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”Civilizarea” fricii. Teama mea de celălalt. 

Durerea, suferinţa, moartea sunt categorii respinse de omul modern. Secularizarea 

societăţii a condus la dispariţia spaimei de pedeapsa nemântuirii, ca în Evul Mediu 

creştin, sau de cea a destructurării totale a lumii, ca în religiile precreştine. Binele şi răul 

sunt pe pământ, chiar înlăuntrul nostru. Le denumim complexe, frustrări, pulsiuni, 

refulări, angoase, inconştient, le acceptăm ca probe ale “complexităţii” naturii umane – şi 

le exorcizăm prin defulări. De la culpabilizarea excesivă, am ajuns la respingerea toală a 

culpabilităţii, şi ca atare la refuzul oricărui tip de suferinţă. 

 Infernul modern pare să fie definit tot mai insistent ca “ceilalţi”, ca spaţiul 

cotidian în care ne mişcăm sub imperiul întâmplării, ciocnindu-ne cu alteritatea dureroasă 

a celor ce nu suntem noi. Nu putem suprima cu totul altercaţiile, deşi ne imaginăm 

izolarea ca starea de securitate totală. 

În planul individual, pericolul cel mare este reprezentat de celălalt. Dacă în Evul 

Mediu dipreţul lumii presupunea dispreţul de sine, astăzi lumea devine o ameninţare, un 

câmp de luptă, iar sinele, reduta în spatele căruia ne putem găsi confortul, plăcerea, sau 

pur şi simplu liniştea. Frica devine o emoţie individuală, un şoc, adesea precedat de 

surpriză, provocată de conştiinţa unei primejdii.  

J. Ortega y Gasset îşi intitula o prelegere “Celelalt-ul ca pericol şi eul ca supriză”, 

distingând între două lumi ce se ameninţă reciproc, lumea interioară a fiecăruia dintre noi 

şi lumea externă, a celorlalţi, a non-eului, “marea straneitate”, domeniu “absolut străin şi 

inospitalier”. Este o concepţie îndeobşte acceptată cea care distinge între “lumea mea”, 

alcătuită din lucruri care există pentru avantajul şi în folosul meu, şi lumea exterioară, 

străină, formal şi constitutiv periculoasă. Conduita noastră devine, astfel, determinată de 



  

anticiparea reacţiilor celuilalt, şi anume a celor mai ameninţătoare dintre ele. Ca atitudine 

generală, ne este caracteristică prudenţa (sentiment anterior fricii), iar orice efort de 

adaptare la celălalt presupune luptă, confruntare, ostilitate generalizată, încurajată de 

paradigma individualistă care domină lumea noastră. 

 

Străinul cel rău … 

Acest tip de retragere în spatele redutei sinelui este tipul firesc al reacţiei în faţa 

străinătăţii sau a stranietăţii. În comunitatea tradiţională, această redută era mult mai 

puternică, întărită de blidajul familiarităţii dintre oameni şi dintre oameni şi univers. 

Practic, întregul cosmos - ”lumea” - era spaţiul familiar, protector, deschis şi benefic în 

faţa celor ”ai locului”, închis ermetic în faţa intruşilor. ”Lumea noastră e lumea cea 

adevărată, e lumea bună, cu oameni şi pomi înfloriţi … aşa cum a făcut-o Dumnezeu”, 

spunea o ţărancă din Făgăraş, citată de Ernest Bernea. Aşa cum, însă, chiar şi casa 

Domnului a fost călcată şi prădată de duşmani - mitul raiului prădat de Iuda, în timpul 

ospăţului sacru al lui Dumnezeu -, şi casa, spaţiul familiar al omului poate fi cucerit, 

prădat, pângărit de intruşi. Străinul este un necunoscut, un emisar al altei lumi, posibil 

distructivă, incompatibilă cu ”lumea noastră”, lumea lui Dumnezeu. El se opune 

categoriei autohtonismului, a ”oamenilor pământului”, cei care ţin de locul lor din 

strămoşi. Pentru aceştia, proprietatea chiar are rost sacru şi întemeietor şi abia în subsidiar 

economic. Ei sunt ai locului, nu locul este al lor; de aceea nu îl pot părăsi, căci plecarea ar 

însemna un sacrilegiu, contestarea originii, deci - la limită - negarea propriei existenţe. 

Aşa cum locul originii te apără şi îţi este prielnic, căci te recunoaşte ca aparţinându-i 

legitim, locul străin te poate expulza, este nesigur ca nisipurile mişcătoare: ”Nicăieri nu-i 

bine ca-n satu’ tău şi-n casa ta. Acolo-i locu’ tău, acolo-i rodu’ tău. Poţi căpăta toate celea 

în străini şi tot nu-i bine. Şi când mergi afară, mergi pe sigur; calci în curte ca prin casă. 

În străini calci tot cu teamă; nu ştii ce vine, ce te-aşteaptă” - îşi spune temerile o altă 

bătrână făgărăşeancă.  

De aceea, cei care îndrăznesc să treacă dinspre locul prielnic spre cel necunoscut 

sunt apăsaţi, se crede, de un fel de blestem al hotarului. Dacă au plecat din lumea lor este 

pentru că aceea i-a excomunicat; şi dacă nu şi-au putut ţine rostul acolo unde le-a fost dat 



  

şi unde ar fi avut sporul cuvenit fiilor pământului, cu atât mai puţin, se crede, ar putea să 

şi-l ţină în străini. Ei sunt, aşadar, alungaţi de păcatele săvârşite faţă de propria lor lume. 

Păcatul celui care îşi abandonează locul de baştină este echivalent cu al unui paricid. El 

este veneticul, cel fără căpătâi, adică fără casă, fără rădăcină. Căci în primul rând omul 

ţine de neam, iar ultimul rând, de pământ: neamul îi este îngropat în locul de baştină, 

acolo unde trebuie să se alăture la rândul lui. Ca pe vremea anticilor, pentru care 

înstrăinarea pământului însemna sacrilegiul profanării mormintelor strămoşilor, românii 

au păstrat sentimentul sfinţeniei obcinei. Atât de mult, încât şi astăzi, pe alocuri, casa, 

neamul sau mormântul se suprapun în acelaşi spaţiu sacru şi, tocmai prin aceasta, 

familiar. 

În satul românesc, omul venit din altă parte, oricât de mult ar sta - ba chiar cu cât 

mai mult ar sta - rămâne un străin, un posibil agent stihial, distructiv. Integrarea lui se 

face adesea, prin anularea identităţii iniţiale şi prin împrumutarea uneia de-a locului; 

altminteri, ”păstrând” o identitate pe care oricum a abandonat-o abandonându-şi 

sorgintea, rămâne un ins fără nume, fără drepturi, fără rost. Conform cercetărilor lui Paul 

Stahl, există un sistem foarte bine închegat de mijloace prin care o obşte se apără de 

intruziuni şi prin care un străin poate pătrunde - măcar formal - în ea. În primul rând, 

pământul - spaţiul - aparţine bărbaţilor; ei îl primesc ”zestre” şi nu fetele, care îşi schimbă 

identitatea, casa, neamul la căsătorie şi căreia i se cuvin, aşadar, numai bunuri mobile, 

dispensabile. Apoi, deoarece tentaţia bărbaţilor de a revendica pământ şi în locul de 

provenienţă al soţiei este destul de mare, se descurajează căsătoriile în afara satului: 

precauţia endogamiei se opune tentativelor ”de cucerire” din partea unora din alte sate. Şi, 

în orice caz, se acceptă mai uşor căsătoria unui băştinaş cu o femeie străină decât 

căsătoria uxorilocală (în care tinerii căsătoriţi se stabilesc în gospodăria fetei) cu un străin 

de sat. Cazurile de excepţie în care o familie rămâne fără moştenitori pe linie masculină 

sunt rezolvate prin căutarea unui ”ginere de curte”; dacă acesta este străin (pentru că 

orgoliul localnicilor nu îi lasă să îşi piardă numele moştenit pentru a-l adopta pe cel al 

socrului), el este determinat să se separe de grupul de origine, să îşi uite identitatea 

originară şi este supus unei iniţieri amănunţite în grupul soţiei. De altfel, pentru un 

venetic, acest tip de căsătorie cu una din fetele comunităţii-gazdă este cea mai bună cale 



  

de integrare sau măcar de a fi acceptat în această comunitate. În ritualurile de căsătorie ale 

multor popoare europene este prezent momentul de confruntare între ”oastea” miresei şi 

cea a mirelui, trădând împotrivirea - simbolică - a părinţilor fetelor de a le încredinţa unor 

străini. ”Oştile”, alaiurile de nuntă sunt cu atât mai falnice, desfăşurarea forţelor este cu 

atât mai impresionantă, cu cât cele două neamuri sunt mai străine unul de altul. În orice 

caz, chiar dacă se încheie căsătoria, accesul străinului la pământul socrului nu este 

garantat decât în cazul în care acesta nu mai are alţi moştenitori. Altfel, el nu ”îşi găseşte 

loc” în obştea de adopţie. Chiar şi în cazul terenurilor nemoştenite, rămase de izbelişte 

sau care trebuie vândute din motive economice intră în funcţiune dreptul de preempţiune, 

conform căruia au prioritate la cumpărare rudele, apoi vecinii, ceilalţi membri ai obştii, ai 

satului sau ai confederaţiei săteşti. Numai în ultimul rând, când nimeni dinăuntru nu şi-a 

însuşit pământul, poate un străin cere să cumpere; şi în acest caz statutul lui de proprietar 

este şubred, căci funcţionează dreptul de retragere, care permite unui localnic să 

răscumpere proprietatea vândută unui străin, restituindu-i banii daţi. 

Starea de străin este, aşadar, nefastă. Poziţia socială, familială, economică rămâne 

inferioară faţă de a celorlalţi, chiar faţă de a socrului său în cazul încheierii unei căsătorii 

locale, care îi devine antecesor adoptiv. Această situaţie este, adesea, explicată şi ca efect, 

prin faptul că ”bărbaţii plecaţi din satul lor nu pot fi decât oameni fugiţi, fie de sărăcie, 

poate chiar din iobăgie sau din cine ştie ce alte situaţii şi pricini socotite neonorabile. În 

sat, ei intră ca slugi prin familiile băştinaşe şi nu pot fi luaţi în căsătorie decât de femei 

care nu-şi găsesc soţi mai acătării: văduve sărace, mame necăsătorite sau dudele satului, 

adică slutele şi proastele”, nota Henri Stahl în studiul său privind satele devălmaşe 

româneşti. În altă parte, într-un document din 1788, este prins aproape un întreg 

asemenea destin nefast şi toată durerea celui pe care l-a apăsat: ”Adică eu Pavăl, care am 

fost pe lângă Simion Ciupărcă, aice la Vatra Câmpulungului, acmu de opt ani, dat-am 

aciastă scrisoare me la mâna lui Solomon Floce şi a nepoţilor lui de frate, precum să să 

ştie, precum mai sus am arătat, viind aice la Câmpulung de câţiva ani, fiind om străin, şi 

am trăit pe lângă acest om Simion Ciupărcă cu dreptate şi cu muncă şi nimărui până acmu 

nice o răutate n-am făcut, adică orce feliu de pricină, bătăi sau furtuşaguri sau alte fapte 

rele, acmu din poronca lui Dumnăzău viindu-mi ceasul să mă căsătorescu, după cum au 



  

poroncit Dumnăzău că nu poate omul singur să trăiască pre pământ, şi poate parte me au 

fost la acest loc, şi m-am încuibat în niamul numitului Solomon, adică să eu soţ o nepoată 

a frăţâne-său, deci eu aşe încredinţăz cu această adivărată scrisoare la mâna domnilor-sale 

că eu şi de acmu înainte între acesti niamuri ce am încăput, să trăiesc cu plecăciune şi 

înţălegire, să fiu smerit înaintea lor, după cum voieşte Dumnezău; fiindcă eu sunt om 

strein între dânşii, totdiauna să le dau cinste cee ce se cade şi să mă feresc de pricinile 

cele răle, de bătăi şi de altile, nimărui nice o răutate să nu fac, făr de cât mult puţin ce mi-

a da Dumnăzău să-m stăpânesc, osăbit şi din moşioara ce le-a dat Dumnăzău şi cât mi-ar 

da şi mie, atâta să aibu a stăpâni, mai mult să n-aibu a mă întinde… Eu Pavăl om strein”.1 

Iată cum - deşi în varianta sa cea mai bună, în care protagonistul a fost primit ca ginere 

într-o familie localnică - străinătatea apasă ca un stigmat, îndemnând la smerenie în faţa 

localnicilor şi la recunoştinţă faţă de norocul de a i se fi făcut loc, de a fi ”încăput” într-un 

neam autohton, fără ca prin această adopţie să i se şteargă vina: Pavăl rămâne, de fel, de 

nicăieri, ”om strein”. 

 

 

                                                           
1 Cf. Paul Stahl, Triburi şi sate din sud-estul Europei, Ed. Paideia, Bucureşti, 200, p. 151. 
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Rezumat 
 

Societatea contemporană devine din ce în ce mai complexă pe toate planurile: avem de-a 

face cu revoluții tehnologice, noi procese și fenomene economice, inovații artistice etc. Una 

dintre schimbările tot mai evidente în toate statele lumii este stilul arhitectural. În ceea ce 

privește mediul urban, noile concepte de locuire au apărut ca urmare a inovațiilor din domeniul 

construcțiilor și în urma dezvoltării funcționale a arhitecturii, astfel că fiecărei perioade stilistice 

îi corespunde un set de transformări ale spațiilor locative individuale sau colective. Prin urmare, 

putem spune că arhitectura are un impact asupra societății ca întreg. 

Lucrarea de față propune un studiu calitativ cu scopul de a contura componenta socială a 

arhitecturii în mediul urban, precum și modalitatea prin care aceasta se răsfrânge asupra 

elementelor vitale ale unei comunități și/sau societăți. 

 

Concepte cheie: memorie socială, arhitectură socială, locuire, vecinătate 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Introducere 

Unul dintre principalele motive care stau la baza creionării acestui proiect de cercetare 

este faptul că arhitectura urbană a fost abordată mai degrabă din perspectivă tehnică, prin prisma 

urbanismului științific. În plus, arhitectura este prin excelență un fapt social, importanța sa din 

această perspectivă fiind evidențiată încă din anii ’60 de către Pierre Henri Chombart de Lauwe, 

care concentrează discuția despre arhitectură asupra conceptului de „locuire” (Lauwe, 1985, 

passim). Din acest motiv ia naștere necesitatea unui studiu intens aflat la intersecția dintre 

științele sociale și arhitectură. 

 

Precizări metodologice 

Prin studiul documente sociale înțelegem „o metodă non-reactivă la care cercetătorul 

apelează după ce fenomenele sociale s-au produs, astfel că derularea lor nu a suferit nici o 

modificare datorată studiului, prezenţei sau intervenţiei analistului vieţii sociale” (Chelcea, 2001: 

p.467). În acest sens, dat fiind obiectul cercetării, trebuie menționate ca având valoare de 

document social atât fotografii ale clădirilor (fără de care analiza își pierde din coerență), cât și 

clădirile în sine, acestea devenind „documente” vii. În acest sens, intervine cel de-al doilea 

palier, bazat pe cercetarea calitativă exploratorie. În acest caz, vorbim despre o cercetare de teren 

bazată pe o serie de interviuri semistructurate, cât și focus-grupuri, cu principalii lideri de opinie 

din domeniu arhitecturii/urbanismului, cât și elite reprezentative care au studiat fenomenul. În 

acest sens, eșantionarea se va realiza sub forma „bulgărelui de zăpadă”, întrucât există 

posibilitatea de a identifica o serie de actori sociali importanți pentru acest subiect. Din acest 

punct de vedere, un interviu semistructurat oferă cercetătorului șansa de a inova/îmbunătății 

instrumentul de lucru pe parcurs în funcție de variabilele independente care vor apărea. De 

asemenea, întrucât este vorba de un studiu al arhitecturii dintr-o perspectivă sociologică, este 

imperios necesar ca analiza secundară să se desfășoare atât pe baza documentelor sociale 

identificate în sursele relevante (biblioteci, arhive private și publice etc.), cât și în urma realizării 

unei observații în urma căreia să se realizeze o culegere de informații cu privire la principalele 

clădiri relevante în cercetarea de față, observație care se va baza inclusiv pe datele culese în urma 

interviurilor și focus-grupurilor. 

Întrucât cercetarea se va concentra pe spațiul urban, în ceea ce privește studiul de caz, 

acesta va fi creionat în jurul orașului București. Motivația acestei alegeri stă în faptul că viața de 

zi cu zi ne arată un București tot mai incoerent din punct de vedere arhitectural, iar acest lucru 



poate avea efecte la nivelul relațiilor și legăturilor sociale. 

Principalul concept abordat în proiectul de față este cel de arhitectură socială, a cărui 

dimensiune se referă la rolul construcțiilor în interacțiunile umane, depozitare a memoriei 

colective, ca și componentă a vecinătății. În acest sens, conceptul reprezintă un mic între 

considerații sociologice și arhitecturale privind spațiul urban, din punct de vedere al locuirii, 

memoriei și spațiului public. 

 

Limite ale cercetării 

Cea mai importantă limită a acestei cercetări este dată de componenta interpretativă a 

documentelor sociale, întrucât fiecare cercetător în parte „citește” documentele prin propriu-i 

filtru, astfel că „fundamentul pentru interpretarea datelor poate fi de natură raţională, care mai 

departe poate fi de tip logic şi matematic sau poate fi de natură emoţional empatică … Acţiunea 

[socială] este raţional cunoscută atunci când ajungem la o înţelegere intelectuală complet clară a 

elementelor acţiunii în privinţa înţelesului lor atribuit [de către actor]. Cunoaşterea empatică sau 

apreciativă se atinge atunci când, prin participare simpatetică, putem desprinde înţelesul 

emoţional al acţiunii care are loc” (Weber apud Baltasiu, 2007: p.60). 

 

Întrebări de cercetare 

Culegerea și analiza datelor vor avea ca puncte de plecare următoarele întrebări de 

cercetare: 

1. Cum influențează schimbările arhitecturale mersul societății din punct de vedere al 

relațiilor interumane?  

2. Putem spune că arhitectura spațiilor de locuire influențează/modifică dinamicitatea 

relațiilor sociale și, prin excelență, vecinătatea?  

3. În contextul unei influențe puternice a arhitecturii asupra spațiului social, putem vorbi de 

existența unei culturi a locuirii și, implicit, a vecinătății?  

 

 

Prolegomene. Stilul arhitectural și societatea 

Secolul al XX-lea, ca urmare a faptului că a fost zdruncinat de calamități naturale și 

artificiale, a fost vrăjit de mirajul dezvoltării tehnologice. Arhitectul-emblemă al acestui secol, 



Le Corbusier1, reprezentant de seamă al modernismului arhitectural, a propus prin intermediul 

Cartei de la Atena (redactată în 19332 și publicată în 1943) o modernizare a stilului arhitectural 

care presupunea ca noile construcții să ia locul celor vechi, restaurarea pierzând teren. 

Secolul XXI este în căutarea unui stil și unui echilibru între acest progres tehnologic care 

a avut loc și menținerea relațiilor sociale, a legăturilor fizice cu Celălalt. Un astfel de exemplu 

sunt încercările de integrare a monumentelor arhitecturale în modelele noi. În acest sens, 

arhitecții încearcă să-și imprime un stil propriu, să își lase amprenta, prin opere care de cele mai 

multe ori dislocă spațiul, acest lucru dovedind inexistența unui stil concret. 

Noua cartă de la Atena, publicată în 20033, încearcă să reglementeze noile tendințe ale 

postmodernismului în arhitectură, care se referă în linii mari la crearea unui nou tip de oraș. 

Conceptul noului oraș a fost descris și definit la origini în limbile engleză și franceză. În timp ce 

francezii vorbesc de la ville en réseau (oraşul reţea), englezii optează pentru Connected City 

(oraşul conectat). În limba română însă, traducătorii au ales să folosească termenul de oraș 

coerent (Acasandre, 2015, p.75). Conceptul se referă la faptul că orașele se transformă în sisteme 

ale căror elemente sunt într-o conexiune coerentă, astfel că putem vorbi de apariția unui oraș 

global, ceea ce facilitează mobilitatea indivizilor, însă afectează profund relațiile sociale, scoțând 

în evidență impasul în care se află arhitecții privind echilibrul dintre progresul tehnologic și 

menținerea relațiilor sociale (ibidem). 

