. Dar figurile actorilor, cu 
doar dou  excep ii, sunt mai degrab  comune, apropiate de fizionomia 
omului obi nuit – vezi actorii Emanoil Petru  (haiducul Amza), Ion 
Besoiu (care îl înlocuia pe Emanoil Petru ), Amza Pellea (haiducul 
tr d tor), Toma Caragiu (cea mai fericit  alegere pentru personajul 
Ioni  Tunsu1). Excep iile, în opinia noastr , sunt Florin Piersic – 
acesta îl joac  pe Anghel aptecai2 i pe haiducul maramure ean 
Gligore Pintea – i Adrian Pintea, actorul ales pentru a-l interpreta, 
cu succes, pe cel mai interesant haiduc din Valahia, pe Iancu Jianu. 
Popularul actor Florin Piersic era, prin înf i area sa macho i prin 
postura egolatr , mai apropiat de profilul voinicului generic, baladesc, 
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invincibil. În filmele anilor ’70, mai ales în ciclul de filme cu Anghel 
aptecai, domin  aventurile, intriga complicat i condimentat  cu 

ingrediente din filmele western i din cele de „cap i spad ”. În gene-
ral, filmele slovace, ungure ti, române ti, poloneze i chiar sovietice 
au fost contaminate de noua manier  de fic ionare a materiei istorice, 
influen ele filmului de aventuri îmbinând normele peliculei cu 
retoric  social 1. 

Umorul, frecvent exersat în acest gen i în aceast  perioad
(anii ’60-’70), este o dimensiune care dedramatizeaz  nara iunea i 
transform  filmul într-un produs accesibil, popular. Minimalizarea 
du manului e vizibil i în maniera în care curtea domnului (vezi 
curtea bucure tean  a domnului fanariot Caragea) este expresia 
kitsch-ului, nu a sincretismului cultural; chiar i prezen a m sc riciului, 
care se sprijin  în violoncel sau parodiaz  statutul de domn al Valahiei, 
pare s  confirme mimetismul i provincialismul cultural al fanario-
ilor. Haiducul aptecai din Haiducii lui aptecai (1970), S pt mana 

nebunilor2 i Zestrea domni ei Ralu3 transform  contextul istoric în 
pretext pentru aventur , excesul de episoade conflictuale ocolind ansa 
unei alte abord ri în domeniu. Epicizarea excesiv  nu las  loc reflec iei 
i nici posibilit ii de a prospecta natura interioar  a personajului. Vizi-

bile sunt doar paranoia domnitorului i eternele înc ier ri cu arn u ii. 
O compara ie necesar  ne pare aceea cu „filmul de haiduci” din 

Cehoslovacia. Mitul Jánošík este, pentru slovaci, o obsesie cultural 4. 
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Prin urmare, chiar i în timpul socialismului, în Cehoslovacia s-a scris 
literatur  istoric i de fic iune pe aceast  tem , s-au turnat filme 
documentare i de anima ie, dar i un film artistic referitor la 
biografia eroului. În acest film, haiducul Jánošík nu î i pierde caracterul 
de erou tutelar, dar profilul lui este „rev zut” în conformitate cu 
axiologiile regimului. Dispare astfel esen a na ionalist  a faptelor i 
discursului s u1, Jánošík devenind un topos al utopiei sociale marxiste. 
O astfel de preferin  deriv  din convingerea c  doar un individ expe-
rimentat, c lit în confrunt ri prealabile, poate s  se dedice justi iei 
sociale; el trebuie s  fi încercat i statutul de personaj negativ, s  fie 
un cowboy2 sau un r t citor care î i dep e te condi ia: de obicei, 
eriful sau pistolarul justi iar este un r uf c tor poc it, un „convertit”. În 

schimb, cu excep ia lui Iancu Jianu, to i haiducii au un destin liniar, 
portretul lor fizic fiind inspirat mai mult din westernul american 
decât din tradi ia popular . În ciclul haiducesc din anii ’70, Anghel 

aptecai – datorit  coloraturii date de actorul Florin Piersic – este un 
erou vesel i f r  inhibi ii, un fel de reîntrupare a lui Gruia al lui 
Novac. În schimb, în ciclul filmelor de aventuri din anii ’803, filme în 
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care îl interpreteaz  pe M rgelatu, Florin Piersic copiaz  personajele 
lui Clint Eastwood din For a Few Dollars More / Pentru câ iva dolari 
în plus (1965), The Good, the Bad and the Ugly / Cel bun, cel r u i cel 
urât (1966), The Outlaw Josey Wales / Nelegiuitul Josey Wales (1976); 
Piersic preia privirea concentrat  a actorului american, infatuarea i 
calmul omului trecut prin multe; de asemenea, dac  eroii interpreta i 
de Eastwood sunt flegmatici i mai pu in pitore ti, M rgelatu m nânc
semin e de floarea-soarelui i î i cur  pistolul cu rachiu de anason; 
din „poza” personajului M rgelatu face parte i lentoarea mi c rilor, 
contrastând cu energia dovedit  în înc ier rile din taverne i iarma-
roace (unele scene de „cafteal ” sunt parodii ale filmelor de cap i 
spad , populare cu un deceniu în urm , fiind sufocate de cascadorii i 
exhibi ii) sau în confrunt rile cu for ele oculte ale conservatorismului 
i contrarevolu iei1. Ca i personajele din westernurile epocii sau din 

filmele europene „cu haiduci” din anii ’70, M rgelatu este ubicuu, 
prezent în ambuscadele din defilee, în subteranele ora ului, în spa iul 
marginalilor i al interlopilor; cultiv  asiduu misterul propriei persoane, 
asortându-se de minune cu o lume pestri , care se desp r ea cu greu 
de hedonismul oriental. Spre deosebire de personajele lui Clint 
Eastwood, M rgelatu ofer  indicii în el toare despre biografia sa. 
Str inul care rezolva treburile misterioase i riscante al Fr iei afirma 
c  fusese  aventurier, dezertor din armat  habsburgic , eterist în tinere e, 
ho  de codru, pu c ria  în Istanbul, ho  de cai, fante de cartier, chefliu 
de tavern , traficant de arme i mason2 nimerit din întâmplare printre 
conjura i. „Am onoarea s  intru în cele mai teribile încurc turi” îi spune, 
în Misterele Bucure tiului, M rgelatu lui Bibescu, domnul Valahiei. 
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În ultimul film al seriei, Totul se pl te te, M rgelatu, discutând cu 
Buz  de Iepure, recunoa te c , cel mai adesea, spune „ himere, ca s
îmi mai treac  vremea”. Filmele cu M rgelatu erau în anii ’80 – al turi 
de bancuri i de acceptarea tacit  de c tre autorit ile comuniste a 
vizion rii ilicite a programelor de televiziune din rile vecine – o 
supap  defulatorie, un univers de compensa ie.

Dac  în produc iile în care Florin Piersic îl juca pe haiducul 
aptecai sau pe c uza ul M rgelatu domina genul filmului de aventuri, 

în peliculele dedicate lui Iancu Jianu, regizorul Dinu Cocea relua reto-
rica „filmului cu haiduci” ca dram  social i de r zboi. Iancu, tân rul 
boierna  din Iancu Jianul, zapciul (regia: Dinu Cocea; actor în rolul 
principal: Adrian Pintea; 1980), credea în legea fanariot , fiind tributar 
unui loialism de esen  medieval ; în plus, boierul Calafeteanu, viitorul 
socru, îi da lec ii de oportunism. Firul întâmpl rilor va fi reluat în 
Iancu Jianu, haiducul (1981) de aceea i echip  de realizatori. Filmul 
debuteaz  cu o scen  relevant  pentru noua ipostaz  a Jianului: acesta 
atac i jefuie te calea ca unui boier care, ca orice exploatator social, 
respect  cli eul i nu poate fi decât supraponderal; apoi, din sumele 
furate face daruri celor afla i la ananghie, uluindu-i pe ranii care îl 
tiau un om al st pânirii. Necru torul haiduc Iancu Jianu „îmbr ca 

cojoc din blan  de lup i îi calicea” pe boieri, printre p gubi i num -
rându-se i na ul s u, banul Craiovei. În film, Iancu moare – i aici 
este vorba de o moarte inventat  – în timp ce le cerea ranilor s  se 
înscrie în oastea lui Tudor Vladimirescu. Altfel spus, odat  cu seria 
Jianului se aplicau i „filmului cu haiduci” indica iile noii politici cultu-
rale inaugurate dup  Congresul XI al Partidului Comunist Român. 
Prin chinuitoarele fr mânt ri suflete ti, dar mai ales prin moartea lui 
sacrificial , haiducul oltean devenea exponen ial pentru discursul 
oficial despre r nime, lupt  de clas , patriotism. 

O „resurec ie” asem n toare suport i haiducul maramure ean 
Gligor Pintea. Dup  ce afl  c  familia îi fusese ucis , impresionat 
fiind i de faptul c ranii suportau cu mare dificultate domina ia feu-
dal  a grofilor i rigorile fiscului austriac, fosta c tan  imperial  î i 
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adun  o ceat  cu care pr deaz  castelele nobililor locali. Filmul Pintea 
Viteazul (regia: Mircea Moldovan; actori în roluri principale: Florin 
Piersic i Maria Ploaie; 1976) are câteva scene memorabile: de exemplu, 
caracterul impresionist al „mesei mute”, când haiducii îi dezleag  din 
lan uri pe iobagi i îi pun s  osp teze la masa grofilor, îns  ace tia stau 
imobili, lipsi i de dorin a de a tr i; o alt  secven , mai scurt , este 
aceea a b jenirii unei comunit i rurale care p r se te, cu biseric  cu 
tot, vatra satului. Dar în film nu se insist  pe proiectul social al lui 
Pintea, pe vestitele lui lovituri haiduce ti, ci pe inten ia de a strânge 
oaste i de a participa al turi de curu i la gonirea imperialilor; chipurile, 
dup  aceea, Pintea ar fi vizat, prin politica pa ilor m run i, emanciparea 
românilor, „slobozenia” acestora. Personajelor secundare le revine 
rolul de a reprezenta tipologii umane consacrate i în alte filme de 
gen – r spopitul, hangiul duplicitar, rivalul în dragoste care se transfor-
m  în delator, ranul robust care lupt  voinice te cu m ciuca; ho ii 
deveni i haiduci i b rbierul evreu asigur , în schimb, culoarea fizio-
nomic  a distribu iei. Contextualizarea geografic  este dat  de coloana 
sonor  (muzica tradi ional  maramure ean ), de limbajul regionalist 
al personajelor i de scenele cu caracter folcloric (hora satului, obiceiu-
rile de iarn ). Climatul istoric este îns  mai greu de reconstituit. Acela i 
regizor reu ise, în ciclul filmelor cu haiduci valahi, s  redea plastic 
atmosfera târgului i a hanurilor de la începutul secolului XIX. De i 
biruitor în confrunt rile cu imperialii – c ci cucere te cetatea B ii (azi 
Baia Mare) – Pintea cade într-o ambuscad  pus  la cale de nobilii 
loiali ti, fiind împu cat în timp ce încerca s  bea ap  din Iza. Uciderea 
eroului este filmat  cu încetinitorul, ultimul cadru surprinzând un peisaj 
neutru de iarn  senin : integrat prin moarte în ritmurile generoase ale 
naturii, viteazul biruie postum timpii meschini ai istoriei. 

