Numărul 2/2018, serie nouă

Publicație tipărită: ISSN 2601-8497, ISSN-L 1844-5047
Publicație electronică: ISSN 1844 – 5047 (www.etnosfera.ro)
Colegiul de redacție
Director: Prof. univ. dr. Radu Baltasiu
Redactor șef: Dr. Ovidiana Bulumac
Redactor șef-adjunct: Drd. Augustin Poenaru
Secretari de redacție: Alin Bulumac, Ovidiu Solomon
Consiliul științific:
Acad. Alexandru Surdu (Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin
Rădulescu-Motru”, Academia Română)
Prof. univ. dr. Ilie Bădescu (Institutul de Sociologie, Academia Română)
Prof. univ. dr. Manuela Boatcă (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)
Prof. univ. dr. Ion Ghinoiu (Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin
Brăiloiu”, Academia Română)
Dr. Emil Țîrcomnicu (Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin
Brăiloiu”, Academia Română)
Dr. Cristi Pantelimon (Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii
Internaţionale „Ion I. C. Brătianu”, Academia Română)
Lect. univ. dr. Corina Bistriceanu-Pantelimon (Universitatea „Spiru
Haret”, Facultatea de Psihologie și Științele Educației)
Concept și grafică copertă: Ciprian Morega
Tehnoredactare: Ovidiana Bulumac, Augustin Poenaru
Volum apărut la inițiativa Centrului European de Studii în Probleme Etnice.
Tipărirea volumului este realizată cu sprijinul financiar al Academiei Române.
Orice reproducere, totală sau parțială, a acestei lucrări, fără acordul scris al autorilor
este strict interzisă și se pedepsește conform Legii dreptului de autor.
© Toate drepturile asupra publicației aparțin autorilor. Responsabilitatea pentru
punctele de vedere revine autorilor

Radu Baltasiu - Geopolitica rețelelor organice pe axa Carpaților: familiile nobiliare
maramureșene (2): Premisa pentru documentarea existenței scrierilor politice
maramureșene (pentru un Codex politic românesc primitiv) ................................. 5
Radu Baltasiu, Ovidiana Bulumac, Alin Bulumac - Elemente de conținut ale
propagandei în anul Centenar................................................................................... 17
Radu Baltasiu - Crucea eroilor neamului de pe Caraiman: 90 ani ............................... 41
Radu Baltasiu - Completări necesare la Strategia națională de apărare ...................... 50
Ovidiana Bulumac - Hotarele statice și dinamice ale României, o perspectivă
teoretică din interbelic. Note de lectură ................................................................... 74
Ovidiana Bulumac - Viziunea sociologului Bernea asupra Maramureșului ............ 107
Alin Bulumac - Vitalitatea societății românești în anul Centenarului Marii Unirii . 142
Augustin Poenaru - Imaginea familiei: aspecte teoretice de la Xenia Costa-Foru ... 177
Ovidiu Solomon - Rațiunea etnică în înfăptuirea Marii Uniri. Studiu de caz: alte
realități istorice (cazul Boia si „The world's today”) ............................................ 193

Ioana Drăgoi - Nicolae Colan, vector al unității sufletești pentru românii din
Transilvania după 1918 ............................................................................................ 212
Ioana Drăgoi, Oana Samira Cîrlig - Catastrofa demografică din perspectiva metodei
statistico-demografice a marelui cărturar Vladimir Trebici................................. 223
Oana Samira Cîrlig - Tinerii Școlii Sociologice de la București - din perspectiva
unității sufletești........................................................................................................ 243

Marius Florin Mușat, Narcis-Claudiu Rupe, Oana Samira Cîrlig – „Întâlnirea” cu
cartea lui I. Ungureanu. Paradigme ale cunoașterii societății (1990) .................. 256
Ovidiu Solomon - Scurtă introducere la învățăturile lui Zarathustra ....................... 267

Marius Florin Mușat - Recenzie carte. „Ion Piso, Doru Popovici, Antifonar Epistolar,
ediția: a 2-a, revăzută și adăugită, București, editura Eikon, 2017 ...................... 274
Ioana Drăgoi - Recenzie carte. „Dimitrie Gusti, Sociologia războiului, Iași, editura
Tipo Moldova, 2007. ................................................................................................. 281
Ioana Drăgoi, Oana Samira Cîrlig - Recenzie eveniment. Procesul optanţilor unguri.
Mărturii documentare din arhivele Ministerului Francez al Afacerilor Externe ....
..................................................................................................................................... 289
Ioana Drăgoi - Recenzie eveniment. Conferința națională consacrată Centenarului
Marii Uniri: Un secol de stat național, unitar și indivizibil ................................. 297

Radu Baltasiu - Geopolitics of organic networks on the Carpathian axis: the
Maramureş noble families (2): Premise for the documentation of the Maramureş
political writings’ existence (for an early Romanian Political Codex) .................... 5
Radu Baltasiu, Ovidiana Bulumac, Alin Bulumac, Content elements of propaganda
in the Centenary year ................................................................................................. 17
Radu Baltasiu - The cross of heroes on Mount Caraiman: 90 years ............................. 41
Radu Baltasiu - Necessary additions to National Defense Strategy ........................... 50
Ovidiana Bulumac - The static and dynamic borders of Romania, a theoretical
perspective from the interwar period. Reading notes ............................................ 74
Ovidiana Bulumac - Sociologist Ernest Bernea's vision of Maramures ..................... 107
Alin Bulumac - The Vitality of Romanian Society in the Centenary year of the Great
Union .......................................................................................................................... 142
Augustin Poenaru - Family Image: Theoretical aspects of Xenia Costa-Foru .......... 177
Ovidiu Solomon - Ethnic rationality in the realization of the Great Union. Case
study: other historical realities (Boia's case and "The world's today") ............... 193

Ioana Drăgoi - Nicolae Colan, vector of the soul unity for the Romanians in
Transylvania after 1918 ............................................................................................ 212
Ioana Drăgoi, Oana Samira Cîrlig - Demographic catastrophe from the perspective of
the statistical-demographic method of the great scholar Vladimir Trebici........ 223
Oana Samira Cîrlig - Youth of the Sociological School in Bucharest - from the point
of view of spiritual unity.......................................................................................... 243

Marius Florin Mușat, Narcis-Claudiu Rupe, Oana Samira Cîrlig – "Meeting" with I.
Ungureanu's book. Paradigms of Society Knowledge (1990) .............................. 256
Ovidiu Solomon - A brief introduction to the teachings of Zarathustra ................... 267

Marius Florin Mușat – Book review. „Ion Piso, Doru Popovici, Epistolar antiphonary,
second edition, revised and added, Bucharest, Eikon PH, 2017.......................... 274
Ioana Drăgoi - Book review. „Dimitrie Gusti, The Sociology of War, Iași, Tipo Moldova
Publishing House, 2007. ........................................................................................... 281
Ioana Drăgoi, Oana Samira Cîrlig - Event review. The process of Hungarian optans.
Documentary testimonies from the archives of the French Ministry of Foreign
Affairs ......................................................................................................................... 289
Ioana Drăgoi - Event review. National Conference on the Centenary of the Great
Union: A century of national, unitary and indivisible state ................................ 297

Radu Baltasiu
Rezumat
În cele ce urmează vom încerca o ipoteză-punte între Constantin Noica –
„Cuvânt împreună despre rostirea românească”, Neagoe Basarab –
„Învățăturile” sale către „fiul său Teodosie”, gestul voievozilor Băliță și
Drag de a aronda Mănăstirea Peri direct Patriarhiei Constantinopolui la
1391 și datarea primei scrieri românești – Sbornicul de la Ieud
(Maramureș), din prejma aceluiași an, între toate acestea și ideea că
statul înseamnă rostire. Punere în rost. Iar rostirea ca punere în ordine a
omului cu Dumnezeu (Logos) presupune doctrina politică care, la
români, a luat forma Învățăturilor lui Neagoe Basarab, care constituie în
sine un fenomen cultural. Faptul că Baliță și Drag au fost la
Constantinopol în timp ce în Maramureș apăreau primele scrieri în limba
română (Sbornicul) privind punerea în ordine a omului în raport cu
Dumnezeu, ne determină să ne întrebăm dacă nu cumva la curtea
voievozilor și cnejilor din Maramureș nu trebuie să fi fost și primele
însemnări doctrinare românești.
Cuvinte cheie: Maramureș, Sbornic, rostire românească

Abstract
In the following, we will try a bridge hypothesis between Constantin
Noica, – „Cuvânt împreună despre rostirea românească”, Neagoe
Basarab – „Învățăturile” sale către „fiul său Teodosie”, the gesture of
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the voivodes Băliţă and Drag to direct the Monastery of Peri directly to
the Patriarchy of Constantinople in 1391 and the date of the first
Romanian writings (Sbornicul) in the course of the same year, among
them the idea that the state means utterance. Ordering. And the utterance
as ordering the man with God (Logos) presupposes the political doctrine
which, for the Romanians, took the form of the Teachings of Neagoe
Basarab, which in itself constitutes a cultural phenomenon. The fact that
Baliță and Drag were in Constantinople while in Maramureş appeared
the first writings in Romanian (Sbornicul) about the ordering of man in
relation to God leads us to ask whether it is not at the court of the
voivodes of Maramureş must have been the first Romanian doctrinal
scribes.
Keywords: Maramureș, Sbornic, Romanian utterance

Președintele Academiei Române, dl. Ioan–Aurel Pop, arăta
că unele familii nobiliare românești sunt în bună măsură
catolicizate după jumătatea sec. al XV-lea1 . Cu toate acestea, o
ramură viguroasă a lor trebuie că se menține ortodoxă, arondată
centrului de la Peri, mânăstire2 cu valențe coagulante vitale pentru
limba română. Baliță și Drag, voievozi, se străduiesc și obțin de la
Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol oblăduirea acesteia,
care la 1391 este recunoscută stravropighie imperială bizantină,
ieromonahul mânăstirii devenind reprezentant direct al Patriarhiei
– exarh, peste tot N-V Transilvaniei 3 . Obținerea acestei
1

Acad. Ioan Aurel Pop se referă explicit la familia lui Drag: „Urmaşii lui Drag,
stabiliţi în comitatul Satu Mare şi rămaşi probabil în afara conflictelor menţionate,
s-au bucurat pe mai departe de protecţia regească şi au cunoscut, după mijlocul
secolului al XV-lea, când s-au şi catolicizat, o nouă perioadă de ascensiune
(devenind familia Drágffy).”, în Ioan–Aurel Pop, „Genealogii maramureşene
medievale: exemplul familiei Gorzo (Gurză) de Ieud”, în: Maramureş – vatră de
istorie milenară: volum omagial: 15 ani de activitate a Societăţii Culturale Pro
Maramureş”, 2011, p. 90.
2
Ibidem.
3
Florian Dudaș, Codicele Prologar slavon scris la mănăstirea Perii
Maramureșului în 1599-1600, în timpul domniei lui Mihai Viteazul, în Revista
Crisia, 40/2010, pp. 209-218, disponibil la adresa de internet:
https://crisia.mtariicrisurilor.ro/pdf/2010/FDudas.pdf
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recunoașteri este o victorie strategică însemnată, pentru că era
îndreptată împotriva procesului de subordonare prin maghiarizare,
la rândul ei prin catolicizare a cnezatelor românești
maramureșene4. Mănăstirea are de trecut vremuri grele, în sec. al
XVII-lea fiind devastată de calvini și ruinată, se pare definitiv, la
începutul sec. al XVIII-lea de curuți, la 17035. Înțelegem de aici că
în Maramureș a existat o relație directă între cnejii români,
Biserica Ortodoxă și Patriarhia de la Constantinopol, ce a durat
peste 300 de ani și a supraviețuit presiunilor maghiare. În acest fel,
Bizanțul face un salt peste expansiunea maghiară din Transilvania
pentru a funcționa, chiar la apusul său, cu ajutorul voievozilor
români, dincolo de Tisa: o enclavă bizantină chiar în Centrul
Europei. Cu siguranță atlasul istoric al României trebuie revizuit.
Unde sunt organizate scrisul și credința, avem și
administrație. Având ca centru de propagare mănăstirea ortodoxă
Peri, suntem îndreptățiți să ne întrebăm dacă nu cumva
Maramureșul medieval, în paralel cu transformarea cnejilor săi în
„nobili” prin cele două instrumente insidioase de maghiarizare –
novo donatium și homo regius, nu avea totuși și o altă filieră
existențială, a rezistenței. Dacă este așa, suntem îndreptățiți să ne
întrebăm dacă nu cumva expresia politică și de management direct
a teritoriului asupra căruia voievozii românii aveau autoritate, nu a
luat cumva forma Învățăturilor lui Neagoe Basarab. Căci aici
avem modelul îngemănării între politic, scris și credință, de tip
ortodox. Iar această formulă înseamnă cu totul altceva decât
modelul occidental, ca să nu mai vorbim de cel maghiar de
imitație.
Lansăm ipoteza că Maramureșul este leagănul unui corpus
de guvernare pentru că acolo unde avem scris, avem concepție
4
5

Ibidem.
Ibidem, p. 211.
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despre stat și om, adică organizare de stat și metafizică. De altfel,
primele scrieri românești sunt în Maramureș, cu mult înainte de
Scrisoarea lui Neacșu de la Câmpul Lung de la 1521. Printre
primele înscrisuri în limba română trebuie să fie cele din
Maramureș, de pildă Sbornicul/Codicele de la Ieud:
„...bilingvă, slavonă și românească, și scrisă intercalat, cu scurte
fragmente slavone, despărțite de traducerile românești prin puncte
vizibile, avea și rolul de manual pentru învățarea limbii slavone și a
traducerii în limba română”6.