O posibilă soluție vine din partea arhitectului James Kunstler, care vorbește de faptul că 

datoria arhitecților în crearea stilului este aceea de a avea un simț al spațiului („sense of space”), 

„abilitatea de a crea spații semnificative și spații calitative și cu caracter [n.n. depinzând] total de 

abilitatea de a defini spațiul prin intermediul clădirilor și de a folosi vocabulare, gramatici, 

sintaxe și modele de arhitectură cu scopul de a ne informa cine suntem”4. 

În cazul României, istoricul Dinu C. Giurescu face o caracterizare concisă a imaginii 

                                                           
1 Pe numele său adevărat: Charles-Édouard Jeanneret-Gris.  
2 The Getty Conservation Institute (s.a.) Cultural Heritage Policy Documents. Charter of Athens (1933) [online] 

Disponibil la:  http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/research_resources/charters/charter04.html 

(Accesat 22.01.2016) 
3 Consiliul European al Urbaniștilor (20 noiembrie 2003). Noua cartă de la Atena 2003. Viziunea Consiliului  

European al Urbaniștilor Asupra orașelor din secolul al XXI-lea. [Online] Disponibil la:  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:G0lQSVN8cn0J:rur.ro/download/677+&cd=3&hl=ro&ct=c  

lnk&gl=ro (Accesat 22.01.2016) 

4 „a sense of place: your ability to create places that are meaningful and places of quality and character depends 

entirely on your ability to define space with buildings and to employ the vocabularies, grammars, syntaxis, rithyms 

and patterns of architecture in order to inform us who we are”, Kunstler, J. (s.a.) James Kunstler: How bad 

arhcitecture wreked cities [Video] Disponibil la: https://www.youtube.com/watch?v=Q1ZeXnmDZMQ (Accesat 

21.01.2016) 
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Bucureștiului din punct de vedere arhitectural, creând un tablou concret al principalelor 

construcții și al rolului/efectului acestora. Astfel, în urma unei cercetări amănunțite, istoricul 

relevă faptul că Bucureștiul secolului al XIX-lea (și până la Primul Război Mondial) este format 

din clădiri cu parter (hochparter), etaj și mansardă: Cercul Militar, CEC-ul, Grand Hotel 

Boulevard etc. 

În perioada comunistă, sistematizarea „socialistă”, bazată pe clădiri în regim de înălțime 

p+8/10 etaje, a dat naștere unui număr de cartiere precum Colentina-Pantelimon, Balta-Albă, 

Dudești, Militari, Drumul Taberei. 

Perioada postdecembristă avea să dea startul unei noi etape arhitecturale bazată pe o 

„sistematizare capitalistă”. Aceasta are ca scop dezvoltarea arhitecturală pe verticală, orientată 

după câștig (Giurescu, 2010: p.9) și nu după nevoile sociale. În acest sens, „vârfurile de lance” 

ale acestei sistematizări sunt blocurile turn. Rezultatul acestor transformări prin care a trecut 

arhitectura bucureșteană este „înlăturarea arhitecturii urbane tradiționale și înlocuirea ei cu 

<<modele noi>> - imitații ale altor țări. În ambele faze, ante și post decembriste, identitatea 

Capitalei dispare”(idem: p.11). În acest sens, putem spune că noile clădiri, din punct de vedere al 

rezultatului pe care l-au avut asupra spațiului înconjurător, se pot încadra în ceea ce Titu 

Maiorescu numea „forme fără fond”. 

În linii mari, arhitectura urbană bucureșteană poate fi împărțită în două categorii 

principale: pe de-o parte, vorbim de arhitectura tradițională, care se referă la casa/gospodăria 

unifamilială și, pe de altă parte, vorbim de arhitectură „socialistă”, reprezentată de blocurile cu 

zeci de apartamente (idem: p.10). 

 

 

 

Precizări conceptuale 

Plecând de la premisa încercării de a creiona caracterul social al arhitecturii și cu ajutorul 

scurtei istorii a stilului arhitectural realizată în secțiunea anterioară, ne vom folosi de câteva 

concepte pentru a putea tranșa realitatea socială în cercetarea de față. 

Pornind de la ideea că spațiu este un depozitar al memoriei, vom avea în vedere în 

cercetarea noastră conceptul de „memorie socială”, care se referă la „sistemul de stocare şi 

regăsire mintală a informaţiilor de către colectivităţile umane (grupuri, comunităţi, popoare)” 

(Chelcea, 2007, p.221). Totodată, ținând cont de mediul vizat de către analiza noastră, avem în 

vedere existența unei „memorii urbane”, definită ca „reprezentarea socială a unei anumite 



interpretări a istoriei (Bulot, Veschambre, 2005: p.204). Memoria urbană este reprezentarea 

subiectivă a istoriei, prezentă la nivel social, care se construieşte prin intermediul spaţiului urban 

şi al monumentelor, determinând, în acelaşi timp, imaginea urbană şi spiritul colectiv” 

(Acasandre, 2015, p. 22). 

Arhitectura, așa cum am relevat în secțiunile anterioare, are efecte importante asupra 

elementelor de bază ale societăților și/sau comunităților. Unul dintre aceste elemente este 

vecinătatea, definită ca „acel spațiu simbolic, determinat de proximitatea spațială a inșilor și a 

gospodăriilor aferente, bazat pe relaţii mutuale de sprijin reciproc afectiv şi material” (Baltasiu, 

Bulumac, Săpunaru, 2010, p.11 [mss.]). Astfel, arhitectura ca stil și construcție ar putea influența 

într-o măsură importantă însăși relațiile sociale dintre indivizi. 

Un ultimul concept pe care îl avem în vedere este cel de Public realm (domeniul public), 

prin care înțelegem plasarea individului la nivel spațial, temporal și cultural, având capacitatea 

de a creiona o viziune asupra viitorului: „The public realm informs us not only where we are 

geographically but has to inform us where we are in our culture, where we have come from, what 

kind of people we are and it needs to afford us a glimpse to where we are going, in order to allow 

us to dwell in a hopeful present” (Kunster, 2007, passim). 

 

Concluzii preliminare 

Analizând o serie de documente privind arhitectura capitalei, precum și literatura de 

specialitate, am constatat faptul că există un fenomen aparte privind stilul arhitectural, și anume 

faptul că acesta nu este concret definit. Tipice perioadei postmoderniste în arhitectură sunt 

încercările de integrare a monumentelor arhitecturale în modele noi. În acest sens, arhitecții 

încearcă să-și imprime un stil propriu, să își lase amprenta, prin opere pe care uneori le 

integrează fără succes. Acest lucru dovedește inexistența unui stil arhitectural, care provoacă 

confuzie la nivel social și dislocarea reperelor memoriei colective. 

Construcția blocurilor turn, în viziunea istoricului Dinu C. Giurescu: ,,rup echilibrul 

arhitectonic al zonei copleșind prin dimensiunile lor toate construcțiile; determină, în scurtă 

vreme sau pe termen mediu, crearea unor căi de acces noi cu dărâmările corespunzătoare” (2010: 

p.12), însă sunt lipsite de utilitate socială. 

Astfel, o ipoteză de lucru este faptul că ideea de vecinătate în mediul urban este afectată 

pe două căi: 

- Construirea noilor clădiri, fie prin demolarea sau modificarea clădirilor istorie, fie prin  



afectarea structurii de rezistență a acestora5, generând degradarea memoriei colective, 

componentă a vecinătății.  

- Înlocuirea culturii „familiarității și prieteniei” (specifică comunităților rurale) cu 

materialismul, intimitatea socială și neîncrederea, specifice mediului urban (Young și  

Willmott apud LeGates, 1997: p. 208).  

 

Un alt aspect care trebuie luat în considerare în cercetarea ce va urma este rolul 

arhitecților în construcția clădirilor care, pentru a nu disloca spațiul social, trebuie să fie clădiri 

(sau parcuri) „de care să ne pese” („Building places to care about”), pentru a evita degradarea 

spațiului public (public realm) și, implicit, a vieții civice (Kunstler, s.a., passim). 

O concluzie importantă a unei prime analize a documentelor este faptul că mix-ul 

arhitectural este, mai presus decât o amprentă personală a arhitecților, un import de formă 

occidentală pe un fond cultural românesc, rezultatul fiind unul nenatural. 

În concluzie, trebuie subliniate câteva dintre costurile cele mai importante ale 

problematicii sociale a arhitecturii: 

1. privind fluxurile financiare: investiții care aduc câștiguri majore actorilor implicați  

2. privind mobilitatea socială: nașterea ”orașului global” 

3. privind relațiile interumane: concentrarea pe construcție și nu pe modul în care aceasta 

afectează mediul social (ignorarea nevoii de proximitate a indivizilor) poate duce la 

degradarea memoriei colective și a ideii de vecinătate.  

4. Existența unei culturi clare a vecinătății în mediul urban este incertă.  
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 Utopia – visul totalitar al modernităţii 
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  Utopia seems to be the portrait of an ideal society, where social justice reigns  

  supreme, and where mankind is free to purse its nobles purposes. The contention of 

  this text is to show that that is not the case. The work of Thomas More does not  

  present us an  ideal human society, but it depict a totalitarian society, that is not so 

  desirable as man usually thinks. 
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  Utopia, opera lui Thomas More, trece drept una din întruchipările valorilor umaniste şi trece 

drept modelul unei societăți ideale, perfecte chiar, sau dacă nu optimale. După unii interpreți acest 

lucru nu este adevărat decât la prima vedere. Pentru a vedea dacă este adevărat sau nu, este necesară 

o examinare a operei ce a dat numele unui întreg gen teoretico-literar preocupat de construirea de 

modele de societății perfecte şi de critica realităților socio-politice date. în ciuda afirmării valorilor 

umaniste la nivel declarativ, este în fapt o construcție totalitară sau cvasi-totalitară, cel puțin după 

toate aparențele şi după sensibilitatea contemporană. După Hanan Yoran (Yoran, 2005) Utopia este  

tabloul unei societăți totalitare,  existând un dezacord de netrecut între idealurile umaniste pe care 

pretinde că le întruchipează şi mecanismele social, politice etc. pe care le descrie. După parcurgerea 

textului cititorul se poate întreba cu certitudine dacă cîmpul semantic denotat de atributul de utopic 

sau de numele de utopie se referă cu adevărat la ceva demn de dorit, la ceva irealizabil sau ireal, sau 

la  ceva, la nişte situații de fapt, care sunt foarte reale. Dacă e luat în seamă modul utopienilor de a 

conduce războiul, vedem că nu este deloc ireal. Dacă luăm în seamă faptul că se practică scalvie, 

vedem că iarăşi nu este vorba de o situație ideală sau imaginată. Dacă vedem modul de 

supraveghere reciprocă la care sunt supuși şi se supun între ei cetățenii utopiei, iarăși ne confruntăm 

cu o situație care nu este nici ideală, nici de dorit. Există o neatractivitate vădită a acestor instituții, 

care  nu e o întâmplare. Ea face parte din sistem, din logica lui, ca şi reglementarea extrem de 

minuţioasă a vieților oamenilor ce trăiesc pe insula respectivă: purtatul hainelor, jocurile, unde se stă 

în sălile de mese comune, ş.a.m.d.. Chiar şi atunci când nu e reglementat sau interzis ceva, este 

prevenită în mod informal o deviere de la normă, cum ar fi mâncatul acasă, lucru care în Utopia 



trece drept ceva care nu e considerat că se cade. Nimeni nu mănâncă acasă de bunăvoie, ne 

informează peregrinul Hiltodeu, deoarece ar fi un lucru ridicol şi prostesc de a face un efort mare 

pentru a pregăti o mâncare care nu e la fel de îmbelșugata şi de bună ca cea servită al sala comună 

de mese, aşadar la cantină în termeni contemporani (Morus, Utopia: p .74), afirmație care pentru 

oamenii cu experienţă nu poate fi decât pur şi simplu falsă. Muncile cele mai urâte şi neplăcute sunt 

executate de către sclavi, dar nu gătitul, de exemplu. Tot sclavii se ocupă de tăiatul animalelor, 

deoarece aceste activităţi ar duce la afectarea negativă a blândeţii şi milei, care sunt dintre cele mai 

nobile sentimente ale omului. Dacă sunt afectate negativ, se poate vorbi de o denaturare a naturii 

umane, de unde rezultă volens-nolens că sclavii sunt consideraţi de către utopieni nişte oameni mai 

prejos, fiinţe inferioare, chiar dacă nu se afirmă explicit în carte acest lucru. Relaţia cu realitatea e 

distorsionată, iar toată comunitatea utopiană are o atmosferă aseptică, clinică. Ceea ce miroase şi e 

murdar nu are acces în oraş, aşa cum nici comportamentele sau ideile considerate negative nu au 

drept de şedere în Utopia. Așezările utopiene se vor aseptice. Totul e prescris cu minuțiozitate. Hala 

cantinei e în aşa fel organizată încât magistratul, numit sifogrant să poată cuprinde cu privirea totul, 

să poată supraveghea orice etc. Există restricţii asupra călătoriilor, de exemplu. Nu se poate pleca 

din cetate fără bilet de liberă trecere, încălcarea repetată a acestei reguli fiind pedepsită cu sclavia 

(Morus, Utopia: p. 77; Yoran, 2005: p. 8).  

  Organizarea raţional-utilitaristă a Utopiei doreşte să elimine lenea, fuga de muncă, unul din 

viciile fundamentale ale statelor neutopice, strâns legate, în concepţia lui Hiltodeu, de proprietatea 

privată şi de ban. Nu se poate scăpa de muncă, nu se pot găsi motive care să duc la scutire: „fiindcă 

nu există nici localuri cu dansatoare, nici taverne, nici case deocheate, nici un prilej de desfrâu, nici 

cotloane primejdioase, nici întâlniri pe furiş: viaţa fiecăruia se desfăşoară în văzul tuturor – şi, 

astfel, sunt obligați să-şi îndeplinească îndatoririle zilnice sau să-şi petreacă timul liber în mod 

cuviincios” (Morus, Utopia: p. 78). Aşadar totul e supravegheat, fiecare se supraveghează pe sine şi 

pe celălalt, iar magistrații supraveghează restul lumii. Panopticonul lui Bentham nu e departe, şi nici 

sentimentul că Utopia este o societate carcerală. Este o societate în care interioritatea omului nu îşi 

are locul. Totul trebuie să fie vizibil, transparent, umbra să dispară, pentru că altfel mecanismul 

acesta de inginerie psiho-socială nu ar funcţiona. Un om care îşi urmăreşte exclusiv interesul/binele 

propriu e considerat nedrept, pietatea/dreptatea fiind considerată preeminenţa acordată binelui 

comun şi alegerea acestuia, lucru care în sine nu trebuie să fie considerat totalitarism, dar care poate 

deveni într-un anume context. Supravegherea, privirea care priveşte suveran totul şi luminează orice 

cotlon devine, conform lui Yoran, ipostaziată, fiind că utopieni cred că morţii se întorc de multe ori 

pentru a monitoriza vorbele şi faptele oamenilor, această credinţă fiind un mijloc puternic care îi 

împiedică pe utopieni de la comiterea unor acte rele, neonorabile (Yoran, 2005: p. 8; Morus, 

Utopia: p. 126). Pentru că e o societate în care treburile merg  ca pe roate, cvasi-mecanic, utopic, în 



Utopia nu există de fapt politică, nu există nevoia argumentării, nefiind interzise doar inovaţiile şi 

schimbările instituționale, ci sunt reduse la un minimum şi nevoile de a lua decizii politice. Totul 

merge ca un aparat, ca o mașinărie. Politica care se face este cea externă, care, după cum am văzut, 

e mai puțin „utopică” decât s-ar crede. 

 Casele nu sunt încuiate, deoarece nu există nimic privat, nicio proprietate privată în această 

preafericită insulă. Ca să nu mai menționăm că numărul locuitorilor nu trebuie să scadă sau să 

crească, deoarece în fiecare cetate numărul lor trebuie să fie de şase mii de familii, iar nicio  familie 

nu trebuie să aibă mai puţin de zece membri şi mai mult de şaisprezece (Morus, Utopia: p. 71).  

Pentru că numărul de copii nu poate fi anticipat, aşadar pentru că nu poate intra în această grilă de 

calcul, atunci când vor atinge un anumit număr vor fi daţi la alte familii care au un număr mai mic 

de membrii, pentru a fi respectat astfel standardul. Dacă e surplus într-un oraş şi deficit în altul, din 

oraşul cu surplus locuitorii vor fi distribuiți în cel cu deficit. Dacă numărul total al locuitoriulor îl 

depăşeşte pe cel admis, atunci oamenii vor fi strămutaţi pe continent şi vor întemeia o colonie, 

băştinaşii fiind chemaţi să trăiască impreună. Dacă băştinaşii nu sunt de acord cu colonia sau nu 

acceptă modul de viaţă superior utopian, vor fi alungaţi de către noii veniţi de pe teritoriul pe care şi 

la ales colonia utopiană. Vor duce război împotriva tuturor celor ce le opun rezistenţă (Morus, 

Utopia: p. 72).  Utopienii se simt îndreptăţiţi să ocupe teritoriul altcuiva, dacă aceştia nu se folosesc 

de el, aşa cum cred utopieni că e de cuviința, deoarece a lăsa nefolosit o astfel de întindere de 

pământ ar fi contrar dreptului natural, conform căruia fiecare are drept la o bucată de pământ, atât 

de întinsa, cât îi este necesar pentr a putea trăi. O astfel de atitudine şi concepţie a stat şi la baza 

colonialismului, multe teritorii fiind cucerite sub pretextul acesta. Dacă se ia în calcul şi modul în 

care duc utopienii războiul şi motivaţiile aduse în favoarea acestuia, este clar că am putea vorbi şi 

de o politică/atitudine de tipul Drang nach Osten. Nimic din cele spuse aici nu se acordă cu 

înțelesul curent de ireal cu care a ajuns să fie încărcat termenul de utopic. După cum s-a arătat, 

Hiltodeu reprezintă statul utopienilor ca o mare familie, iar conducătorii ca pe nişte taţi, nişte tătuci, 

dar familia însăşi e mai degrabă o instanţă de control, folosită la menținerea numărului cerut de 

locuitori. Acest control se extinde până şi în alegerea soţului/soţiei, care trebuie examinaţi goi de 

către persoane onorabile, pentru a preîntâmpina orice surprize (Morus, Utopia: p. 102). Dacă cumva 

cineva are parte de sex premarital, obţine interdicţia pe viaţă de a se mai căsătorii, pentru că 

neînfrânarea pe moment exprimă, cel puţin pentru utopieni, incapacitatea de a trăi alături de o 

singură persoană şi de a înfrunta alături de aceasta greutăţile vieţii. Surpaveghere de sus, 

supraveghere mutală, transparenţa comportamentului indică o societate a controlului şi o societate 

din care lipseşte sau trebuie să lipsească interioritatea omului, care e prin definiţie obscură, lipseşte 

individualiatea, ca şi capacitatea de reflecţie, persoanele existând numai ca parte a domeniului 

public (Yoran, 2005: p. 9). O astfel de concepţie despre om, un astfel de om reprezintă opusul şi 



negarea concepţiei umaniste despre om, a cărei premiză este că omul e liber, raţional, că poate fi 

educat, că poate internaliza moralitatea, putând deveni o persoană responsabilă, fără a fi fără 

încetare sub tutela şi supravegherea unor instituţii abilitate sau a semenilor săi. Convingerile 

interioare morale, creştine, pot şi trebuie reflectate în comportamentul exterior, conform concepţiei 

umaniste. Utopienii pot realiza în comportamentul lor etica umanist-erasmiană, zice Yoran, dar 

practicile lor nu reflectă vreo convingere interioară, pentru că nu au interioritate. Pe de altă parte, 

programa şcolară şi de studii din Utopia nu reflectă preocupările umaniste, concretizate în studiul 

gramaticii, retoricii, istoriei poeziei şi filosofiei morale. În schimb, învăţaţii din Utopia se preocupă 

mai mult de muzică, dialetică, aritmetică, geometrie, astronomie, grup de discipline care au de a 

face cu scolastica, şi nu cu preocupările umaniste. Gramatica şi retorica, fundamentale pentru  

umanism, nu sunt menţionate deloc. Aşadar cetatea care la prima vedere întruchipează şi 

concretizează valorile umaniste, nu face apel deloc la studia humanitatis. Din Utopia lipseşte 

istoria, deoarece singurul act remarcabil este faptul cvasi-miraculos al întemeierii şi separării de 

continent, fiind ştiut că în Utopia nu a fost cunoscută schimbarea sau dezvoltarea, acest lucru din 

pricina faptului că a fost construită pe anumite baze fericite şi care, se pare, că pot dura o veşnicie 

(Yoran, 2005: p. 17). În Utopia nu se întâmplă sau nu trebuie să se întâmple nimica, istoria existând 

numaia colo unde nu domneşte ideologia utopienilor. În ceea ce priveşte retorica, însăşi lipsa 

profesiei avocaţilor în Utopia exprimă antiumanismul acestei cetăţii. Cel puţin această retorică nu 

există, din pricina numărului redus de legi şi a lipsei nevoii de interpretare a lor. Nu este tolerată 

controversa sau dezbaterea autentică, iar dacă există ceva asemănător legat de probleme religioase, 

atunci când acestea devin intense, sunt interzise (Morus, Utopia: p.123); există aşadar o anumită 

practică a argumentării dar nu are dimensiunile pe care le are în umanismul autentic.  