De i cei mai mul i dintre cinefili consider  c  filmul „cu haiduci” 
apar ine genului „de ac iune”, exist i produc ii cinematografice care 
provoac  la reflec ie. Unul dintre cele mai cunoscute realiz ri ale 
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culturii bulgare, Kozijat Rog / Cornul de capr  (scenariu: Nikolai 
Haitov; regia: Metodi Andonov; imagine: Dimo Kolarov; montaj: 
Evghenia Radeva; muzica: Mariya Neykova; actori în roluri principale: 
Katya Paskaleva, Anton Gorchev, Milen Penev; 1972), este o dram
istoric i, poate, ultimul film din seria experimentelor cinematografice 
ale Europei de Est1. Pelicula este unic i prin faptul c , spre deosebire 
de alte filme cu subiect istoric, nu legitimeaz  folosirea violen ei, 
fiind mai curând o medita ie despre r zbunare. Filmul ne trimite într-un 
trecut greu identificabil, într-o Bulgarie medieval  unde cronologia 
nu pare s  aib  vreo relevan . Faptele nelocalizate precis dau impresia 
c  se repet  la nesfâr it, de când lumea: patru turci p trund în casa 
p storului Karaivan, îi violeaz i îi ucid so ia în fa a copilei lor, 
Marija. Filmul este zgârcit în mijloacele de exprimare, cu dialoguri 
esen ializate, poate i pentru c  dore te s  descrie o lume barbar , în 
care cuvântul nu are sens decât ca adjuvant al violen ei; pân i 
fragmentele muzicale sunt desprinse din cântecele tradi ionale i din 
dansurile arhaice cu m ti, care comport  o agresivitate intrinsec ; 
melodrama fiind eludat , scenele de violen  se petrec în cadre naturale 
magnifice, pentru a sugera c  sunt de la sine în elese. 

Filmele artistice iugoslave despre haiduci apar in, aproape f r
excep ie, genului epic2, fiind mai pu in afectate de retorica na ionalist
din documentarele anilor ’80 sau din peliculele despre istoria modern
a sârbilor3. Filmul Hajduk (scenariu: Danko Popovi ; regia: 
Aleksandar Petkovi ; muzica: Vojislav Kosti ; actori: Svetozar 
Cvetkovi , Branislav Le i , Danica Maksimovi ; 1980) este o dram  de 
r zboi cu elemente de thriller. Doi tineri militari demobiliza i dup
sfâr itul Primului R zboi Mondial servesc în natur  ultimul prânz i 
se despart ca prieteni. Via a tulbure i dur  din epoca de tranzi ie spre 
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structurile socio-institu ionale ale regatului sârbo-croato-sloven ofer
fo tilor camarazi fie ni te bune oportunit i (vezi integrarea lui 
Kapitan Topolac în trupele de jandarmerie), fie s r cie i frustrare 
(vezi situa ia dramatic  a lui Ivan Kondic, care intr  în slujba unui 
îmbog it de r zboi). De notat este c  povestea demobilizatului s rac 
beneficiaz , în momentele ei cheie, de o prefa are prin fragmente 
balade ti, cântate de un violonist orb. Din cauza unui conflict spontan, 
n scut pe fondul în el ciunilor s vâr ite de bog ta ul la care lucra ca 
zilier, Kondic ajunge în arestul jandarmeriei, unde este b tut i umilit 
chiar de «st pânul s u»; îns  Kondic evadeaz  din arest i, dornic de 
r zbunare, intr  noaptea în casa îmbog itului unde arde, de fa  cu 
acesta, bani dosi i, ac iuni i acte de proprietate, bunuri ob inute ilicit. 
Dup  acest episod, îl putem considera pe Kondic un haiduc autentic, 
dar pe cont propriu, lipsit de ceat ; evadatul afl  un ad post sigur i 
confortabil la frumoasa Jelena (actri a Danica Maksimovi ), o femeie 
singur  cu care tr ie te o idil . Este de apreciat în film, îndeosebi, 
îndep rtarea de stereotipurile despre haiducie, filmul având un 
discurs sceptic, chiar fatalist: confruntate cu opresiunea sau compro-
misul, sentimentele frumoase, precum camaraderia, dispar. 

Dreptate în lan uri (regia: Dan Pi a; imagine: Vlad P unescu; 
muzica: Adrian Enescu; actori în roluri principale: Ovidiu-Iuliu
Moldovan, Claudiu Bleon , Petre Nicolae, Victor Rebengiuc, Maia 
Morgenstern, Vasile Ni ulescu; alb-negru, uneori cu tonuri sepia; 
1983), avându-l ca personaj principal pe haiducul Toader Pantelimon, 
este o excep ie notabil  în produc ia româneasc  de gen; mai exact, 
este o dram , nu un film de ac iune. Cenu iul existen ei i neputin a 
împlinirii sociale sunt redate prin cadrele sumare i paradoxale de la 
început, când camera se apropie treptat de ceea ce însemna universul 
concentra ionar: într-o sal  cu pere i co covi i, pe un pat de scânduri 
i cu lan uri la picioare, st  apatic, aparent mort, Toader Pantelimon, 

acuzat de jaf, tâlh rie i instigare la rebeliune. Temnicerii sunt ni te 
umbre, identitate având doar haiducul i personalul civil de la registra-
tura penitenciarului. Eroul este ap sat de procese de con tiin i 
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obsedat de realizarea drept ii sociale într-o lume urâ it  de corup ie. 
Astfel, filmul nu este biografia clasic  a unui outlaw necru tor cu 
ciocoii (victimele sale preferate sunt arenda ii de mo ii), ci devine o 
medita ie despre ideea de „dreptate înl n uit ”. Filmele Hajduk i 
Dreptate în lan uri, excentrice în rela ie cu ideologiile epocii, sunt 
a adar ni te eseuri despre opresiune i complicitate prin pasivism, 
despre singur tatea i alienarea justi iarului. 

Un alt film despre tâlhari unguri, un film lucid este Rosszemberek 
/ B ie ii r i (scenariu: Péter Dobai; regia: György Szomjas; actori în 
roluri principale: Djoko Rosic, Mari Kiss, János Derzsi; 1979); la 
prima vedere el pare un alt „western autohton” despre un grup de 
proscri i care jefuie te, ucide i suport  h ituirea de c tre autorit i. 
Tâlharii condu i de Gelencser Jóska se r zbun  cu o cruzime extrem
pe cei vulnerabili sau pe cei suspecta i de tr dare; sunt câteva secven e 
de violen  intens , în care sunt omorâ i oameni i animalele lor 
domestice, inclusiv p s rile de curte. Ac iunea se petrece, nu întâm-
pl tor, pe la 1860, când mul i dintre fo tii militan i abandonau proiectul 
pa optist, dar respingeau totodat  compromisul politic, neîn elegând 
legile de fier ale modernit ii. Fatali ti i domina i numai de dorin a de 
vendet , fo tii haiduci devin ni te infractori periculo i. Acest film este 
o produc ie care demitizeaz  imaginea proscrisului ca erou exemplar. 

Observ m cum Iancu Jianu, Pintea i Jánošík, în calitate de actori 
ai proiectelor sociale i na ionale ale regimurilor comuniste suport
fenomene de remodelare. Filmele dedicate acestor haiduci finalizeaz
comanda politic , adic  procesul de sublimare, transformarea lor în 
referin e mitologice, sacrificiale i eponime. Haiducii devin, în comu-
nism, personalit i ale panteonului na ional, dovezi ale istoricit ii 
luptei sociale. Împ rt ind axiologiile „maselor populare”, ei puteau 
fi mai eficient instrumentaliza i ca embleme ale retoricii egalitariste. 
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Cornel CR CIUN 

Les relations des Roumains avec les Hongrois  
dans le film artistique 

Du point de vue thématique, nous proposons trois divisions qui font 
référence au sujet de notre étude. Premièrement s’impose la production 
dramatique soutenue par l'appel à la littérature ou aux scénarios cinématogra-
phiques «commandés». L’action de cette production se déroule autrefois, soit 
pendant la premierè guerre mondiale: La forêt des pendus (1965) et Le 
moment de la vérité (1989), soit pendant la deuxième guerre mondiale: Deux 
hommes pour une morte (1969), soit dans ce que nous appelons «l’actualité»: 
Volontiers et pas obligés par personne (1974, et La guerre dans la cuisine 
(2000). 

La deuxième possibilité interprétative fait référence à la production 
d’inspiration historique. L’idée directrice qui se dégage des trois films qui 
font partie de cette catégorie – La sentence (1970), coproduction cinémato-
graphique des studios hongrois, roumain et slovaque; Mihai Viteazul
(1970) et le poème-ballade nommé Pintea (1976) – est celle de la 
collaboration des Roumains avec les Hongrois au niveau de la clase sociale 
inférieure (iobagi) et de leur confrontation sanglante avec les aristocrates. 

La troisième séquence thématique propose comme enjeu l’interprétation 
dans la clé comique. Il s’agit du film Les jolies vacances (1967), réalisé par 
Makk Károly, qui fait référence aux relations des jeunes roumains et hongrois 
pendant la septième décennie, celle de l’ouverture entre Bucarest et 
Budapest. 

Mots clés: cinéma roumain, relations interethniques, genre cinémato-
graphique 

De la bun început trebuie s  facem constatarea num rului mic 
de pelicule care pun – direct sau tangen ial – problema relief rii 
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rela iilor româno-maghiare în cinematografia autohton . Aceast fapt 
poate s -i surprind  doar pe cei mai pu in aviza i, deoarece configurarea 
rela iilor interetnice nu a constituit niciodat  o prioritate a domeniu-
lui artistic men ionat anterior. 

Privind lucrurile dintr-o perspectiv  strict tematic , avem de-a 
face cu trei posibile diviziuni care con in referin e la subiectul cerce-
t rii noastre. Într-o prim  sec iune s-ar încadra tratarea – în regim 
dramatic – cinematografic  sus inut  de apelul la literatur  sau la 
scenarii produse la „comand ” de c tre oameni de litere consacra i. 
În cadrul acestui prim tronson interpretativ putem vorbi despre plasarea 
ac iunii la timpul trecut: a) cu referin  la derularea primului r zboi 
mondial (peliculele P durea spânzura ilor1 i Momentul adev rului2); 
b) cu ac iunea desf urat  pe durata celui de-al doilea r zboi mondial 
(filmul Doi b rba i pentru o moarte3); ori cu amplasarea în a a-zisa 
produc ie de actualitate (produc iile intitulate De bun  voie i nesilit 
de nimeni4, respectiv R zboi în buc t rie5). 