Codicele sau Sbornicul de la Ieud este datat spre finalului
sec. al XIV-lea, exact în perioada în care voievozii maramureșeni
făceau efortul politic-geopolitic de a trece Mănăstirea Peri sub
Imperiul Bizantin – Patriarhia de la Constantinopol:
„Cel mai simplu indiciu pentru datarea unei scrieri este acela de a vedea
dacă nu cumva a făcut-o chiar cel care a scris-o. Or, în Legenda
Duminicii apar două date: 6900 (1391-1392) și 6000 (491-492), scrise
cu litere chirilice pentru cifre”7.

Sbornicul acesta apare cu circa o jumătate de secol înaintea
„textelor rotacizante” găsite în Moldova și care provin, după
Iorga8, din Maramureș, datate la începutul secolului al XV-lea. Ne
referim la „Codicele voronețean”, „Psaltirea Scheiană”, „Psaltirea
Voronețeană”, „Psaltirea Hurmuzaki” – probabil toate având ca
epicentru mânăstirea Peri, despre care Nicolae Iorga afirmă că
trebuie să fi fost traduse/realizate aici9.
6

Alexandru, Surdu, A sufletului românesc cinstire, București, Editura
Renaissance, 2011, p. 30.
7
Ibidem, p. 22.
8
Nicolae Iorga, Sate şi preoţi din Ardeal, Bucureşti, Editura Saeculum, 2007, p.
64, apud Nicolae Iuga, Începuturile scrisului în limba română şi statutul
Mănăstirii Peri din Maramureş, sec. al XIV-lea, publicat pe blogul lui Vasile
Gogea la 5 octombrie 2011, disponibil la adresa de internet:
https://vasilegogea.wordpress.com/2011/10/05/inceputurile-scrisului-in-limbaromana-si-statutul-manastirii-peri-din-maramures-sec-al-xiv-lea/
9
Nicolae Iuga, op.cit: „Potrivit savantului Nicolae Iorga, originalele acestor cărţi
de slujbă, Apostolul şi Psaltirea, au fost traduse la Mănăstirea Peri din Maramureş
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„Că aceasta a fost o adevărată instituţie culturală de tip european. Că
aceasta a fost Stavropighie a Patriarhiei Ecumenice încă de la sfârşitul
sec. al XIV-lea, că aici a funcţionat într-un sens mai extins al
termenului, o şcoală teologică, că aici au existat cărturari care au avut
capacitatea de a traduce din greaca veche în latină. Şi că aici au fost
receptate ideile religios-reformiste ale lui Jan Hus, ceea ce a condus la
realizarea primelor traduceri în limba română, în deceniu al patrulea al
sec. al XV-lea şi la punerea bazelor limbii naționale”10.

Rostirea, arată Noica, rostuiește, pune în ordine, fiind
factor metafizic și politic. Numai că la români, fiind parte a culturii
țărănești, adică a oamenilor țării, rostirea este împletirea dintre
acțiunea care organizează spațiul și voință, este și politică. Din
acest punct de vedere va trebui să privim din altă perspectivă
primele scrieri românești apărute în Maramureș, și să ne întrebăm
dacă nu cumva acestea sunt parte a unui complex cultural
organizator mai mare, inclusiv doctrinar-politice.
Ipoteza noastră este justificată de faptul că rostirea la
români înseamnă punere în ordine în raport cu Logosul, cu reperul,
cuvânt divin.
„În al treilea rând, corespunzător celui din urmă sens al rostului, a rosti
înseamnă a pune în ordine, a rândui, a aranja (înţelesuri pentru care
există şi forma a rostui), după cum înseamnă a stabili locul sau

între anii 1434-1437, deci cu aproximativ un secol mai-nainte de copierea lor în
mănăstiri din Moldova. Mai precis, Iorga susţine că la Mănăstirea Peri din
Maramureş au fost traduse între anii 1434-1437 două cărţi de slujbă: un „Apostol”
(Faptele Apostolilor din Noul Testament, intitulată în originalul „Lucrul
apostolesc”, şi o serie de Epistole ale apostolilor) şi o Psaltire. Acestea ar fi stat
apoi la baza copiilor numite „texte maramureşene”, realizate în mănăstiri din
Moldova. Istoricul Iorga nu face referire directă la izvoarele pe care se bazează
atunci când menţionează cărţile traduse la Peri şi datarea acestor traduceri, dar pe
de altă parte nu au fost produse niciodată până în prezent nici un fel de dovezi
contrarii, care să infirme susţinerile acestui savant. Dimpotrivă, cercetătorii care
s-au ocupat de temă acceptă cvasiunanim şi în mod tacit trei aserţiuni cu valoare
ştiinţifică: (a) localizarea proto-textelor maramureşene la Mănăstirea Peri din
Maramureş, (b) datarea lor, cu oarecari variaţiuni privind anii, în prima jumătate a
sec. al XV-lea şi (c) realizarea traducerilor sub influenţă husită”.
10
Nicolae Iuga, op.cit.
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atributele cuiva în fine, a face rost de ceva, a procura, a se îngriji de, a
pregăti”11.

Ordinea este a insului ca entitate sub Dumnezeu, prin
neam. Or, tocmai acestea sunt coordonatele politicii: organizarea
insului și a neamului în raport cu un reper asumat de o elită.
Maramureșul ne-a dat primele scrieri românești bisericești, adică
transcrieri ale Logosului. Cum era și firesc, pentru că scrisul
presupune voință de organizare și capacitatea de apărare a
organizării subsumate, acestea au apărut sub oblăduire politică, a
cnejilor care aveau în grijă lăcașurile de la Ieud și Peri. Știm sigur
că mânăstirea Peri s-a aflat sub grija voievozilor Băliță și Drag12 în
sec. XIV, trecând succesiv sub mai multe oblăduiri princiare,
inclusiv moldovenești, inclusiv a primului făuritor al statului unitar
– a lui Mihai Viteazul13.
Nu știm însă cum arătau îndemnurile scrise politice ale
cnejilor români, dacă au reușit să scrie asemenea gânduri care
presupuneau, totuși, o nouă sinteză, între Logos și rostul cetății.
Este cert că aveau o convingere proprie despre organizarea
sufletească pe care o proiectau asupra spațiului, altfel nu se explică
drumul făcut de voievodul Drag la Constantinopol, pentru intrarea
Mănăstirii Peri în ascultarea directă a Patriarhiei de aici. Este aici
acel culoar neexplorat, al exprimării ortodoxe a rezistenței
românești față de înaintarea maghiară. Până la urmă, arată acad.
Aurel Pop, imperiul a prevalat, controlând în bună măsură elitele
maramureșene. Totuși, rezistența trebuie să fi continuat, altfel nu
se explică de ce imperialii austrieci au simțit nevoia să distrugă cu
tunul sau să „ia în proprietate” averile mănăstirilor românești din

11

Constantin Noica, Cuvânt împreună despre rostirea românească, București,
Editura Humanitas, 1996, p. 28.
12
Florian Dudaș, op. cit., p. 210.
13
Ibidem, p. 211.
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zonă, târziu în sec. al XVIII-lea 14 . Arătam în altă lucrare 15 că,
atunci când a avut răgazul să capete formulă doctrinară, concepția
românească, voievodală, a avut coordonate:
finalitatea guvernării este poporul prin intermediul lui
Dumnezeu, printr-o tehnică pe care Sf. Ioan Scărarul o numea
„smerita cugetare”16 – rara abilitate de a te ruga permanent:
„De aceea, dacă veţi da întotdeauna laudă lui Dumnezeu şi veţi împlini
voia lui cu curăţie şi smerenie şi priveghiu şi rugăciune, şi dacă veţi fi
milostivi, în adevăr veţi fi miluiţi, precum spune în sfânta evanghelie:
«Fericiţi cei milostivi, că aceia vor fi miluiţi!» …”17.

-

domnitorul trebuie, înainte de toate, să aibă „sufletul întreg”
să posede capacitatea nealterată de relaţionare cu supuşii săi.
Avem aici imperativul moral al guvernării, de la care trebuie
să pornească actul politic:
„Ascultaţi, de unde aţi fost chemaţi, de la răspântie, cei ce sunteţi
şchiopi şi vătămaţi la suflet, ceea ce este mult mai rău decât vătămarea
trupului!”18.

-

domnul trebuie să aibă abilități de cunoaștere
psihosociologică. Smerita cugetare nu înseamnă să fii carte
deschisă, pentru că fără sentimentul ierarhiei (Pareto) nu poate
exista niciun construct instituțional. Aici este un punct de

14

Ibidem.
Radu Baltasiu, Momente morale în tehnicile de guvernare: Neagoe Basarab şi
Woodrow Wilson. Machiavelli şi Richelieu – precursorii paradigmei realiste, ms.
2009.
16
Sf. Ioan Scărarul în Filocalia, vol. IX, Scara, p. 300: „Însușirea cea dintâi și
cea mai aleasă a acestei bune și vrednice de laudă treimi este primirea cu cea mai
mare bucurie a necinstirii … A doua însușire e pierderea a toată iuțimea și
cumpătarea ce se arată în potolirea ei. Iar a treia treaptă prea frumoasă a ei este
neîncrederea credincioasă în bunătățile agonisite și dorința neîncetată după
învățătură.”, iar Dumitru Stăniloae, în nota 322 de la p. 167 a aceleiași lucrări,
arată: „Smerita cugetare este rugăciunea necontenită cu lacrimi și cu durere. Căci
aceasta chemând pe Dumnezeu pururi în ajutor, nu lasă pe om să se încreadă
nebunește în puterea și înțelepciunea sa, nici să se înalțe față de alții. Căci acestea
sunt boli cumplite ale patimii mândriei”.
17
Sf. Ioan Scărarul, op. cit., p. 299.
18
Ibidem, p. 243.
15
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inflexiune al lui Neagoe Basarab cu Machiavelli, numai că,
dacă „Principele” occidental se folosește de curteni și, în
general, de guvernare și de popor, voievodul păstrează
distanțele cuvenite. Domnul trebuie să poată citi mințile
slugilor fără ca acestea să o poată citi pe a sa, după cum la
luptă trebuie să aleagă cea mai bună cale pentru a-l înfrânge
pe inamic. De altfel raționalitatea de care vorbește Neagoe
Basarab este raționalitatea cu credință – pe care acesta o
numește „minte curată”, în evidentă contradicție evidentă cu
„mintea interesată” a lui „scopul scuză mijloacele” –
Machiavelli19.
„… [C]el ce va fi domn trebuie să aibă multă minte, ca să cunoască
mintea domnului mintea slugilor sale, iar nu să cunoască mintea slugilor
mintea domnului. Căci, dacă văd slugile multă minte la domn, atunci ele
îi slujesc pe dreptate şi-i fac multă cinste, iar dacă îl află slab de minte,
atunci ele îl ţin domn numai cu numele”20.
„De aceea şi eu, fraţii mei, după cum am înţeles, aşa v-am şi dat
învăţătură: să nu daţi niciodată cinstea voastră slugilor voastre, pentru
că dacă-ţi vei da cinstea lor, tu la ce mai eşti bun? Sau cine te va mai
băga în seamă, ca să vină la tine, dacă vei împlini voia boierilor tăi, iar
celor ce-ţi vor sluji, tu nu le vei face dreptate? Căci, dacă ai fi avut
minte înţeleaptă ca să-ţi cunoşti boierii, [că [– n.edit.]] tu i-ai pus în
cinste şi cu un singur cuvânt le-ai spus să fie în boierie, acum îţi va fi
mai uşor să zici să iasă afară din boierie şi din cinste”21.
„Căci cel ce are minte curată, care este temelia tuturor celor bune, nu
caută numai spre curăţie şi post şi înfrânare, şi spre rugăciune şi
smerenie, sau să-şi îndrepte gândurile sale în multe părţi, ci lasă toate
acestea şi se ridică sus cu mintea şi se îmbracă în dragostea Domnului,
ca în zale, şi acela nu se îngrijeşte nici de împărăţie, nici de domnie, nici
de patriarhie, nici de mitropolie, nici de călugărie, şi nici de vreun alt
19

Niccolo Machiavelli, Principele, Editura Mondero, Bucureşti, 1998, p. 65:
„Prin urmare, faptele tuturor oamenilor şi mai ales ale principilor, pentru care nu
există un alt criteriu de judecată, trebuie privite numai din punctul de vedere al
rezultatului lor. Principele să-şi propună, deci să învingă în luptă şi să-şi păstreze
statul, iar mijloacele lui vor fi oricând socotite onorabile şi fiecare le va lăuda.”
20
Neagoe Basarab, Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie,
ediţie facsimilată după unicul manuscris păstrat. Transcriere, traducere în limba
română şi studiu introductiv de prof. dr. G. Mihăilă, cu o prefaţă de Dan
Zamfirescu, Bucureşti, Editura Roza Vânturilor, 1996, p. 343.
21
Neagoe Basarab, op. cit., p. 341.
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lucru pământesc, de care ne îngrijim noi, ci numai să iubească din tot
sufletul pe Domnul”22.