  Limba însăşi, ca şi cetatea, nu se schimbă, sau nu ar trebui să se schimbe. În lume există un 

limbaj asemănător cu cel al utopienilor, dar se află într-o stare degradată. Utopienii ştiu să se 

folosească de limbaj, de semne pentru a comunica sau a înşela. Ei pot manipula semnele de la 

intrarea în golful ce permite atingerea ţărmurilor Utopiei, astfel încât nimeni să nu se mai poată 

orienta şi să ajungă în pericol. Sau pot face acele anunţuri în teritoriul duşman, prin care promit 

recompense celor ce se revoltă şi îşi ucidă conducători. Aurul şi metalele preţioase sunt dez-

simbolizate, dar sunt stigmatizate. Semnele şi manipularea lor nu sunt folosite intern decât pentru 

stigmatizarea infractorilor, aceste semne luând forma cerceilor de aur, a inelelor de aur etc. pe care 

sunt forţaţi să le poarte. Valorile simbolice ale materialelor preţioase sunt false în ochii utopienilor, 

ele sunt sub valoarea apei, a fierului etc., aşadar se cere ca aceste materiale să fie desimbolizate, 

demitizate. Semnele, utilizarea lor este percepută de către utopieni/conducătorii acestora ca 

reprezentând un pericol, de aceea folosirea lor fiind ţinută la un nivel foarte redus, de exemplu, 

pentru stigmatizarea răufăcătorilor, aşadar a celor indezirabili. Societăţile non-utopiene se 



caracterizează însă prin folosirea acestor sisteme de semne, ca şi prin acordarea unui statut 

simbolic/mitizat aurului, metalelor preţioase etc., ca şi modei, hainelor bogate, care semnifică 

statutul social, clasa, averea sau nobleţea, lucru neacceptat de utopieni, pentru care nobleţea provine 

din virtute, şi nu din astfel de simbolizări, de mitificări. Utopienii, în zelul lor demitificator, 

încearcă să elimine ficţiunile simbolice, în afară de cea a creării cetăţii lor, aceste ficţiuni provenind 

din însăşi logica internă a sistemelor de semne/de simboluri. Nici măcare vasele pentru mâncare, 

gătit sau băut nu sunt făcute din metale prețioase. Acest lucru accentuează încă o dată privilegierea 

unei presupuse valorii de utilitate nemediate simbolic fată de cea simbolică. Valoarea simbolică este 

încă o dată stigmatizată prin faptul că oalele de noapte sunt făcute din aur sau alte materiale 

preţioase (Morus, Utopia: p. 80). Este evident însă că ei trebuie să admită vrând-nevrând o folosire 

pozitivă a valorii mitice a acestor metale, deoarece le depozitează şi le folosesc în comerțul cu alte 

țări, sau pentru plata mercenarilor. Sigur că opina utopienilor despre restul lumii, care nu le 

împărtăşeşte vederile, este una negativă, deoarece aurul este folosit ca semn al răufăcătorilor, aşadar 

i se acordă o valoare simbolică negativă opuse celei pozitive dată de restul lumii, pentru care  

preţioase sunt folosite ca podoabe, ca semne ale bogăţiei, pentru exprimarea faptul de a fi nobil. 

Valoarea simbolică a acestor metale este produsul nebuniei oamenilor, cred utopienii şi probabil că 

îşi extind această judecată şi asupra altori valori simbolice (Morus, Utopia: p. 79).  

 Pentru a realiza o societate de tip utopic, pentru a realiza dezideratul utopian, trebuie ca 

aceste sisteme şi ficţiuni simbolice să dispară. Numai aşa pot dispărea sau pot fi şterese diferenţele 

sociale (Yoran: 2005, p. 22). Atitudinea faţă de lege, unde limbajul trebuie să fie clar şi lipsit de 

ficţiuni juridice şi unde interpretarea cea mai simplă e şi cea corectă, atestă această atitudine. Chiar 

şi plăcerea este văzută sub acest unghi naturlist. Valoarea metalelor e una naturală opusă unei 

artificiale. Nevoile şi valorile autentice sunt naturaliste. Etica lor este un reducţionism naturalist, 

scopul ei fiind obţinerea fericirii, care însă e redusă la plăcere „în pofida austerităţii şi asprimii 

acesteia” (a religiei utopienilor) (Morus, Utopia: p. 85). Plăcerea trebuie căutată, dar nu în orice fel. 

Această căutare trebuie să fie un raţională, astfel încât nicio plăcere măruntă să nu ia locul unei 

plăceri mai mari, şi niciuna să nu fie urmărită dacă va atrage suferinţe după acea. Virtutea este şi ea 

văzută ca un drum către plăcere. Fericirea e ţinta vieţii şi virtutea este cale către ea, virtutea fiind, 

conform unei anumite accepțiuni, viaţa trăită conform naturii. Natura imprimă omului dorinţa de a 

trăi o viaţă fericită, adică de a trăi o viaţă a cărui scop final e plăcerea. Această plăcere însă trebuie 

limitată de către faptul că omul este o fiinţă socială (Morus, Utopia: p. 87) – alt principiu umanist şi 

republican – , ca atare căutarea plăcerii nu trebuie făcută cu încrâncenare şi în dauna semenilor. 

Plăcerea implică o anumită doză de asceză, de negare de sine şi autocontrol, deoarece raţional este 

ca omul să nu fie sclav al pasiunii, ci să ţină seamă de ceilalţi, de legăturile de rudenie etc. şi să 

ajute la fericirea celorlaţi. Plăcerea constă şi în a-i alina şi salva pe cei prinşi în condiţii grele, în a-i 



elibera de necazuri, lucru care duce şi la ideea că acest lucru trebuie făcut şi pentru însuşi. Nu e la 

mijloc vorba de vreun altruism patologic. Dar plăcerea este definită şi ca fiind orice stare sau/şi 

activitate a omului în care acesta se simte bine (Morus, Utopia: p. 88). Cu toate acestea plăcerea se 

rezumă la împlinirea acelor dorinţe naturale, nu ale celor artificiale, născute dintr-o interpretare 

simbolică a realităţii sau a unor ficţiuni care devin a doua natură a omului. Există lucruri sau stări 

denumite în mod eronat plăceri, şi false plăceri pe care majoritatea oamenilor le-a ridicat la nivelul 

de idealuri, deşi este un lucru rău şi prostesc, după opinia utopienilor.  Plăcerea este deci – cel puţin 

plăcerea legitimă – naturalizată, este sădită de natură în om. Purtatul de haine rafinate sau scumpe 

este însă o plăcere falsă, nelegitimă. Cei ce se îmbracă aşa sunt prizonierii unor concepţii false  

despre haine şi despre sinele uman. Hainele nu trebuie să aibă valoare simbolică, ci strict utilitară şi 

să nu iasă în evidenţă. O haină mai rafinată sau mai scumpă nu ar avea valoare mai mare decât una 

simplă şi adaptată la realitate. Considerarea hainelor sub acest aspect simbolic, duce la o reîntărire a 

opinei bune despre sine, la închipuirea că ele denotă o calitate intrinsecă a persoanei ce le poartă şi 

că aceasta este superioară altora. Ficţiunile simbolice falsifică realitatea conform utopienilor, iar 

semnele exterioare de respect nu semnifică de fapt nimic. Astfel de sisteme de semnificaţii sau de 

semne creează iluzii şi suscită anumite pasiuni în oameni, care fac imposibilă crearea şi menţinerea 

unei existenţe sociale bazate pe dreptate şi cumpătare. Aprecierea metalelor rare, a pietrelor 

preţioase, a vânătorii ca sport, a jocurilor de noroc intră tot aici. Datul cu zaruri pe o tablă nu ar 

putea produce nicio plăcere autentică. Vânătoarea ca sport produce doar o falsă imagine a plăcerii 

(Morus, Utopia: p. 91), şi putem trage concluzia că şi celelate activităţi menţionate, ca şi practicile 

cu încărcături simbolice, ficţiunile simbolice. Există însă plăcerea existentă în ştiinţă şi 

contemplarea adevărului, cea din muzică, dar şi baza fiziologică a tuturor celorlalte plăceri: 

sănătatea. Utopienii, susţine Yoran, doresc să îşi întemeieze filosofia morală şi practicile ce decurg 

din ea în domeniul obiectiv şi fiziologic, aparent nemediat simbolic, al plăcerii şi durerii. Aşadar, 

cei ce se dedică acestor soi de plăceri, adică toţi ce ce nu împărtăşesc practicile şi viziunea 

utopienilor, cad într-o categorie inferioară din punct de vedere uman, făcându-se vinovaţi de  

coruperea naturii umane. Semnele pot fi folosite pentru a reproduce o satisfacţie produsă în anumite 

condiţii, şi pot fi folosite pentru a o denumi plăcere. Ficţiunea simbolică se naşte dintr-o greşeală 

prostească şi comună, ce provine din etichetarea anumitor lucruri ce produc satisfacţii drept plăcere, 

şi se întemeiază pe o opinie neafirmată explicit, în credinţa că folosirea cuvintelor poate schimba 

natura lucrurilor. Limbajul însuşi induce această eroare, aşadar ce dovadă mai mare în favoarea 

necesităţii epurării ficţiunilor simbolice şi a folosirii sistemelor de semne? Limbajul, sistemele 

ficţiunilor simbolice pot produce o satisfacţie halucinatorie, o întoarcere a scenei originale a 

satisfacţiei, dar cel mai important lucru este că, în ochii utopienilor, falsifică referinţa la real şi fac 

imposibilă o percepere corectă a realităţii. Pe aceaşi direcţie se înscrie şi acceptarea şi folosirea 



banilor, a unui sistem de ficţiune simbolică, acceptarea mândriei, acestea raportându-se într-un mod 

distorsionat la realitate, întunecând referinţa la ea, pierzând-o în hăţişul de semnficaţii şi 

semnificanţi. Proprietatea privată duce la apariţia banului, acesta fiind aici arhetipul de sistem de 

ficţiune simbolică, el neavând valoare autentică, fiind măsura tuturor lucrurilor într-un sistem ce are 

ca bază proprietatea privată. Într-un astfel de sistem, conform criticii utopienilor, semnele care sunt 

banii ar stăpâni totul fără nicio referinţă la realitate, fiind un sistem de semne, caracterizat prin 

diferenţe interne. Diferenţe care fac să ia naştere mândria, sentiment negativ, care creşte odată cu 

sporirea mizeriei celorlalţi şi duce la sporirea activă a mizeriei celorlalţi. Mândria este ceea ce 

amorsează folosirea sistemelor de ficţiune simbolică, dar este şi produsul lor, ea ieşind amplificată 

din cauza folosirii lor.  

 Ficţiunile simbolice sunt pentru utopieni parte centrală a problemei pe care o cetate perfectă 

trebuie să o rezolve. Ele reprezintă o parte centrală a răului, ele îndepărtează de natură şi crează 

iluzii. Ca atare, ele trebuie eliminate din cetatea perfectă. Umanismul nu respinge însă ficţiunile 

simbolice şi nu cade în eroarea naturalismului. Cetatea perfectă descrisă de Thomas More este 

totalitară şi antiumanistă pentru că doreşte, susţine Yoran, să elimine orice ficţiune culturală sau 

simbolică, prin producerea unei ordini sociale bazată pe valori obiective, întemeiate în natură,  şi pe 

fapte ce sunt necontaminate de simboluri – lucru imposibil -, fiind o ordine reificată şi care nu are 

nevoie de interpretare, reinterpretare, totul fiind clar din capul locului. Acest lucru contravine 

ideilor umaniste, unde ordinea umană este intrinsec simbolică şi deschisă reinterpretării, reajustării 

etc. Ontologia din Utopia contravine vădit ontologiei umaniste (Yoran, 2005: p. 24).  

 După cum am văzut aurul şi metale preţioase nu sunt depozitate, ci sunt folosite în anumite 

scopuri care le stigmatizează, având loc o inversiune a valorilor care le sunt în mod normal asociate, 

dar şi o stigmatizare a celor ce le apreciază în mod pozitiv sau care vin în contact cu ele. 

Depozitarea lor ar duce la naşterea a tot felul de speculaţii în cadrul mulţimii legate de potenţialele 

beneficii pentru cei ce le depozitează. Pe scurt, o valorizare pozitivă a lor nu a fost pe deplin 

eradicată din mintea utopienilor, aşadar semnificaţii imaginare şi simbolice pot oricând să 

izbucnească la suprafaţă,  atâta vreme există receptivitate faţă de ele şi cât există imaginație umană. 

Aşadar imaginația trebui redusă sau abolită cumva, deoarece orice instituție umană poate fi 

integrată într-un sistem simbolic şi de semnificaţii imaginare, care o vor deturna de la scopul ei, 

sistem care va modifica atitudinile oamenilor, de exemplu, împingându-i la găsirea de satisfacţii în 

plăceri inventate. Inventivitatea şi imaginaţia umană, care au făcut posibilă Utopia, trebuie 

combătute cu străşnicie, folosirea lor stigmatizată. Ele produc schimbare, lucru care în Utopia nu 

este admisibil, cetatea necunoscând schimbări reale sau progres. Statul ideal, perfect depinde de 

capacitatea de a aboli aceste însuşiri umane, cel puţin de suspendarea lor. Interioritatea umană 

trebuie desfiinţată, ideea că poţi dezbate în sine însuşi probleme de stat, sau de a elabora modele de 



guvernare noi etc. trebuie împiedicată cel puţin. Comportamentul uman şi omul trebuie să fie 

transparent, trebuie ca orice urmă de umbră, de obscur să dispară, pentru ca imaginaţia să nu îşi 

poată face jocul. Dispariţia sau suprimarea subiectului uman este o consecinţă directă a ontologiei 

Utopiei (Yoran, 2005: p. 25). Cu toate acestea, suprimarea interiorităţii umane rămâne un deziderat, 

existând o tensiune permanentă în Utopia. Există sclavi, există chiar şi legi, aşadar oricând e posibil 

să apară infractori, duşmani ai ordinii utopiene. Suspiciunea domină societatea utopienilor, ca şi 

relaţiile dintre conducători şi supuşi, dintre suspuşi şi supuşi etc. fiind necesară o transparenţă şi 

supraveghere reciprocă şi permanentă. Paradoxul este că cetatea utopică va produce în încercările ei 

de superdisciplinare o reificare a ordinii socio-politice şi o cvasi-extirpare a interiorităţii umane, va 

produce în mod paradoxal subiecţii subversivi sau care nu se pot împiedica de a fi subversivi prin 

natura lor, ideologia utopică generând prin ea însăși ceea ce doreşte să combată. Va produce 

subiecţi fără să vrea, oameni neuniformi şi neegali. Principiul egalităţii şi uniformităţii este încălcat 

din capul locului, fiind necesară o clasă specială de învăţaţi care să creeze şi să supravegheze acest 

mecanism de monitorizare a populaţiei, de educare şi disciplinare. Ei vor fi nevoiţi să aibă acces la 

mijloace de combatere a acestui „flagel” al interiorităţii şi imaginaţiei, fiind nevoiţi a face apel la 

acestea. Trebuie să posede capacităţi ce le sunt negate cetăţenilor obişnuiţi. Ordinea utopienilor dă 

într-o antinomie, într-o fundătură. Aceşti savanţi se află deasupra ordinii sociale. Seminţele 

distrugerii acestei ordini şi ale schimbării există deja în chiar logica care stă la baza ordinii din 

Utopia. 
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Introducere 

Sesiunea Națională de comunicări Științifice "Românii din Sud Estul Transilvaniei. 

Istoric. Cultură. Civilizație" organizată de Centrul Ecleziastic de Documentare "Mitropolit 

Nicolae Colan", din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, Muzeul Național al 

Carpațiilor Răsăriteni, Centrul European de Studii Covasna și Harghita, Ministerul Culturii, 

Liga Cultural Creștină "Andrei-Șaguna" și Centrul Cultural Toplița, cu sprijinul Consiliului 

Județean Covasna, a Consiliului Local Sf. Gheorghe și al S.C Stefadina Comserv Srl București, 

începând din anul 1995 a devenit o manifestare recunoscută pentru valoarea contribuțiilor din 

domeniul cercetării istoriei, culturii și civilizației românești din Sud-estul Transilvaniei. Ajunsă 

la ediția a XIX-a, sesiunea s-a impus treptat ca una dintre activitățiile științifice cu impact social 

și cultural semnificativ la nivel local, regional și național.  

La sesiune au prezentat comunicări peste 100 de cunoscuți specialiști - cercetători, cadre 

didactice universitare, muzeografi, arhiviști, etnografi, sociologi, teologi, profesori, preoți și 

alți oameni de știință și cultură, din peste 30 de localități din întreaga țară.  

Și la această ediție, pe lângă problemele referitoare la istoria și cultura națională, 

majoritatea temelor ce au fost prezentate abordează aspecte ale istoriei românești din sud-estul 

Transilvaniei și ale conviețuirii interetnice din zona Arcului Intracarpatic.  

Lucrările ediției s-au desfășurat în plen și pe șase(6) sectiuni, după cum urmează: 

Secțiunea I.  Istorie (face obiectul acestei sinteze) 

Secțiunea II.  Istorie 

Secțiunea III.  Spiritualitate creștină și etnografie românească 

Secțiunea IV.  Sociologia fenomenului interetnic și multicultural din Covasna și  

Harghita 

Secțiunea V. Arhivistică - Muzeologie 

Secțiunea VI. Istorie socială a fenomenului interetnic și multicultural din sud-estul 

Transilvaniei (noi apariții editoriale) 

 

Deschiderea sesiunii 

În deschiderea lucrărilor sesiunii, cuvintele de bun venit și introducere in temele amintite 

mai sus au aparținut Dr. Ioan lăcătușu, director al Centrului Europeam de Studii Covasna și 

Harghita. 

Din partea autorităților publice locale, au vorbit prefectul județului Harghita, Jean-Adrian 

Andrei și Mihail Tinca, primarul comunei Voșlobeni.  
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Prefectul a pus în lumină misiunea primordială pe care o are poporul român, cu precădere 

în zona Transilvaniei, aceea a "asigurării continuității factorului etnic românesc", în ciuda 

"acțiunilor șovine din '40-’44, încă vizibile și astăzi". Acesta consideră că toate "interferențele 

etno-culturale româno-maghiare au condus la afectarea unor elemente de patrimoniu" și la 

"lipsa acută de disponibilități financiare și buna-credință" în ce privește dezvoltarea acelei 

zone. "Dezvoltarea economică și a infrastructurii", adaugă primarul comunei Voslșlobeni, 

"ajută și va fi chezășia existenței noastre pe aceste meleaguri".  

 

Lucrări în plen (5 autori) 

Lucrările prezentate promovează importanța istoriei, a conștiinței românești, a păstrării 

arhivelor pentru neamul nostru cât și a românilor de pretutindeni.  

Pentru a înțelege căt mai ușor ideile lucrărilor si proveniența acestora, le voi aborda în 

ordinea prezentării lor.  

 

1. Prof. univ. dr. Ioan SCURTU, București, cu tema Locul și rolul Arhivelor 

Naționale în sistemul instituțional al României 
 

Arhivele din Țara Românească au luat viață la 1 mai1831, până atunci fiind păstrate de 

"Cancelaria Domnească, autoritățile ecleziastice și de către demnitarii de diferite ranguri în 

cadrul ierarhiei boierești"1.  Pe atunci nu exista o activitate arhivistică propriu-zisă, se poate 

vorbi numai despre chestiuni ce țineau de buget. Legislația timpului ducea lipsă de o 

reglementare clară a sortării si evaluării documentelor de arhivă, până când, în 1862, instituția 

Arhivelor este organizată sub o Direcție Generală. Tot atunci, se face și distincția între 

documentele cu valoare istorică si cele cu valoare practică, iar instituția este subordonată 

Ministerului Justiției, Cultelor și Instrucțiunii Publice.  