Din motive ce in de concentrarea asupra unei singure crea ii 
semnificative pentru rezonan a caracterelor i temperamentelor impli-
cate în conflict, ne vom opri asupra realiz rii tandemului Gheorghe 
Naghi (regizor) i Sütö András (scenarist). Doi b rba i pentru o 
moarte (1969) constituie un experiment cinematografic reu it, atât 
prin prisma con inutului i a trat rii nuan ate a acestuia, cât – mai 
ales – prin partiturile oferite protagoni tilor: Ilarion Ciobanu (în rolul 
lui Pavel Costan) i Matei Alexandru (Demeter), respectiv impactul 
avut de produc ie în epoc  (începuturile „anilor de aur” ai lui 
Ceau escu). Analizând lumea satului ardelean pe care o cunoa te atât 
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de bine, scriitorul Sütö András eviden eaz  puterea sentimentelor umane 
ce transced dincolo de „grani ele” etnice, geografice sau spirituale 
într-un moment de maxim  intensitate al r zboiului mondial: anume 
retragerea hitleri tilor i horty tilor în fa a ofensivei sovieto-române 
din toamna anului 1944. Protagoni tii pove tii sunt doi rani, buni 
prieteni: românul Pavel Costan i maghiarul Demeter. Conflictul, ce 
se va încheia tragic, izbucne te în momentul în care Demeter arboreaz
drapelul românesc în turla bisericii înaintea atacului fasci tilor, motiv 
pentru care va fi condamnat la moarte dup  ocuparea satului. Ar 
exista o posibilitate de salvare, îns  aceasta presupune denun area 
unui român care s -i ia locul în fa a plutonului de execu ie. Pavel 
Costan, vecinul i prietenul s u, se ofer  s  se predea, dar Demeter 
refuz  aceast  jertf . În fond, pe cei doi îi leag  o mul ime de amintiri 
comune în tinere ea lor, apartenen a la acela i areal geografic i 
dragostea pentru aceea i femeie – Mari ka (rol interpretat de actri a 
Monica Ghiu ). Solidaritatea celor doi rani transcede diferen ele 
etnice, ligvistice i mentale pentru a eviden ia puterea de neînfrânt a 
adev ratei prietenii, a sentimentelor verificate în timp. Finalmente, cei 
doi î i afl  moartea: unul executat, iar cel lalt împu cat pe când c uta 
s  anun e trupele române aflate în apropierea satului i preg tite 
pentru o interven ie armat . 

A doua posibilitate interpretativ  a subiectului interferen elor 
interetnice se refer  la produc ia cinematografic  cu con inut istoric 
bine precizat. Ideea directoare, care se degaj  din parcurgerea celor 
trei pelicule încadrabile în respectiva categorie, are dou  componente 
programatice antitetice: pe de o parte, este eviden iat  colaborarea 
românilor cu maghiarii la nivelul clasei sociale inferioare (iobagii), 
acestei situa ii contrapunândui-se confruntarea sângeroas  cu clasa 
nobiliar  (alc tuit  majoritar din maghiari). Fie c  a fost vorba despre 
filmul Sentin a1, o coproduc ie ungaro-româno-slovac  din anul 
1970, axat  pe epoca r zboiului r nesc condus de Gheorghe Doja; 
fie c  vorbim despre epopeea na ional  înf i at  în pelicula Mihai 
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Viteazul1 (unde reliefarea acestor rela ii are un rol cu totul i cu totul 
secundar) sau de poemul-balad Pintea2, închinat de regizorul 
Mircea Modovan fostului ofi er imperial devenit haiduc, leg turile 
care-i unesc pe cei oprima i, marginaliza i i dispre ui i de sistem 
func ioneaz  ca o lege inexorabil  a Istoriei. 

În fine, cea de a treia secven  tematic  are ca miz  comedia, e 
drept una de calibru redus, cu conota ii estivale, ce aduce în prim plan 
preocup rile comune i fire ti ale tineretului român i maghiar din 
deceniul apte (cel al deschiderii rela iilor „fr e ti” între Bucure i i 
Budapesta), aventurile prin care trec protagoni tii având evidente 
conota ii de pliant turistic. Frumoasele vacan e (1967)3 este un film 
regizat de Makk Károly care reprezint  una dintre rarele colabor ri 
cinematografice ale studiourilor din cele dou ri vecine. Trama 
produc iei este una extrem de simpl , liniar , am putea spune f r
teama de a gre i cu ceva. Astfel, tîn ra Oana (rol interpretat de c tre 
Ilinca Tomoroveanu) se g se te în vacan  pe malul lacului Balaton 
împreun  cu un grup de colege. La un moment dat, este chemat  de 
urgen  în ar  pentru c  i s-a oferit ansa unei burse de cercetare în 
str in tate. Drumul eroinei pân  la Bucure ti va fi parcurs cu un 
automobil de epoc  (un Colmyn 1921) i în compania prietenilor ei 
maghiari Pali (Ernyei Béla) i Péter (Sztankay István), care- i dove-
desc din plin cavalerismul. Acest road-movie comunist, pigmentat cu 
mici întâmpl ri amuzante datorate capriciilor ma inii i personajelor 
întâlnite pe parcurs,4 prilejuie te vizionarea profesionist  a frumuse ilor 
ce înso esc DN1 i deriva iile de rigoare ale acestuia (Cheile Bicazului 
i m n stirile din Nordul Moldovei) Dincolo de considerentele ideolo-

gice impuse arbitrar de regimul politic, pe tineri îi apropie vârsta, 
preocup rile comune i sensibilitatea resim it  în fa a frumuse ilor 
naturii. Cum era de a teptat, comedioara se încheie cu bine (confir-
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mând juste ea formulei shakespeariene). Oana î i întâlne te prietenul, 
pe Radu (jucat de Florin Piersic), la Constan a (por ia de turism 
oferit  spectatorilor nu putea evita litoralul...), se împac  cu acesta i 
pleac  amândoi la specializare în str in tate. Ce vremuri minunate!... 

Concluzionând, de i „oferta” privitoare la rela iile româno-ma-
ghiare la nivel cinematografic este relativ redus  cantitativ, ea este 
suficient de cuprinz toare în compara ie cu interesul ar tat de autorit i 
celorlalte minorit i etnice din România. La nivel familial, inclusiv acela 
al c s toriilor mixte, avem de-a face cu o singur  sintagm  perpetuat
constant: b rbatul este de etnie român  (Apostol Bologa în P durea 
spânzura ilor; Tiberiu David în Momentul adev rului; Pavel Costan în 
Doi b rba i pentru o moarte; Matei Clejan în De bun  voie i nesilit de 
nimeni; soldatul dezertor din R zboi în buc t rie) iar femeia de etnie 
maghiar  (Ilona în P durea spânzura ilor; Ileana Szabo în Momentul 
adev rului; Mari ka în Doi b rba i pentru o moarte, Agnes Bartha în 
De bun  voie i nesilit de nimeni; fata cantonierului din R zboi în 
buc t rie). Dup  cum se decide destinul fiec rui cuplu, putem distinge 
urm toarele situa ii: na terea unui copil ce pune cap t vrajbei familiilor 
ce accept  uniunea româno-maghiar  (Momentul adev rului, De bun
voie i nesilit de nimeni); confruntarea dintre tat l de etnie maghiar 1 i 
tân rul român, dar iubirea dintre tân r i fata cantonierului (R zboi în 
buc t rie); moartea personajului masculin (P durea spânzura ilor, Doi 
b rba i pentru o moarte). 

În privin a produc iei istorice reiter m ideea colabor rii fr e ti 
între cei de acela i rang social i confruntarea cu nobilimea, o clas
social  în care nu trebuie s  te încrezi. 

Despre o alt  posibil i dezirabil  colaborare, de aceast  dat
sentimental , este vorba în unica comedie cu referire la subiectul 
supus aten iei. Dorin a de cunoa tere reciproc  îi va ajuta pe tineri s
dep easc  gre elile trecutului i, bazându-se pe valorile perene ale 
celor dou ri, s  se încadreze în viitorul european comun. 

                                                



400

Dr. Viorella MANOLACHE 
Henrieta-Ani oara ERBAN 

An Interconnected Marginal Pedagogy:  
the Ethical Subject 

The study approaches the ethical referentials of marginality, an 
investigation creating a pluridimensional philosophical and mundane world. 
In the attempt of conferring marginality its own philosophy, the discussion 
starts from the idea that marginality preserves humanity intact in her ethical 
aspiration, while also emphasizing a tender human subject and vulnerability. 

Thus, the approach of the ethics of inclusion and retrieving marginality 
in contemporary philosophy becomes central. The highlight of the ethical 
dimension in relation to the marginal subject leads to a discussion concern-
ing the pedagogy of the ethical marginal subject, whose voice is gained in the 
adventure of reconceptualizing the world. Marginality passesses an ability of 
emphasizing both human vulnerability, weaknesses and strengths in myriads 
of unique ways. At best, democratically, the marginal individuals are the 
potential precedents and newcomers in the society of tomorrow. Otherwise, 
marginality is a remainder of humanity, but as it happens with humanity as a 
whole, it bears stubbornly the hallmarks of human dignity, aspiration and 
hope. More than the center, marginality is a historical symptom and one of 
the mainstream parts of society. Its characteristics are a living critique and a 
hope for renewal. 

We propose an approach of the reconsideration of the openings and 
limits of a marginal philosophical space, as a network of oppositions where 
the dialectics of centers and subcenters co-exist. Here is necessary to mention 
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the fact that the matters of a theoretical order met under the irregular 
parallaxes of marginality, are recognizable within the logomachies deter-
mined by the urgency of a certain terminological and theoretical register and 
by the indecision generated by the impossibility of some definitive concep-
tualizations anchored in a conceptual perimeter fixed between the liminal 
and  or the marginal. In the light of this observation, and to check the 
hypothesis launched in the prolepsis of this study, placed at the intersection 
of cognitive-aesthetic-ethical realms, we affirm that, integrated in a “post-
moralist” culture, the profile of the marginal bears the marks of the ethical 
and not moral human nature, in the context where, the ethical fervor is 
merely the antidote of the alienating moral discourse. With Lipovetsky, along 
with the horizon of the moral rigors, the aesthetic and ludic space dims, 
freeing the micro-exclusions, the micro-focal points and recalibrating the 
dimensions of a “painless” ethics of decentralized mobilization, where the 
postmoralist individual counts on a “more modest democracy” – benevolent, 
ethical, narcissistic and on “dialogue”. 

Keywords: marginality, ethical referential, inclusion, retrieval, 
hedonism and resentment. 

Devenit subiect uzat (în form  pur  sau în deghizaj), cu preten ia 
declarat  de localizare sau de (des)centralizare, marginalitatea r mâne, 
acceptând un limbaj genette-ian1, o specificare i mai pu in o prescrip-
ie efectiv  a modelului slab c ruia îi apar ine, imposibil de a ezat în 

interiorul unei scheme de includeri univoce i  sau ierarhiza(n)te. 
Dincolo de problema dispunerii în spa iu i de eliberarea subiec-

tului din chingile realit ii particulare, studiul de fa  î i propune s
implice marginalitatea în angajarea unor manifest ri recesive care s
o repartizeze în interiorul unei duble includeri – de producere i 
transformare a spa iului. Demersul r mâne unul filosofic, pentru c
urm re te o formul  ritualiza(n)t  (a felului în care Platon î i motivase 
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decizia de a-i alunga pe poe i din Cetate) de raportare (indirect ) la 
dou  serii de cauze: con inutul (logos-ul) i forma (lexis-ul). De aici 
i ipoteza studiului de fa  care va verifica constatarea potrivit 

c reia, dac  spa iul cognitiv se construie te apolinic pe o textur  de 
„noduri i semne” intelectuale, spa iul estetic este reprezentat para-
disiac, cu unele puseuri metaforice de afectivitate, în vreme ce spa iul 
moral devine rezultanta unor (re)distribuiri inegale a responsabilit -
ilor liber-asumate. 