De altfel, Neagoe Basarab teoretizează principiile
managementului politic inteligent, creștin, pentru care politica este
rostuirea în raport cu adevărul. Celălalt, care a prevalat, deși pare
mai pragmatic, nu face decât să amâne de la o generație de lideri la
alta decontul manipulării realității, al contradicției dintre faptă și
adevăr. Adevărul înseamnă servirea poporului: inima bună,
milostenie, competență, plata la timp etc. Eficiența politică nu este
un scop în sine. Fiind dedicată poporului pentru că este
subordonată credinţei, eficienţa nu sacrifică „mijloacele” în raport
cu „scopurile”. Cheia managementului politic inteligent, în paralel
cu capacitatea de a te știi arăta celor ce te slujesc este milostenia.
Milostenia și smerenia sunt factorii corectori care fac posibilă
guvernarea în termeni cu adevărat democratici pentru că nu
presupun agenda ascunsă, așa cum se întâmplă în cazul politicii
după principiul „scopul scuză mijloacele”. Pentru că nu puterea
este finalitatea guvernării din moment ce dai socoteală în faţa lui
Dumnezeu. Finalitatea guvernării devin țara şi pacea socială:
„Iar dacă îţi va rămâne din venitul oştirii, acel venit nu este agonisit de
tine, ci l-ai luat de la ţara ta şi de la oamenii săraci ai tăi, pe care i-a dat
Dumnezeu sub mâna ta. De aceea iarăşi socoteşte şi orânduieşte ţara ta,
încât să faci ca şi aceia să aibă dreptate şi linişte şi pace în zilele tale”23.

Ne dăm seama că, astfel, cnezii Maramureșului trebuiau să
se afle pe o linie disjunctivă cu aceea a coroanei maghiare și din
perspectiva modului în care se raportau la putere. Dincolo de
clivajul etnic inerent, manifestat ca presiune a maghiarizării și a
confiscării pământurilor, componenta ortodoxă a guvernării
românești trimitea la o manieră de înțelegere a spațiului cu totul
22
23

Neagoe Basarab, op. cit., pp. 263–265.
Neagoe Basarab, op. cit., p. 335.

13

diferită față de cea maghiară, de imitație occidentală, aflată în
siajul paradigmei lui Machiavelli. Despre toate acestea discută, de
altfel, Nicolae Iorga, în Hotare și spații naționale, când face
diferența dintre puterea voievodală românească și imperiul de
substituție al regalității maghiare.
„Roma papală continua conştiinţa că lumea trebuie făcută creştină şi cu
de-a sila şi că lucrul acesta trebuie îndeplinit printr-un stat în fruntea
căruia să steie o dinastie binecuvântată şi, cu sabia aceasta blagoslovită,
dinastia aceasta să meargă până unde poate ajunge.
Şi atunci s-a creat regatul apostolic al Ungariei, care nu este nici
teritorial, nici naţional. ...
Şi atunci, regii Ungariei, sau din vechea dinastie arpadiană, sau din
noua dinastie, angevină, de Anjou, regii aceştia au trebuit neapărat să
cucerească.
Nu aveau voie să se oprească în loc. Un stat pacific condus de dânşii,
mărginindu-se în anumite hotare, aceasta era o imposibilitate, fiindcă nu
era în ideea generatoare, nu era în programul de la început, nu era în
misiunea care le fusese încredinţată”24.

Vedem cum rostirea-rostuirea românească presupun alt fel
de stat și alt fel de geopolitică decât cea maghiară. Situația este
mai mult decât „un accent românesc” al modului de a face politică.
Dacă cnejii Maramureșului s-au ghidat după logica politică pusă
pe hârtie mai târziu de Neagoe Basarab, atunci am avea încă o
dovadă că lumea românească ar fi putut fi originea unei alte ordini
europene și a altei modernități, în care adevărul este unul iar
politica este cu adevărat pentru popor. Iată cum caracterizează
Eminescu doctrina „victorioasă” în raport cu adevărul și lumea:
„Cabala demagogiei și a despotismului e teoria succesului. Mundus vult
decepi ergo depiatur [„Lumea vrea să fie păcălită, să o păcălim”].
Dascălul de căpetenie al școlii este Machiavelli. Morală, adevăr,
demnitate, justiție sunt numai mijloace, scopul e succesul personal și de
familie a principelui sau, a demagogului reversibil. Emblema zgriptorul
cu două capete, adecă cu două fețe.

24

Nicolae Iorga, Hotare şi spaţii naţionale. Afirmarea vitalităţii româneşti,
Vălenii de Munte, 1938, p. 151.
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Duplicitate. Om cu două fețe. Dublă morală. Dublă cumpănă. Dublă
dreptate. Dascălul acestei școli este Machiavelli, emblema-vulturul cu
două capete și omul cu două fețe”25.

Concluzii
Apreciem că se impune reconsiderarea documentelor
bisericești care au ca punct de referință Maramureșul medieval, și
lecturarea lor și din perspectiva tehnicilor de organizare politică a
spațiului. În definitiv, așa cum arată personalități culturale majore,
de la Iorga la Noica, scrisul reprezintă un atribut de organizare
politică a spațiului, pe care Maramureșul l-a avut vreme de câteva
sute de ani de la infiltrarea maghiară în Voievodat. Scrisul
bisericesc, corelat cu inițiativa politică de organizare a spațiului pe
suport bisericesc, ne trimit către ideea noiciană de organizare a
spațiului în virtutea rostirii lui, a capabilității de a rosti ca
rostuire. Inițiativele cnejilor români au fost documentate până
acum ca rostire. Nu ne rămâne decât să identificăm și dovezile
doctrinare politice, fațeta cealaltă a rostirii credinței.
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Radu Baltasiu, Ovidiana Bulumac, Alin Bulumac
Rezumat
Materialul ce urmează reprezintă rezultatul muncii colective a unui grup
de lucru care și-a propus analiza conținutului unui text numit „Sineză”
pus la dispoziție de către Biroul de Presă al Centrului European de
Studii Harghita–Covasna, material ce conține 53 articole/emisiuni, întins
pe durata a 18 luni, în perioada ianuarie 2017–iunie 2018, cu privire la
reflectarea Centenarului Marii Uniri în presa maghiară vizuală-scrisă
din România și Ungaria. Scopul cercetării l-a constituit identificarea
intensității și orientării din presa maghiară privind elemente importante
pentru conștiința publică românească. Totodată, cercetarea și-a propus
să identifice amploarea sentimentelor negative maghiare față de sine și
față de România/românesc. Pentru acest lucru s-au urmărit cuvinte și
expresii specifice, cu rezonanță pentru România („România Mare”,
„Marea Unire”, „Trianon”, „Trianon 100”, „autonomie”, „Ținut
secuiesc” etc.) și cuvinte și expresii nespecifice, care denotă încărcătură
emoțională. Un accent deosebit s-a pus pe analiza negațiilor din textul
analizat, ținând cont de faptul că aproape jumătate din discursul maghiar
privind Centenarul pe care-l serbează România reprezintă diverse forme
de negare a acestui subiect. De asemenea, materialul conține și
rezultatele analizei etajului emoționalității textului, realizate și prin
prisma ideii de stigmatizare.
Cuvinte cheie: analiza conținutului, Centenar, propagandă maghiară,
Marea Unire, Trianon.

Abstract
The following material is the result of the collective work of a working
group that has proposed to analyse the content of a text called
“Synthesis” provided by the Press Office of the European Center for
Studies Harghita-Covasna, a material containing 53 articles / spread
over 18 months in the period January 2017-June 2018, on the reflection
of the Centenary of the Great Union in the visual-written Hungarian
press from Romania and Hungary. The aim of the research was to
identify the intensity and orientation of the Hungarian press on important
elements for the Romanian public consciousness. At the same time, the
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research aimed to identify the magnitude of negative Hungarian feelings
towards itself and to Romania / Romanian. For this, specific words and
expressions with resonance for Romania ("Great Romania", "Great
Union", "Trianon", "Trianon 100", "autonomy", "Szeklerland" etc.) were
followed, and non-specific words and expressions that denote emotional
load. A particular emphasis was placed on the analysis of the negations
in the analyzed text, taking into account that almost half of Hungarian
speech on the Centenary that Romania is celebrating are various forms of
denial of this subject. Also, the material contains the results of the text
emotionality analysis, made also in terms of the idea of stigmatization.
Keywords: content analysis, Centenary, Hungarian propaganda, Great
Union, Trianon.

Cuvânt introductiv și metodologia
În cele ce urmează vom urmări subtilitățile unui text foarte
bine scris, numit „Sinteza”, care-și proiectează intențiile prin fraze
cu metasemnificații mai puternice decât afirmațiile aparente, prin
urmărirea unor frecvențe, categorii de semnificații și a
conexiunilor dintre acestea. Nu am intervenit pe text. Singurul
lucru asupra căruia au intervenit experții a fost consolidarea unor
semnificații comune în interiorul aceleiași noțiuni – proces
cunoscut sub denumirea de construire a categoriilor analizei
conținutului.
Pentru analiza conținutului materialului am utilizat mai
multe tipuri de tehnici asistate de calculator, NVIVO 26 , Word
counter 27 , Text Analyzer 28 , privind structura frazei, frecvențele
brute, frazele și cuvintele dominante etc. De asemenea, am utilizat
tehnica construirii unor categorii pe baza legăturilor naturale dintre
cuvinte, folosind în același timp și harta brută a manierei în care
apar diverse cuvinte la un moment dat.

26

www.qsrinternational.com/nvivo/home
https://databasic.io/en/wordcounter/
28
www.Online-Utility.org
27
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În general, am căutat să identificăm structura de bază a
textului și funcție de aceasta să schițăm o direcție de interpretare.
Am construit structura urmărind evoluțiile cuvintelor cheie cu
atributele lor – cuvintele din imediata vecinătate a cuvintelor cheie,
de dinainte și după acestea. Alte direcții de analiză care au condus
la identificarea structurii sunt urmărirea problematicii negației și a
emoționalității asociate. Așa de pildă, ne-a interesat negația ca
orientare generală a discursului, dar am intrat și în detaliul
vectorizării sale emoționale.
Cuvintele au fost numărate prin rădăcinile lor, pentru a le
surprinde și variațiile prin care există în frază. Având în vedere
natura specifică a textului – densitatea lexicală relativ scăzută, am
construit conceptul de densitate semnificativă, prin care am
urmărit evoluția atributelor în raport cu cuvântul țintă pe care îl
caracterizează, ceea ce denotă încărcătura expresivă a cuvântului
țintă.
O altă noțiune introdusă de noi este aceea a nonsubiectului. Acesta există în discurs ca referire implicită cel mai
adesea, având o reprezentare aparentă foarte slabă. Non-subiectul
funcționează în special în cazurile în care populația țintă are deja
referențialului temei. Non-subiectul este o temă problematică
pentru populația țintă, pentru cei care se consideră „noi”, fiind în
același timp parte a referențialului și pentru ceilalți, în raport cu
care însă nu merită să fie dezbătut. Este cazul termenilor de
„Marea Unire” și „România Mare”, care sunt subiecte de neevitat
în orice discuție privind urmările Tratatului de la Trianon, dar care,
în discursul Sintezei, sunt non-subiecte, un fel de prezențe care nu
trebuie să fie de față, întocmai ca în situația „non-persoanei” de la
Goffman: slujitorii care trebuie să fie prezenți pentru a-și îndeplini
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sarcinile, dar fără să își facă simțită ... prezența: „față de care nu
trebuie cultivată nici o impresie”29.
Menționăm că analiza desfășurată aici nu este completă și
nici nu are cum să fie astfel, analiza conținutului de acest tip
trebuind să facă obiectul unor instituții specializate și cu bugete în
consecință. Dar mai cu seamă, pentru a fi completă, analiza
conținutului presupune existența unor beneficiari care, în
momentul de față, întârzie să apară.
Populația investigată
Analiza a fost efectuată pe un eșantion de 53
articole/emisiuni, din presa maghiară vizuală-scrisă din România și
Ungaria, conținând un total de 36920 cuvinte, întins pe durata a 18
luni, în perioada ianuarie 2017–iunie 2018. Materialul – „Sinteza”,
a fost pus la dispoziție de către Biroul de Presă al Centrului
European de Studii Harghita–Covasna.
Unitatea de analiză a fost cea mai mică unitate de
semnificație: cuvintele în general, în apariții individuale, cuvântul
sau expresia (Marea Unire), funcție de amplasarea în raport cu
cuvinte țintă. Cuvintele țintă pentru această etapă a analizei au fost
de două categorii:
1. cuvinte și expresii specifice, cu rezonanță pentru România:
„România Mare”, „Marea Unire”, „Trianon”, Trianon 100,
„autonomie”, „Ținut secuiesc” etc.
2. cuvinte și expresii nespecifice, care denotă încărcătură
emoțională.
Unitatea de numărare: cuvântul sau expresia.
Categorii urmărite: negația, emoționalitatea.
Unitatea de context: fraza.