Pe teritoriul Transilvaniei, activitatea în domeniul arhivelor a fost neglijată, cel puțin până 

la dispariția Regatului maghiar în urma bătăliei de la Mohacs din 1526, metodele de păstrare 

și conservare a documentelor cunoscând îmbunătățiri numai în 1688, după intrarea 

principatutului transilvan în cadrul monarhiei Habsburgilor.   

"Înlocuirea județelor cu raioane și regiuni în 1950" a avut ca urmare, "în 1971, 

ierarhizarea arhivelor pe trei paliere: Direcție Generală, filiale de categoria I-a, în capitalele 

                                                
1Arhivele Naționale ale României (site oficial):  http://www.arhivelenationale.ro/index.php?page=29&lan=0, 
[accesat în data de 16.04.2016] 

http://www.arhivelenationale.ro/index.php?page=29&lan=0
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fostelor regiuni, și filiale de categoria a II-a în fostele raioane. Ca urmare, și salariile erau 

diferențiate: cele mai mari la Direcția Generală și cele mai mici la filialele de categoria a II-a".  

În 1968 s-a revenit la "organizarea pe județe".  

După ce dr. Ioan Scurtu a preluat conducerea Direcției Generale a Arhivelor Statului în 

noiembrie 1991, s-a renunțat la clasificarea salariului pe filiale, iar "arhiviștilor din filialele 

fostelor raioane li s-au mărit salariile, devenind egale cu cele ale omologilor lor din fostele 

regiuni", salarizarea făcându-se astfel pe baza statutului profesional și nu al celui administrativ.  

În 1992, pentru o mai bună organizare și conservare a documentelor, s-a înființat 

"Serviciul Arhive Tehnice, unde se realizau microfilme de asigurare". În 1944 s-au creat  mai 

multe laboratoare de restaurare-conservare zonale (filiale din Alba, Brașov Cluj, Dolj, Iași și 

Timiș).  

În 1992 se înființează Facultatea de Arhivistică2, care înseamnă o creștere a performanței 

în domeniul arhivisticii. Totodată, "pe aceeași linie, am reușit să edităm o nouă publicație 

Buletinul de Informare și Documentare Arhivistică prin care arhiviștii erau ținuți la curent cu 

cele mai importante activități desfășurate la nivelul Direcției Generale și a filialelor, precum și 

cu noutățile existente pe plan mondial". Din 1998, pe lângă Revista Arhivelor și buletin, apare 

trimestrial o nouă publicatie tot cu rol informativ (Revista "Document. Buletinul Arhivelor 

Militare Române"3).   

Cea mai dificilă problemă s-a dovedit a fi "adoptarea Legii Arhivelor Naționale". În 1971 

legea privitoare la arhive a suferit mai multe modificări. Au fost adunate și aprofundate în 2 

volume legile în materie din alte state, ca în 9 aprilie 1996, să fie adoptată "aproape în 

unanimitate atât la Senat, cât și la Camera Deputaților", fiind publicată în aceeași zi.  

"În 22 noiembrie 1991, Gen. Munteanu Ion. Dir.  Gen. al Arhivelor Statului a prevăzut 

632 posturi dintre care 624 erau ocupate de salariați civili"4. În timp, organizarea arhivelor a 

"sporit cu 280 posturi".  

În "1990, Petre Roman a declarat că industria românească este un morman de fiare vechi, 

însă, în ciuda demolatorilor, activitatea arhivelor a evoluat pe o linie ascendentă.  

                                                
2 Istoricul Academiei de Poliție, disponibil la http://www.academiadepolitie.ro/istoric.html [accesat la data de 
20.05.2016] 

3 Site oficia:l http://www.mapn.ro/smg/SIA/document.html [accesat la date de 20.05.2016] 

4 Scurtu, I. (2013). Locul și rolul arhivelor naționale n sistemul instituțional al României, Revista Clipa, 
disponibil la: http://www.revistaclipa.com/8568/2013/10/repere-academice/locul-si-rolul-arhivelor-nationale-in-
sistemul-institutional-al-romaniei [accesat la data de 21.05.2016] 

http://www.academiadepolitie.ro/istoric.html
http://www.mapn.ro/smg/SIA/document.html
http://www.revistaclipa.com/8568/2013/10/repere-academice/locul-si-rolul-arhivelor-nationale-in-sistemul-institutional-al-romaniei
http://www.revistaclipa.com/8568/2013/10/repere-academice/locul-si-rolul-arhivelor-nationale-in-sistemul-institutional-al-romaniei
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La 12 iunie 2007, ministrul de interne Cristian David a semnat ordinul de numire în 

funcția de Director General al Arhivelor Naționale al lui Dorin Dobrincu, cercetător de gradul 

3, detașat de la institutul Xenopol pe o perioadă de un an, care s-a prelungit, aceasta pentru a 

creea aparența de legalitate". Autorul susține că s-a implicat direct în menținerea acestuia în 

funcție, în mai multe rânduri, pentru că "Dorin Dobrincu a fost cel care a democratizat 

Arhivele". În ultimul timp, însă, sarcinile instituției depășesc cu mult resursele umane și 

materiale existente, democratizarea concretizându-se mai nou în "diminuarea statutului 

acestei instituții de la nivelul de Direcție generală la cel de Direcție, și de la Direcții Județene 

la cel de Servicii Județene".  

Dintre problemele mari cu care se confruntă Arhivele Statului în prezent, prof. Scurtu 

amintește lipsa, la nivel central și local, a alocațiilor bugetare, a consumabilelor, a achizițiilor 

publice și a publicațiilor proprii, de expoziție etc., în fond, a oricărui tip de finanțare.   

 

2. Prof. ing. Nicolae NOICA, București, Arhivele Naționale. Un instrument 

pentru economisirea banului public și protecția împotriva dezastrelor 
 

Profesorul Noica își începe discursul prin confirmarea faptului că arhivele se află într-o 

situație dramatică. Acesta propune "înființarea unei agenții naționale independente cu buget de 

stat (propriu), întrucât știe "bine ce însemnează o Direcție Generală în cadrul unui minister" și 

e "uluit că Parlamentul din '90  s-a opus înființării acelei agenții. Trebuie reluat cu perseverență 

și tărie".  

"Ce vă poate spune un inginer constructor? De 30 de ani stau în arhivele naționale, care 

sunt un instrument pentru economisirea banului public și apărare împotriva dezastrelor. Ce 

găsim în arhive? În primul rând, cine au fost înaintașii și ce au făcut tehnicienii în anumite 

domenii", clarifică prof. Noica. "Un viitor se poate clădi numai pe un trecut", iar pentru aceasta 

este "nevoie de modele". În opinia sa, aceasta este una dintre cele mai stringente nevoi, cu toate 

că "avem modele, dar nu le cunoaștem". Spre exemplu, televiziunea națională stă pe strada 

Emil Pangrati, "crezut matematician, dar e mare inginer - a înființat Facultatea de Arhitectură".  

Un alt subiect abordat de prof. Noica privea lucrările publice (autostrăzi, consolidări 

pentru cutremur, amenajarea teritoriului), enumerând din arhivele naționale câteva proiecte: 

Teatrul Nottara. "Am scris o carte despre Liviu Ciulei, care a făcut Banca Națională de 

pe Doamnei și acest teatru", povestește prof. Nicolae Noica. "L-a făcut pentru că Ciulei a avut 

un fecior: Liviu Ciulei. Tânărul Ciulei era atras de teatru, iar în urma compromisului de a 

termina arhitectura, tatăl său i-a construit un teatru, văzând că este treabă serioasă".  
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În ceea ce privește renovarea teatrului, în 2005 s-a făcut un proiect de reconsolidare.  

Palatul regal. Consolidarea palatului a început acum 4 ani, însă nu se mai găsesc 

planurile. Acestea sunt extrem de importante, mai ales cele ale fundațiilor, executate de  

inginerul Emil Prager,  pentru a se evita cheltuieli suplimentare. Conform spuselor ing. Noica, 

lipsește și planul cu sala tronului, care are o deschidere de 27 m, "o performanță deosebită la 

acea vreme". În mod justificabil, autorul se arată nemulțumit de gestionarea bugetelor alocate 

pentru clădirile de patrimoniu și a banului public în general: "Cu toate cheltuielile inutile, se 

pot face cercetări incredibile. Nu știm să gospodărim banii pe care îi avem. 20 de milioane/km 

lu' Bechetel, auzi!"   

Cât despre protecția împotriva dezastrelor, niciodată nu se pot lua destule măsuri 

preventive sau de durată, însă nici nu se mai pune întrebarea "ce au făcut înaintașii noștri" și 

cum reușeau ei să se descurce în timp util și să nu fie luați pe nepregătite de fiecare dată, cu 

prognozele în față. Documentele referitoare la amenajările râurilor, la hidrocentrale "sunt 

păstrate și uitate în arhive". Spre exemplu, cu problema inundațiilor ne confruntăm de ani 

întregi, și în fiecare an situația este critică. "Păi în 1920-1930 se dădeau zilnic toate 

precipitațiile și toată situația".  

Profesorul ne arată sursa problemelor, asumând că "totul începe cu noi, însă, din păcate, 

actualii guvernanți nu înțeleg că este o problemă de continuitate". Strict despre situația din 

Transilvania, acesta vede că "cei de aici trăiesc niște momente deosebite pe care trebuie să 

încercăm să le înțelegem și să le eliminăm prin luarea unor poziții corecte". În această direcție, 

prof. Noica i-a solicitat prefectului să facă ceva în privința unei cruci pe care scrie că "în 1000-

2000 aici au stat unguri", construită chiar chiar lângă o biserică veche, românească, din Tușnad.  

Prezentarea a fost încheiată printr-un îndemn: "Toleranță, toleranță, dar la un moment 

dat, trebuie să ne respectăm și noi!"   

 

3. Prof. univ. dr. Ioan Agrigoroaiei, Iași, România întregită, unire și unificare 
 

Tema propune o retrosepcție asupra Marii Uniri și a evoluției României până în prezent. 

Înainte de toate, trebuie înțeles sensul democratic al Marii Uniri prin maniera și participarea 

unui complex de factori care au condus la realizarea României întregite. Prof.  Agrigoroaiei 

consideră că "momentele în care armata română a participat și a avut un rol în realizarea 

idealului național", atât în bătălia de la Mărăsești, cât și în altele, "nu sunt prevăzute cum trebuie 

în manualele de istorie, la adevăratele dimensiuni".  
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Foarte slab expusă, în opinia autorului, este participarea, după1918, a armatelor române 

până la Budapesta, în Bucovina, în Basarabia și "dincolo, în ajutorul Poloniei în Pocuția" (mai-

august 1919), toate înregistrând pierderi și contribuții financiare serioase. Deși pe fronturile 

europene războiul încetase, odată cu semnarea armistițiului de la Compiégne, poporul român a 

fost nevoit să continue luptele încă un an pentru a-și apăra unitatea teritorială și națională. Toate 

operațiunile armatei române care au avut loc de la sfarșitul anului 1918 până în 1920 sunt o 

extensie a războiului de eliberare și întregire națională dus de poporul nostru între 1916-1919. 

Cel mai important de menționat este rolul celei de-a treia campanii a armatei române, prin care 

s-a ținut piept ofensivelor forțelor ungare din aprilie 1919, în lungul vailor Mureșului, Crișului 

Repede și Someșului. Armata română a reușit să respingă armata ungară și să execute o 

manevră  "dublu învaluitoare convergentă" spre Szolnok, ca în august, după intrarea unui 

detașament de cavalerie (4 escadroane) în Budapesta, să formăm un cap de pod la vest de 

Dunăre, care puneau la adăpost trupele române rămase în Budapesta. În 4 octombrie s-a început 

evacurea Ungariei de către trupele române și a durat până în 39 martie 1920.  

A doua zi după unire, se putea pune problema "noului stat întregit", moștenitor al celor 4 

regimuri: Vechiul Regat, Basarabia, Bucovina și Transilvania. Statul român a întreprins, cel 

puțin în prima decadă, un proces de unificare statală extrem de dificil, cu greutăți pe plan 

juridic, administrativ, al regimului cultelor (efortul de a ridica biserica ortodoxă română la rang 

de patriarhie), unificare bazată pe Constituția din 1923, întemeiată pe un "spirit democratic, 

răspuns al statului român la situația existentă cu probleme din fiecare provincie ".  

Stăpânirile străine au "imprimat regimuri diferite".  Un exemplu este Basarabia, unde 

"stăpânirea Țaristă a lăsat, din punctul de vedere cultural, spiritual, presiuni care s-au 

concretizat în amenințarea renumită Depărtările în Serbia, preluate de regimul sovietic după 

al doilea război mondial.  

În ceea ce privește "chestiunea autonomiei și centralizarea, statul național trebuie să fie 

un stat centralizat pentru o anumită perioadă", anumite descentralizări putând fi benefice, "însă 

fără o autonomie. Autonomia poate conduce la un stat federativ (ex: Regatul sârbo-croato-

sloven: Iugoslavia)", consideră prof. Agrigoroaiei, care observă că se face o confuzie între 

autonomia locală și universitară sau bisericească, a cultelor, care n-are nici un fel de conținut 

teritorial.  

După Unire, începea să se simtă încadrarea puternică a României în plan european. 

Împreună cu Polonia, a oprit invazia bolșevică la Nistru și Marea Baltică.  

Este de netăgăduit că în acele timpuri România se afla în plină ascensiune, pe toate 

planurile, formând un stat național unitar în cel mai frumos și adevărat sens al cuvântului, 
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"chiar dacă unii sunt prea preocupați să găsească numai greșelile regimului, să neglijeze 

realizările epocii, ale perioadei interbelice. A fost un spirit și o acțiune cu anumite orientări 

ideologice de la un guvern/partid la altul, care să conducă la consolidarea unui stat întregit".  

În acea perioadă, ne spune profesorul Agrigoroaiei, mai mult de 14% din venitul național 

mergea la învățamant. Artele se bucurau de o susținere materială cu  mult peste cea regăsită 

astăzi, când pretențiile vremurilor sunt și mai mari. Refacerea economică era într-atât de rapidă, 

încât în 1924 se înregistrează primul excedent bugetar, ca în 1937 să avem un "excedent de 

peste 11 mld de lei, bazat pe 32 mld export și 20 mld import". Era o economie națională care 

intra într-un "nou avânt", cu caracteristici proprii (export petrol, agroalimentare, lemn) utilizate 

și "în scopul modernizării societății românești, cu rămâneri în lumea satului".  

În legătura cu evoluția Basarabiei, "se vorbește adesea despre un eșec din perioada 

interbelică: eșecul neoliberalismului românesc, fără susținere însă, și care nu servește 

adevărului istoric", ne asigură profesorul la sfârșitul prezentării sale.  

Multe aspecte din prezentarea prof. Ioan Agrigoroaiei au fost revelatoare, atât pentru 

înțelegerea succesiunii evenimentelor după și înainte de 1918, cât și pentru a vedea că avem 

exemple de urmat din anumite realizari care au stat sub semnul Marii Uniri.  

 

4. Prof. univ. dr. Gelu Neamțu, Cluj-Napoca, cu tema Încercări de resuscitare a 

transilvanismului, pentru destructurarea României5 
 

Ideile prezentării profesorului Neamțu sunt cât se poate de directe, accesibile atât celor 

în aflați în temă cu ce se întâmplă în Transilvania sec. XXI, dar care nu trăiesc în interiorul ei, 

cât și celor care sunt de-ai locului, dar care nu reușesc, sau nu vor să vadă problema în contextul 

apariției și formării ei.   

Tema prezentării se referă la un "amestec între istoria modernă și cea recentă. 

"Transilvanismul nu este o găselniță nouă, ci un proiect longeviv menit să spargă unitatea 

națională și să destructureze România", își începe discursul prof. Neamțu. "În Transilvania are 

loc o amplă acțiune de persuasiune a ardelenilor pentru a-i convinge că sunt superiori sudiștilor 

și că maghiarii sunt superiori total. Acest curent anti-românesc este alimentat printr-o campanie 

propagandistică susținută și finanțată în bună parte din exterior".  

Românii, ca și alte popoare, diferă după provincii, climă, mijloace de viață, toate cu 

influență mare asupra caracterului, însă "educația este factorul care unește și dezbină părți din 

                                                
5 Articolul întreg: http://www.ziarulnatiunea.ro/2013/11/18/incercari-de-resuscitare-a-transilvanismului-pentru-
destructurarea-romaniei/ [accesat la data de 20.05.2016] 

http://www.ziarulnatiunea.ro/2013/11/18/incercari-de-resuscitare-a-transilvanismului-pentru-destructurarea-romaniei/
http://www.ziarulnatiunea.ro/2013/11/18/incercari-de-resuscitare-a-transilvanismului-pentru-destructurarea-romaniei/
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popor și le transformă aspirațiile". Pentru a fi un adevărat român, "trebuie dată dovadă de 

superioritate spirituală".  

De-a lungul istoriei, centrele de putere Viena, Budapesta, Cluj, au luat măsuri pentru a îi 

înstrăina pe românii ardeleni de ceilalți români, iar acum se reiau aceste "direcții criminale". O 

anumită formă de transilvanism există și între intelectualitatea maghiară, regăsită chiar și în 

regimul trecut. "Sub ochi larg deschiși și strâns închiși se dezvoltă și înflorește cel mai perfid 

și deșănțat transilvanism, adresat în principal românilor, pentru că din partea lor se așteaptă o 

implozie națională prin dezbinarea lor". În acest scop, se acționează ștergându-li-se memoria, 

încurajându-se munca și corupția. Toate aceste încercări duc la o "istorie falsificată". S-a ajuns 

să se susțină, preluându-se o teorie maghiară, că "revoluția de la '48 a fost contra revoluție", 

care denotă, pe lângă "rea-voință" și dezinteresul românului față de propriul interes, observat 

din apariția emisiunilor tv care "uimesc". Este inadmisibil să auzi, într-o emisiune cu asa zis 

rol educativ,  cuvinte pline de aversiune față de istoria națională, spre exemplu "ce prostii 

învățăm azi la ora de istorie","mare cretin Iorga", sau "Treceți batalioane române Carpații 

înapoi", chiar dacă în spatele lor se află, desigur, "cineva cu mulți bani și putere de decizie și 

control asupra multora".  

Devine din ce în ce mai clar, că, dacă în 1989 nu s-a reușit planul de a se isca un război 

civil, s-a trecut la ruperea legăturilor dintre români prin proceduri care promovează 

transilvanismul: sunt "cumpărați istorici talentați dar fără caracter, ziariști cu aplomb, jurnaliști 

care să se priceapă la manipularea opiniei publice".  

Mulți ardeleni se consideră "mai harnici decât restul românilor. Au dreptate?" De reținut 

că, în timpul agresiunii asupra Serbiei, "nu mai erau denumiți sârbi, ci kosovari. Nici noi, 

românii, nu mai suntem români, ci ardeleni", ceea ce n-ar însemna un pericol dacă rațiunea ar 

fi alta și conflictul ar fi altul.  

Atacurile din ce în ce mai dese asupra personalităților și valorilor românești  prin 

sintagme violente, golănești, de mahala adresate public (reînvierea mamuților, națiune de 

tomberonari, pocitanie - despre Petre Țurlea; "trădător de țară, barba mizerabilului" - despre 

Sf. Andrei Șaguna; "Ar fi bine să plece acasă" - despre dr. Ioan Lăcătușu; cupole sub formă de 

ceapă - despre biserici ortodoxe; japca, popi etc.)6 , fără nici o reținere, nu denotă decât 

                                                
6 Fragmente din presa maghiară iredentistă, disponibil la: http://www.napocanews.ro/2013/10/fragmente-din-
presa-maghiara-iredentista-magyari-lajos-momentul-adevarului-in-szekely-hirmondo-nr-10-16-01-2013-pag-
2.html [accesat în 20.05.2016.2015] 

http://www.napocanews.ro/2013/10/fragmente-din-presa-maghiara-iredentista-magyari-lajos-momentul-adevarului-in-szekely-hirmondo-nr-10-16-01-2013-pag-2.html
http://www.napocanews.ro/2013/10/fragmente-din-presa-maghiara-iredentista-magyari-lajos-momentul-adevarului-in-szekely-hirmondo-nr-10-16-01-2013-pag-2.html
http://www.napocanews.ro/2013/10/fragmente-din-presa-maghiara-iredentista-magyari-lajos-momentul-adevarului-in-szekely-hirmondo-nr-10-16-01-2013-pag-2.html
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insubordonare față de autoritățile române și sfidarea lor, mai ales că vin din partea unor 

politicieni și persoane publice, de etnie maghiară, bineînțeles.  