A adar, un demers de reconsiderare a deschiderilor i limitelor 
unui spa iu filosofic marginaliza(n)t, drept re ea de opozi ii în care 
se creez  efectul de centre i subcentre. Cu men iunea necesar  c
problemele de ordin teoretic întâmpinate în a ezarea acestui studiu 
sub paralaxa iregular  a marginalit ii se recunosc în logomahia 
determinat  de urgen a unui anume registru terminologico-teoretic i 
de indecizia generat  de imposiblitatea unor variante definitive de 
ancorare într-un perimetru conceptual fixat între liminal i  sau 
marginal. Pe urmele lui Mihai Sp riosu1, vom accepta marginalitatea
drept rela ie agonistic  dintre centru i marginile unei structuri, cu 
tot ceea ce ine de sistem, subsistem, polisistem sau univers, operând 
(sin)taktic la modul indicativ. Din orice perspectiv  am aborda-o, 
marginalitatea se refer  la o rela ie, fie aceasta agonistic  sau neutral , 
dintre centru i margine. Politic, odat  cu încercarea de absolutizare 
ideologic , s-a ajuns la o depreciere, în sensul c formele alternative,
eliberându-se de „mitologiile secunde” care o încurcau în ascensiunea 
ei în raport cu centrul – ca sursa i resurs  – au f cut loc marginalit ii, 
revendicat  ideologic i marginalului, ca ousider tipologic care supra-
vie uie te historiei, fagocitând-o. 

De altfel, sub cli eele slabe ale istoriei, se poate recunoa te în 
marginalitate, deopotriv , un efect decadent, dar i un simptom al ilu-
min rii postmoderniste, doar cu avertizarea c , în vremuri de epuizare, 
efectul decadent – de sl bire al centralit ii- nu poate avea, nietzschean, 
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decât consecin e avantajoase. Noua ordine cu jocurile ei de putere 
marginal asalteaz  structura tare, în m sura în care jocurile de 
putere marginal se irig , în mai mare m sur , din obiectul nelini tii 
i al teoretiz rilor multiple. Difuz i descentrat , puterea marginal

reprezint  un mod de rezisten  având ca obiectiv esen ial faptele de 
putere, instan ele de putere cu ac iune (i)mediat . 

Pe structura deplas rilor neeuclidiene de care amintea Poincaré1, 
(de)formatoare, fractale, haotice sau a curen ilor de deplasare din teoria 
lui Maxwell, studiul de fa  se va m rgini a ar ta c  o perspectiv
slab  asupra marginalit ii este posibil i (im)posibil . Universul post-
modern nu exist  decât în corela ie cu lumea neeucledian  invocat
de Poincaré, o lume în care geometria nu mai este adev rat , ci avan-
tajoas , ar tându-ne ce alegere se adapteaz  cel mai bine propriet ilor 
trupului nostru. Perspectivate ca un spa iu cu o geometrie fractal , 
haotic i axate pe un design pluralist, vocile marginale sunt ni te 
medii împânzite de re ele de tensiuni, cu impact asupra construc iei 
reprezent rilor i a subiec ilor care interac ioneaz  înl untrul acestora, 
stabilind un raport inegal între dimensiunea întregului i cea a 
cioburilor. 

Cu o men iune moral-politic : dac gândirea tare presupunea 
victoria asupra unuia dintre elementele aflate în opozi ie, gândirea 
slab 2 are în vedere dizolvarea în irenic, în toleran . Potrivit lui 
Gheorghe Manolache3, amplasarea în matricea gândirii slabe presupune 
asumarea unui echilibru fragil între contemplarea abisal  a negativului
i tergerea oric rei origini, adic  traducerea oric rui lucru în practici 
i jocuri, în tehnici valabile doar local, marginal.

Considerând marginalitatea, prin includere i recuperare, un 
termen cu dubl  fa  –, vom evita eviden a ricoer-ian , potrivit c reia 
nu ar exista culoare, figuri de intersec ie în interiorul unui nou tip de 
discurs i vom aproxima deschiderile adorniene, considerând c
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filosofia marginalit ii ar putea reprezenta refugiul unei poten ialit i 
mai bune. 

Etica includerii i recuper rii marginalit ii declinat
în registrul filosofic contemporan 
Declinat  contemporan, etica includerii reprezint  o formul

dialogal  a particularit ilor umanului, capabil  s  reorienteze i cen-
treze filosofia comunic rii asupra intereselor generale ale logos-ului, 
particularizând i, inevitabil, reducând umanul la universaliile prag-
matice, la praxisul comunica ional, la lexis – reactivându-i particularis-
mele marginal-secundar. 

Optând pentru o abordare postmodern , am fi în în prezen a unei 
etici a includerii i a recuper rii marginalit ii la distan  egal  între
dintre cotiturile multiple care orienteaz  filosofia contemporan . De 
fapt, o cotitur  pragmatic  în demersul de includere etic  contemporan , 
mai ampl  decât cea lingvistic , incluzând-o pe aceasta al turi de cea 
sociologic , retoric i umanist . 

Din perspectiva reperelor slabe ale marginalit ii, asist m la o 
reconcepere a eticii includerii în binom cu ac iunea de participare, ca 
praxis comunica ional, în contextul reevalu rii valen elor i poten ia-
lului ra ionalit ii, a ceea ce Mary B. Hesse1 denumea drept nou
epistemologie. 

Propunând readucerea în aten ie a presiunii exercitate de medi-
ta ie asupra cotiturii epistemologice, mizând pe un model aparent 
marginal, în viziunea investigativ  a lui Mary B. Hesse, esen ial
r mâne reconstruc ia epistemologic i nu deconstruc ia, ca marc
marginal  a sl birii falocentrismului. Noua epistemologie va porni 
a adar, de la clasific rile utile i practice ale obiectelor, materialelor 
i proceselor ( i nu de la „categorii reale”), de la afirma iile relativ 

specifice i locale (marginale) ale regularit ilor proceselor ( i nu de 
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la „legi naturale”, universal cuantificabile), drept epistemologie de 
tip de pragmatic, pentru c  nu este nici epurare feminist  a tiin ei, 
nici deconstructivism cu orice pre . 

Etica includerii poart  amprenta îndep rt rilor i apropierilor de 
proiectul ra ionalist de inspira ie iluminist , drept fluctua ie reforma-
toare, „etichet ” pentru fenomenul reprezentat, atât prin cre terea în 
importan  a semioticului i a pragmaticului (în filosofie i cultur ), 
cât i prin dispre uirea crescând , dar nuan at , a ra iunii ca logos în 
contextul unei etici a includerii i comunic rii. Astfel, putem afirma 
c  o atare cotitur  lingvistic , anexat  neartificial construc iilor teoreti-
ce aflate la confluen a modernismului i postmodernismului în filosofie, 
se men ine drept „suport” al eticii includerii i recuper rii marginali-
t ii.

N scut  la confluen a dintre între critica funda ionalismului – 
realismului – ra ionalismului i reprezenta ionalismului, „cotitura 
lingvistic ” este chemat  s  r spund  provoc rilor generate de faptul 
c  aceasta se sprijin  pe filosofia analitic  (tocmai) pentru a promova 
(alte) concepte (integrative) ce risc  s  se impun  ca nou  hegemonie 
filosofic i epistemologic , în contextul în care, rorty-an, niciun voca-
bular nu trebuie dispre uit (în sensul decanden ei nietzsche-iene), ci 
din contr , plasat în cheie postmodernist , (re)valorificat narativ, 
relativ i intertextual. 

Ata ând, în registru marginal, traseului lingvistic, „cotitura socio-
logic ”, putem stabili c  aceasta din urm  poart  exclusiv amprenta 
sl bit  a centrului, prin preocuparea pentru modul în care regulile 
sunt afectate de interpretant prin valorile aduse de socializarea sa 
particular , prin interpretarea contextualizat  investit  la un anumit 
moment drept nuan are, multiplicare, schimbare sau desconsiderare 
a regulilor. Suntem, a adar, în prezen a atât a unei concuren e, cât i 
a unei îmbin ri între cotitura sociologic i cotiturile lingvistice, 
hermeneutic i retoric , pe traseul noii epistemologicii descrise de 
c tre Mary B. Hesse, confirmând ceea ce Z. Bauman denumea prin 
deplasare de la epoca „grupurilor de referin ” prealocate, c tre epoca 
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„compara iei universale”, în care destina ia sarcinilor individuale de 
autoconstruc ie este endemic i incurabil nehot rât , nu este presta-
bilit i tinde s  sufere schimb ri numeroase i profunde.1

Aceea i tendin  este semnalat i de J. Baudrillard2, atunci când 
stabile te c  majorit ile devin o „gaur  neagr ” care înghite socialul, 
în contextul limit rii sociologiei doar la expansiunea socialului i la 
reactivarea ei prin intermediul unor ipoteze pozitive i definitive. 
Imploziile i reabsorb iile socialului scap  investiga iei sociologilor, 
în contextul anun rii (printre altele) i a mor ii socialului – ipotez
de neconceput, în m sura în care aceasta ar putea traduce tocmai 
propria lor dispari ie. 

În acest spa iu desocializat, cotitura pragmatic  r mâne esen ial
pentru ceea ce în tradi ia filosofic i terminologic  a unor pragma-
ti ti „clasici” americani (James, Peirce i Dewey), se poate traduce 
drept comunicare zilnic  ( i nu ideal ), în interiorul c reia ar opera 
rorty-an, înlocuirea obiectivit ii cu solidaritatea, a retoricii în defavoa-
rea demonstra iei, spa iu al antireprezenta ionalismul cu semnifica ie 
de – construit , populat de fiin a ne-transcendental . 

Un atare spa iu este singurul în m sur  s  valorizeze particularis-
mele, s  precizeze con inutul particular i contextual al unor valori 
tari cum ar fi libertatea uman , progresul social i schimbarea 
social . Din perspectiv  baudrillard-ian , umanismul (sub presiunea 
constant  a relativismului, particulariz rilor i implica iilor politice) 
este convertit într-o ideologie difuz , îmbr cat în haine noi, un 
termen”soft”, recuperând în termenii lui Rorty, bazele non-lingvistice 
de deconstruc ie ale schimb rii sociale. 

Multiplicitatea de viziuni i interpret ri integrat  dinamicii 
gândirii slabe, devine pentru G. Vattimo, forma de legitimare – ansa 
marginalilor de a se face auzi i. Ideea traseaz  (pe traseul filosofic 
Habermas – Oakeshott – Rorty – Schrag – Vattimo) direc iile substan-
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iale din filosofia comunic rii, cu trimiteri la (prin ambiguu i hibrid) 
postmodernism i  sau neo-umanism, re-apreciind virtu ile relativiste, 
dar pe de o parte etice i, pe de alta, democratice, ale „conversa iei 
umanit ii” i ale dialogului. De fapt, discursul marginal mizeaz
tocmai pe profilul omului dialogal (cu virtu i i servitu i), marginalul 
fiind cel care se autovalideaz  prin (auto)reatragerea (vezi acela i 
model platon-ian de alungare din Cetate) de sub presiunea logos-ului. 

Facilitând „conversa ia umanit ii” (C.O. Schrag – R. Rorty – 
M. Oakeshott), etica praxisului comunica ional (Habermas) între ine 
situa iile ideale în comunicare, în apropierea modelului nietzsche-ean, al 
medita iei consecvente asupra „r spunsului potrivit”, de natur  etic , 
ca mod de (re)afirmare a locului i valorii în lume (în centre i sub-
centre), prin efortul de a identifica ce anume se petrece i care este 
aportul participativ adecvat. Pe scurt, o îmbinare a dimensiunii partici-
pative cu aceea care ine în mod strict de o filosofie contemporan  a 
comunic rii. 