29

Erving Goffman, Viaţa cotidiană ca spectacol, traducere de Simona Drăgan şi
Laura Albulescu, București, Editura comunicare.ro, 2003, p. 174.
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Scopul cercetării
Scopul cercetării l-a constituit identificarea intensității și
orientării din presa maghiară privind elemente importante pentru
conștiința publică românească. Totodată, cercetarea și-a propus să
identifice amploarea sentimentelor negative maghiare față de sine
și față de România/românesc.
Caracteristici generale ale materialului
Densitatea lexicală

Primul element de semnificație statistică al materialului
este densitatea lexicală – numărul de cuvinte cu sens raportat la
numărul total de cuvinte, care în cazul de față este de 19%.
Analiza comparativă pe presa de limba română din
România, pe aceeași întindere ca număr de cuvinte, arată o
densitate lexicală mult crescută, de 24%. Acest fapt denotă că, în
presa de limbă română din România, aproximativ un sfert din
cuvinte semnifică ceva, în timp ce, în presa maghiară investigată,
majoritatea cuvintelor nu spun nimic, mai puțin de un sfert din
cuvinte denotând altceva decât cuvinte de legătură.
Întrucât majoritatea covârșitoare a cuvintelor au frecvențe
sub 0,5% din total cuvinte – de pildă România, care este primul
cuvânt cu sens de sine stătător are valoarea ponderată 0,44% și este
pe locul 24 între frecvențe, alegem să discutăm pe un eșantion
alcătuit din primele 100 frecvențe. Primele 100 de cuvinte în
ordinea frecvențelor însumează 42,92% din totalul cuvintelor
utilizate. Dintre acestea, până la „România”, adică primele 23 de
cuvinte cel mai des uzitate, acoperă 28,64% din masa întreagă a
cuvintelor din Sinteză.
Cel mai des utilizate cuvinte în Sinteza supusă atenției
sunt, în ordine:
1. „de” – 4,67%
5. „din” – 1,56%
2. „în” – 3,14%
6. „nu” – 1,40% cu 509
3. „și” – 2,64%
utilizări
4. „la” – 1,68%
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Figură 1 Harta lexicală a celor mai importante cuvinte din presa maghiară
privind Centenarul (primele 100 cuvinte în ordinea frecvențelor)

Cele mai importante cuvinte

Structura discursului presei maghiare referitoare la
Centenar devine și mai limpede în momentul în care luăm doar
primele 20 de cuvinte în ordinea descrescătoare a frecvențelor și,
dintre acestea, le eliminăm pe cele fără sens (cuvinte de legătură).
Pentru a putea înțelege mesajul transmis realmente, de substrat din
Sinteză, am redus și mai mult numărul cuvintelor analizate, de la
100 cele mai utilizate la primele 20 utilizate, eliminând cuvintele
de legătură. Ierarhia primilor termeni, pe total populație cuvinte,
este:
1. „nu” – pe locul 7, cu pondere de 1,35% în total frecvențe;
2. „România” – pe locul 27, cu o pondere de 0,42%;
3. „Trianon”- pe locul 29, cu o pondere de 0,38%;
4. „secuiesc” – pe locul 41, cu o pondere de 0,22%;
5. „Transilvania” – pe locul 43, cu 0,21%.
Celelalte locuri sunt ocupate de cuvintele de legătură.
Observăm locul central ocupat de „nu”, urmat la mare distanță de
22

„România”. În vecinătatea imediată a cuvântului „România” se
află „Trianon”, pe locul 29. Șochează, desigur, prevalența lui „nu”,
cuvânt care închide și care, totuși, este locomotivă a sensurilor
discursului. Dacă înainte de filtrare cuvântul central era „de”, ce nu
are capabilități expresive de sine stătătoare, acum rolul central în
discurs apare limpede că îl are negația, „nu”. Ne așteptăm, deci, să
descifrăm un text axat pe o relație de negare între România–
Trianon, între acești termeni și maghiari, români, Centenar etc.
Remarcăm că locul ocupat de cuvinte ce desemnează apartenența
autorilor presei analizate „Ungaria”, „noi” sunt relativ puțin
vizibile. Discursul, probabil, va căuta o oarecare echidistanță.

Tabel 1. Avem în oglindă primele 100 cuvinte din Sinteză, după frecvență, cu
primele 20 de cuvinte, după frecvență, cu sens, fără conjuncții, prepoziții.
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Subiect și non-subiect

Cuvintele care sunt de interes pentru români: „România”,
„Centenar”, „Marea Unire”, „România Mare”, se bucură de o slabă
menționare sau sunt ignorate aproape cu desăvârșire în Sinteză,
deși prilejul istoric al materialului de presă este tocmai acesta.
Frecvențele acestora sunt, respectiv: România – 0,43%, Centenar –
0,09%, România Mare – 0,01%, Marea Unire – 0,016%30.
Ne amintim că primii termeni în ierarhia frecvențelor,
după ce am eliminat cuvintele de legătură, sunt:
1. „nu”
4. „secuiesc”
2. „România”
5. „Transilvania”
3. „Trianon”
În momentul în care schimbăm unitatea de numărare din
cuvântul ca atare în rădăcină, în acord cu familia cuvântului în
cauză, ponderile devin mai interesante. Iată o selecție, care nu este
exhaustivă, prezentată în ordine descrescătoare:
1. român – 1,59%
7. Centenar – 0,21%
2. ungur/maghiar – 1,48% 8. Ungaria – 0,19%
3. nu – 1,36%
9. Autonomie – 0,13%
4. Trianon – 0,52%
10. Ținut secuiesc – 0,10%
5. România – 0,43%
11. Marea Unire – 0,02%
6. secui – 0,36%
12. România Mare – 0,01%
După decorticarea conținutului de elementele
nesemnificative, „nu” rămâne central, principalul subiect al
discursului presei maghiare investigate fiind tenta negativă a

30

Frecvențele „România Mare”/„Marea Unire”, numărate de Augustin Poenaru,
restul de Text Analyzer. Cifrele pot diferi ușor de la un instrument de calcul la
altul. Așa de pildă, baza de date furnizată de Microsoft operează cu un total de
36920 cuvinte, în timp ce Text Analyzer, pentru același text, a operat cu 37490
cuvinte. Analiza frecvențelor realizată de autori.
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acestuia în raport cu cele două comunități, română și
maghiară, din perspectiva Trianonului.
Acesta este dublat de un alt subiect, prin omisiune, anume
cel al României Mari, al Centenarului. Vedem că Trianonul nu este
punte între cele două comunități, dimpotrivă, frecvențele legate de
relaționarea dintre cele două comunități fiind nesemnificative.
Dovadă că cele două expresii legate de Trianon din perspectiva
românească sunt aproape absente. Nemenționarea lor nu le elimină
din discurs, acestea fiind, totuși punctate, într-un context emoțional
puternic încărcat negativ, după cum vom vedea la „Etajul
emoționalității”.
Tratarea prin omisiune a unei părți însemnate a subiectului de
interes se explică prin două direcții în discursul analizat:
1. rolul central al negației în frază – omisiune directă, în raport
cu România și Trianon. Ne amintim că primele trei cuvinte cu
frecvențe semnificative în logica textului studiat sunt tocmai
acestea. De la „nu” în raport cu „România” și „Trianon” nu ne
putem aștepta la o utilizare cu entuziasm a denominațiunilor
românești ale urmărilor Trianonului: Marea Unire și România
Mare;
2. emoționalitatea puternic comprimată: doar 0,89% din cuvinte
exprimă emoționalitate, aceasta însă, fiind extraordinar de
prezentă în jurul cuvintelor care trezesc resentimente –
cuvinte de tipul non-subiectelor – unde indicele de densitate
lexicală este de 5, de aproape 5 ori mai mare decât în cazul
referirilor la Trianon! Este ceea ce numim omisiune indirectă,
exprimată prin intermediul emoționalității plasate în puncte
cheie ale discursului.
Structurarea textului în negație într-o pondere atât de
însemnată înseamnă, de fapt, metatextualizarea negației: aceasta nu
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este prezentă ca atare, ci este indusă direcționat, pe anumite linii de
interes, prin emoționalitate. Ar rezulta, astfel, că textul jurnalistic
nu este atât de liber pe cât ne-am aștepta, ci mai degrabă elaborat
pe un calapod care are în vedere o canalizare precisă a mesajului.
Concluzii

1. Densitatea argumentului este scăzută (densitatea lexicală de
19%).
2. Primul cuvânt cu sens independent este pe locul 27,
„România”, un rol central avându-l negația, „nu”, pe locul 7
în ceea ce privește frecvențele generale ale cuvintelor – în
eșantionul primelor 100 cuvinte.
3. Cea mai mare parte a cuvintelor sunt de legătură, ceea ce
denotă intenția vectorilor de a dirija populația țintă mai
degrabă decât de a-l informa așa încât acesta să judece singur.
4. Cuvinte care ne-am aștepta să fie prezente, dată fiind tema,
sunt non-subiecte, prezente printr-o manieră care le face să fie
stinghere, având o prezență la limita absenței. Este cazul
„României Mari” și „Marii Uniri”.
5. Tema de interes pentru presa maghiară ilustrată în Sinteză este
legată de români și unguri din perspectiva Trianonului, dar
aceasta nu are în vedere punțile prilejuite de aniversarea ci,
mai degrabă frustrările și suferințele asociate.
6. Concentrarea puternică a emoționalității pe anumite zone
denotă un discurs jurnalistic controlat.
Etajul negației
Cuvintele antrenate în fraze cu negații (totalitatea
cuvintelor din fraze cu negație) însumează 6048, circa 16% (totalul
cuvintelor în textul analizat este de 36920). Însă, la o analiză mai
atentă a structurii frazei constatăm că aproape jumătate din
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acestea au ca axă negația: conțin cel puțin un termen în acest
sens, mai exact 39,16%.
Aproape jumătate din discursul maghiar privind
Centenarul pe care-l serbează România reprezintă diverse forme de
negare a acestui subiect! Cu alte cuvinte, se deschide un subiect
prin închiderea lui. Centenarul în inflexiunile sale are o pondere de
0,48% în frazele care conțin negație și de 0,09% pe ansamblu.
Observăm că încărcătura negațională a acestuia este foarte ridicată.
Având însă în vedere frecvențele generale ale termenului (0,09%
din total cuvinte), considerăm că „Centenarul” este și el mai
degrabă un non-subiect, alături de „Marea Unire” și „România
Mare”.
Statistic, situația frazelor cu încărcătură negațională este
următoarea:
- 262 de fraze care conțin un termen ce exprimă negația, fraze
ce reprezintă 24,08% din întregul text al Sintezei;
- 107 de fraze care conțin doi termeni ce exprimă negația, fraze
ce reprezintă 9,97% din întreaga Sinteză;
- 43 de fraze care conțin trei termeni ce exprimă negația, fraze
ce reprezintă 4,05% din întreaga Sinteză;
- 12 de fraze care conțin patru termeni ce exprimă negația, fraze
ce reprezintă 1,06% din întreaga Sinteză.
Totalul frazelor care conțin negații reprezintă 39,16%
din totalul frazelor materialului analizat.
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Proporții fraze care conțin negații
fraze cu o negație

24.08

fraze cu două negații
fraze cu trei negații

9.97

60.44
0.4

fraze cu patru negații
fraze cu titlul ce conține 1-2 negații

4.05
1.06

fraze fără negație

Figură 2. Diagrama ponderii negației în discursul Sintezei: aproape 40% sunt
fraze care neagă ceva.

Astfel, din tot conținutul textului analizat, ne confruntăm
cu următoarea situație: 39,56% reprezintă fraze ce conțin categoria
negației (cu 1-4 termeni). Este ca și cum discursul ar reprezenta o
respingere în masă a ceva.
Cuvintele cu semnificație de sine stătătoare în interiorul
frazelor care conțin negații sunt:
1. „nu” (locul 1 din 1000 dintre cele mai frecvente din frazele cu
negație), cu 8,4% din cuvintele din frazele cu negații)
2. „ungar”/„maghiar” și flexiunile acestora, fără „secui” (pondere
2,31%)
3. „român” și flexiunile sale (pondere 2,05%)
4. „România”/„României” (1,55% pondere)
5. „Trianon ”(1,11 % pondere)
6. „trebuie” (imperativul) (0,94%)
Familiile lexicale legate de „secui” însumează 0,51% din
totalul frazelor care conțin negație, iar în total, 0,36%, ceea ce
denotă o puternică încărcătură negativă în raport cu comunitatea în
cauză. Notăm că non-subiectele, cuvintele care conțin unire și
mare, se „bucură” de frecvențe reduse:
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„unire” și „unirea” – 0,07% (locul 481), respectiv 0,05%
(locul 745 din primele 1000 de cuvinte prezente în frazele
cu negație)
„marea” [Unire] și „mare” [România Mare] – 0,25% (locul
46), respectiv 0,08% (locul 329)

Remarcăm din nou focalizarea pe etnicizarea discursului
media, prin axarea lui pe cele două comunități: maghiari și români,
în jurul subiectului Trianon. Mesajul este structurat imperativ,
în cadrul negației, ceea ce denotă o mare presiune împotriva
Trianonului, având ca țintă, respectiv vector, cele comunitatea
română, respectiv pe cea maghiară. Cele mai frecvente cuvinte
din interiorul frazelor ce conțin negații:

Figură 3. Harta lexicală a frazelor care conțin negații, cele mai importante
cuvinte. Remarcăm locul central al lui „NU”, care TREBUIE să producă efecte
în raport cu „TRIANON”, în ceea ce privesc „România” și
„ungurii”/„Ungaria”.
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În momentul în care restrângem frazele care conțin negații
la cele care au cuvinte cu patru litere și peste, obținem următoarea
configurație cu frecvențe mai diminuate, apărând și elemente
legate de dubitativ de tipul „dacă”, „poate”. Desigur, Trianon stă în
continuare sub semnul negației prin „nici”. Devine mai evident că
scopul media maghiare în chestiunea Centenarului este România.
1. „România”/„României” - 1,83% din totalul cuvintelor cu
peste 4 litere inclusiv în frazele cu negație
2. „nici” – 1,43%
3. „Trianon” – 1,30%
4. „dacă” – 1,21%
5. „trebuie” – 1,11%
6. „poate” – 0,97%