O formulare mai scurtă, dar penetrantă, a fost caracterizarea "transilvanismului" de către 

senatorul Zoltan Szakáts, în 1943 în Parlamentul Ungariei: "Spiritul transilvanist este înainte 

de toate spirit maghiar". Și Raoul Șorban are în 2001 "previziunea folosirii acestei ideologii": 

"Astăzi, ca și în timpul apariției sale, acest termen ambiguu are menirea de a deghiza programul 

unei intenții politice antiromânești pentru a-i ascunde adevărata sa semnificație", și anume 

"unirea Transilvaniei cu Ungaria, ca în 1848, la care suspină ei atâta amar de vreme".  

În această direcție, avem una dintre cele mai "mârșave acțiuni ale unei persoane oficiale, 

care a dezgropat și refăcut la propriu bornele de graniță, într-o emisiune culturală, borne care 

fuseseră ascunse sub pământ cu gândul criminal de a fi descoperite la nevoie pentru a-și relua 

vechea și sinistra semnificație. Tot printr-o "agresiune simbolică", așa cum este și arborarea 

provocatoare a unor steaguri, s-a ridicat, în mijlocul Clujului, statuia lui Áron, care a dezvoltat 

o rețea de spionaj antiromânesc înainte de 1937.  

La finalul prezentării se trage concluzia că Ardealului se caută să i se dea o altă identitate 

pe ideologia transilvanistă. Încheind, prof. Gelu Neamțu speră "cu sinceritate și cu ardoare că 

voința majorității acestui popor să-și croiască acel destin mândru pe care-l merită si să învingă".  

 

5. Prof. univ. dr. Radu Baltasiu, București, cu tema Jurnalism și interculturalitate 
 

Și în prezentarea profesorului Baltasiu se regăsește contrastul dintre "ardeleni și ceilalți", 

atât prin prezența transilvanismului, cât și din alte aspecte. Un caz aparte, demn de luat în 

seamă, este stadiul asfaltării între localitățile Fântâna - Hoghiz, unde "oamenii își plătesc 

neasfaltarea de 15 ani, bani plătiți, dar în fiecare an se face șanțul pe fiecare parte a drumului. 

Comunitatea își prăbușește casele. Undeva la Novaci, se asfaltează asfaltarea. Fiecare este 

sistematic în felul său".  

Referitor la transilvanism, acesta este prezent "nu doar la nivelul scrierilor, ci și la nivel 

arhitectural". Spre exemplu, unde este "obeliscul dedicat lichidării răscoalei lui Horia, Cloșca 

și Crișan (14 mil euro), tot acolo  s-a descoperit chiar biserica unde se pare că au fost creștinați  

de lupul ungurilor, regele lor, devenit ulterior Sf. Ștefan (969-1038), de unde reiese un complex 

de inferioritate".  

În ceea ce privește jurnalismul, acesta "ar putea să nu pice în aceeastă capcană", chiar 

dacă "pan-ideile sunt foarte de atrăgătoare".  În mod frecvent "suntem atrași de ordini pe care 

nu le-am avea, iar aici, Europa ar distribui o ordine". De pildă "barocul", care este "însă 
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nemaipomenit numai prin omisiune, puțini pomenesc despre munca iobagilor care le-au facut 

posibile.  

Abordând problematica interculturală în bazinul Carpatic, prof. Baltasiu propune, în 

această direcție, un ciclu permanent de pregătire la nivelul jurnalismului. Această inițiativă 

se impune cu atât mai mult cu cât "toxicitatea conceptului de multiculturalism" este din ce în 

ce mai răspândită, "într-o epocă în care Germania și Anglia au renunțat la el". Astfel, "ar trebui 

să insistăm pe interculturalitate. De ce la nivelul jurnalismului? Deoarece comunitatea 

românească din această zonă este izolată față de restul românilor, chiar față de sine însăși. 

Jurnalismul este o șansă pentru a constitui o punte între populația autohtonă  și restul României, 

care trebuie folosită, dar constituită cumva sistematic", iar aici au fost  punctate 4 aspecte 

importante: 

1. Ciclul de pregătire pe dimensiunea bazinului intracarpatic pe următoarea tematică în 

ceea ce privește populația: etnografie, folclor, demografie.   

2. Fundamentele comunicării interculturale" Înțelegerea modului de comunicare, într-o 

astfel de zonă, cu acest specific; Modul de investigare a unei comunități mixte, a 

comunităților care locuiesc într-un spațiu intercultural. Pentru aceasta, "există specialități 

de istoria și psihologia comunicării la diverse facultăți de psihologie, sociologie, 

antropologie, iar dacă nu există aici, există în străinătate, le putem aduce și noi".  

3. Se referă la "importanța acestui domeniu, a comunicării interculturale".  

Nici până în acest moment, "jurnaliștii nu conștientizează importanța comunicării 

interculturale. Ei marșază pe o anumită limbă de lemn care se rezumă la multiculturalitate și 

nu depășesc noțiunea de toleranță. Dar toleranța nu înseamnă integrare, ci alăturare, iar 

alăturarea duce adeseori la fricțiuni. Geopolitica și istoria Bazinului Carpatic sunt câteva zone 

în care ei ar trebui instruiți, sigur, la nivelul potrivit și în funcție de interesul lor. De asemenea, 

aici ar trebui, pentru conștientizarea domeniului intercultural în comunitățile acestea mixte, 

inclusiv studii de securitate. Ar trebui aduși aici oameni din structuri specializate ale statului, 

locale și naționale, pentru discuții cu experți, care înțeleg despre ce este vorba, în așa fel încât 

să se înțeleagă noțiunea de securitate națională și din perspectiva interculturalității. Cu 

Strategia de Securitate Națională a României în față, mulți lideri tineri din partide importante 

aflate la putere nu au habar, din punctul de vedere al securității naționale, de importanța acestui 

spațiu de locuire mixtă".  

4. Nu în ultimul rând, "studiul comunității ar avea un loc foarte important, integrarea în 

comunitate a jurnalistului ar servi la dobândirea de noi tehnici de cunoaștere". În 

universitățile străine ele se practică, "au cursuri dedicate modului în care te poți imersa 
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într-o comunitate mixtă etnic. Nu este foarte ușor s-o faci, îți trebuie abilități specifice, însă 

se învață".  

 

Toate aceste lucruri pot fi concentrate, susține prof. Baltasiu și propune, în acest sens, 

"realizarea unui proiect în care să nu vină numai cei de la Adevărul, Jurnalul Național, Gândul, 

pot să vină inclusiv jurnaliști din Spania, Catalonia, Scoția, Germania, care au grave probleme. 

Germania a rezolvat problema turcă, iar  Angela Merkel a spus că dacă nu le convine n-au 

decât să plece, limba oficială este limba germană. Pentru ei nu există interculturalitate, au spus 

că multiculturalitatea este un eșec, dar n-au mers mai departe".  

 

Scopul jurnalismului intercultural presupune "pregătirea permanentă a jurnaliștilor". 

Jurnalismul este "o punte, una dintre puținele punți care au mai rămas", în contextul în care 

"conductele de gaze, drumurile nu prea mai servesc comunitatea românească. Economia este 

cvasi-ruptă. Comunitățile românești nu prea sunt integrate în economia locală decât prin fugă 

- spre Târgu Mureș sau spre Brașov, și nici celorlalți (com. ungară) nu le merge bine, dar sunt 

îndoctrinați cu această mitologie a comunității imaginate, când de fapt sunt o comunitate în 

suferință, suferă de propriul lor imaginar".  

 

SECTIUNEA I. ISTORIE 
Vineri, 8 noiembrie 2013, orele 17-20, Sala nr. 1 

Moderatori: Prof. Eugen CRISTE, Dr. Alexandra CUȚUI 

 

1. Drd. Vasile Lechințan, Cluj-Napoca, Elevi români la gimnaziile franciscane în a 

doua jumătate a sec. al XII-lea 
 

Drd. Lechințan a expus pe scurt importanța/rolul școlii franciscane în evoluția 

învățământului din spațiul românesc. Odată cu pătrunderea ordinului franciscanilor în 

Transilvania, la începutul secolului al XVIII-lea, s-a adus o imagine cu totul nouă 

învățământului întregii zone. "Cea mai mare participare a fost la Dej, apoi la gimnaziul 

franciscan din Iași, Hunedoara, Orăștie, Târgu-Mureș, însă erau gimnazii distincte. Mai puțin 

români au participat la Șumuleu Ciuc,  Lazărea, această zonă a Harghitei și Covasnei".  
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Gimnaziul franciscan din Făgăraș accepta și ortodocși, iar mulți dintre ei "primeau chiar 

și note maxime", însă nu cunoșteau foarte bine limba maghiară, majoritatea provenind din 

medii românești. "Predarea se făcea totuși în limba latină, dar cu explicații în maghiară".  

Înainte de răspândirea gimnaziilor franciscane și înființarea școlilor piariste, ordinul 

iezuit a înființat în 1581, în timpul principelui Transilvaniei, Ștefan Báthory, Universitatea din 

Cluj (pe atunci Colegiul Iezuit, împărțit în 3 unități didactice și administrative: "teologie, 

filosofic, juridice"7), colegiu la care a învățat și Nicolae Pătrașcu, fiul lui Mihai Viteazul.   "În 

1603 unitarienii din Cluj, în frunte cu episcopul, i-au alungat pe iezuiți din oraș și au distrus 

colegiul latin", iar în 1698 "se redeschide colegiul iezuit (Universitatea) sub denumirea de 

Academia Claudiopoliană"8, urmând ca în 1773, odată cu desființarea ordinului iezuit, să 

devină Colegiul Universitar Piarist, căruia i se mai adaugă ca unitate didactică si medicina. 

La Colegiul Piarist din Cluj au profesat și au învățat mari personalități ale trecutului 

nostru național: Petru Maior, Gheorghe Șincai, Inochentie Micu-Klein și alții).  

Întrebat într-un interviu pentru revista Formula AS dacă instituțiile maghiare și Biserica 

Romano-Catolică sunt proprietarele majorității clădirilor din centrele istorice ale orașelor din 

Ardeal, așa cum susțin, și dacă sunt îndreptățite să le revendice, drd. Lechințan a afirmat că 

nimic nu este mai fals. "Nu trebuie să cerceteze nimeni arhivele pentru a vedea din ce fonduri 

a fost ridicat, de exemplu, fostul Liceu al Piaristilor din Cluj. Scrie clar, incrustat în piatra, pe 

frontispiciu, că a fost ridicat din Fondul de Studii - o fundație publică alimentată de la bugetul 

de stat, al cărui gros îl plăteau românii. Era pe vremea împărătesei Maria Tereza, care a instituit 

trei mari fonduri publice (similare unor fundații de azi) administrate de stat, în vederea 

susținerii bisericilor, școlilor și studenților: Fondul de Religie, Fondul de Studii și Fondul de 

Burse. După instaurarea dualismului austro-ungar (1867), uriașele averi au fost deturnate, 

treptat, de Statusul romano-catolic (maghiar), exclusiv spre religia romano-catolică, slujind 

astfel interesele pur maghiare. Statusul era o organizație formată din clerici si civili catolici 

maghiari, care se considerau urmașii unei caste privilegiate din Evul Mediu".9 

 

                                                
7 Academia de Științe Tehnice din România, Filiala Cluj-Napoca: http://www.astr-cluj.utcluj.ro/istoric.html 
[accesat la data de: 24.05.2016] 

8 Ibidem 

9 Popescu, Vasile Lechintan - Istoric, referent la Arhivele Nationale din Cluj-Napoca: http://www.formula-
as.ro/2006/703/spectator-38/vasile-lechintan-istoric-referent-la-arhivele-nationale-din-cluj-napoca-6707-print 
[accesat la date de: 23.05.2016] 

http://www.astr-cluj.utcluj.ro/istoric.html
http://www.formula-as.ro/2006/703/spectator-38/vasile-lechintan-istoric-referent-la-arhivele-nationale-din-cluj-napoca-6707-print
http://www.formula-as.ro/2006/703/spectator-38/vasile-lechintan-istoric-referent-la-arhivele-nationale-din-cluj-napoca-6707-print
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2. Col.(r) Octavian Neagu, Augustin, jud. Brașov, O conscripție urbarială - 

Augustin 1785 (prezentare succintă) 

 
Aflat la prima comunicare științifică, col. Neagu a expus rezultatele obținute în urma 

cercetării   arhivelor cu privire la satul său de baștină – satul Augustin, ceea ce l-a determinat 

să îi scrie monografia, descoperindu-l ca pe o „oază de românism”. 

Satul Augustin se află în județul Brașov pe malul stâng al Oltului cu o populație de 1 750 

de locuitori. Trăind acolo, col. Neagu și-a perceput satul ca "un mix între limba română (vlahă) 

și maghiară", deși în componența etnică sunt 40.86% români, 49.19% romi și numai 2.04% 

maghiari. Pentru 7.9% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.10 

Prima atestare documentară datează din 1606 într-un document aflat în Arhivele 

Primăriei comunei Căpeni, județul Covasna. Între anii 1662 – 1848 satul Augustin a fost 

transmis prin succesiune urmașilor. În acea perioadă, însă,  satul era supranumit „satul 

iobagilor, aproape în totalitate fără moșii;  dintotdeauna bogat în pomi fructiferi, prunii fiind 

predominanți. " 

Târgurile cele mai frecventate de săteni erau în Rupea, Brașov, Odorhei.  

În 1761-1762 exista un schit (despre care nu a găsit până în prezent nicio scriere la arhive) 

ce a fost distrus  cu tunurile de către trupe austriece comandate de generalul conte von Bukow. 

În 1722 se construiește Biserica nouă a satului cu Hramul Sfântul Nicolae, sfințită de Episcopul 

Dionisie Novacovici. 

 

3. Prof. Ilie Șandru, Toplița, Românii din Valea Superioară a Mureșului în timpul 

Revoluției de la 1848/1849 
 

Prof. Ilie Șandru, în vârstă de 79 ani, a citit despre anumite întâmplări  petrecute în 

perioada Revoluției de la 1848 în unele localități românești de pe Valea Superioară a 

Mureșului, cât și despre felurite atrocități și maltratări grave, strigătoare la cer, savârșite de 

unguri în acea perioadă, însă glasul grăbit și slăbit al profesorului punea auditoriul în 

dificultatea de a urmări cu atenția cuvenită cele auzite și de a păstra ordinea evenimentelor așa 

cum erau înșiruite.  

Datele provin dintr-o monografie a satului de baștină al cititorului, sat în care slujea un 

"preot deosebit care a scris o monografie pe care i-a însărcinat-o" prof. Ilie Șandru ca să o 

                                                
10 cf. Recensământ 2011 - rezultate finale 
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"completeze, să o tipărească și să o publice", ceea ce a și reușit, fiind tipărită în anul 2001 la 

Editura APP București.  

În Vol. 1 Profiluri Județene, Târgu-Mureș, 1971 este consemnată declarația părintelui 

Vasile Moldovan, născut la 24 iulie 1824. În 1848, pe când era student în anul 3 la teologie, s-

a întâlnit cu părintele Mihail Furea, născut în comuna Nazna, Mureș din părinți țărani, care 

afirma că ar fi fost prezent la Adunarea de la Blaj, aflat în fruntea unei numeroase delegații de 

săteni. Susținător înfocat al lui Avram Iancu, s-a încadrat în Legiunea a 12-a cu sediul la 

Reghin. Prefectura, condusă de Constantin Romanu Vivu, "cuprindea 104 sate pornind de la 

Târgu Mureș, Teaca și Reghin până la Toplița română pe Valea Gurghiului până la Lăpușna și 

pe Valea Beicii până la Urisiul de Sus". Regiunea a desfășurat o serie de acțiuni militare 

victorioase, culminând cu cucerirea Cetății Târgu Mureș, însă odată cu intervenția armatei 

generalului Bem, unitățile românești s-au retras spre Reghin, iar de acolo, conducătorii 

Legiunii a 12-a, în frunte cu Constantin Romanu Vivu, prefectul Ștefan Moldovan, tribunul 

Ioan Maior, Mihail Furea, Ioan Naste și încă un om de vază din Toplița, s-au retras pe valea 

superioară a Mureșului cu scopul de a trece Mureșul. Au făcut un scurt popas la Stănceni, în 

casa tribunului Contai. Acolo au fost surprinși de 60 de secui și arestați. "Legați unul de altul", 

au fost trecuți peste munte, pe la Praid și Sovata. Pănâ la Târgu Mureș spre a fi judecați de 

Curtea Marțială, însă pe drum, au fost uciși "mișelește, cu pietre, de unguri".  

Toate acestea sunt relatate de profesorul Traian Popa în monografia orașului Târgu 

Mureș, unde la pagina 179 e consemnat că "cea mai bogată pradă au avut-o gardiștii unguri la 

Târgu Mureș la 27 ianuarie 1849". Legionarii români cu întregul stat major s-au retras din fata 

armatelor ungurești de pe Valea Mureșului ca să se refugieze in Bucovina. În drum au poposit 

în comuna Stânceni, unde niște soldați unguri au reținut căpetenile românilor. Nu se știe cum, 

dar preotul Mihail Furea a reușit să se dezlege și să fugă în pădure. Multă vreme a fost căutat 

de gardiști pentru a fi arestat.  

Suferințele românilor nu aveau să se sfărșească prea curând, crimele gardiștilor au 

continuat de-a lungul întregului an 1849. Una dintre aceastea este povestită de Dumitru Gabor 

din comuna Dumbrava: "După cele mai sălbatice maltratări, au scos toate vitele, caii, porcinele, 

iar după ce au impușcat anumiți oameni în casa lor,  i-au lăsat pradă fiarelor. După aceea au 

prăduit căt au putut și-au plecat, luând cu ei  câțiva prizonieri. Unul din ei, mergând cu tatăl 

său, legați, a zis: Tată, pe mine mă pușcă, iar atunci doi unguri i-au zis: tu știi ungurește și l-au 

împușcat între ochi și alții i-au spintecat pântecele". Aceasta se întâmpla în comuna Aluniș, de 

lângă Reghin. Cu promisiunea că în schimbul unor sume de bani, ungurii vor înapoia vitele, 

toți oamenii au căutat să se împrumute și să obtină banii, punându-și nădejdea în cuvintele 
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prefăcute ale ungurilor, care, pe lâmgă că nu le-au înapoiat nimic, ba mai mult, i-au și maltrat 

și batjocorit, iar apoi, i-au dus legați la marginea pădurii, și făcăndu-i să bea apă dintr-un vas 

cu cactuși, i-au împușcat.  

Documentul care cuprinde cele de mai sus a fost descoperit de părintele Romulus Stolea 

în arhiva bisericii din Secarul de Pădure, originalul a fost predat Arhivelor Naționale din Tărgu 

Mureș, iar o copie este păstrată în dosarul nr. 4 de la Parohia din Secarul de Pădure.  

Revenind la preotul Mihail Furea, tribunul lui Avram Iancu, care a reușit să scape cu 

viață, după ce lucrurile s-au mai liniștit, a putut să-și vada din nou de treburile din parohia sa 

(parohia ortodoxă din Secarul de Pădure). Printre prioritățile acestuia era și construirea unei 

case parohiale, pe care a și reușit să o construiască cu 377 de florini. Tot el a pus bazele unui 

magazin de cereale, care dădea cereale împrumut celor nevoiași până la noua recoltă. Spre 

bătrânețe a intrat în conflict cu Gh. Duma, unul dintre cei înstăriți ai satului. Moartea pr. Mihai 

Fulea, în 1890, a pus capăt neînțelegerilor, însă "există suspiciuni că familia Duma nu ar fi fost 

străină de întâmplarea în urma căreia preotul Fulea a decedat".  

"Numai despre maltratările care au avut loc în satul nostru ar trebui să se scrie jumătate 

de an", a încredințat prof. Șandru, oprindu-se tulburat din citit.  