Vasile Tonoiu1 ofer  în acest sens un posibil r spuns dublei pro-
voc ri pe care postmodernismul o adreseaz  filosofiei comunic rii 
(provocarea referitoare la semnifica ia indecidabil i provocarea 
referitoare la referin a inscrutabil ), prin redistribuirea resurselor ra io-
nalit ii comunica ionale – demers pragmatic cu valen e etice, în spi-
ritul operei lui C.O. Schrag. Pentru c  este nevoie imperativ  de o 
nou  paradigm  – a interac iunii transversale-, în care cerin ele ra iunii 
i cele ale comunit ii comunica ionale sunt transversale, se intersectea-

z  unele cu celelalte, converg i diverg f r  a coincide, dar i f r  a 
institui o incomensurabilitate definitiv ”.2

Convulsiile etice stabilesc c  societ ile occidentale contempo-
rane i discursul lor postmodern, dezinteresate de rigoarea de imperativ 
a datoriei, manifest  totu i o mare apeten  pentru elaborarea de 
coduri etice, în contextul în care diversitatea, specificitatea i eficien a 
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acestora, în foarte multe dintre situa iile i zonele – politice, sociale, 
culturale, economice – este u or verificabil . 

Pentru Lipovetsky, pân  la omologarea „drepturilor suverane 
ale individului”, urm rind istoria gândirii politice i a impunerii eticii 
laice ca baz  pentru ordinea social , prin îndep rtarea societ ii de 
sacrul de tip religios i a sanctific rii obliga iilor politice, s-a mizat 
tocmai pe afirmarea, în paralel, a drepturilor naturale ale omului. 
Afirma ia devine esen ial  pentru subiectul de fa , în m sura în care 
marginalitatea va recupera din interiorul acestor trasee filosofice 
tocmai victoria i consacrarea elementelor care in de reperele istoriei 
individuale. Dintr-o perspectiv  fenomenologic 1, tocmai pluralitatea 
identit ilor datorate complexit ii sociale, hedonismul i spectacolul 
zilnic, serialitatea, nostalgia i anomia, mobilitatea social i geogra-
fic  deta eaz  individul de comunitatea original , logos-ul marginal 
revizuind categoriile de gândire existente, iar lexis-ul imprimând 
deta area fa  de orice model de experien  dat. Sau, în termenii lui 
Lipovetsky, tendin a dominant  este dictat  de „valori individualiste 
i hedoniste”, de „spectacol”, de „consumul interactiv i festiv de 

bune sentimente”, de „calitatea vie ii i realizarea personal ”. 
În lumina acestei observa ii, pentru a verifica ipoteza lansat  în 

prolepsis-ul studiului de fa , plasat la intersec ia spa iu cognitic-
estetic-moral, putem afirma c , integrat unei culturi „post-mora-
liste”, profilul marginalului poart  însemnele naturii etice i nu morale, 
în contextul în care, fervoarea etic  nu este altceva decât antidotul 
discursului alienant al moralei. În condi iile în care, potrivit lui 
Lipovetsky, odat  cu orizontul rigorilor morale, spa iul ludic (estetic) 
pare s  se estompeze i el eliberând micro-excluderile, micro-focarele i 
recalibrând dimensiunea unei etici „nedureroase”, a unei mobiliz ri de 
tip descentralizat în care individul postmoralist mizeaz  pe „o demo-
cra ie mai modest ”, benevolist , etic i narcisist , dar „dialogant ”. 
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O pedagogie marginal : subiectul etic 
A ezându-ne în fluxul poten ialului de a dep i calea filosofic

tare – a viziunilor prometeice despre condi ia uman , putem afirma 
c ironismul ca form  de sl bire a proiectelor filosofice definitive, 
reactiveaz  dezam girea atotcuprinz toare atât în interiorul condi iei 
umane, cât i al angajamentului etic (în filosofie, etic  sau politic ). Este 
binecunoscut de altfel, faptul c  un filosof precum Simon Critchley1

plasa, f r  menajamente, dezam girea la originea filosofiei. În aceea i 
cheie de analiz , pentru Rorty, îndoiala asupra propriului vocabular, 
necesitatea de a intra în dialog constructiv cu alte vocabulare, repre-
zint  punctul de lansare al medita iei filosofice de tip ironist. Atât 
dezam girea, cât i îndoiala – ca m rci tipice ale centrului i marginii ne 
arunc  în interiorul mir rii generatoare de gândire i de ac iune. 

Simon Critchley identifica veriga lips  dintre politic i etic  în 
angajament, participare, nihilism activ i democra ie direct . Nihilismul 
activ (decadent) reprezint  refuzul esen ializ rii i al conceptelor pre-
concepute, capabil s  reînnoade i ele ironismului (de i în cazul lui 
Critchley, ironismul este expediat, neargumentativ, drept imoralism). 
În acest context, subiectul etic pare a mai dispune de aura prometeic
pe care o anun am dintru început, în condi iile în care, în termenii filoso-
fiei politice, deficitul motiva ional din inima democra iei liberale 
devine sursa sa de putere politic , de angajament în urmarea unei „po-
litici de rezisten ” (o sintagm  pentru practicile democra iei directe). 

Post-Nietzsche, dezam girea politic  este, paradoxal între inut
de uzura structurilor democratice. Transplantarea subcentrelor nucleice 
aproape de focarul sl bit al centrului, poate relansa etica angajamen-
tului prin toleran a diversit ii i prin intermediul ac iunii solidare. 
Subiec ii etici marginali pot deveni nuclee etice i pedagogice, chiar 
dac  neînc rca i de  cu o sarcin  proteic , ci doar cu un efect infinit 
solicitant pentru un centru imobil. Angajamentul subiectiv vis-à-vis 
de ac iunea etic , stabile te c  „experien a etic  ac ioneaz  structura 
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intim  a sinelui moral, o structur  pe care o putem gândi ca pe o matrice 
existen ial  a eticii”.1

Dac  în opinia lui Critchley, mecanismele etice, ca interac iune a 
aprob rii i a cererii etice, a jocului dintre între aceste dou  dimensiuni, 
confirm  faptul c  exist  întotdeauna cerin e etice de un anumit fel, 
singurul capabil s  î i asume, prin expunerea la diferite vocabulare, 
statutul de prezen  activ , r mâne ironistul. În interiorul momentu-
lui de „propulsie” etic meta-politic, ironismul se organizeaz  drept 
„moment zero” pentru revela iile legate de detaliile diversit ii i ale 
alterit ii vocabularelor „întâlnite” (experimentate). 

Dac  „politica este manifestarea unui dezacord, cultivarea unei 
multiplicit i anarhice poate pune în discu ie pân i autoritatea i 
legitimitatea statului. Numai în leg tur  cu o asemenea multiplicitate 
putem începe s  red m întrucâtva demnitatea discursului democratic 
dramatic devalorizat”2, atunci putem confirma plasarea subiectului în 
interiorul unei politici etice a rezisten ei ( i) prin intermediul ironis-
mului care populeaz  puterea discursiv  cu o lume ne-metafizic  pe 
care o i construie te. 

De altfel, în m sura în care „expunerea” ironist  la alteritate 
motiveaz  ac iunea politic  etic , putem afirma c  ironismul recunoa te 
diversitatea i alteritatea, gestionând i educând dialogul societ ii cu 
sinele, a centrului cu marginea. 

În concluzie, circula ia centru-margine r mâne permanent , nicio 
pozi ie nefiind câ tigat  sau pierdut  definitiv, în prezen a eviden ei 
potrivit c reia, s-au schimbat marginalii, dar f r  a sc pa de margi-
nalitate, inventând alte propor ii în interiorul unui anumit centru i a 
unei anumite periferii. 

În acest sens, Congresul mondial al tiin elor istorice reunit la 
Stuttgart (1985)3 plasa imaginea celuilalt asimilându-l str inului, mino-
ritarului, marginalului. Aceste trei calit i stabilesc la rândul lor, trei 
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caractere de alteritate, într-o re ea ce reune te toate componentele 
comunit ii. 

Dac  Arthur Schlesinger denun a tendin ele actuale de c dere 
în tribalism, Iris Marion Young1 milita tocmai pentru idealul unui 
sistem de grupuri insularizate cu putere egal , care, de i nu se solidari-
zeaz  între ele, î i recunosc unul altuia dreptul de a urm ri i practica 
diverse scopuri i stiluri de via . 

Cu men iunea deschis  c  marginalitatea a ezat  neconstrâng tor 
în interiorul unui spa iu etic cu o filosofie i putere proprie poate oferi 
i sus ine imaginea unei societ i inversate dar func ionale, la distan

egal  de structurile social-verbale tari sau de ideologiile forjate (deja) 
de  în istorie. 
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Gabriel KELEMEN 

The Static Waves, the Origins of Biodiversity 
and the Computational Principle Sphere-Vortex 

Genesis, chapter 1:24:
„And God said, Let the earth give birth to all sorts of living things,  

cattle and all things moving on the earth, and beasts 
 of the earth after their sort: and it was so.” 

The spherical, concentric belts that emerge from the centre to the high 
and tenuous layers of hot ionosphere form a true spherical resonant concen-
tric site. Resonances that are established between the Sun and Moon-Earth 
duo have a electromagnetic response specific to any resonant cavity. Thus, 
between layers of air and land area, these electromagnetic standing waves 
have an stabilizing and also modelling role. They influence the biosphere 
become harmonic. In all trophic cycles and taken separately, each subharmo-
nic wave transmits rhythmic influences to terrestrial creatures. 

Van Allen belts with spherical resonant cavities Schumann induce 
stable frequencies to 7.85 Hz or so, and a series of synergistic compositions 
that influence rhythmic undulating land of the living dynamics. Described 
briefly in this context, experiments with standing waves at mezocosmic scale, 
in powders or fluids, reveal and objectify the unity of morphological patterns 
from large to small scales, evidently passing through the diversity of the 
living units contained in the biosphere. The strange apparition of humanoid 
looking formations in viscous liquids strike and surprise because they emerge 
without input from the genetic code. 



414

More specifically, the appearance of facial fragments looking animal 
or humanoid in liquids subjected to the acoustic wave train of low frequency 
(40Hz-52Hz) is a new direction to address the origin of biological forms. 
Such forms are generated rather by influent resonances based on the instruc-
tions of the genetic code, instructions that work together in building the 
terrestrial biomorphism. The stationary waves looking humanoid-embryonic 
or humanoid-physiognomic, generated by the wave train that crosses the 
fluid raw material, operate outside of basic sound frequency by the eccentric 
phenomenon consonance, imitating, like the harmonograph, meander 
movement torque. 

Facerea 
24. Apoi a zis Dumnezeu: „S  scoat  p mântul fiin e vii,  

dup  felul lor: animale, târâtoare i fiare s lbatice  
dup  felul lor”. i a fost a a. 

P mântul, sfera rotitoare ce alunec  sinuos în tandemul celest 
Lun -Terra acompaniat de simfonia interferent armonic  a traiecto-
riilor orbitale planetare, eliptice ce decurg din sinergia compunerilor 
momentelor iner iale centripet-centrifuge aflate în echilibru gravita io-
nal, asemeni unei imense membrane lenticulare cu centrul în Soare. 

Centurile sferice concentrice pornind din centru spre strarurile 
înalte i rarefiate ale ionosferei fierbin i alc tuiesc o veritabil  incint
rezonant  sferic concentric . Rezonan ele ce se stabilesc între soare i 
tandemul Terra-Lun  au un impact cu r spuns electromagnetic specific 
fiec rei cavit i rezonante, astfel c  între straturile atmosferice i 
suprafa a terestr , aceste unde sta ionare electromagnetice au un rol 
stabilizator i totodat  modelator, influen ând armonic devenirile 
biosferei, per ansamblul ciclurilor trofice, cât i luat în parte transmit 
influen e ritmate subarmonice fiecarei viet i terestre. 