Figură 4 Harta lexicală a frazelor care conțin negații, cele mai importante cuvinte
de peste patru litere inclusiv. Remarcăm locul central ocupat de negație prin „nici”
și de „Trianon”. Negația are o pondere și mai mare dacă asociem pe „nici” cu
celelalte cuvinte care neagă: „împotriva”, „război” etc.
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Tabel 2. Oglinda între norii frazelor care conțin negație și ai frazelor alcătuite din
cuvinte cu cel puțin patru litere care conțin negație

Concluzii

1. Negația ocupă o bună parte din totalul discursului maghiar din
presa investigată în privința Centenarului (aproape 40%).
2. Principalul obiect al negației este Tratatul de la Trianon,
urmat de România.
3. Negația comportă un discurs imperativ, analiza înregistrând
ponderi importante ale cuvântului „trebuie”.
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4. Principalul instrument revizionist este comunitatea, în speță
comunitatea maghiară, iar principala țintă, cel puțin la nivelul
discursului analizat, pare a fi comunitatea română.
Etajul cuvintelor-catalizator: „Trianon” și „Trianon 100”
Având în vedere natura subiectului: 100 de ani de la Marea
Unire, am considerat că punctul focal este Trianon. „Trianon 100”
a devenit punct de interes pe parcurs, fiind, cel puțin la o primă
vedere, în textul analizat, de mare interes pentru guvernul maghiar.
Prin cuvinte-catalizator înțelegem cuvinte de interes
pentru public, cu o bună focalizare în discurs, înspre și dinspre
care pot izvorî conexiuni cheie pentru logica acestuia și a
comanditarilor din spatele discursului.
„Trianon”

Cuvântul „Trianon” este înregistrat de 191 ori și reprezintă
0,52% din totalul cuvintelor din Sinteză, fiind pe locul 29, enunțat
ca atare. În analiza semnificațiilor sale, elementul Trianon a fost
urmărit fără „Trianon 100”, având în vedere că, acesta din urmă
părea a avea direcții ușor diferite – trimițând către programe
guvernamentale de acțiune decât la conotații asimilabile altor
categorii de analiză.
Astfel, Trianon fără „Trianon 100” înregistrează 160 de
apariții în textul Sintezei.
Pentru a urmări vectorizarea sau polarizarea termenului,
am urmărit cuvintele din imediata lui vecinătate, de dinainte și de
după el, în fiecare propoziție.
Trianon este „însoțit” de 294 cuvinte atribute în fiecare
frază în care apare. Dintre acestea, cele mai frecvente însoțiri
înrudite au fost grupate în patru categorii plus un cuvânt
independent – comemorare”. Acestea reprezintă 36,39% din totalul
cuvintelor-atribute care însoțesc „Trianon”.
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Astfel, cele mai frecvente asocieri sunt următoarele
categorii/cuvinte independente, după cum urmează:
1. sentimente și conotații negative – 22,45%
2. Trianon ca tratat de pace – 4,42%
3. imperative – 3,4%
4. oficialități maghiare, istorici din Ungaria și România
(maghiari) – 3,4%
5. înrudit cu prima categorie, dar suficient de des cu apariții
independente: „comemorare” – 2,72%
Densitatea semnificațiilor, a atributelor care stau pe lângă
termenul urmărit, „Trianon”, este de 0,94. Densitatea
semnificațiilor reprezintă raportul dintre frecvențele atributelor
(cuvintelor asociate cu cuvântul țintă) și frecvența cuvântului țintă.
Densitatea semnificativă reprezintă încărcătura expresivă
identificată prin categoriile măsurate față de un anumit cuvânt. În
cazul nostru, „Trianon” aproape că nu are apariție în text în care să
nu aibă o conotație. Care este natura dominantă a atributelor lui
Trianon în discursul analizat?
Analizând natura asocierilor, observăm că densitatea
semnificativă este preponderent emoțională, 22,45% dintre
atribute fiind sentimente/conotații negative.
„Trianon 100”

„Trianon 100” – programul academic maghiar care se află
oarecum în oglindă cu „Centenarul” din România, în sensul că este
un program public, are frecvența generală 31.
Discutat sub aspectul de „Trianon 100”, termenul Trianon
capătă conotații speciale, în peste 70% din cazuri fiind asociat cu:
1. cercetarea și cu Academia (aprox. 38% din cazuri),
guvernamentală și academică,
2. la care se adaugă acțiunea instituțiilor guvernamentale
(11,48%),
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3.
4.

proiectele media (8,2%) și
propaganda (13,11%). Foarte interesant este că peste 13%
din frecvențele asociate cu „Trianon 100%” trimit la acest
ultim capitol, la care sunt atașate cuvinte precum:
propagandă,
război
informațional,
„bombă
propagandistică”.

Densitatea semnificațiilor atașate prin atribute lui
„Trianon 100” este de 1,86, dublă față de „Trianon”. Care este
orientarea semnificațiilor asociate? Acțională și de
propagandă.
Dacă termenul „Trianon” este asociat în aproape un sfert
din apariții (22,45%) cu emoționalitatea negativă și doar 3,4%
dimensiune acțională imperativă, vedem că „Trianon 100” este
aproape complet lipsit de emoționalitate, având asociată o direcție
acțională relativ precis conturată: propaganda, războiul
propagandistic. Observăm că densitatea atributelor asociate cu
Trianon 100 este de două ori mai mare decât densitatea
atributelor asociate cu „Trianon”. Acest lucru denotă
preocupare intensă față de chestiune. Analizând natura
cuvintelor, acestea denotă implicarea activă a statului și
academiei maghiare în raport cu Trianon, în cadrul
programului „Trianon 100”.
Concluzii

Analiza celor două formule-catalizator: „Trianon”,
respectiv „Trianon 100”, relevă existența a două tipuri simultane
de acțiune prin discurs la nivelul presei maghiare dedicate
Centenarului Marii Uniri:
1. o dimensiune emoțională, destinată încărcării / vectorizării
afective a cititorului, care se sprijină pe „Trianon”, denominat
emoțional negativ în peste 22% din instanțe
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2. o dimensiune acțională, care este denominată prin expresia
„Trianon 100” și care trimite la cercetarea academică sprijinită
de guvern în circa 38% din instanțe
Identificarea acestor două direcții de propagare
demonstrează că preocuparea maghiară pentru Centenar este atent
monitorizată și canalizată, inclusiv prin polarizarea emoțională.
Etajul emoționalității
Acesta a fost deja pomenit la analiza cazurilor „Trianon” și
„Trianon 100”. O primă cartografiere a emoționalității aferentă
unei palete mai largi de cuvinte scoate la iveală noi dimensiuni ale
acesteia. Astfel, vom ordona cuvintele funcție de cantitatea și
polarizarea emoțională.
Per total, cuvintele cu încărcătură emoțională acoperă
0,89% din totalul de cuvinte folosite în Sinteza privind Centenarul
Marii Uniri. Vom discuta mai jos despre structurarea acestora în
interiorul acestui eșantion.
Cuvintele care au atașate emoționalitate semnificativă sunt,
în ordine descrescătoare – din cuvintele care sunt purtătoare de
emoții. Le prezentăm alăturat cu ordonarea lor funcție de
încărcarea emoțională negativă:
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Tabel 3 Comparație între reprezentarea cuvintelor încărcate cu emoționalitate,
ordonate după ponderea lor în totalul cuvintelor cu emoționalitate atașată și
reprezentarea cuvintelor ordonate după încărcătura emoțională negativă.
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100

94,44
92,31
90,79
82,14
72,22
71,43
66,67

0,91
22,26
16,46
3,96
23,17
8,54
5,49
10,67
1,83

Trianon
România/Guvernul
României/politicieni români
Relația România-Ungaria
maghiar
Ungaria/Budapesta
Transilvania/Ardeal
centenar
secui/ținut secuiesc

98,63
94,44
71,43
82,14
100
72,22
92,31
66,67
100

16,46
10,67
8,54
6,71
5,49
3,96
1,83
0,91

România/Guvernul
României/politicieni români

centenar

Ungaria/Budapesta

Român/i

Transilvania/Ardeal

Relația România-Ungaria

secui/ținut secuiesc

Marea Unire/Unire

98,63

100
6,71

Român/i
Marea Unire/Unire

90,79

22,26

% din cuvinte cu încărc. din care orientare
negativă (pondere)
emo.

23,17

cuvinte care au atașate
emoții

Trianon

% din cuvinte din care orientare
negativă (pondere)
cu încărc.

ORDONATE DUPĂ ÎNCĂRCĂTURA NEGATIVĂ

maghiar

cuvinte care au atașate
emoții

ORDONATE DUPĂ % TOTAL EȘANTION

Observăm că cei mai încărcați emoțional termeni din
populația cuvintelor conexate cu emoționalitatea sunt: „maghiar”,
„Trianon” și „România” (cu guvernul și politicienii săi). Dar cele
mai negativ încărcate cuvinte sunt cele referitoare la români, la
Marea Unire și la Trianon, unde polarizarea este de 100% pentru
primele două și 98,63% pentru al treilea. În a doua jumătate a
următoarei decile, între 90 și 94%, ca încărcătură negativă se află,
în ordine: România cu guvernul și politicienii săi, urmată de relația
România-Ungaria și maghiarii. Trebuie precizat că relația românomaghiară are însă o frecvență nesemnificativă, de doar 3,96%. Ni
se confirmă statutul de discreditare prin tratarea ca nonsubiect pentru Marea Unire – care este încărcată negativ
100%, deși nu are decât o prezență de 0,91%.
Stigmatizare?
„Nu putem uita de Trianon, deoarece campania inumană împotriva
maghiarimii şi a Ungariei este în curs de derulare şi în prezent, naţiunea
noastră este în permanenţă supusă umilinţei, sunt şi acum aceiaşi cei
care se aliază şi poartă război împotriva noastră”31.

Chiar dacă restrânsă ca frecvență, intensitatea negativă
foarte puternică a emoționalității atașate cuvintelor precum
„maghiar,” „Transilvania”, „secui” ne trimite la ipoteza
autostigmatizării maghiarilor, respectiv a încărcării cu sentimente
negative a ceea ce trimite la românesc, români, etc.
Stigmatizarea se referă la o scăzută stimă de sine, la
discreditare 32 care are legătură cu distanța dintre identitatea
virtuală și cea actuală 33 . Elementul de blocaj este legat de
complexul Trianon–români, termenii respectivi având atașate
31

Extras din publicația „Haromszek” din 06.06.2017, Farkas Reka.
Erving Goffman, Stigma: notes on the management of spoiled identity, Simon
& Schuster, 1963, p. 109.
33
Ibidem, p. 40,
32
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sentimente negative de 100%. Comunitățile aflate sub imperiul
stigmei sunt caracterizate de o psihologie negativă foarte
comprimată, oricând pregătită pentru o canalizare rapidă a
frustrărilor acumulate.
La o analiză mai detaliată privind încărcătura
emoțională atașată termenilor de „România Mare” și „Marea
Unire” a reieșit cea mai mare densitate semnificativă față de
ceilalți termeni analizați: 5. Ne amintim că densitatea atributelor
(densitatea semnificativă) față de Trianon era de 0,94, față de
Trianon 100 era de 1,86.
Concluzii