 

4. Prof. Drd. Sebastian Pârvu, Sf. Gheorghe, Surse arhivistice covăsnene 

referitoare la Revoluția de la 1848/1849 
 

Profesorul Pârvu amintește, la începutul prezentării, de monumentul „Ungaria Mare”, 

cunoscut și sub numele de „Statuia Libertății”, plasat în Parcul Reconcilierii din Arad, în 

imediata apropiere a unui Arc de Triumf de 9 m ridicat în cinstea lui Avram Iancu și 

revoluționarilor români, realizat de sculptorul Ioan Bolborea. 11  Monumentul „Statuii 

Libertății” evocă memoria ofițerilor maghiari, sub denumirea generică „cei 13 de la Arad”, 

executați la data de 6 octombrie 1849 la Arad sub acuzația că s-au alăturat mișcării 

revoluționare a lui Lajos Kossuth și au susținut revendicările maghiare de independență față de 

Imperiul Austriac, încălcându-și astfel jurământul de fidelitate față de Casa de Habsburg.  

Din perspectiva autorului, reiese clar că că există două opoziții de istoriografii cu privire 

la revoluția de la 1848: cea maghiară și cea română. 

Sursele arhivistice din Covasna atestă implicarea românilor, din fostele scaune secuiești, 

în revoluția de la 1848. Există trei elemente prin care este exemplificată implicarea românilor: 

                                                
11 Parcul Reconcilierii, http://www.welcometoromania.ro/Arad/Arad_Parcul_Reconcilierii_r.htm [accesat la 
data 24.05.2016] 

http://www.welcometoromania.ro/Arad/Arad_Parcul_Reconcilierii_r.htm
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1. Implicarea românilor a fost avantajată de poziția demografică, astfel putând avea 

o atitudine de împotrivire acolo unde acțiunile au fost consistente. 

2. Exista un echilibru fragil între populația română și cea maghiară (comunitățile 

române erau foarte mici aflându-se în imposibilitatea de a se împotrivi). 

3. La nivel declarativ, însă, românii au fost alături de secui. 

Una dintre ideiile pe care istoria maghiară o dezvoltă (idei regăsite și la 1848) este: fie 

românii nu s-au implicat, fie românii nu au existat. Prof. Pârvu arată însă că, prin cele 48 de 

cote găsite la Arhiva din Covasna, românii s-au implicat sub mai multe aspecte. 

Printr-un document din 4 decembrie 1848, comisarul Moise Berde îi cere lui Dănilă 

Hango să aducă praf de pușcă din Moldova, deoarece negustorii erau puternici, facându-se 

astfel  apel la români pentru a se implica în mersul revoluției. 

Prin această prezentare se demonstrează că „românii s-au implicat activ în revoluția de la 

1848.  Chiar și atunci când le-au fost confiscate vitele de către cazaci, românii au rezistat – 

drept exemplu fiind Popovici Ioan, căruia i-au fost confiscate 30 de vite.” 

 

5. Prof. Univ. dr. Ștefan Păun, București, Activitatea lui Nicoale Droc Barcian în 

slujba luptei naționale a românilor (1866-1900) 
 

Interesul prof. Păun de a scrie despre Nicolae Droc Barcian s-a născut dintr-o pură 

întâmplare, și nicidecum dintr-un frâu liber al  admirației crescânde pentru acesta, aș putea 

spune chiar că a fost mânat numai de dorința izolată și nemuritoare de a scrie pentru a publica, 

iar povestea lui Nicolae Barcian, rătăcită prin arhive, reprezintă materialul care-i poate servi 

cât se poate de bine  acestui scop. Chiar ne împărtășește "că cine vrea și poate, găsește, însă e 

greu". De exemplu, căutând "orice" în diverse arhive locale, de la parohii sau de la școală, a 

găsit "documente la care nu se uita nimeni de multe ori, sunt acolo, nu le dă nimeni nicio 

importanță". De exemplu, căutând, a găsit arhiva "Ligii drepturilor și datoriilor femeii", despre 

care a publicat o carte de documente legate de acest aspect, "întrucât nimeni nu-i acorda atenție, 

nici măcar cei care lucrau acolo". Spre sfârșitul prezentării, parcă spre a întari aceste 

presupuneri, ne face cunoscut "visul" acestuia de a ajunge "în Rășinari pentru a cunoaște mai 

multe despre fam. Droc". Desigur, indiferent care ar fi suflul prof. Păun de a scrie, nu ne putem 

decât bucura de pe urma scrierilor acestuia, întrucât Nicolae Droc Barcian  a fost pavăză pentru       

neamul românesc, iar faptele lui sunt reper pentru noi astăzi, când sentimentul național e tot 

mai încercat și tot mai slăbit.  
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"Cine este și ce legătura are cu lupta națională a românilor din a 2-a jumătate a sec. Al 

XIX-lea și începutul sec. XX?" Nicolae Barcian făcea parte dintr-o "vestită familie de 

intelectuali transilvăneni". Dintre înaintașii acestuia, "Ioan Droc, dascăl la sfârșitul sec. al 

XVIII-lea, Bucur Droc, tot dascăl, Ioan Droc, preot în Rășinar între 1830-1880, fiul lui Ioan 

Droc protopop între 1870-1900 și Maximilian Droc, Director la Departamentul Lucrărilor 

Publice din România". Din arhiva personală a lui Nicolae se cunoaște că mama sa a fost 

profesoară, nascută din fam. Popovici, o familie din țara Bârsei. Cele mai vechi atestări ale 

existenței neamului Bârsei apar tot din sec. al XVIII-lea. Dintre urmașii acestei familii se 

remarcă Sava Popovici, prof. la seminarul teologic din Sibiu și membru în Comitetul 

Permanent al Marii Adunări Naționale de la 1848.  

Fiind din familie săracă, Nicolae Droc pleacă la București, unde este întreținut de unchiul 

său (Maximilian Droc) și termină Liceul Sf. Sava și Facultatea de Drept. Cunoscând situația 

din Transilvania, s-a înscris în Junimea, "unde l-a cunoscut pe Titus Maiorescu și Ioan Slavici. 

Mai mult, există câteva documente interesante legate de activitatea sa în societatea secretă de 

la 1869 "Românismul", cu caracter iredentist. Iredentismul, ne lămurește prof., "nu însemna ce 

știm noi astăzi, ci reprezenta o expresie a miscării de eliberare naționalâ din rândul românilor 

din Transilvania la vremea respectivă". În această societate, "activează cu marele savant 

Hașdeu și Golescu". Participă la războiul de independență, este decorat cu Steaua României - 

"cu trecerea Dunării, apărătorii independenței", iar în 1880 pleacă la Turda la Adunarea 

Românească din teritoriile aflate sub dominația austro-ungară, "Adunare care a pregătit 

conferința de la Sibiu din 1881, unde românii din Banat, Transilvania, Crișana  au hotărât să 

formeze Partidul Național Român din Transilvania".  

În plus, acesta a activat și în cadrul Societătii Carpați, în această perioadă ținând 

conferințe legate de românii din Transilvania la Ateneul Român din București.  

Toată activitatea lui „s-a legat de lupta românilor în Transilvania". Aici, prof. Păun ne 

oferă un citat, pe care ne sugereaza să îl „ținem sfat de căpătâi”,  fără a îi specifica sursa: 

Sentimentul național e cel mai trebuitor, mai ales pentru noi, un popor înconjurat de alte 

neamuri mari și cotropitoare. De aceea, orice român trebuie să îl aibă în cel mai înalt grad și 

profesorii să sădească acest sentiment în inima tuturor școlarilor.  

Nicolae Droc Barcian a contribuit și cu o serie de lucrări și manuale la bibliotecile din 

Transilvania. De amintit Catehismul Agricultorului (1883), Cursul de literatura gemeralâ 

(1877) și Mic curs de economie domestică.  
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A fost preocupat îndeosebi de cercetarea folclorului din Transilvania într-o societate care 

s-a numit Orientul, unde face unele comparații între obiceiurile din Transilvania și cele din 

Muntenia.  

A participat și la Adunarea Națională de la Alba Iulia.  

"Din păcate, conchide prof. Păun, cei care trebuia să-l omagieze și să-i pună în valoarea 

activitatea, lupta pentru emanciparea românilor din Transilvania, nu au beneficiat până acum 

de un studiu mai important și sper ca mica mea contribuție să răspundă acestei chemări".  

 

6. Prof. Corina Bărăgan, Vama Buzăului, jud. Brașov, Noi contribuții 
documentare referitoare la istoria comunei Vama Buzăului 

 

Prof. Bărăgan expune rezultatele obținute în urma un studiu privind comuna Vama 

Buzăului.  În documentarea lucrării, autoarea sesizează organizarea defectuoasă a arhivelor, 

accesarea multor documente fiind îngreunată de „lipsa cataloagelor și a rapoartelor de 

inventariere”.   

Prin intermediul prezentării, aflăm că, printr-un ordin guvernamental din 1775, se vorbea 

de înființarea comunei (Arhivele Covasnei), însă aceasta apare oficial numai după 1700, odată 

cu intrarea Transilvaniei  componența Imperiului Austriac. 

În opinia sa, Vama este o „enclavă pur românească. Vama Buzăului e vitregită pentru că 

mulți istorici nu știu destulă geografie” –a făcut parte din comitatul Albade „de când s-a 

înființat în 1773, nu are nicio treabă cu Întorsura Buzăului”. De altfel, „dintre cele patru 

comune, trebuie să fi fost cea mai importantă din punct de vedere administrativ, pentru că acolo 

se afla vama”. 

Din punctul de vedere al datelor obiective, Vama Buzăului a făcut parte din comitatul 

Alba de Sus, înființat în 1763. În 1792 comitatul se împarte în două cercuri: cercul de sus și 

cercul de jos.  

În 1776 s-au desfințat comitatele și astfel s-au format Vama Buzăului și Sepshi, începând  

„o perioadă de transfigurare: Grănicerii unguri ai regimentului doi infanterie îi interzic lui Iosif 

Beldi (ce provenea dintr-o familie nobiliară) să construiască un han la Vama”, deoarece un 

astfel de han ar fi fost un punct strategic.” 

În ceea ce privește gestionarea bugetului, „într-un document din 1879 putem vedea 

continutul formularelor și chitanțelor, multe din venituri provenind din petreceri și dans, 

cheltuieli publice, dar și din cheltuieli lăturalnice (poștă, plata județului comunal, plata a doi 

jurați, săteni, perceptori, plată transport morți) – lucru ce atestă Vama Buzăului ca fiind deja 
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instituționalizată .” Alte cheltuieli erau suportate de fondul de stat, cum ar fi fondul de pensii 

al învățătorilor, impozitul legal. 

În 1973, prof. Bărăgan a publicat pentru prima oară un fond neinventariat, găsit la școala 

românească.  

 

7. Dr. Ana Dobreanu, Miercurea-Ciuc, Strategii de dezvoltare a zonei de sud-est a 

Transilvaniei propuse la Congresul secuiesc din 1902  
 

În 1902, sud-estul Transilvaniei era o „zonă care trăia într-un tradiționalism bolnav, 

agricultura era arhaică”, era o „zonă reticentă la schimbare”, lucru ce a generat acest „fenomen 

al emigrației, ce a atins cote alarmante". 

Din perspectiva autoarei, ce a diferențiat această zonă de restul Transilvaniei este faptul 

că dinamica demografică era alta: din Transilvania mai emigrau în America, dar majoritatea 

emigrau în România. Această situație a ajuns în presa din Budapesta. 

Astfel, în acest context alarmant, la 1902 la Tușnad, are loc Congresul Secuiesc, unde 

participă 350 de secui, oameni politici, specialiști și reprezentanții autoritățiilor din Ungaria. 

Unii au definit acest Congres – Congresul Emigrației, deoarece aceasta era tema Ungariei 

și motivul întrunirii. Existau localități în care într-o singură zi erau între 80-90 de cereri pentru 

pașaport, aceștia luând cu ei o parte din familia lor – lucru îngijorător pentru autoritățiile 

Ungariei, deoarece fenomenuș se apropia de un fenomen de exod. 

În cadrul Congresului Secuiesc de la 1902 s-au abordat cinci mari secțiuni și anume:  

1. Sectiunea economică – se vorbea de izolarea geografică a zonei;  

2. Lipsa de capital – „toți vedeau salvarea în relațiile comerciale cu România”;  

3. Legarea căilor ferate ale secuilor de cele ale românilor;  

4. Oltul - cale navigabilă; 

5. Unirea Oltului cu Mureșul pentru o cale navigabilă.  

         Toate cele cinci secțiuni vizau România, deoarece era văzută ca fiind o piață de desfacere 

– „Au nevoie de capital, de sprijin de la stat”. 

După acest Congres s-au inițiat câteva programe sectoriale, slabe, câteva școli și au avut 

loc câteva conferințe, însă nu s-a concretizat nimic.  
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8. Dr. Alexandrina Cuțui, Suceava, Prizonieri bucovineni și transilvăneni în 

lagărele rusești din Primul Război Mondial (prezentare succintă) 

 

 Perioada 1914 – 1919 a însemnat, pentru monarhia austro-ungară, „mobilizarea unui 

număr de peste 9 milioane de soldați.” Operațiunea mobilizării s-a extins asupra tuturor 

naționaliăților înglobate în monarhie, iar cifra rezultată a fost „echivalentul procentului a 17,2% 

din populația totală. Din totalul militarilor mobilizați, aproape jumătate, respectiv 4,5 mil 

soldați au fost destinați frontului.” Făcând parte din Imperiu, nici Ardealul și Bucovina nu au 

fost scutite de un tribut militar plătit armatei austro-ungare.  

 Slaba aprovizionare, arșițele verilor și frigurile puternice din timpul iernilor au făcut 

ca 41.739 de ostași să moară pe câmpul de luptă, 11.275 au murit în urma rănilor, iar 25.405 

au rămas invalizi.  

 Războiul dintre cele două mari puteri, Austria și Rusia, s-a dat în mare parte pe 

pământul românesc al Bucovinei, iar ardelenii și bucovinenii „au fost puși să lupte în cele mai 

grele sectoare ale frontului.” Dacă o parte dintre aceștia au dezertat și au fugit peste graniță în 

România, numărul celor care au ajuns totuși în țară a fost „infim în comparație cu numărul 

celor care au ajuns în lagărele rusești.” Aici, prin capturile făcute de armata rusă, dar și prin 

dezertările în masă, au ajuns peste 2 mil. de militari din cadrul armatei austro-ungare. Din acest 

număr total, aprox. 120.000 au fost români, ardeleni și bucovineni. Printre aceștia, s-au numărat 

și câteva fețe bisericești. În lagăre, prizonierii au avut de îndurat „condiții grele, unii dintre ei 

fiind repartizați la moșieri ruși cu norma de muncă de 20 ore/zi, primind câte 2 perechi de 

opinci și două cămăși pe an.” Rușii, în perioada în care nu se muncea la câmp, au lăsat un regim 

de detenție mai relaxat, în sensul că „îi lăsa pe români să meargă la cinematograf sau la 

spectacole, dar întotdeauna aceste înlesniri erau însoțite de lecțiile despre importanța victoriei 

socialiste.” 

 Datorită faptului că România a intrat în război în 1916, de aceeași parte a baricadei 

cu Rusia, la 23 februarie 1917 Ministerul de Război a decis, printr-un ordin, înființarea corpului 

voluntarilor români ardeleni și bucovineni. Acesta urma să fie compus din prizonieri români 

din armata austro-ungară aflată în Rusia, al căror număr era estimat la peste 120.000. Deși acest 

corp al voluntarilor luase ființă la 3 martie 1917, abia la data de 3 iunie, primul eșalon format 

din 110 ofițeri și 1200 subofițeri și soldați au plecat spre România. Au fost întâmpinați în Iași 

de către generalul Prezan, șeful Marelui Cartier General în Piața Unirii. „Aici s-a serbat cea 

dintâi manifestare a întregirii complete a neamului, temelia României Mari. Jurământul în fața 

majestății sale, regelui, și înfățișarea înaintea publicului, se face la data de 8 iunie 1917. 
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MANAGEMENTUL COMUNITĂȚILOR ȘI 

IDENTITĂȚILOR. O PERSPECTIVĂ A 

SOCIOLOGIEI ROMÂNEȘTI INTERBELICE1 
 

Dr. Radu BALTASIU 
Dr. Ovidiana BULUMAC 

 
„[C]âte şanse de bucurie are cineva care gândeşte că 
România este un stat inexistent, vecinul lui este un 
cotropitor, colegul de muncă este inamicul lui, tot ce-
ea ce întâlneşte zilnic într-o instituţie de stat este 
fals?”2 

 
Premise 
Minoritățile: obiect de management 

Managementul minorităților, un concept relativ nou în ști-
ința administrativă, relevă schimbarea accentelor în guvernare, ale 
politicilor sociale, în general. Politica socială depășește cadrul po-
liticii interne, devenind parte a politicii externe, element al asigu-
rării suveranității și, totodată, al integrării internaționale, în cazul 
nostru, în Uniunea Europeană. Minoritățile devin, deci, un element 
administrativ de același tip cu fluxurile economice, care trebuie 
gestionate. De unde și integrarea lor în paradigma managerizării. 
Managementul se lipsește de ideologia unor scopuri prea înalte, ce 
pot fi ușor considerate prea abstracte sau idealiste. Însă, ceea ce nu 

                                                
1 Această lucrare este elaborată şi publicată sub auspiciile Institutului de Cercetare a 
Calităţii Vieţii, Academia Română ca parte din proiectul co-finanţat de Uniunea 
Europeană prin Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013 în cadrul proiectului Pluri şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi 
postdoctorale Cod Proiect POSDRU/159/1.5/S/141086 
2 Interviu cu Peter Eckstein Kovacs, în luna mai 2009, www.transindex.ro, apud ms. 
„Centrul European de Studii Covasna-Harghita. Programul Taberei TMA din 2010. 
Sinteză documentară” 
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este gestionat devine o problemă, și aceasta pare a fi premisa noii 
paradigme.  
 
Managementul comunităților și managementul discursului 

Se cuvine făcută de la început precizarea că minoritățile 
pot fi gestionate prin trei modalități: ca instrument,  scop în sine, 
sau ca grup-punte.  

În primul caz, minoritățile sunt instrumentalizate în ra-
port cu un scop ce poate fi străin de logica intereselor lor. Mi-
noritățile instrumentalizate sunt integrate în ceea ce numim mana-
gement al discursului. Aici, puterea o are cel ce deține controlul 
asupra definițiilor spațiului social în privința a ceea ce: este mino-
ritar (și trebuie protejat); cine poate fi naționalist și cine nu, așa 
numitele „naționalisme bune” și „naționalisme rele”; „Naționalis-
mele bune” sunt integrate în „discursul european” („drepturilor 
fundamentale”), în timp ce „naționalismele rele” sunt asociate „na-
ționalismului comunist”; organizarea fluxurilor economice, educa-
ționale, culturale. 

În general, minoritatea managerizată la nivel de discurs, 
va fi inclusă într-un program de acoperire privilegiată media, care 
va căuta să asigure legitimitatea acțiunilor desfășurate în numele 
acesteia. Managementului discursului în zona minorităților va fi 
unul încărcat ideologic, în sensul că orice altă paradigmă va fi 
stigmatizată. Odată dobândit controlul asupra definițiilor spațiului 
social, acțiunea politică va fi nevoită să înglobeze „definițiile bu-
ne” în actul de guvernare, până la nivelul administrației locale, al 
facilităților fiscale, prevederilor legislative cu privire la educație 
ș.a.m.d..  