Centurile Van Allen al turi de cavit ile rezonante sferice 
Schumann, induc pe lâng  frecven ele stabile 7.85 Hz etc. i o serie de 
compuneri ondulatorii sinergice ce influen eaz  ritmic dinamica viului 
terestru. În acest context descris succint, experimentarea cu unde 
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sta ionare la scar  mezocosmic  în pulberi ori fluide relev i obiecti-
veaz  unitatea patternurilor morfologice de la mare spre mic, trecând 
evident prin diversitatea forma iunilor viului con inute la nivelul 
biosferei. Apari ia în lichide vâscoase a unor forma iuni cu aspect 
umanoid surprind i frapeaz  mai ales prin faptul c  generarea se 
face f r  aportul structurant al codului genetic. 

Mai exact, apari ia unor fragmente faciale cu aspect animalier 
ori umanoid în lichidele supuse trenului de unde acustice de joas
frecven  40Hz-52Hz constituie o direc ie nou  de abordare a originii 
formelor biologice care sunt generate astfel mai degrab  prin imflu-
en e rezonante ce, bineîn eles, au la baz  instruc iunile codului genetic 
ce împreun  conlucr  spre construirea biomorfismului terestru. Undele 
sta ionare cu aspect umanoid-embriomal fie fizionomal, generate de 
trenul de unde ce str bat materia prima fluid , opereaz  în afara frec-
ven ei sunetului de baz  prin fenomenul de consonan  excentric , 
imitând, asemeni harmonografului, cuplul de mi c ri meandrice. 

Influen a câmpurilor undelor acustice asupra lichidelor relev
surprinz toare conforma ii morfo-dinamice, ca r spuns al fluidului 
str b tut de trenul undelor sonore ce induc i între in unde sta ionare, 
modelând în chip nev zut corpusul lichid atent selectat. 

Pe lâng  apari ia în lichid a dispunerilor cu simetrie radial , de 
tip triunghiular, p trat, pentagonal, hexagonal, etc. caracterizate i ani-
mate în esen  de curen i cicloizi centripe i i centrifugi, surprindem 
inefabile vortexuri miniaturale ce anim  lichidul parc  viu, imprimân-
du-i pulsa ia ritmat  cu rol structurant. 

Surprinderea alambicatului mod în care unda sta ionar  stabilizat
în masa lichid  urmeaz  ritmic etape ciclice relev i elucideaz  com-
plexitatea dinamicii masei fluide structurate acustic. Clarificarea reolo-
giei vortexurilor lichide deschide, provocând spre noi direc ii orientarea 
prin tatonare experimental . 

Paradoxal, haosul ar putea fi sau omogen dar nestructurat, sau 
extrem de neregulat i eterogen, ambele variante înf i ându-l ca pe 
ceva în raport cu vacuumul care este doar spa iu gol i deci omogen, 
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iar în extrem avem nimicul ce nu mai posed  nici m car atributul vreu-
nei spa ialit i. Dac  definim intervalul infinit-ceva-nimic, atunci haosul 
ar putea îngloba simultan aceste trei calit i indisolubil intercalate. 
Prin urmare, dac nimicul nu este nici m car ceva (exist  doar ca 
no iune abstract ), atunci infinitul este tot minus nimic, iar ordinea ine 
de ceva care poate fi orice în afar  de infinit sau nimic, deoarece ceva
este mai pu in decât infinit i mai mult decât nimic. Astfel c infinitul 
con ine haosul i cosmosul, dar haosul nu con ine infinitul deoarece 
nu con ine cosmosul, iar ceva poate fi regulat-neregulat, simetric-asi-
metric, perodic-aperiodic, aleator-predictibil; deci infinitul nu poate 
fi ceva pe când haosul da 

.

Fig. 1. Und  sta ionar  radial  cu simetrie de 20, etapa 1 (foto) 

Totalitatea fenomenelor dinamice aleatorii neliniare sunt de 
fapt denumite haotice în mod impropriu. Acest haos determinist, cât 
i principiul de nedeterminare, nu sunt de fapt haosuri veritabile, ci 

dinamici complexe ce dep esc capacitatea uman  de predic ie prin 
m surare ori calcul. 

Himera p trunderii totale a tainelor naturii se las  permanent 
împins , dar, evident, nu doar datorit  infinit ii, niciodat  pân  la cap t. 
Unde exist  agita ie termic , cinetic , acolo entropia este sporit i 
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gradul de predic ie scade drastic, tinzând spre zero. Dintre st rile de 
agregare ale materiei, plasma stelar  se caracterizeaz  printr-un procent 
ridicat de imprevizibil: în apari ia i dinamica petelor solare cu un ciclu 
de 11 ani, nu pot fi stabilite totu i momentele precise ale apari iei i 
dispari iei petelor, nici a formei ori pozi iei lor. Dup  plasm  urmeaz
gazele, apoi lichidele i în fine starea solid  în cadrul c reia coexist
elementele asimetriilor, sp rturi concoidale, eroziuni, coagul ri stalacti-
tice, cracluri, cr p turi, f râmi ri pân  la pulverizare, sediment ri, 
ciment ri i în final autoorganizare prin apari ia edificiilor cristaline 
– fulgi de z pad , cristale de stânc . 

Urm rind etapele succesive dinspre nimic-gol-materie, timp, 
haos-plasm , vortexuri-sferice, gaz, lichid, solid, cristalin i, în fine, 
convec iile dezvolt rilor embrionare de tip biomorf pe întreg intervalul 
biodiversit ii organismelor biologice, între minusculele virusuri, bac-
terii, trecând prin diversitatea polimorfismului lumii vegetale i animale, 
observ m deplasarea indubitabil  dinspre haotic, dezordonat spre 
cicloidal, cristalin i în fine organism viu, culminând cu apari ia arte-
factului, produsul direct al acestor colectivit i structurate social. Atât 
termitierele cât i fagurii albinelor, al turi de diversitatea tipurilor de 
cuiburi, construite meticulos de speciile de p s ri, constituie, al turi 
de a ez rile umane de tip ora , dovezi clare în direc ia gener rii struc-
turilor organizate de tip artefact. 

A adar, edificiile biologice vii având o alur  predominant sime-
tric  cu una sau n axe de simetrie (stea de mare 5, 10, cactacee 
2,4,8,10, ori bilateral  în majoritatea tipurilor de frunze, semin e, 
embrioni, nevertebrate, vertebrate, mamifere), apar inând clasei de 
simetrie axial  bilateral  de gradul 1, sunt edificii cu un grad înalt de 
organizare func ional-morfologic i deloc întâmpl tor capabile s  gene-
reze corec ii permanente asupra artefactelor, prin inovare, crea ie, 
inven ie, elemente v dit negentropice, deci care se opun dezordinii. 
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Fig.2. Und  sta ionar  neregulat  cu aspect de nebuloas  (foto)

Pulberile interstelare, prin autoorganizarea dictat  de aglutin rile 
progresive de mas  sub auspiciile câmpului gravita ional devin treptat 
dinspre informa nebuloas  ini ial  structuri globulare sferice ce, odat
cu cre terea în dimensiune, se structureaz  concentric, ca în final s  se 
autoaprind  sub presiunea câmpului gravific, devenind astfel entit i 
dinamice plasmatice autoorganizate, protostelare, iar în final stele. 
Tot astfel, la scar  mic , la nivelul suprafe ei terestre, la confluen a 
litosferei-hidrosferei-atmosferei, datorit  dinamicii induse de tandemul 
Soare-Lun -P mânt, ciclul apei are un aport major cu rol structurant 
de tip autoorganizat, ale c ror produse cu grad înalt de organizare îl 
reprezint  edificiile cristaline ale fulgilor de z pad , perlele de pe ter
cât i diversitatea structurilor cristaline ivite în pântecul p mântului. 

Cosmosul fiind alc tuit din clusterii roiurilor insulare galactice, 
apoi glisând dinspre mare spre mic, se constituie din structurile galac-
tice cu toat  diversitatea tipologic  de la galaxii globulare, eliptice i 
pân  la galaxiile de tip spiral barat, majoritatea constituindu-se la rân-
dul lor din sisteme solare cvasiordonate i având una sau mai multe 
g uri negre (sfere-vortex cu densitate i câmp gravita ional imens) în 
centru. Mai apoi, structuri plasmatice bine organizate dinamic, deja 
amintite, de tip stea, ce coborând pe scara dimensional , poart , 
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suspendate gravita ional în plan ecuatorial, diversitatea planetoidelor 
sferice, structuri organizate în benzi orizontale, cele gazoase ori sferic 
concentric cele magmatice. 

Fig. 3 Mi care circular haotic  cu aspect toroidal (pictur ) 

Aceast  octav  a ordinii cosmice de tip autoorganizat, nevie, 
reprezint  infrastructura fenomenologic  (biotop) a biosferei terestre, 
leag nul premiselor matriciale apar inând entit ilor biologice caracte-
rizate printr-un grad avansat de negentropie. Referitor la incipien ele 
precreate, haosul ca stare primordial , netocmitul, dup  cum reiese în 
Metamorfozele ovidiene, apare mai degrab  asemenea unei st ri confu-
ze, contradictorii i paradoxale, stare în care albul i negru coexistau, 
f r  a fi totu i gri, caldul i recele se contopeau f r  a atinge echilibrul 
termic, întunericul i lumina erau nediferen iate coexistând simultan, 
explozia i implozia se aflau intr-un echilibru tensional antagonic 
neomogen i în acela i timp nediferen iat. 

Adev ratul haos anterior crea iei este acea stare incomensurabil 
poten ial  indefinibil , dar totu i permisiv  la interven ia structurant
a logosului ca factor organizator care, odat  cu crea ia, cosmicizeaz , 
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ordonând starea de maxim  libertate a haosului primordial în coagu-
l ri deterministe, deci cu grade de libertate inferioare haosului i care, 
odat  cu pierderea libert ii, câ tig  structur , ritm i ordine. Astfel, 
crea ia ordoneaz i structureaz  armonic. Mai mult decât atât, apar 
legit ile fenomenologice în a c ror plas  fin  sunt cuprinse toate 
ipostazele transform rilor ce anim  deopotriv  dinamica universului. 

Fig. 4 Asimetrie macro-micro dimensional  cu aspect conic (grafic ) 

Revenind la haosul ini ial, pe de alt  parte îl putem considera ca 
pe un tot hiperomogen în toate direc iile, identic cu el însu i i nedife-
ren iat, similar poate cu apele primordiale din cosmogoniile egiptene, 
vedice ori ebraice i care sugereaz  f r  a explicita preexisten a unui 
fluidum inert, încremenit i echipoten ial în care s l luiesc poten iali-
t ile latente elementare ale tuturor structurilor posibile, omogen-
infinit-indefinibil i nesupus temporalit ii. Aceste tipologii conceptuale 
antitetice se rezum  in facto la incipien a haosului de tip dinamic i 
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deci heterogen ori, în varianta a doua, la haosul atemporal de tip 
amorf ultra omogen i implicit atemporal. 

Coroborând aceste dou  versiuni ale haosului, una de tip dinamic-
heterogen i cealalt  static-omogen , cu demersul conceptual deja amin-
tit, exprimat etapizat dinspre nimic-spa iu-haos-logos-crea ie-cosmos, 
se observ  posibilitatea ca timpul s  apar  odat  cu haosul, ori în con-
formitate cu versiunea a doua, odat  cu începerea crea iei. În confor-
mitate cu geneza biblic , deslu im dou  temporalit i distincte, una în 
momentele crea iei inclusiv ziua a aptea, care este o temporalitate 
monobloc, i transgresarea în temporalitatea discursiv , moment punctat 
odat  cu declan area ploii, a ciclului apei, ce anim  crea ia care s l luia 
încremenit  parc , dar nu neînsufle it , a teptând startul: Geneza. 