Pe ansamblu, date fiind dimensiunea foarte mică a
sectorului încărcat emoțional din discursul analizat și polarizările
din interiorul acestuia, vom putea spune că exprimarea jurnalistică
este săracă în emoționalitate. În cuprinsul materialului analizat
doar 0,89% din cuvinte vectorizează emoționalitatea. Textul este
încărcat emoțional compartimentat, în zone precise. Ar rezulta că
demersul jurnalistic este scris mai degrabă după un șablon, în care
jurnalistul și cititorul sunt sub beneficiu de inventar în raport cu un
obiectiv față de care actorii sunt mai curând înregimentați decât
atașați. Acest aspect trimite cu gândul la componenta „Trianon
100”, lipsită de emoționalitate.
Referitor la cele mai active sentimente, acestea privesc, în
ordine: maghiarii (23,17%) Trianonul, (22,26% din cuvintele
încărcate de emoționalitate), România–guvernul și politicienii săi
(16,46%). La mare distanță urmează referirile la Centenar
(10,67%), Ungaria/Budapesta (8,54%), români (6,71%),
Transilvania (5,49%), Ungaria (3,96%).
Orientarea „activismului sentimental” este, însă, covârșitor
negativă: aproximativ 90% din cuvintele sentimentalizate sunt
negativ valorizate. Presa maghiară este afectată cel mai mult de
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Trianon (98,63% din frecvențele acestui termen au conotații
emoționale negative), aspect care confirmă analiza generală de la
început; chiar calitatea de a fi maghiar pare a fi o problemă:
90,79% . După Trianon, cele mai multe sentimente negative sunt
atașate la, sau față de: România/Guvernul României (94%),
relațiile România-Ungaria (92%), maghiar (91%), Ungaria (82%),
Transilvania (72%), Centenar (71%). Desigur, Marea Unire are
100% conotații negative, ca și românii.
Densitatea absolută și aproape absolută a emoționalității
negative atașate unor termeni ca „român”, „Marea Unire”,
„Trianon” trebuie să fie un semn de avertizare pentru instituțiile
interesate de situația păcii sociale, de premisele acesteia. Din
analiza de presă supusă atenției reiese că discursul este absolut
negativ pe chestiuni de care România se preocupă prea puțin sau
deloc: relația cu comunitatea maghiară, punțile către aceasta.
În final, mai rezultă că multitudinea de compromisuri
politice făcute în toate domeniile până acum în chestiunea
etnică în județele controlate de facto de formațiunile maghiare
nu par să fi avut vreun efect, dimpotrivă, au alimentat
atitudinea negativă la adresa țării și a locuitorilor acesteia,
indiferent de etnie, dar mai ales la adresa românilor și a
guvernului.
În loc de concluzie
Suntem convinși că transformarea unui text în imagine este
mai grăitoare despre sensul real al acestuia decât analizele lui
statistice. Tocmai de aceea, vom reda cele două instanțe ale
textului Sintezei presei maghiare pe marginea Centenarului:
formula brută, prin care mesajul maghiar apare publicului și
conținutul real, pe care-l distribuie dirijat, dincolo de aparențe.
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Tabel 4. În stânga avem mesajul aparent (primele cele mai frecvente 100 de cuvinte în
Sinteza presei maghiare privind Centenarul 2017-2018). În dreapta avem mesajul real
(primele 100 cele mai frecvente cuvinte după eliminarea cuvintelor fără semnificație,
privind Centenarul 2017-2018)
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Radu Baltasiu
Rezumat
În lucrarea de față, vom propune spre discuție pentru început
semnificația Crucii de pe Muntele Caraiman, ca simbol al dăinuirii
sacrificiale peste teroarea istoriei. În an Centenar, Crucea Eroilor
Neamului este alături de Catedrala Mântuirii Neamului, o mărturisire
palpabilă a Marii Uniri. Vom puncta de asemenea, rolul fundamental pe
care l-a avut armata, aceasta fiind instrumentul prin care statul român sa împlinit. Trebuie spus că armata se află în strânsă legătură cu unitatea
națională, fără de care, existența unui stat nu ar fi posibilă. Vom vorbi în
acest material și despre doctrina Wilson, care alături de Armata
Română, constituie cei doi mari piloni ai Marii Uniri, fiindcă prin
principiul numit „dreptul popoarelor la autodeterminare”, a creat
ordinea europeană în care ne aflăm și astăzi. Conștiința importanței
unității naționale este arma utilizată de armată, pe care o mai numim și
demnitate națională și care, potrivit lui Platon, încadrează armata în
categoria vitală a paznicilor ordinii cetății. Completările necesare la
Strategia națională de apărare, reprezintă punctul central al acestei
lucrări, fiindcă există câteva subtilități de substanță care trebuie avute în
vedere. Una dintre acestea o reprezintă absența noțiunii de „diaspora”,
dar și trimiterile la comunitățile istorice românești. Altă subtilitate e
reprezentată de lipsa vreunui aliniat referitor la integrarea celor două
state ale aceluiași popor, Republica Moldova și România. Strategiei
propuse îi lipsește: comunitățile românești, cultura și munca națională,
dar și știința muncii. În finalul articolului, vom propune câteva
completări ale Strategia națională de securitate, fără de care România
nu-și poate dobândi credibilitatea.
Cuvinte-cheie: cruce, unitate națională, demnitate națională, Doctrina
Wilson, Strategia națională de apărare.

Abstract
In the present paper, we will propose for the beginning the meaning of
the Cross on Mount Caraiman as a symbol of the persistence of sacrifice
over the terror of history. In Centenary Year, the Cross of the Heroes is
alongside the Cathedral of Salvation of the Nation, a palpable testimony
of the Great Union. We will also point out the fundamental role the army
has had, which is the instrument by which the Romanian state has been
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fulfilled. It must be said that the army is in close connection with the
national unity, without which, the existence of a state would not be
possible. We will speak in this material about Wilson's doctrine, which
together with the Romanian Army, is the two pillars of the Great Union,
because by the principle called "the people's right to self-determination"
created the European order in which we are still today. The
consciousness of the importance of national unity is the weapon used by
the military, which we also call national dignity and which, according to
Plato, puts the army in the vital category of the guards of the city's order.
The necessary additions to the National Defense Strategy are the central
point of this work, because there are several subtleties of substance to be
considered. One of these is the absence of the concept of "diaspora", but
also the references to the Romanian historical communities. Another
subtlety is the lack of any alignment regarding the integration of the two
states of the same people, the Republic of Moldova and Romania. The
proposed strategy lacks: the Romanian communities, culture and national
work, but also the science of labour. At the end of the article, we will
propose some completions of the National Security Strategy, without
which Romania can not acquire its credibility.
Keywords: cross, national unity, national dignity, Wilson Doctrine,
National Defense Strategy.

Cea mai înaltă34 - înălțătoare Cruce pentru români
Dedicată „întru slava şi memoria eroilor prahoveni căzuți
în Primul Război Mondial, 1916-1918, pentru apărarea patriei” –
așa cum scrie pe soclu, Crucea de pe Caraiman a ajuns să
simbolizeze eroismul Armatei Române și, în general, al realizării
României Mari.
Crucea Eroilor Neamului de pe Caraiman – munte sacru cu
conotații hiperboreene (Mâna Cerului35), nu a fost ales întâmplător
34

Andrei Berinde, „Crucea de pe Caraiman, un monument misterios, desemnată
cea mai înaltă cruce din lume amplasată pe un vârf montan”, în
Revista Historia, [2018], disponibil la adresa www.historia.ro/sectiune/general/art
icol/crucea-de-pe-caraiman-un-monument-misterios-desemnata-cea-mai-inaltacruce-din-lume-amplasata-pe-un-varf-montan.
35
Vasile Lovinescu, Dacia hiperboreeană, București, Editura Rosmarin, 1996, p.
32: „La Romani, în cele mai vechi inscripții și în Cântările Saliene, Cerul apare
sub numele de Caelus Manus. Kerus Manus sau Duonus Cerus. Or, în România se
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ca loc al celei mai înalte cruci din România, la încheietura
Carpaților cu vederea Dunării, a Transilvaniei cu Vechiul Regat.
Avem, iată, bucuria de Înălțarea Sfintei Cruci36, semnul acesta al
dăinuirii sacrificiale peste teroarea istoriei să se reaprindă, prin
grija Armatei Române. Se spune că, atât de aproape de cer, doar
brâncușiana Coloană a Infinitului mai trimite în Univers atât de
frumos vibrațiile credinței românești37.
Decăzută odată cu slăbirea sentimentul de noi al societății,
restaurarea monumentului la inițiativa Ministerului Apărării
Naționale ne arată că România, în an de Centenar, izbutește să se
recompună. Altfel, prinsă în jocuri mărunte, România lui 2018

găsesc nume aproape identice Căli-man, Carai-man, Domnul Cer, date unor
Munți sacri ca și unor Ființe. Există în România trei Munți Caraiman și patru
Căliman și toți sunt munți sacri. Cel mai important dintre Călimani este denumit
și «Tronul lui Dumnezeu» ... . În poezia populară Cerul este adorat ca divinitate.
Este «Cerul Sfânt», «Domnul Cer» (Duonus Cerus), «Cerul Înalt», «Bunul Tată»,
Caraiman-ul (Cerus Manus) ne apare ca «Domnul tunetului și al fulgerului», ca
«Marele și puternic Judecător al lumii».. Așadar, în tradițiile românești Călimanul
desemnează în același timp o Ființă și un Munte.
36
Ziua Sfintei Cruci, 14 septembrie 2018, a coincis cu deschiderea
„Manifestărilor dedicate comemorării Primului Război Mondial a celebrării marii
Uniri și a 90 de ani de la inaugurarea Crucii Eroilor Neamului de pe Vârful
Caraiman”, organizate de către Ministerul Apărării Naționale prin Secretariatul
General.
37
Ziarul Adevărul, „VIDEO „Daţi un Ban pentru Caraiman!”. Află cum vor
arhitecţii să salveze Crucea Eroilor Neamului”: „Arhitectul Liviu Gligor arată că
monumentul de pe Caraiman are unele asemănări cu Coloana Infinitului a lui
Constantin Brâncuşi şi poate fi considerat la fel de important pentru colecţia
românească a arhitecturii de fier din perioada 1850-1940: ambele au fost
executate de specialişti români, sunt realizate din feroaliaje produse la Reşiţa şi au
înălţimi foarte apropiate - Coloana Infinitului - 29,33m, Crucea de pe Caraiman30,86 m. De asemenea, ambele au fost create în perioada interbelică: Coloana
Infinitului între 1936-1938, iar Crucea de pe Caraiman între 1926 şi 1928. Sunt
amândouă monumente dedicate eroilor neamului.”, 12 noiembrie 2011, articol
disponibil la adresa de internet: https://adevarul.ro/news/eveniment/video-datiban-caraiman-afla-vor-arhitectii-salveze-crucea-eroilor-neamului1_50ad35de7c42d5a66390cf23/index.html.
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mărturisește palpabil Marea Unire prin Catedrala Mântuirii
Neamului și Crucea Eroilor.
Crucea de pe Caraiman stă mărturie că între stat și
societatea de țărani de la 1918 legătura era indisolubilă. Iar această
legătură s-a numit idealul național al Marii Uniri. Armată-țăranstat-ideal național-cruce-rege-regina Maria, sunt termenii cheie
prin care putem înțelege Marea Unire și monumentul închinat
eroilor de pe Caraiman: armata a fost instrumentul prin care statul
român s-a împlinit, realizând idealul social al Marii Uniri; armata
era alcătuită în special din țărani, ca și societatea. De aceea, nu în
ultimul rând trebuie să vedem Crucea închinată țăranului român.
Canalizat militar și extraordinar mobilizat de regina Maria, omul
acesta frumos a constituit principala forță militară a Țării. Statul
român nu a fost și nu este doar o construcție civică, ci una
etnopolitică. Aceasta e o trăsătură pe care ar trebui să știm să o
transmitem mai bine partenerilor noștri din Occident, pentru care
națiunea este o construcție ideologică, civică. Pentru că tocmai
această trăsătură, care exprimă legătura indisolubilă dintre stat și
societate, trebuie să fie temelia Strategiei Naționale de Securitate.
Câteva cuvinte despre legătura dintre Armată și Unitatea
națională. Doctrina Wilson
Eminescu arată că unitatea națională este condiția
principală de existență a unui stat. Referindu-se la AustroUngaria, el demonstrează cu 50 de ani mai înainte că prăbușirea
acesteia era inevitabilă, chiar dacă avea instituții moderne, pentru
că „îi lipseşte condiţia principală a unui stat, unitatea naţională, şi
cu toate acestea are justiţia şi administraţia cum se cade, negoţ,
industrie, ba chiar o mişcare ştiinţifică destul de însemnată” 38 .
38

Mihai Eminescu, Opere, vol. IX, București, Editura Academiei Române, 1980,
p. 163.
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România și-a încheiat (relativ 39 ) acest ciclu fundamental al
întemeierii statului la 1918. Iar armata română dimpreună cu
principalul ei purtător de steag – țăranul, a fost principalul făuritor
al României Mari.
Marea Unire a avut doi mari piloni: Armata și Doctrina
Wilson. Le vom prezenta succint, după ce vom reaminti
importanța rolului unității naționale în raport cu poporul.
Care este funcția unității naționale în raport cu civilizația
unui popor? Unitatea națională, scrie Nicolae Bălcescu, unul dintre
cei mai importanți doctrinari ai Revoluției române de la 1848, prin
care România a început un masiv proces de sincronizare cu
Occidentul, este condiția libertății personale și naționale. Cu alte
cuvinte, condiția libertății individuale este cupola protectoare a
statului, ca focalizare a intereselor personale pe suport etnocultural
și politic. Democrația este neapărat și etnopolitică, cuprinde
dreptul popoarelor la autodeterminare – principiu de altfel
proclamat de SUA la 1918 („doctrina Wilson”). Dreptul, arăta
Bălcescu cu aproape 100 de ani mai înainte, presupune unitatea
națională. Și fără drept nu putem vorbi de civilizație, dreptul fiind
baza ordinii sociale. Dacă Unirea lui Mihai ar fi dăinuit, România
ar fi intrat în ordinea civilizației moderne deodată, dacă nu mai
înainte de o serie de popoare occidentale, pentru că:
„De atunci, naţia română, încunjurând toate nenorocirile ce o bântuiră în
urmă, s-ar fi constituit în întregimea drepturilor sale, în unitatea şi
libertatea sa şi s-ar fi apucat a îndeplini cu putere mare misia de liberare
şi civilizare ce providenţa i-a menit în orientul Europei”40.