În cel de-al doilea, minoritățile constituie finalitatea di-
rectă a politicilor în care sunt implicate. Minoritățile-scop-în-
sine reprezintă tot o formulă de abordare ideologizată, în sensul că 
grupul respectiv nu este privit ca parte a ansamblului social lărgit 
din care face parte ci, mai degrabă, ca element aflat în opoziție cu 
societatea majoritară. Minoritățile-scop-în-sine sunt adeseori 
managerizate prin raportul-opoziție minoritate-majoritate, cu ac-
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cent pe discriminarea pozitivă a „minorității”, nu de puține ori în 
cadre care pot antagoniza „majoritățile”, prin aceea că tinde să în-
locuiască principiul competenței ca factor de mobilitate socială cu 
principiul discriminării etnice. Or, progresul social este în bună 
măsură dependent de abilitatea de a gestiona probleme și de a oferi 
soluții, deci de competența profesională, nu de apartenența etnică. 
În momentul în care angajările în sistemul administrativ și econo-
mic sunt insuficient structurate după ierarhia competențelor, atunci 
însuși scopul discriminării pozitive (protejarea identității etnice și 
culturale) va avea de suferit. fi eșuat. Opoziția majoritate-
minoritate și teza discriminării sunt deci, elementele unui mana-
gement care este apreciat de unii ca fiind în bună parte revolut, 
numit multiculturalism. Nu întâmplător, marile puteri occidentale 
au început din 2009 să reconsidere problema:  
- primul ministru australian, Kevin Rudd, declara că „imi-
granții, nu australienii trebuie să se adapteze”3 la societatea austra-
liană; 
- la rândul său, președintele Franței, în același an, afirmase 
că „multiculturalismul a eșuat”4; 

                                                
3 „IMIGRANTII SI NU AUSTRALIENII TREBUIE SA SE ADAPTEZE. Asta e, vă 
convine sau nu. Sunt satul de ingrijorarea acestei națiuni în privința ofensării unor 
indivizi sau a culturii acestora. De la atacul terorist din Bali incoace suntem martorii 
unui val de patriotism venit din partea majorității australienilor. Aceasta cultura s-a 
creat in peste doua secole de zbateri, încercări si victorii a milioane de barbati si 
femei in cautarea libertatii. Vorbim mai cu seama ENGLEZA, nu spaniola, libaneza, 
araba, chineza, japoneza, sau orice alta limba. In consecinta, daca doriți să fiți parte a 
acestei societăți, învățați limba!  Majoritatea australienilor cred in Dumnezeu. Asta 
nu e vreo aripa creștină de dreapta sau o presiune politica, ci un fapt, întrucât bărbați 
si femei de credinta crestina, pe principii creștine, au fondat aceasta națiune, ceea ce 
este clar documentat. E cu siguranta adecvat a se afisa asta pe pereții școlilor noastre. 
Daca Dumnezeu este o ofensa pentru voi, va sugerez sa considerati o alta parte a 
lumii ca fiind casa voastră, întrucât Dumnezeu este parte a culturii noastre.” În 
Cotidianul, 5 iunie 2011, „De ținut minte. Nota 10 pentru demnitate prim-ministrului 
Australian Kevin Rudd”, www.cotidianul.ro/Nota-10-pentru-demnitate-prim-
ministrului-australian-Kevin-Rudd-148248/ [iunie 2014] 
4 „Mr Sarkozy backed the debate [on multiculturalism] and seems happy to keep it in 
the headlines. Earlier this year he said multiculturalism had "failed", that immigrants 
needed to "melt" into French society, and that "we do not want ostentatious prayers in 
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- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, proclama „că multi-
culturalismul, sau Multikulti, cum îi spun germanii, «a eșuat to-
tal». În același timp, „ministrul-președinte al Bavariei … arăta la 
aceeași întrunire [a Uniunii Creștin Democrate și a partidului său] 
… că cele două partide sunt «dedicate unei culturi germane domi-
nante, nu multiculturalismului»”5. 
- În 2011, primul ministru al Marii Britanii, David Cameron 
„a anunțat eșecul politicilor de integrare a cetățenilor musulmani”: 
„Cu multiculturalismul statului am încurajat diverse minorități să 
locuiască separat unele de altele și de restul populației. … Trebuie 
să renunțăm la toleranța pasivă a anilor trecuți. Avem nevoie acum 
de un liberalism activ, în forță.”6 

Observăm, iată, că în mai puțin de trei ani, perspectiva politică 
asupra minorităților s-a schimbat radical, cel puțin la nivel discur-
siv. Minoritatea-scop-în-sine, componentă a paradigmei multicul-
turale, a societății-pastișă de comunități alăturate, s-a dovedit a fi 
neviabilă ca proiect de coeziune socială, iar statele puternice, de-
mocratice, au fost primele care au recunoscut aceasta. 

O a treia categorie de management al minorităților înca-
drează respectivele comunități în sintagma minorități-punte. 
Acestea sunt acele grupuri etnice care au funcție de coeziune la ni-
velul societății în ansamblu, pentru care discriminarea nu înseam-

                                                                                                     
the street in France.” The Economist, 7 apr. 2011, „Muslims in France, On a mat and 
a prayer, A new debate reflects strains over the place of Islam in France”, 
www.economist.com/node/18530069?story_id=18530069  [iunie 2014] 
5 George Friedman, „Germany and the Failure of Multiculturalism”, în Stratfor, 19 
oct. 2010: „German Chancellor Angela Merkel declared at an Oct. 16 meeting of 
young members of her party, the Christian Democratic Union, that multiculturalism, 
or Multikulti, as the Germans put it, «has failed totally». Horst Seehofer, minister-
president of Bavaria and the chairman of a sister party to the Christian Democrats, 
said at the same meeting that the two parties were «committed to a dominant German 
culture and opposed to a multicultural one».”, 
www.stratfor.com/weekly/20101018_germany_and_failure_multiculturalism [iunie 
2014] 
6 Adevărul, 6 feb. 2011, „Integrarea musulmanilor în Marea Britanie a eșuat”, 
http://adevarul.ro/international/in-lume/integrarea-musulmanilor-marea-britanie-
esuat-1_50b9fb4c7c42d5a663adc5e5/index.html [iun. 2014] 



 
 

195

nă separare, ci afirmare. Granița dintre afirmare și separare este 
destul de fină din punct de vedere conceptual, însă, în teren, aceas-
ta face diferența dintre protejarea identității și segregaționism. 
Afirmarea identității este factor de coeziune prin fructificarea vita-
lității comunității per ansamblu, axat pe relații de într-ajutorare și 
promovarea modelelor culturale de succes pe plan local, regional 
și național. Pe de altă parte, segregarea poate conduce în final la 
separatism și, deci, la disoluția statului.  

Fenomenul socio-cultural asociat minorității-punte este in-
terculturalitatea. Principala trăsătură a interculturalității este dia-
logul funcțional, prin asumarea reciprocă a problematicilor fiecărei 
comunități etnice, în timp ce maximul de socialitate atins de para-
digma multiculturală este toleranța, aflată sub pragul asumării re-
ciproce ca intensitate relațională, oscilând mai degrabă în jurul ne-
utralității relaționale. Considerăm că unul dintre cei mai impor-
tanți teoreticieni ai minorității-punte este Anton Golopenția. Mino-
ritățile trebuie câștigate la ideea de stat a societății majoritare, prin 
integrarea lor socială, la rândul ei axată pe cultivarea și respectarea 
reciprocă a identității etnico-naționale.  

O altă discuție legată de managementul minorităților este 
aceea a discursului și vizibilității la nivelul societății. Există mino-
rități accentuat expresive (de regulă sunt acele minorități gestio-
nate ca instrument sau ca scop în sine), după cum există majori-
tăți tăcute. În consecință, agenda publică poate fi dominată de 
probleme ideologizate/artificiale, sau, în orice caz, neimportante 
pentru cei mai mulți membri ai societății, inclusiv pentru comuni-
tatea minoritară. Aceasta pentru că minoritățile expresive nu coin-
cid întotdeauna cu comunitatea minoritară, fiind mai degrabă 
componente ale mecanismului clicii sau a grupării de interese, mai 
degrabă decât a comunității etnice. Din păcate, asemenea fracturi 
în interiorul minorității etnice încă nu sunt îndeajuns studiate.  

Nu în ultimul rând, managerizarea minorităților este o 
chestiune ce ține de domeniul audio-vizualului, latura discursivă 
fiind vitală în developarea construcției realității sociale. Vom arăta 
în secțiunile următoare faptul că ideea de stat este parte esențială a 
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securității societale. La rândul ei, ideea de stat are directă legătură 
cu circulația definițiilor (și a stigmei) în societate. Cum presa este 
principalul canal de comunicare publică, apreciem că aceasta ar 
trebui inclusă constant într-un proiect de dobândire de competențe 
speciale în acest sens. Scopul acestor sesiuni permanente (școli de 
vară, sesiuni de comunicare etc.) este integrarea dintre societatea 
civilă și massmedia locală și centrală pe de o parte, precum și pro-
ducerea de formatori de opinie reprezentativi  în raport cu proble-
matica locală, pe de alta. Din această perspectivă, mass-media are 
șansa de a deveni punte în raport cu problema enclavizării deja în 
lucru în zonă, deținând un rol important în politica internă de ad-
ministrare a țării și devenind factor de administrație. Prin contri-
buția la stabilirea unui mediu favorabil, mass-media devine factor 
constitutiv al ordinii sociale nu prin ignorare, ci prin implicare și 
cunoaștere, informare active. În măsura în care s-ar reuși instituți-
onalizarea unor asemenea formule de pregătire, acestea ar putea 
deveni factori de diplomație culturală prin asigurarea pregătirii in-
ternaționale a jurnaliștilor.  Punctul de referință în problema mino-
rităților ar căpătă și perspectiva statului și a societății românești.  

 
Managementul minorităților diferă în statele slabe 

Așa cum se precizează în documentele Consiliului Euro-
pei, protecția minorităților naționale este de competența statelor, 
fiind un atribut al suveranității naționale.  Statele puternice pot 
asigura drepturile minorităților etnice, în măsura în care doar 
acestea pot asigura securitatea societală. În termenii lui Barry Bu-
zan: 

„Distincţia dintre state slabe şi state puternice este vi-
tală pentru orice analiză a securităţii naţionale. … sta-
tele slabe sau puternice se referă la gradul de coeziu-
ne socio-politică; puterile slabe sau de forţă se referă 
la distincţia tradiţională dintre state în funcţie de ca-
pacitatea lor militară şi economică în relaţie unele cu 
altele. ...” (Buzan, p. 106). 

Managementul coerent al minorităților este parte a securi-
tății sociale:  
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„Securitatea socială se preocupă de capacitatea de 
susţinere, în limitele unor condiţii de evoluţie accep-
tabile, a elementelor tradiţionale de limbă, cultură, 
identitate şi obiceiuri culturale şi religioase.”  (Buzan, 
p.31). 

Or, noțiunea de capacitate/capabilitate este specifică state-
lor puternice. În cazul statelor puternice, minoritățile sunt factor de 
coerență, nu factor de destabilizare. Destabilizarea este ea însăși 
componentă definitorie a insecurității sociale și a statului slab, as-
pect al incapacității statului de a asigura accesul universal la drep-
turi și libertăți. Din perspectiva chestiunii managementului minori-
tăților, problema se pune în următorii termeni: cum trebuiesc ges-
tionate minoritățile astfel încât acestea să devină factor de coerență 
și nu de disoluție a securității societale (naționale)?   

 
Probleme și concepte fundamentale 

Managementul minorităților implică operaționalizarea 
chestiunii pe trei planuri: intracomunitar, intercomunitar și națio-
nal, ridicând totodată problema etniei și a etnicității. Din această 
perspectivă, putem discuta de subspecii ale minorității, în funcție 
de contextul intern, de slăbiciunea societăților și a statelor: minori-
tăți dominante și majorități minoritare. Toate acestea complică 
problematica managementului minorităților pentru că discuția ca-
pătă accente atât politice, cât și de echilibru al puterii, sau de pro-
iecție a puterii. Ideea conform căreia minoritățile nu mai sunt de 
mult o problemă de politică internă, ci și factor de politică externă, 
este încă o dată dovedită cu prisosință la nivel internațional de re-
centele evenimente din Ucraina7.  

                                                
7 „Să mă scuzaţi, dar noi nu puteam proceda altfel în aceste condiţii, când un teritoriu 
cu o populaţie preponderent de origine rusă risca să ajungă într-o alianţă militară 
internaţională, deşi locuitorii Crimeei voiau să fie în componenţa Rusiei”, extras 
disponibil la adresa www.buciumul.ro/2014/06/05/motivul-pentru-care-vladimir-
putin-a-anexat-crimeea-rusia-nu-putea-permite-ca-peninsula-sa-devina-parte-a-nato/. 
„Populaţia actuală a Peninsulei Crimeea este de 2,2 milioane de oameni, din care 
aproape 1,5 milioane sunt ruşi, 350.000 sunt ucrainieni care predominant considera 
limba rusă ca limbă maternă şi circa 290-300.000 sunt tătari, care, aşa cum a arătat 
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Minoritățile și Minoritățile etnice 
Etnia reprezintă o populație unitară din punct de vedere 

genetic și cultural (A.D. Smith, 1991, p. 815). Populația respectivă 
are, ideal tipic vorbind, un set comun cultural întemeiat pe rudenia 
de sânge, limbă și tradiții. Caracterul acesta unitar este numit etni-
citate, iar populația care este astfel caracterizată spunem că repre-
zintă o etnie. Etnia este principalul ingredient al noțiunii de mino-
ritate etnică. 

Minoritatea etnică este un subtip al noțiunii de minoritate. 
În principiu, minoritățile sunt comunități fără putere politică și cu 
mijloace de expresie socială limitată la nivelul statului în care se 
află. În raport cu curentele dominante din societate, discursul lor 
este minoritar, în concordanță cu ponderea lor demografică, eco-
nomică sau socială. Desigur, pot exista minorități demografice cu 
putere expresivă disproporționat de mare, precum am discutat în 
secțiunea „Managementul comunităților și managementul discur-
sului”. Minoritățile etnice, din acest punct de vedere, reprezintă 
comunități care, în anumite situații, posedă conștiință etnică. 
Această situație este adeseori asociată cu puterea de organizare po-
litică, culturală, care poate avea impact asupra vieții sociale de an-
samblu în statul de reședință, după cum poate exista situația în ca-
re deși minoritățile au conștiința identității etnice, nu au nici putere 
politică și nici mijloace de expresie adecvate. 

 
Poporul vs. Națiunea 

Școala sociologică de la București a efectuat un număr im-
presionant de studii în problematica științei națiunii și, în conse-
cință, a fost deosebit de preocupată de distincția dintre popor și na-
țiune, elemente cheie ale unei administrații eficiente. Din per-
spectiva lui Dimitrie Gusti, poporul  reprezintă comunitatea etni-
că dependentă de cadrele existenței sale. Termenul dependență 
                                                                                                     
referendumul, înclină de asemenea înspre Rusia”, extras disponibil la adresa 
http://romanian.ruvr.ru/2014_03_21/Discursul-lui-Vladimir-Putin-din-18-martie-
2014-7878/. Mai multe detalii despre criza recentă din Crimeea, la adresa 
www.forbes.com/sites/stratfor/2014/03/14/crimea-the-revenge-of-geography/ 
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este important aici, în sensul că poporul este un stadiu al evoluției 
etnice, în care comunitatea nu își controlează contextul și resurse-
le. Stadiul acesta este interesant și din perspectiva analizei dezvol-
tării minorităților etnice: există minorități/comunități care pot fi 
menținute sau aduse în stadiul unui primitivism economico-social 
prelungit. Înțelegem că poporul este un stadiu de evoluție.  

„Poporul primitiv (clan, totem, hoardă, trib), este o 
noţiune biosocială, fiind o unitate naturală, a vieţii 
sociale; el există aşa cum îl determină mediul cosmic, 
biologic, şi istoric, condus de acţiuni reflexe şi de in-
stinct, incapabil de a judeca şi de a pătrunde destinul, 
fără de a-l cârmui.” (Gusti, 1995, 33-35)  

Spre deosebire de popor, națiunea este o unitate de voință, 
arată Dimitrie Gusti. Acesta este nivelul de manifestare al etni-
cului la care apare funcția administrației.  

„Naţiunea este … o creaţie sintetică voluntară, o uni-
tate socială care reprezintă un sistem voluntar, cu o 
motivare cosmică, biologică şi psiho-istorică, cu vo-
inţa socială drept causa movens a procesului [social] 
… şi cu manifestările creatoare, pe tărâmul sufletesc, 
economic, juridic şi politic, ale vieţii naţionale, care 
formează cultura naţională.” (Gusti, 1995, 33-35)  

Din acest punct de vedere, managementul minorităților fa-
ce parte din complexul voinței sociale,  fiind componentă a unei 
elite cu conștiință națională. Această conștiință se poate manifesta 
pe două niveluri: al minorității, respectiv al societății lărgite. Ce se 
întâmplă atunci când există un decalaj de acuitate în conștiința na-
țională la nivelul celor două, al comunității minoritare și al societă-
ții lărgite? Atunci când comunitatea minoritară lasă în grija socie-
tății lărgite destinul său, devine dependentă. Atunci când societa-
tea lărgită nu are o conștiință națională pe măsură, minoritatea et-
nică este în situația de a ajunge dominantă.  

Pe de altă parte, națiunea are două tipuri de geneză: orga-
nică și birocratică, ceea ce A. Smith înțelege prin etnie laterală, 
respectiv verticală. Academicianul I.A. Pop a definit succint pro-
blema: 
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 „În partea noastră de Europă, naţiunea este conside-
rată organică (perenială), născută cu mult înaintea sta-
telor naţionale, iar educaţia din familie şi din şcoală 
accentuează încă această idee. Criteriul principal de 
apartenenţă la naţiune nu este unul politic (statal), ci 
unul prioritar etnic, mai exact lingvistic.” (acad. I.A. 
Pop în Baltasiu, Săpunaru, Bulumac, 2013, p. 6). 

Distincția dintre cele două tipuri naționale este importantă, 
pentru că, așa cum arată Iorga în Hotare și spații naționale, avem 
două tipuri de stat și, deci, două tipuri de management al proble-
maticii minorităților. Etnia laterală, construct politic, își are dese-
ori drept corespondent imperiul de imitație, în timp ce etniei verti-
cale (națiunea construită demotic, organic) îi poate corespunde sta-
tul organic. Etnia laterală este zgomotoasă, fiind politică de stat, 
având atașat un întreg inventar dramaturgic de manifestare. Cealal-
tă este tăcută, consideră realitatea un dat, acțiunea de stat în ceea 
ce o privește fiind adesea absentă. Nu întotdeauna aceste suprapu-
neri au loc însă, în orice caz, ne ajută să înțelegem de ce unele po-
litici sunt aproape mereu în expansiune și folosesc managementul 
minorităților pe post de instrument geopolitic, în timp ce altele 
sunt complet ignorate de politicile naționale, unele chiar abando-
nate.  

 
Minoritatea dominantă (minoritate națională) și majoritate do-
minată (minoritate  locală) 

Vom desemna minoritatea care deţine cvasimonopolul po-
litic şi administrativ în plan local cu termenul de minorita-
te/comunitate dominantă. Minoritatea dominantă este mai degrabă 
o comunitate politică – Iorga o denumeşte „naţionalitate politică”, 
un termen apropiat noţiunii de comunitate inventată din științele 
sociale (Benedict Anderson). Întâlnim cazuri de minoritate domi-
nantă în situațiile în care comunitățile locale sunt instrumentalizate 
politic. Minoritatea dominantă este tipică statelor slabe, dezintere-
sate să protejeze comunitățile după logica voinței naționale (Dimi-
trie Gusti). În acest caz, instituțiile încetează a mai servi interesul 
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public, pe care îl înlocuiesc cu interesul elitelor minorității domi-
nante. 

Populaţia care este majoritară în plan naţional, dar minori-
tară în plan local, o vom numi minoritate locală. Minoritățile loca-
le sunt enclave care etnic aparțin națiunii constitutive a statului, 
dar care se află în situație de inferioritate demografică față de mi-
noritatea etnică majoritară pe plan local. Minoritatea locală este 
discriminată negativ în situațiile în care minoritatea majoritară pe 
plan local se bucură de un tratament de supradiscriminare în ra-
port cu statul, mai exact, în condițiile în care statul este slab: insti-
tuțiile sale nu servesc în mod nediscriminatoriu, după principii 
constituționale, toți cetățenii. Pentru a desemna această ultimă si-
tuație, numim minoritatea locală care aparține majorității societății 
cu termenul de majoritate dominată. Fenomenul majorității domi-
nate este posibil în condițiile în care minoritatea locală domină eti-
chetările în planul general al societății, așa cum am arătat la „Ma-
nagementul comunităților și managementul discursului” 

 
Statul și minoritățile 
Minoritățile și suveranitatea  

Statul este instituția socială care depozitează categoria su-
veranității naționale. Concept cu realitate foarte concretă, suvera-
nitatea națională reprezintă îndreptățirea fundamentală a unei nați-
uni de a se administra prin intermediul instituției numită stat.  