Pe câmp nu se afla nici un cop cel, iar iarba de pe el nu începuse 
a odr sli, pentru c  Domnul Dumnezeu nu trimisese înc  ploaie pe 
p mânt i nu era nimeni ca s  lucreze p mântul. (Capitolul 2, 
versetul 5) 

În conformitate cu teoria sistemelor, un sistem integreaz  un alt 
sistem care, la rândul s u, subcon ine un altul, iar în final se ajunge la 
element. Elementul este acea frac iune ultim  din ansamblu, nedivizibil
la un moment dat, datorit  limitelor puterii de separa ie, astfel c  ele-
mentul se deplaseaz  perpetuu de la mare spre mic, de-a lungul irului 
interminabil al sistemelor concentrice, con inânde i con inute. Abor-
dând în direc ie invers  aceast  ierarhie dimensional  dinspre mezocos-
mos spre macrocosmos, avem succesive sisteme con in toare i care, 
la rândul lor, sunt con inute, integrate altor macrosisteme, tinzând 
asimptotic spre infinit. 

Iat  cum în extrem avem, pe deoparte, himera limitei dinamice a 
elementului ce tinde, dar niciodat  nu ajunge la elementaritatea ultim , 
iar, la limita macrocosmic , imposibilitatea cuprinderii limitei sistemu-
lui în care suntem con inu i. Ace ti poli ai nedetermin rii suspend  între 
limitele intervalului sistemele con inute-con inânde într-o ierarhie 
dinamic  de tip deschis. Acest complex de sisteme deschise, intercalate 
fenomenal, patronate de legit i complexe cu dominant  predictibil



422

sau din contr  cu dinamici complexe animate entropic în neliniarit i 
imprevizibile constituie structura cosmosului. 

Spre exemplu, dac  am extrage aleator litere, aceste elemente 
grafice apar inând alfabetului i le-am dispune secven ial am ob ine 
iruri de litere f r  noim . În mod similar, putem extrage de data aceasta 

cuvinte (în maniera Dada) i am ob ine iruri de cuvinte disparate 
care uneori devin pur aleator fragmente semantice spontane. Mai depar-
te, dac  am extrage în aceea i manier  aleatorie propozi ii i fraze 
având la dispozi ie toate operele literare apar inând unei plaje lingvis-
tice, ar rezulta paragrafe inteligibile, dar totu i incoerente contextual. 
În fine, dac  am proceda astfel cu capitole extrase aleator din diverse 
opere, am fi surprin i de o oarecare inteligibilitate, gradul de entropie 
semantic  tinzând în final spre 0, în m sura în care am extrage i citi 
aleator dintr-o bibliotec  volume apar inând domeniilor diferite, situa ie 
în care sistemele devin individualit i coerente. 

Fig. 5 Aspect haotic (monotipie) 

Iat  cum fragmentarea limbajelor abstracte, privite prin prisma 
aglutin rilor succesive de la element (liter ) spre individualit i 
semantice finite, trec de la nonsens la cultura literar  prin utilizarea 
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în subsidiar a aceluia i algoritm decizional bazat pe metode aleatorii 
de tip hazard. Prin urmare hazardul, urm rind acest demers simplu, 
are leg turi dependente direct de scara dimensional  pe a c rui plaj
ac ioneaz . În exemplificarea anterioar , factorul aleator r mâne con-
stant, dar impactul este direct dependent de nivelul la care ac ioneaz , 
adic , dac  un ir aleator de litere are un grad de libertate maxim i un 
nivel semantic aproape nul, alegerea citirii la întâmplare a unei succesi-
uni de c r i poate fi chiar benefic . Mai precis, acela i grad de aleatoriu 
pentru sisteme diferite poate s  fie perceput ca ordine. În mod similar, 
Hipocrate1 afirma c  nu exist  otrav , ci doar respectarea dozelor. 

Fig. 6 Interferen e gestuale (monotipie) 

Armonia, raporturile propor iilor armonice dintre subansamblu 
i întreg, atât la nivelul sistemelor statice cât i dinamice, se rezum  în 

esen  nu atât la ritmicit i riguros egale (în fizic , mi carea armonic
este considerat  mi carea perfect izocron ), ci, inând cont de raporturile 
stabilite între parte i întreg, dependente de sec iunea de aur. Deslu im 
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poate în mod curios c  în cazul haosului, aceast  stare prin excelen
anarhic  ca stare precreat , dinamic  poate fi la rândul s u aleatorie, 
armonic , adic  ansamblul mi c rilor, traseele, traiectoriilor complet 
neregulate dar armonice, ori, din contr , un haos animat de tip diz-
armonic. 

Presupunând c  haosul este acea stare ce cumuleaz  dezordonat 
atributele imprevizibile în care st rile duale sunt antagonice, contra-
dictorii i paradoxale, dar posibil armonice, urm rind în plan fizical 
la nivelul fenomenelor neliniare fizice i raportându-ne structurilor 
cosmosului actual, reamintim c  gradul de entropie în general cre te 
direct propor ional cu nivelul de energie în conformitate cu legile 
termodinamice. Astfel, gradul de ordine cre te de la plasma incan-
descent  intens animat , spre starea gazoas  nestatornic , animat  de 
imprevizibile i neregulate convec ii termice, la cameleonica stare 
lichid  str b tut  de ivirile fugare ale vortexurilor efemere ce apar 
spontan, disipându-se în mod imprevizibil, apoi în fine, la stabila stare 
solid  ce, odat  cu sc derea aportului energetic devine, spre 0 absolut 
(-253 grade Celsius), structur  cristalin , supraconductibil i hiperfluid 
(heliu lichid). 

Fig. 7 Trecerea de la dezordine la ordine (grafic ) 

Patternurile dinamicilor plasmatice ale convec iilor suprafe ei 
solare, erup iile vulcanice, dinamica curgerilor magmatice, complexi-
tatea curen ilor atmosferici, curen i ascenden i sau descenden i privi i 
la o scar  redus  sunt predominant imprevizibile, dar, la o scar  global , 
apar structuri stratificate cvasiorganizate pe benzi alternative, între care 
ac ioneaz  curen i Coriolis: deplas rile descendente ale fluidumului 
hidric terestru, turbulen ele inerente curgerilor laminare, apoi dinamica 
undelor hidrice de suprafa , valurile i undele, apari ia i dispari ia 
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spumelor, cl bucilor i atomiz rilor cuprinse în c derile de ap  ale 
r coroaselor cascade, deplas rile regulate ale râurilor cât i ale labi-
rintului dinamic al curen ilor marini. 

Mi carea brownian , celulele de convec ie Bénard1, reac ia osci-
lant  B.Z., situate la limita dintre neregulat i incipien ele ordonate 
periodic, diversitatea claselor de substan e smectice, nematice, coles-
terice, denumite generic cristale lichide care, al turi de constanta lui 
Feigenbaum, se afl  în zona diafan  a confluen elor inefabile, dintre 
ordine i dezordine. 

Se disting dou  forme de haos în accep iunea actual : haosul 
clasic ce precede apari ia cosmosului, guvernat de aleatoriu total, adic
de pierderi de informa ie infinit , mai precis un sistem total deschis, 
i haosul determinist în care pierderea de informa ie este foarte mare, 

dar totu i finit , ce se situeaz  ca intermediar între comportamentele 
dinamice deterministe, în care cunoa terea condi iilor ini iale conduce la 
predic ia exact  a st rii finale a sistemului. 

Fig. 8 Asimetrii fluide (grafic ) 

Comportamentele dinamice men ionate anterior apar in f r  îndo-
ial  haosului determinist înglobate fiind în teoria haosului. Simularea 
structurilor naturale asimetrice, odat  cu iterarea algoritmilor fractali, 
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împarte în dou  aceste func ii autogenerative. Astfel, avem fractali 
determini ti de tip hologram , ale c ror segmente se reg sesc proiec-
tate similar de la o scar  la alta (precum sistemul arterial arborescent 
ce trece de la ramific rile arterelor majore grosiere spre filigranul 
sub iimilor capilare în mod autorecursiv) i fractalii de tip stocastic 
ce in de algoritmi complet aleatorii al c ror exemplu natural îl repre-
zint  mi carea brownian . Structuri cu dominant  asimetric  major , 
dar nu total , apar abundent în diversitatea patternurilor naturale. 
Exemplele includ norii, anumite agregate cristaline, structura lan urilor 
muntoase, fulgerele, fulgii de z pad , re elele de râuri, conopida sau 
broccoli, arborescen ele sistemului de vase sanguine ori pulmonare. 

Cosmosul, f r  doar i poate, se reduce la exprimarea ordinii prin 
sfer , veritabil c r mid a constructului deschis incomensurabil 
infinit i rezid  punctual în geometria sferei ce comport  vecin t i 
morfodinamice toroidale, discoidale ori spirale. Acest minimalism 
geometric, permite, la infima sub irime a suprafe ei terestre diversi-
tatea morfologic , supus  permanentei structur ri i destructur ri 
ritmate. Pe de alt  parte, dac  am reduce sfera terestr  la dimensiunile 
unei bile de biliard, suprafa a acesteia ar fi i mai neted . Structura 
temporal  ireversibil  denot  unicitatea oric rei transform ri, fiecare 
element chiar riguros reversibil în realitate este unic i doar similar 
stadiului anterior. Vectoralitatea temporar  nu constrânge ci, din contr , 
conserv  libertatea total  a unicit ii fiec rui eveniment, instaurând 
efemerul la nivelul oric rei transform ri. Orice transformare, în esen , 
se prezint  ca un ir permanent de înnoiri similare în cazul repet rilor 
ciclice ori haotice în situa ia sistemelor dinamice neliniare imprevizibile. 
Timpul nu poate fi decât unidirec ional într-un univers deschis, aceast
maxim  libertate spa io-temporal  în care spa iul este infinit deschis, 
timpul, doar în mod iluzoriu poate fi considerat reversibil. 

Chiar dac , la nivelul limitei Planck1, ori sub acest nivel, pare c
ar putea exista un timp granular, r mâne, asemeni ipotezei multidimen-
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siunilor subcuantice ce fac referire la excesiv vehiculata teorie a 
stringurilor, s  devin  certitudini tiin ifice. Vibra ia ca temporalitate 
repetitiv  situeaz  timpul în intervalul alternant ce se propag  vectorial. 
Temporalitatea de tip scalar a teapt  confirm ri experimentale. Rela ia 
dintre timp, vibra ie i vortex, coroborat  cu triada vid-spa iu-sfer , 
elucideaz  atât ierarhia morfodinamic  cât i rela iile de interdepen-
den  consonant . Dac  fotonul reprezint  particula indivizibil  cu 
masa de repaos nul , atunci, probabil, prin aplicarea principiului 
simetriei, ar putea exista la polul opus particule statice, inerte, aflate 
în repaos absolut, având temperatura minim  posibil . Iar dac  consi-
der m fotonul corpuscular ca fiind oarecum sferic, evident eludând 
componenta ondulatorie, am putea extinde compara ia deductiv i par-
ticula static  ar trebui s  aib  o form  de tip concav sferic , invers
sferei fotonice i datorit  încremenirii aceasta s  devin  matrice supra-
conductoare pentru componenta material  vizibil . Conform geometriei 
neeuclidiene ce st  la baza sus inerii matematice a teoriei relativit ii, 
propriet ile geometrice spa iale nu sunt pretutindeni identice, fiind 
diferen iate zonal. Spa iul este deci neomogen i anizotrop. 