39

Relativ pentru că la 1918 rămân comunități importante românești, compacte,
fără statalitate românească: cele istorice din Maramureș, Timoc și Banatul
Sârbesc, macedoromânii.
40
Nicolae Bălcescu, Românii supt Mihai-Voievod Viteazul, Chişinău, Editura
Litera, 1998 [1849], p. 352.
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În ordinea internațională instituită prin tratatele de pace de
la Versailles, acest principiu descris atât de viu de Bălcescu a fost
numit „dreptul popoarelor la autodeterminare”. Acesta este prezent
explicit în Doctrina Wilson care a creat ordinea europeană în care
ne aflăm și astăzi. În ianuarie 1918, președintele American
Woodrow Wilson adresa Congresului vestitele 14 puncte ale
Principiilor păcii. Punctele X și XI ale Principiilor privesc direct
România sub aspectul evacuării de către trupele de ocupație ale
Puterilor Centrale și, chiar mai important, din perspectiva
drepturilor popoarelor din Imperiul Austro-Ungar la
autodeterminare. Trebuie precizat că acesta presupune libertatea
personală, democrația și suprapunerea dintre frontiera etnică și
cea politică, acestea fiind, în esență, componentele care fac
posibilă autodeterminarea națională: condiția legitimității ocupării
unui teritoriu este locuirea sa din vechime de o masă etnică
semnificativă și nu poate fi pace dacă nu există ordine internă prin
respectul libertăților personale. În februarie 1918, președintele
Wilson se adresează din nou Congresului, răspunzând solicitărilor
cancelarului German și ministrului de externe austro-ungar –
contele Czernin. Cu acest prilej, Wilson declară că:
„«autodeterminarea [popoarelor] nu este doar o expresie. Este un
principiu imperativ pe care oamenii de stat îl vor ignora cu riscul pieirii
lor. Nu putem avea pacea doar prin aranjamente și conferințe de pace.
Aceasta nu poate fi rezultatul asamblării prin înțelegeri între statele
puternice. ...”41.

41

„«Self-determination» is not a mere phrase. It is an imperative principle of
actions which statesmen will henceforth ignore at their peril. We cannot have
general peace for the asking, or by the mere arrangements of a peace conference.
It cannot be pieced together out of individual understandings between powerful
states.” „President Wilson's Address to Congress, Analyzing German and
Austrian Peace Utterances” (Delivered in Joint Session, February 11, 1918), 11
February,
1918,
disponibil
la
adresa
de
internet:
www.gwpda.org/1918/wilpeace.html.
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Autodeterminarea, presupune, iată, o nouă ordine
internațională întemeiată pe respectul dreptului popoarelor și pe
mecanisme transparente. Pacea nu poate fi asigurată prin înțelegeri
pe sub masă între marile puteri, este cea de a doua mare inovație a
doctrinei wilsoniene, atașată noțiunii de autodeterminare.
În felul acesta, înțelegem cum Armata Română și Doctrina
Wilson sunt cei doi mari piloni ai Marii Uniri.
Unitatea națională presupune alte componente, dintre care, după
cum vom vedea, demnitatea națională este e mare importanță.
Armata și demnitatea națională
Care este rolul Armatei în raport cu Unitatea națională?
Nicolae Bălcescu arăta că nu se poate unitate națională fără o
„sabie puternică”. Iată ce scrie Nicolae Bălcescu despre
sentimentul național și primul exponent modern, Mihai Viteazul:
„Marea idee a unității naționale era dar pe acele vremi un sentiment
popular. În ochii poporului, ea era aceea ce e astăzi un drept și o datorie,
singurul mijloc d-a se mântui de supt stăpânirea streinilor, d-a intra în
întregimea drepturilor sale naționale și d-a le păstra nevătămate de
bântuirea dușmanilor. Spre a o realiza, ce trebuia oare? O sabie
românească puternică. Românii acum găsise aceasta. În capul Țării
Românești sta un domn român tânăr, îndrăzneț, ambițios, cu minte
înaltă, cu inima aprinsă spre fapte vitejești, vestit și meșter în
războaie”42.

Conștiința importanței unității naționale este arma pe care
o numim și demnitate națională. De ce vorbim despre demnitate?
Dacă suntem de acord cu Platon că ordinea în stat, republica, se
întemeiază pe ordine, iar ordinea înseamnă ritm, armonie, fiind o
chestiune și de ordine interioară, a insului și a corpurilor
profesionale, atunci vom înțelege rolul vital al armatei în difuzarea
42

Nicolae Bălcescu, Românii supt Mihai-Voievod Viteazul, Chişinău, Editura
Litera, 1998 [1849], Cartea a III-a, „Servagiu (dechemvrie 1595, aprilie 1599)”,
cap. XXI.
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demnității naționale. În logica lui Platon, armata face parte din
categoria vitală a paznicilor ordinii cetății, fiind corpul social cel
mai important după cel al conducătorilor. Meseria aceasta de
gardian al ordinii este pentru cei aleși, păstrătorii „armoniei
frumoase” ai societății, care este tocmai demnitatea națională.
Armata, deci, este garantul demnității naționale. Aici avem mult de
lucru, Armata Română având a defila doar între flamura națională
și pe sub Arcul de Triumf al nostru sau al prietenilor, nu printre
prăjituri43, cum s-a întâmplat zilele trecute la Sfântu Gheorghe. De
aceea, spunem noi, se impune reluarea unor cicluri de pregătire
specială în acest sens.
Și iată cum ajungem la componenta strategică a demnității
naționale: etnopolitica. Ce este etnopolitica? Este factorul etnic,
corelația dintre geografia pe care este așezat un stat cu interesele
acestuia. Regăsim principiul ordinii versailleze al doctrinei
Wilson, fără de care Europa intră în haos.
Ciclul făuririi statului român coincide cu împlinirea
demnității naționale, prin suprapunerea relativă dintre factorul
etnic și cel politic: Marea Unire de la 1918. Nicolae Bălcescu este
printre primii care arată că Unirea este un imperativ strategic al
eliberării naționale. Referindu-se la Mihai Viteazul, Bălcescu scrie
că acesta era conștient de faptul că Unirea era o astfel de
necesitate: nu poți ține Carpații fără linia Dunării:
„Pentru Ţara Românească, lupta cu o armie ce vine dinspre Dunăre e
peste putință de nu va putea a se rezema în siguranță în munți. Alianța
Transilvaniei, în acest caz, îi este dar neapărată”44.

43

Dan Tănasa, „Cine și-a bătut joc de armata română? La Sfântu Gheorghe
defilare printre ... colaci secuiești”, Dan Tănasă Blog, 11 septembrie 2018, articol
disponibil la adresa de internet: www.dantanasa.ro/cine-si-a-batut-joc-de-armataromana-la-sfantu-gheorghe-defilare-printre-colaci-secuiesti/
44
Nicolae Bălcescu, Românii supt Mihai-Voievod Viteazul, Chişinău, Editura
Litera, 1998 [1849], p. 209.
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Toate acestea sunt parte ale sentimentului și conștiinței
sintetic numite demnitate națională, al cărei păstrător este Armata
Română. De altfel, oricare dintre categoriile de forțe ale Armatei
are ca element purtător, factorul etnopolitic, aspect foarte vizibil
integrat în jurământul militar:
„Jur credință Patriei mele, România!
Jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții.
Jur să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare.
Așa să-mi ajute Dumnezeu!”45.

Programele de înzestrare cu armament sunt bune. Dar
trebuie reinițializat și un program special care să întărească
demnitatea Armatei. Aceasta pentru că noțiunea de demnitate
națională este centrală în raport cu următoarele componente
strategice ale actului militar:
- Psihologia apărării – de ce să îmi dau viața?
- Ca factor de descurajare militară, în componenta de battle
readiness – componenta morală – asigură motivația, la rândul ei
baza pregătirii foarte bune de luptă, în orice moment.
- Justificarea utilizării forței ca act al suveranității naționale – în
ce condiții și de ce se poate folosi forța pe teritoriul național de
către organele în drept, inclusiv Armata?
- Aprecierea corectă a contextului geopolitic internațional în care
este amplasată România, cu coloraturi etnice diverse, inclusiv
românești – care este rolul României în ordinea internațională,
în raport cu ce reper?
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Rezumat
Prezentul material pune în discuție lipsurile Strategiei Naționale de
Apărare a României identificate în materie de conținut și atrage
atenția asupra faptului că dimensiunea națională a dispărut cu totul
din discuție, în special în problematica românilor de pretutindeni.
Pentru că vocația geopolitică a României depinde de asumarea
comunităților românești din afara frontierelor, documentul oficial
devine, în sine, un risc la adresa securității naționale.
Cuvinte cheie: securitate națională, diaspora, strategie, comunități
istorice
Abstract
The article discusses the gaps found in the National Defence
Strategynat the level of its contents and highlightes the fact that the
national dimension dissapeared is completly out of the question,
especially regarding the issue of the Romanian communities abroad.
Due to the fact that Romania`s geopolitical vocation depends on the
safekeeping of its diaspora and historical communities, the official
document becomes, itself, a risk at the national security.
Keywords: national security, diaspora, strategy, historical
communities
Cuvinte de început
Ne aflăm în fața unui concept de „securitate națională
extinsă”48. După cum este operaționalizat, am fi avut bănuiala că
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trimite la problematica „securității societale” (securitatea statului
se întemeiază pe asigurarea funcționării instituțiilor care deservesc
cetățenii), însă conceptul propus pune accent mai degrabă pe
instituțiile implicate direct în apărare și doar tangențial face
trimiteri la alte elemente vitale ale securității societății.
Înțelegem prea bine preocuparea pentru eradicarea
corupției, baza pentru asigurarea unei predictibilități strategice a
României, în contextul în care țări ca Grecia, Ungaria, Macedonia,
Serbia sunt cuprinse în diferite formule de instabilitate politică: de
la extrema stângă (Grecia) până la încercări de extrema dreaptă
paradoxal antiliberale (Ungaria), de la un straniu neomaoism
istoric (Macedonia) până la resuscitarea cenzurii (Serbia) etc. Dar
dacă România este să devină cu adevărat o platformă stabilă, sunt
câteva subtilități de substanță care trebuie avute în vedere.
Chiar dacă vorbim despre „extinderea” conceptului de
„securitate națională”, putem observa faptul că cele 23 de pagini
ale Strategiei nu fac nici o referire la „diaspora” și aflăm o singură
trimitere la comunitățile istorice românești
punctul 58 – „protejarea drepturilor comunităților românești și a
activităților economice derulate în Zona Economică Exclusivă a
României la Marea Neagră” la „Riscuri”/„Instabilitatea regională”49.

Aceasta în condițiile în care 10 milioane de români se află
în afara frontierelor.
Este adevărat, la un moment dat, Strategia trimite la ideea
de mai jos, însă „promovarea” este arondată „planului intern”:
„promovarea identității naționale, inclusiv prin prezervarea și
valorificarea patrimoniului cultural și natural, precum și prin încurajarea
responsabilă a domeniilor de excelență”50,
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Despre R. Moldova se discută dintr-o singură perspectivă,
ca și când spațiul basarabean nu ar avea nici o legătură istorică și
de sânge cu România:
„susținerea parcursului european al Republicii Moldova”51.

Nu există niciun alineat legat de integrarea celor două state
ale aceluiași popor.
Aceste absențe sunt cu atât mai notabile cu cât în capitolul:
„2.3. Mediul de securitate regională”, scrie că „nivel[ul] regional și
subregional, [este] mediul în care România își apără și promovează
valorile, principiile și interesele”.

Orice strategie este alcătuită din obiective și mijloace.
Strategia propusă este lipsită de principalul mijloc de acțiune
regională a României și a aliaților săi: comunitățile românești. Mai
mult, ignoră obligația de le proteja. Aceasta în condițiile în care
Strategia afirmă că între principiile sale de bază se află „coeziunea
civică și afirmarea identității naționale”52.
Un alt element major care lipsește din strategie este rolul
culturii, al culturii naționale și, nu în ultimul rând, un alt capitol
complet ignorat este munca națională – producția, serviciile etc.
Nu ne dăm seama ce fel de securitate asigură prezenta
Strategie dacă aceasta nu face o referire sistematică la știința
muncii. Această știința, parte a culturii, cuprinde ideea de muncă
(care asigură subzistența societății), de cultură (ce reprezintă
aspectul definitoriu al societății care permite integrarea acesteia în
contemporaneitate, în circulația universală a valorilor) și de
comunitate (care reprezintă, în definitiv, obiectul oricărei politici și
rațiunea de a fi a acesteia). Nu e clar din ce resurse vor putea crește
capabilitățile de apărare ale României, dacă factorii constitutivi,
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fondul care asigură forma numită apărare, nu se bucură de atenția
cuvenită.
În cele ce urmează vom face trimiteri la ultimul aspect al
Strategiei, la chestiunea comunității sub forma comunităților
istorice și a diasporei.
Putem considera că stilul acesta concis al Strategiei este
preluat din alte surse, precum Strategia națională a SUA, unde
singura referire la cultură, de pildă, trimite la provocările venite
din diferite spații și culturi de interes pentru SUA. Însă, cazul
României conține o serie întreagă de priorități restante, între care
cele mai importante sunt cele enunțate mai sus, iar imitația stilului
nu poate aduce după sine și un conținut/context similar. Din acest
motiv, nu credem că trecerea cu vederea a elementelor vitale
pentru o țară ca România poate fi soluție de securitate, ci
dimpotrivă, o breșă de securitate.
În concluzie, Strategia supusă atenției de președinte este
relevantă numai din perspectivă militară, fără a atinge fondul
problemei securității naționale. Discuția despre economie,
restrânsă în special la chestiunea energetică, despre diplomație și
educație, chiar dacă binevenită, este marginală și fără conexiuni
precise cu noțiunea de identitate națională.
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Vocația geopolitică a României depinde de asumarea
comunităților românești din afara frontierelor

Figură 1. Coperta Romulus Seișanu, România, „Atlas istoric, geopolitic,
etnografic și economic”, București, Universul, 1936, după ediția din 2000,
Asociația Română pentru Educație Democratică

Romulus Seișanu, în Atlasul istoric, geografic, etnografic
și economic al României (2000, [1936]), ne atrage atenția
că primul lucru care contează în gândirea unui stat este amplasarea
lui în spațiu. Care este ideea spațială a identității naționale? În
cazul României, ideea nu poate fi decât aceea de punte între
vectorii mari de forță. România va realiza această funcție cu
precădere prin două instrumente: cultura și comunitățile istorice.
Cultura română este prin excelență o cultură-punte, așa cum
demonstra Vulcănescu în Dimensiunea românească a
existenței (1943) sau, mai târziu, Noica în Devenirea întru ființă
(1981). Înțelegem de aici că puterea societății românești și,
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implicit a statului român, constă în bună măsură în asumarea
caracterului de cultură-punte prin comunitățile istorice. Orice
politică de securitate este obligată să ia în seamă cultura și vectorul
demografic al acesteia – poporul român cu vocația sa de placă
turnantă europeană în Sud-Estul Europei.
„Prezența etnicilor români în profunzimea spațiilor balcanice conferă
Statului român funcții balcanice, în convergență cu celelalte state
balcanice și central europene, după cum prezența lor ca popor la
Dunărea de jos și deopotrivă la Dunărea de mijloc conferă aceluiași
Stat funcții central-europene, în vreme ce prezența lor ca popor unitar,
în ciuda bistatalității actuale, în vecinătatea apropiată a Răsăritului
ucraino-rus conferă aceluiași Stat funcții ponto-baltice. În fine, prezența
românilor în profunzimea spațiului ponto-caspic conferă, aceluiași Stat
funcții într-un spaţiu care include zona pontică şi, într-o măsură, zona
caucaziano-caspică”53.