Barry Buzan conexează noțiunea de suveranitate cu cea de 
securitate societală, fiind parte a securității sociale: 

„Suveranitatea, în termeni simpli, înseamnă autogu-
vernare. Ea presupune negarea oricărei autorităţi poli-
tice superioare şi reclamarea de către stat a autorităţii 
legislative supreme atât asupra teritoriului, cât şi asu-
pra cetăţenilor. …  Revendicarea suveranităţii face 
din stat forma cea mai înaltă de colectivitate umană şi 
explică centralitatea ei în analiza politică.” (Buzan, 
p.77). 
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Administrația ca expresie a suveranității se traduce prin 
guvernare instituțională, căci „guvernarea fără instituţii nu pare să 
existe în afara fanteziilor câtorva anarhişti.” (idem, p.94).  

Din această perspectivă, autoguvernarea devine un 
atribut al suveranității naționale și nu al minorităților. În mo-
mentul în care autonomia, ca autoguvernare, este pusă în 
practică pe plan local sau regional, apare o nouă suveranitate, 
deci un nou stat.  

Corespondenta noțiunii de libertate de la nivel individual 
în planul colectiv este noțiunea de suveranitate. Acestea – liberta-
tea și suveranitatea – sunt dependente una de cealaltă. Iar interde-
pendența lor se numește democrație: un stat este suveran în măsu-
ra în care cetățenii săi sunt liberi.  

Din acest punct de vedere, relația minorităților etnice cu 
statul poate părea paradoxală. Așa cum se precizează și în docu-
mentele Consiliului Europei, minoritățile etnice pot avea drepturi 
în cadrul conceptului de suveranitate națională, deci, în raport cu 
statul8. Cu alte cuvinte, drepturile minorităților depind de pu-
terea statului. Cu cât cadrul statal este mai slab, cu atât mai inco-
erente vor fi instituțiile de care depind drepturile acestora. Drep-
turile minorităților se află în punctul de echilibru dintre nece-
sitățile acestora și capacitatea statului de le garanta.  
Etnoglobalizarea și statul slab (stigma) 

Cum vom vedea la discuția despre Anthony Smith, 
etnoglobalizarea reprezintă generalizarea fenomenului de presiune 
în scopul fragmentării statului național post-Westfalia (1648) și 
post-Trianon (1918). Mai precis, etnoglobalizarea se referă la ge-
neralizarea mișcărilor autonomiste și secesioniste după principiu 
etnic. Din această perspectivă, etnonaționalismul este una dintre 

                                                
8 „EU countries retain general powers to take decisions about minorities. They 
must use all legal instruments to guarantee that fundamental rights are effectively 
protected in accordance with their constitutional order and obligations under 
international law.” European Commission, Justice, Fundamental Rights, Minorities. 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/minorities/index_en.htm, consultat 
iunie 2014. 
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cele mai puternice mișcări de subminare a statului național9 
(Smith, p. 138). 

În același timp, însă, statul este structurat în jurul ideii de 
stat, arată Barry Buzan. Și aceasta înregistrează un periculos defi-
cit la nivelul statelor slabe, caracterizate prin disfuncționalitatea 
instituțiilor (Krasner, pp.153-155). Dacă Krasner este răspicat în a 
afirma că statul slab, prin disfuncționalitatea instituțiilor, este unul 
dintre riscurile majore la adresa ordinii mondiale10, Buzan demon-
strează, la rândul său, că statul puternic are coerență în primul rând 
la nivelul „ideii [ideologiei/axiomei] sale organizatoare”11. Dat fi-
ind faptul că orice stat are o funcție organizatoare, înțelegem mai 
bine importanța discuției referitoare la controlul definițiilor ordo-
natoare la nivelul societății, prin administrarea etichetelor, mai cu 
seamă a celor negative, a stigmatizabilului și stigmatizantului (E. 
Goffman). 

Etichetarea este unul dintre cele mai importante mijloace 
de control social (Goffman, p.106 și passim), importanța sa fiind 
operaționalizată pe următoarele etaje: 1) definițiile sociale mobili-
zează masele, fiind componente ale voinței sociale; b) în timp, eti-
chetarea are impact asupra identității și, în funcție de „calitatea” 
definițiilor, etnicul devine (și este tratat în consecință) o simplă 
populație sau națiune, unde prin populație înțelegem aglutinări sta-
tistice fără coerență simbolică; c) aducerea unei comunități la sta-
diul de populație are loc prin slăbirea conștiinței sale de neam și a 
lipsei unui proiect colectiv politic semnificativ. 

Stigma este acel tip de etichetare care are ca finalitate 
slăbirea drastică a identității sociale prin manipularea unor 
                                                
9 „… movements for ethnic autonomy in industrial societies are directed against 
modern ‘nation-states’…”, Anthony D. Smith, National identity, University of 
Nevada Press, Reno, 1991, p.138. 
10 „In today’s increasingly interconnected world, weak and failed states pose an acute 
risk to U.S. and global security.”  Stephen D. Krasner and Carlos Pascual, 
Addressing State Failure, în Foreign Affairs,  iulie/august 2006, vol. 84, nr. 4, pp 
153-163, p.153. 
11 „Fără o idee larg răspândită şi adânc înrădăcinată de stat în rândul populaţiei, înseşi 
instituţiile statului supravieţuiesc cu dificultate …”, Buzan, p.74 
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atribute cheie, simbolice, privind stima de sine (cf. Goffman, 
p.2, pp.105-106, p.109 și passim). 

Stadiile, nivelurile stigmatizării sunt două (Goffman, p.2): 
transformarea a ceva în discreditabil și starea de discreditare (a fi 
discreditat). Cu alte cuvinte, seturi de comportamente, definiții, 
valori pot fi scoase din circuitul social care, prin delegitimare, de-
vin discreditabile. Este ceea ce putem numi moarte civilă. Este de 
la sine înțeles că starea de dominanță se bazează pe controlul eti-
chetării, devenit crucial în managementul discursului. În acest fel, 
mai exact prin discreditarea bazei simbolice a unei comunități, se 
dizolvă coerența socială a acesteia.  Ca urmare a slăbirii încrederii 
în propria comunitate, nivelul următor este dat de slăbiciunea psi-
hologică la nivel individual. Acesta este momentul în care comuni-
tatea etnică devine simplă populație, entitate statistică vorbitoare 
de altă limbă, dar fără conștiința comunalității sale, fără manifes-
tări coerente identitare și fără pretenții social-politice. Din punctul 
de vedere al securității naționale, stigma este asociată cu lipsa de 
legitimitate a instituțiilor, clasei politice și administrației. Rezulta-
tul geostrategic al stigmatizării este transformarea unei națiuni în 
populație și ne-guvernabilitatea (statul slab).  

 
Selecție contribuții 

Vom trece în revistă, succint, câteva dintre cele mai impor-
tante contribuții pentru problema „managementului minorităților”. 
Teoria lui Iorga este una generalistă, care oferă contextul înțelege-
rii priorităților administrației. Golopenția, pe de altă parte, oferă o 
abordare mai detaliată. Atât pentru Iorga cât și pentru Golopenția, 
statul este expresia unei funcții sociale naturale. În absența legătu-
rii dintre stat și societate, statul nu va putea fi administrat,  ceea ce 
în literatura de specialitate se înțelege prin stat slab. Un stat slab 
nu-și va putea manageriza nici minoritățile. În consecință, acestea 
nu își vor avea respectate drepturile.  
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IORGA. Statul organic, hotarul  
Teza statului organic ni se pare una dintre cele mai impor-

tante contribuții ale marelui savant. Este importantă pentru noi în-
trucât în funcție de tipul de stat avem și un tip de administrație. 
Statul organic, așa cum îl vede Iorga, este un produs al necesități-
lor interne, cu o administrație specifică, rezultat al maturizării so-
cietății de origine, iar nu un produs ideologic, vector de expansiu-
ne al unei elite cu agendă proprie (teza imperiului de substituție). 
În măsura în care administrația se decuplează de pământul țării 
(terra-țara-țăran), de locuitorii ei, de societate, sistemul politic 
general, statul intră în colaps prin fenomenul denumit de Iorga 
pierderea de „vitalitate” (Iorga, 1996,  pp.122, 221 și passim). 

Al doilea pilon al tezei managementului spațiului la Iorga 
este acela al hotarului: spațiul este o chestiune funcțională și nu de 
ambiție politică (idem, p.107 și urm.). Teza aceasta a hotarului – 
frontieră fecundă,spațiu de transformare și creștere culturală – este 
importantă din perspectiva administrației de facto duale a minori-
tăților pe teritoriul statelor care admit dubla cetățenie și unde exis-
tă mase importante de minorități cu această calitate.  

„Roma n-a stăpânit prin legiuni în rândul întâi, ci 
Roma, care a recurs dealtminteri şi la vitejia supuşilor 
pentru a-şi apăra graniţele, aşa cum v-am caracterizat 
graniţa, Roma a guvernat înainte de toate printr-o altă 
înfăţişare sufletească faţă de nevoile practice ale lumii 
şi de condiţiile în care societăţile omeneşti puteau 
trăi.” (Iorga, 1996., p.120). 
 

GOLOPENȚIA – funcția etnopolitică a statului 
Anton Golopenția ne oferă una dintre cele mai complete 

abordări în problematica managementului minorităților. Scopul 
statului în raport cu minoritățile trebuie să fie acela al transformă-
rii lor în ceea ce am numit minoritate-punte, factor de coeziune 
socială în raport cu interesul statului și al societății per ansamblu. 
Golopenția înțelege că problema se află la întrepătrunderea mai 
multor planuri, în legătură cu necesitatea: protejării identității; 
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menținerii integrității statului; menținerii echilibrului în ordinea in-
ternațională; maturizării vieții sociale și politice din plan intern.  

Dată fiind complexitatea și detaliul abordării, putem spune 
că Golopenția pune bazele managementului minorităților ca știință 
a administrației statului. Pentru Golopenția statul are și o func-
ție etnopolitică, nu doar una de organizare economică și socială, 
motiv pentru care interesul național este intrinsec conexat cu 
managementul minorităților.  

Golopenția insista asupra unei teorii a administrației adap-
tată la nevoile naționale, iar nu una prin imitație, respingând presi-
unea complexului de inferioritate în practicile politicii interne:  

 „Trebuie să ne dezbărăm apoi de confuzia, promova-
tă de cercurile germane, cum că stilul Europei centra-
le ar fi expresia vremii noastre şi, ca atare, componen-
tă necesară a oricărui stil cultural din vremea aceas-
ta.” (Golopenția, p. 328) 

Scopul managementului minorităților este integrarea 
socială, nu asimilarea, câștigarea acestora la ideea de stat, în 
raport cu funcția duală a administrației: să protejeze neamul 
(nu doar cel românesc) și să întărească statul. 

Cele trei principii majore de abordare a minorităților afilia-
te acestui scop, în concepția lui Golopenția, sunt:  
1. „Toleranța înțelegătoare” diferențiată în raport cu minoritățile: 

identitatea acestora nu trebuie considerată în opoziție cu iden-
titatea românească, dimpotrivă. Administrația trebuie să încu-
rajeze colaborarea cu acele pături sociale luminate care sunt 
apte să susțină dezvoltarea socială prin integrare. Un princi-
piu secundar al „toleranței înțelegătoare” este transformarea 
culturii într-un spațiu de comunicare interetnică, iar nu in-
strument de segregare etnică. Pe baza respectului reciproc, 
punându-se bazele dezvoltării societății în ansamblu.  

2. În cazul minorității maghiare, depășirea conceptului feudal de 
„Transilvania [e a ungurilor]” și dezvoltarea altui concept de 
politică internă, axat pe „ungurii din România”, conform cu 
realitățile economico-sociale în funcție încă mai înainte de 
primul război mondial.  
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3. Deperiferializarea Transilvaniei, în special a zonelor secuiești: 
transformarea acestora din periferie a Austro-Ungariei în zone 
prospere ale societății românești. 
 

Managementul identităților: pe neamuri, în funcție de ideea de 
stat 

Golopenția introduce noțiunea de funcție duală a adminis-
trației: perspectiva neamului și perspectiva statului. El arată că 
minoritățile cele mai avansate ideologic au ca scop neamul, în 
timp ce statul român trebuie să aibă ca scop și neamul și statul. 
Din acest punct de vedere, minoritățile trebuie protejate și identita-
tea lor promovată, pentru apărarea ideii de stat. În caz contrar, în 
situația în care statul ar trata minoritățile doar din perspectiva identi-
tății lor comunitare, s-ar ajunge la o coliziune cu ideea românească 
de neam, ceea ce ar contraveni imperativului integrității statului:  

 „Dar spre deosebire de grupurile alogene, noi româ-
nii care răspundem şi pentru păstrarea statului româ-
nesc, trebuie să ştim să acţionăm nu numai în per-
spectiva neamului românesc, ci şi în perspectiva sta-
tului românesc. Acesta însă va rămâne, cât vedem noi 
înainte, un stat cu populaţii alogene.  … A acţiona 
numai din perspectiva neamului, a-i da concurenţei 
inevitabile aspectul de luptă înseamnă a nu purta de 
grijă coerenţei necesare statului românesc în încercă-
rile ce se pot ivi.  … (Golopenția, pp.340-341). 
 

Armonizarea societății cu ideea de stat 
Armonizarea societății cu ideea de stat este o altă teză im-

portantă a lui Golopenția. Societatea este alcătuită din diverse gru-
puri, care, în cazul minorităților etnice, pot avea „maxime cultura-
le” diferite. Trăsăturile lor culturale particulare trebuie încurajate 
dar nu numai, iar, în ansamblu, scopul este acela de integrare și de 
consolidare a conștiinței naționale (Golopenția, p.323), sub toate 
aspectele, pentru că, „de fapt, acţiunea de integrare a unui neam 
mai comportă şi o acţiune de organizare economică şi socială” 
(Golopenția, p.323).  
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Nu asimilarea minorităților, ci câștigarea lor 
Referindu-se explicit la minoritatea maghiară, Golopenția 

arată:  
 „Nu e vorba de a-i îngloba neamului românesc, cum 
au «maghiarizat» ungurii, ci de a-i câştiga pentru sta-
tul românesc, pentru rânduiala firească a locurilor în 
care s-au înrădăcinat de mult.” (Golopenția, p.320) 

Golopenția insistă, iată, asupra ideii ridicării la nivel de 
politică de stat a realității cooperării interetnice și a intercul-
turalității care au o realitate multiseculară, iar nu de asimilare 
forțată. Spațiul cultural trebuie să devină un spațiu de comuni-
care, nu unul de manifestare a segregării sociale pe criteriu et-
nic, așa încât drepturile minorităților să fie respectate ca urmare a 
interacțiunii funcționale la nivel de masă, nu ca urmare a deciziei 
politice privind acordarea de drepturi în sine.  

„N-avem decât să ne aducem aminte de tot lanţul le-
găturilor noastre cu aceste grupuri de neam străin, să 
recunoaştem contribuţiile pe care le-au adus pentru 
ajungerea situaţiei de azi…; să ne străduim, mai de-
parte, să dăm putinţa fiecăruia din ele să ne cunoască 
munca grea şi stăruitoare …: apostolii, martirii, oa-
menii, nădejdile, înlesnind traducerile …” (Golopen-
ția, p.320). 

Principiul de lucru al autorităților de stat trebuie să fie 
acela al „toleranței înțelegătoare” și, totodată, să fie diferențiat 
în funcție de atitudinea elitelor față de ideea de stat:  

„Politica noastră de azi cu privire la unguri trebuie să 
fie diferenţiată. De înţelegere şi apropiere cu condu-
cătorii şi cu păturile ce s-au inserat în România între-
gită. …  A proceda azi, de parcă ungurii ar mai fi un 
grup omogen compact şi ostil, în întregimea lui, Ro-
mâniei întregite, înseamnă a mâna apă pe moara 
magnaţilor şi a liber-profesioniştilor, care conduc par-
tidul maghiar şi au tot interesul  ca să persiste o în-
cordare între statul românesc şi întreg grupul maghiar 
din România. Politica noastră de azi cu privire la un-
guri trebuie să fie diferenţiată.” (Golopenția, p.339) 
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„Şi dacă ne vom pricepe să nu lăsăm în părăginire 
ideea bogată a posibilităţilor de integrare activă în 
statul românesc şi să ridicăm în conştiinţe realizările 
sociale şi toleranţa înţelegătoare, care ne e proprie 
oricât am fi declaraţi «temniceri» şi «spoliatori de 
sclavi», nu vom fi primejduiţi din partea nici unuia 
din grupurile de neam străin care trăiesc printre noi.” 
(Golopenția, p.321). 

Un al doilea principiu de managerizare a minorității 
(maghiare), după cel al tratării diferențiate pe baza „toleranței 
înțelegătoare”, este acela întemeiat pe abordarea maghiarimii 
la scara României: politica de stat trebuie să depășească impa-
sul dictonului extremist „Transilvania nu e românească” la 
sintagma „ungurii din România” în chestiunea maghiară.  

 „«Transilvania» nu este o unitate eternă şi statică. 
Ungurii din Ardeal se răsfiră tot mai mult pe întreg 
teritoriul statului român. Termenul «Transilvania» 
nu-mi mai cuprinde pe toţi ungurii din Transilvania.  
… În privinţa populaţiei, ca şi a economiei, Ardealul 
a încetat să fie bucata din  Regatul maghiar, care s-a 
alipit Vechiului Regat românesc în 1918. … 
«Transilvania» e un concept istoric. O categorie feu-
dală … E un bun pecetluit, trecut, de neîmprospătat al 
culturii maghiare … Transilvania aceasta nu mai fiin-
ţează de mult. N-a mai fost în viaţă nici înainte de 
Unirea cu România… . Ungurii din România – asta 
înseamnă mult mai mult decât Transilvania. [s.n.]… 
De la Unire, ungurimea a trecut în toate privinţele 
prin schimbări incalculabile. I s-a transformat temelia 
materială şi economică, compoziţia socială …  iar 
procesele de ascensiune în burghezie şi de proletari-
zare potenţează aceste prefaceri. …” (Golopenția, 
p.337) 
 

Dezvoltarea economică 
Al treilea principiu de managerizare al minorităților, după 

acelea ale „toleranței înțelegătoare” diferențiate și al „ungurimii 
din România”, este cel al integrării economice, al de-
periferializării Transilvaniei.  
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Transilvania, în special zonele secuiești, au fost zone peri-
ferice în Austro-Ungaria, în special în raport cu Budapesta. Regiu-
nea trebuie re-centrată, trecută dinspre periferia imperiului în 
mittelpunkt-ul statului român. Situația era posibilă, arată Golopen-
ția, întrucât deja existau fluxurile economice și demografie impor-
tante dinspre scaunele secuiești spre Vechiul Regat, în special în 
direcția Bucureștilor și a Moldovei, încă mai înainte de primul 
război mondial. Situația aceasta trebuia amplificată, pentru a ușura 
situația minorității și pentru a întări statul, per ansamblu.  

„Toţi ungurii veniţi în Vechiul Regat şi tot mai mulţi 
din cei rămaşi în Ardeal sunt câştigaţi, fie că-şi dau 
seama de acest fapt, fie că nu vor să-l vadă, pentru 
statul român, îşi au traiul legat de existenţa lui, de 
prosperitatea pe care a dezlănţuit-o.” (Golopenția, 
p.339) 

Fenomenul acesta al necesității re-centrării Transilvaniei 
este sesizat de Golopenția la nivelul elitelor liberale maghiare, în 
presa de limbă maghiară:  

„«Epoca e mare, dinamică, şi te sileşte întruna şi în 
toate să stai şi să iei aminte. Să nu mai contestăm: aci, 
în România, epoca nouă e istorică, e epoca când se clă-
deşte statul român şi se umple de oraşe ţara. Viaţa gru-
pului maghiar decurge, de 18 ani, în cadrul unui proces 
vertiginos de ridicare în burghezie şi de industrializare. 
… Ardealul de dinainte de Unire, a fost o provincie 
mucedă şi încuiată, meleag oropsit de Dumnezeu, ţinut 
unde se înfundau drumurile de fier. Colonie, atât din 
punct de vedere spiritual cât şi din punct de vedere 
economic. Gazetişoare provinciale şi oameni provinci-
ali. Cultura, centralizată de la Budapesta … Ritmul 
evoluţiei urbane se accentuase încă înainte de Unire. 
Au apărut premisele unor creaţii spirituale autonome 
[s.n.]. Însă, în întregul vechii Ungarii, la periferie, s-ar 
fi ajuns foarte încet la folosirea lor.»” (Metamorphosis 
Transylvaniae. Orszàgrészünk átalkulása, 1918-1938 
(Metamorfoza Ardealului. Transformarea ţinutului 
nostru, 1918-1936) – Cluj, editura Uj Transilvania 
(Ardealul Nou)  apud. Golopenția, p.337) 
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