Revenind la foton ca particul  ce se comport  la interac iunea cu 
materia predominant corpuscular , acesta are în deplasare, un compor-
tament invers, predominant ondulator, cu tent  spiral , dac  lu m în 
considerare lumina polarizat . Astfel, principiul sfer -spiral  reg sin-
du-se profund inserat în intimitatea arhetipal i la acest nivel, alungirea 
corpuscular  a fotonului o putem imagina ca trecerea progresiv  a 
sferei corpusculare. Odat  cu cre terea vitezei, ea se alunge te devenind 
fusiform  asemeni unui fir ultra sub ire ascu it. Dac  lu m în consi-
derare acest model imaginar ca fiind consecin a deform rii fotonului 
odat  cu atingerea vitezei luminii, la polul opus, forma particulei 
inerte i reci ar trebui s  fie, pornind de la modelul sferic, un tor ori 
un disc încremenit ce ar forma o re ea stabil  inert i rece prin care 
se strecoar  materia clasic  de tip globular. 

Continuând demersul deductiv imaginar, aceast  matrice supra-
conductoare ultra dens , static , rece i transparent  constituie suportul 
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imuabil al materiei clasice. Probabil c  globurile imense de materie 
fluidic  plasmatic  apar inând stelelor interac ioneaz  gravita ional 
cu matricea impalpabil  condensând în interiorul sferei de plasm  toc-
mai aceast  stare static  a materiei reci prin care alunec , glisând pe 
discul galactic gravita ional împro cat de ecuatorul g urilor negre din 
centrul galaxiilor. La nivelul fotosferei solare temperatura este mult 
inferioar  calculelor stipulate deductiv din interpretarea teoriilor lan-
urilor de reac ii termonucleare. Astfel, suprafa a Soarelui are o 

temperatur  de aproximativ 5000 grade Celsius, în timp ce în coroan
temperatura devine de ordinul milioanelor de grade Celsius. Mai 
mult decât atât, în ipoteza c  Soarele este un glob rece i întunecat în 
interior, vine constatarea c , în perioada de maxim  activitate solar , 
cre te num rul petelor solare care, dup  cum se tie, sunt mai reci decât 
restul suprafe ei convective. Prin urmare, cu cât activitatea solar
cre te, suprafa a fotosferei tinde s  se r ceasc  datorit  cre terii num -
rului de pete solare ce au o temperatur  de circa 4000 de grade Celsius. 

Continuând demersul ipotetic prin extenso, sferele ultra dense ale 
g urilor negre probabil c  sunt reci. Conversia materiei hiperdense 
inerte i reci odat  animate prin mecanisme neprecizate la nivelul glo-
burilor stelare asambleaz  prin fuziune agregate atomice din ce în ce 
mai mari, ce nu constituie decât un reziduu al convertirii materiei statice 
i reci hiperdense în spumoasa i efervescenta materie animat . 

P r sind t râmul incitant al modelelor ipotetice, putem concluzio-
na sintetic c  alc tuirile ordonate ca model fundamental, ca pattern 
morfodinamic, îl reprezint  în mod evident structurile de tip globular 
discoidale aflate în rota ie centrat  axial, modele de tip galactic, stelar 
ori planetar deja exemplificate anterior i în fine, la scar  micro dimen-
sional  arhicunoscutele structuri concentrice rotitoare ale agregatelor 
atomice. Astfel c  octava modelelor morfologice se reduce în esen a 
arhetipal  la discuri ce con in sfere într-o dispunere semiregulat  de 
tip helical. Dezordinea nebuloaselor ori dinamica imprevizibil  a curen-
ilor de convec ie plasmatici de la suprafa a plasmelor stelare prin 

similitudine devine pattern permis i la nivelul dinamicii curen ilor 
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de convec ie planetari ce anim  constant, dar imprevizibil p turile 
atmosferice, litosferei terestre. Astfel, pe deoparte, curen ii magmatici 
telurici, iar pe de alt  parte, curen ii coriolis i termoconvec iile curen-
ilor marini, constituie în mod clar modele dinamice fundamentale ce, 

deloc întâmpl tor, corespund model rii embriologice a viului. 
Astfel, dac  suprafa a solar  la nivelul celulelor de convec ie 

corespunde modelului dinamic stelar privit ca dinamic  permis  a 
suprafe elor sferice, tot astfel prin analogie îns , la o dimensiune infe-
rioar , domne te acela i tip de pattern unic i la nivelul suprafe ei sfere-
lor concentrice terestre. Biodiversitatea, privit  în ansamblul dezvolt -
rilor embriologice vegetale ori animale, este dominat  în esen  de 
acela i principiu al convec iei ca modalitate dominant  a devenirilor 
morfologice. Cu toate aceste similarit i, nu putem totu i reduce morfo-
logia viului doar la acest pattern fundamental. 

O serie de forma iuni biologice p streaz  în mare m sur  reminis-
cen e macroscopice ale patternului arhetipal convectiv – spre exemplu 
meduzele, majoritatea speciilor de ciuperci, etc. similare forma iunilor 
noroase de tip cumulonimbus. F r  a reduce întreaga diversitate dina-
mic  terestr  doar la modelul convectiv, trebuie spus totu i c  impor-
tan a sa rezid  în situarea privilegiat  a biologicului terestru în rela ie 
cu dinamica fotosferei ca modalitate natural  specific  suprafe elor 
sferice stelare plasmatice ori planetare. 

Dac  ansamblul gigantului galactic este caracterizat ca fiind un 
pattern rotativ axial, atunci convec ia dezordonat  a suprafe elor plas-
matice sferice, ce nu prezint  rotire decât o tumultoas  deplasare de 
tip convectiv, similar  celulelor de convec ie Benard al c ror model 
dinamic se reg se te evident i la nivelul diversit ii biologice. Arhi-
tectura viului se confund  pân  la un punct cu starea dinamic  natural
specific  suprafe elor sferice stelare ori planetare ce, în esen , sunt 
patternuri animate de tipul vortexului toroidal, fiind manifest ri dina-
mice cicloide fire ti perpendiculare câmpului gravific planetar. A adar 
macrosistemele discoidale, axiale, rotative con in la suprafa a sferelor 
din care se compun, tipologii convective continuând îns  pe un alt 
palier morfodinamic cicloidele convective ce devin astfel translate de 
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la mare spre mic, glisarea dinspre rota ie spre convec ie, iar la nivel 
cuantic devin iar i rota ie. 

Alternan a rota ie-convec ie-rota ie situeaz  structurile caracte-
ristice lumii vii sub auspiciile dominante ale patternului convectiv i 
poate c  nu întâmpl tor artefactele umane refac prin surprinz toare 
intui ii tocmai agregatele tehnologice bazate pe ax -roat  din care 
deriv  diversitatea angrenajelor mecanice ori diversitatea motoarelor 
cu aburi, electrice ori cu ardere intern  ce au la baz  rota ia, axialitatea, 
angrenarea. 

Fig. 9 Terra, unitatea convec iei biologice i convec ia termic  în nor. 

Mecanismele de ceasornic, angrenajele, inventarea rulmen ilor 
ce faciliteaz  rotirea, constituie materializ ri intuitive ce î i g sesc 
similaritatea atât în dinamica mecanicii celeste cât i, bineîn eles, la 
nivel cuantic, unde întâlnim rotatule complexe ce diferen iaz  spinii 
particulelor elementare. Haosul, ca stare ipotetic  derivat  conceptual 
din miturile cosmogonice ce preced ordonarea prin cosmos, incit
imaginarul încercând definirea indefinibilului ca fiind starea ce nu se 
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reduce la simpla dezordine, ci stare con inut  ce particip  activ la 
nivelul cosmosului. 

Dinamica neregulat  se apropie în mare m sur  atât de vortex cât 
i de convec ie ce constituie incipiente insulare ale evad rii haoticului 

dezordonat înspre tendin ele instaur ri regulariz ri simetrizate. Dac
mediul fluid se afl  omogen stimulat, apar structuri convective hexago-
nale ce constituie evident victoria simetriei asupra dezordinii, efectul 
asimetrizant al neomogenit ilor fiind astfel evident. Orice sistem ener-
getic care trece la grade de coeren  superioare ori inferioare, parcurge 
stadii prag haotice în tendin a sa c tre o nou  stare energetic  mai 
stabil . 

Haosul devine astfel dual. Pe de o parte, avem haosul fizic real, 
pe când, la nivelul limbajelor artificiale ori naturale, va domni un alt 
tip de haos ce se instaureaz  prin eludarea conven iilor semiotice ce 
distorsioneaz  în elesurile contextuale. Haosul lingvistic eludeaz
conven ionalit ile algoritmilor comprehensivi ce sunt în esen  proiec-
ii, abstractiz ri ale realului, condensate la nivelul semnului ori simbo-

lului unanim acceptate. Haosul, la nivelul virtualit ii lingvistice 
induse gradual prin fals, dilem , trilem , paradox, constituindu-se în 
extrem cu nonsensul i absurditatea scurtcircuiteaz  constructul frazeo-
logic este înlocuit de anarhia babelic . Haosul dual ce cumuleaz
concomitent maxima dezordine fizic  cu cea lingvistic  devine repre-
zentarea plenar  a dezordinii totale. 

Fiin ele vii, în contextul cosmosului predominant ordonat, gene-
rate de limbajele naturale ale codului genetic a c rui rezultant  proiec-
tiv  pe o treapt  superioar  o constituie diversitatea limbajelor de 
comunicare dintre specii bazate evident pe conven ii lingvistice 
comport  sensibilit i sporite vizavi de anul rile anarhizante ale 
haosului lingvistic ce submineaz  coeren a cu realul. Tendin a fireasc  a 
organismelor vii spre ordine devine astfel continuarea fireasc  a 
negentropiei1 intrinseci entit ilor disipative biologice. 
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Anarhia, la nivelul edificiilor lingvistice, bruiaz  coeren ele simfo-
niilor rezonante dintre cod genetic i integralitatea canalelor de 
comunicare ce integreaz  fenotipal fiin a. Armonia debordant  a struc-
turilor dinamice biologice în conexul omniprezen elor integrative 
exercit  o permanent  tendin  spre conservarea instan elor naturale 
ordonate, armonizate, în detrimentul afinit ii spre destructur rile dizar-
monice neregulate ori haotice. În acest context natural predominant 
ritmat i armonios, apar insular i efemer ca pondere, inevitabile sincope 
catastrofice ce instaureaz  reconfigur ri bru te, din care asemeni 
pas rii Phoenix renasc regrupate tipuri noi de ordine. 

Cript rile anamorfotice ale codului genetic reprezint  prin 
excelen  modele lingvistice de ordonare natural  bazate pe reguli 
sintactice clare, fiind totodat  sisteme disipative negentropice, simi-
lare în esen  poate cu numerele ira ionale ce au o pondere ra ional , dar 
r mânând totu i sisteme numerice deschise. Astfel, haosul ce precede 
crea ia combin  atât haosul elementelor nediferen iate în nestatornica 
interschimbare cât i vis-à-vis de rolul cosmicizant al logosului, haosul 
lingvistic-informa ional. Artele în genere opereaz  cu metis ri instinc-
tive specifice fiec rui creator ce combin  deopotriv  cele dou  instan e 
haotice, iar, dac  în poezie, literatur , filosofie predomin  anarhia 
lingvistic , în pictura gestual  ori happening predomin  haosul fizic. 