Comunitățile istorice și Diaspora

Românii din afara granițelor se împart în diaspora și
comunități istorice.
Comunitățile istorice reprezintă grupuri etnice românești
cu vechime istorică, fiind anterioare formării statelor actuale pe ale
căror teritorii trăiesc. Există spații unde situația de facto este foarte
dificilă pentru comunități, în special în vecinătate, în țări ca
Bulgaria, Serbia (Timoc), Grecia – unde românii/vlahii/aromânii
nu sunt recunoscuți ca minoritate și nu au nici un fel de drepturi ca
minoritate națională. Există state din vecinătate și Balcani unde
românii sunt supuși de facto unor presiuni asimilaționiste mai mult
sau mai puțin pregnante: Ucraina, Ungaria, Albania, Macedonia,
chiar dacă sunt recunoscuți ca minoritate sub diferite forme și în
diferite grade sub standardele României și ale UE.
Diaspora reprezintă grupurile etnice românești de tip
migratoriu relativ recent sau mai vechi. Diaspora recentă este de
53
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tip lucrativ-sezonier, adesea cu un nivel de pregătire de nivel
mediu, concentrată în state precum Italia și Spania, apoi în Marea
Britanie și Germania. Numărul lucrătorilor este de ordinul
milioanelor, constituind circa jumătate din forța de muncă activă a
României, cu o contribuție foarte importantă la intrările de valută
ale României, prin sume de ordinilor miliardelor de euro pe an.
România are și o diaspora de tip politic-cultural, în special cea de
după cel de-al doilea război mondial. Aceasta este localizată în
special în Franța, Statele Unite, dar și în Italia, Spania etc.
Diaspora politico-culturală poate fi unul dintre cei mai buni
ambasadori în probleme care reclamă rafinament și un nivel ridicat
de competență culturală – ne referim în special la fenomenul
rețelelor bunăvoinței, atât de importante în sec. XIX-XX pentru
apariția României ca stat modern.
De ce România trebuie să se îngrijească de ei? Primul
răspuns este simplu: pentru a se îngriji pe sine. România
are obligația legală de a se îngriji de toți cetățenii săi. Aici apare o
nouă problemă: aceea a acordării cetățeniei. Clasa politică a
„scăpat” parțial de această grijă, prin omisiune istorică: România e
printre puținele state dintre vecini care nu a acordat cetățenia la
solicitare tuturor etnicilor români, ci doar celor care au făcut parte
din România Mare, și aceasta cu mare greutate. Dintr-un foc,
câteva milioane de
români
au
fost
lăsați de izbeliște de
România din punctul de vedere moral șipragmatic – care, din
punct de vedere geopolitic, este cunoscut sub denumirea de „Patria
Mamă”. Legea cetățeniei trebuie schimbată, în sensul acordării
cetățeniei nu pe principiul istoric, ci pe cel etnic:
„România nu recunoaște dreptul etnic în acordarea cetățeniei, dar statele
vecine acordă cetățenie pe criteriul etnic. ... România acordă cetățenia
numai pe criteriul istoric. Pot cere cetățenia doar urmașii până la a patra
generație. Bulgarul din Antarctica își asumă identitatea și reușește.
Chiar dacă nu a locuit nici el și nici strămoșii lui în Bulgaria, i se dă
cetățenie asumată. Așa fac toți cei din jurul nostru. România procedează
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în contrast cu toată planeta. E o prostie, se autosabotează. E o enigmă,
un paradox inexplicabil. Toată lumea se revoltă, i-am văzut pe românii
din Transnistria - sunt prima comunitate, românii din Timoc, românii
din Balcani (sudul Albaniei-nordul Greciei), adică acolo unde sunt
comunități autohtone, nu diasporale”54.

În al doilea rând, pentru a înlătura o anomalie
europeană. Românii sunt cel mai numeros popor european care
trăiește în afara frontierelor. O bună parte dintre românii din statele
vecine nu sunt nici măcar recenzați ca atare, fiind lipsiți de drepturi
identitare elementare. Dacă în 1930 unu din șase români trăiau în
afara frontierelor (3 milioane din 17), astăzi raportul este de unu
din doi (10 milioane din mai puțin de 20 milioane).
În al treilea rând, pentru prevenirea surprizei
strategice. Dacă scopul Strategiei este prevenirea „surprizei
strategice” 55 , atunci valorificarea infrastructurii comunitare de
favorabilitate de care este înconjurată, prin cercul comunităților
istorice românești, cu care România a fost înzestrată unicat în
Europa, devine obligatorie. Dar, tot atât de adevărat este că aceste
comunități trebuiesc cel puțin cultivate dacă nu îngrijite, ca și
componente
ale
identității
naționale
și
factor
de
comunicare predictibil și stabil – doi termeni cheie ai Strategiei –
în Balcani și Europa de Est. Totodată, diaspora, prin vasta sa rețea
de muncă și competențe, este unul dintre cei mai eficienți
ambasadori ai intereselor României în lume și, desigur, cetățeni de
care România trebuie să aibă grijă.
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Nu în ultimul rând, românii din afara granițelor se află pe
liniile de forță geopolitice cele mai relevante: istmul ponto-baltic,
de întâlnire ruso-germană și americană (Rusia-NATO), de pe linia
Nistrului până la Marea Egee axa fluxurilor economice relevante
Nord-Sud (Germania-Mediterana), etc.
Comunitățile românești plasate astfel sunt receptori și
transmițători ai acestor linii de forță care converg inclusiv spre
România și, deci, ar trebui să fie factori mai mult decât relevanți
pentru strategia de securitate națională: ar trebui considerați ca
factori constitutivi ai securității naționale, componente ale
credibilității noastre strategice.
Concret, funcția geopolitică și geoeconomică a
comunităților istorice și a diasporei se încadrează pe cel puțin cinci
coordonate:
1. Identitar – comunitățile istorice și diaspora sunt depozitare
ale etnicității românești străvechi/ contemporane; diaspora
și o parte din românii din comunitățile istorice sunt chiar
parte a statalității românești prin calitatea de cetățean
român.
2. Factor de producție prin capital (românii din diaspora
procură României sume echivalente cu investițiile străine
directe), muncă (calificare), influență (prin intermediul
comunităților istorice – punte europeană între România și
alte state prin diaspora istorică – element de lobby)
3. Element de coeziune europeană prin răspândirea lor
transfrontalieră și interegională, în special în statele din
Estul Europei.
4. Comunitățile istorice și Diaspora sunt răspândite pe
direcțiile de manifestare ale marilor linii de forță
geopolitică din Europa.
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5. Conferă spațialitate politicii externe în Europa de Est și
Sud-Est: România nu trebuie să-și caute interese și
pretexte de acțiune.
Cu alte cuvinte, românii din afara frontierelor sunt factor
de putere și, în consecință, trebuie să fie luați în calcul în orice
discuție care ia în discuție tema securității naționale.
Principala carență a Strategiei

Principala carență a Strategiei este lipsa ideii de
neam. America nu are ideea de neam, dar o are pe cea de interes
comunitar/civic, ca bază a securități naționale. Pentru Athony
Smith explicația este simplă: România face parte dintre popoarele
unde ideea de stat este demotică, întemeiată pe ideea de neam, a
unei națiuni construită vertical („«vertical» ethnic community”), în
timp ce majoritatea statelor occidentale au la bază națiunea civică,
construită orizontal („«lateral» ethnic community”)56. Indiferent de
tipul național, fără o idee de stat la scară colectivă, statul nu are
legitimitate, susține Barry Buzan57.
Așa cum arată limpede „Atlasul” lui Seișanu, neamul este
singura întemeiere a conceptului de întindere, baza oricărei
concepții politice-geopolitice și, implicit, a doctrinei de securitate.
Noțiunea de dreptate – de „justiție” în cazul Strategiei, are
sens în raport cu ideea de coeziune internă a unei anume societăți,
adică a societății neamului românesc, pe scurt, a societății
românești.
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În plan extern, neamul reprezintă spațiul de interes al
României și elementul de substrat al coeziunii regionale. Neamul
înseamnă spațiu. Iar spațiul este componentă a securității.

Figura 2 Romulus Seișanu, op.cit, p. III. „Expansiunea geografică a elementului
român [comunități istorice] în afară de frontierele României”

Desigur, contextul intern este nefavorabil afirmării țării ca
factor geopolitic. Timp de 25 de ani statul român a avut o politică
externă reactivă: a răspuns timid, adesea servil, altor inițiative. În
plus, timp de 25 de ani, în România a avut loc un straniu proces de
recompensare a celor care au deconstruit ideea națională, lipsind
elita politică de discursul, întemeierea la zi a „demnității
naționale”. Astfel, integrarea euroatlantică a țării nu a fost
niciodată un proiect de țară deplin. Practic, terenul definițiilor
strategice din societatea românească este cvasistrăin, dacă nu ostil
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unei astfel de construcții. România, pentru a fi un stat puternic,
trebuie să aibă o geopolitică constitutivă suveranității naționale.
Dar acest lucru este imposibil într-o politică reactivă.
O serie de evenimente au făcut ca Rusia să se afirme acum
mai pregnant decât în ultimii 20 de ani. Dar înaintarea rusească a
fost posibilă și pentru că țări precum România nu au avut o politică
internă coerentă – nu și-au definit substanțial spațiul intern,
neglijându-și moștenirea culturală, și nici nu au făcut geopolitică în
zonă, nu și-au utilizat atributul suveran de a propune o agendă.
Tocmai renunțarea la acest atribut a afectat credibilitatea țării.
Desigur, corupția la care face referire Strategia este un
element de risc la adresa securității naționale. Dar aceasta nu este
decât un epifenomen al inactivității statului în raport cu menirea sa
externă și internă: aceea de a avea un proiect național. Adevărata
problemă a tuturor discursurilor la nivel politic este că nu reușesc o
ancorare reală într-o prioritate cu adevărat comunitar-națională:
„… problema de fond stă într-o anumită psihologie nevralgică: Nu am fi
pe de-a-ntregul occidentali și atunci trebuie să compensăm prin zelul
declarațiilor, să arătăm că suntem 150% pro-americani și 200% anti-ruși
ca nu cumva să se îndoiască cineva și mai ales ca nu cumva să ne
îndoim noi înșine. … America manifestă o vagă insatisfacție în relația
cu România din cauză că găsește aici interlocutori prea zeloși sau
interlocutori prea apatici, și mai rar oameni bine informați și pe
picioarele lor, cu care poți conveni o platformă comună. Căci aici se
află esența: diplomația și politica externă a țărilor caută o platformă
comună și nu una identică. România nu poate gândi ca o mare putere
globală și din acest motiv nu îi rămâne decât să gândească ca ea
însăși sau să nu gândească deloc”58.
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Despre spațiul comunităților

Se impune regândirea principială a rolului comunităților
etnice în complexul geopoliticilor statelor naționale. Până acum,
etniile au fost folosite în special ca vârf de lance al unor politici
externe de tip nostalgic-expansionar. Unii dintre vecinii României
utilizează minoritățile ca instrument al unor geopolitici ostile
NATO și doctrinei care a făcut posibilă eliberarea lor: liberalismul,
afirmând că
„… forța puterii americane slabe este în declin, deoarece valorile
liberale întruchipează în prezent corupția, violența și sexul”59.

Nu putem decât să ne întrebăm retoric cine o fi contribuit
decisiv la eliberarea lor, fie și după 70 de ani de la împărțirea
sferelor de influență de la Yalta? România nu a optat niciodată
pentru o asemenea politică. Dimpotrivă, ea face parte din cercul
statelor reactive, cu o defensivă adeseori nefiresc de
întârziată. Abordarea strict etno-folclorică a comunităților etnice
românești din jurul frontierelor României trebuie modernizată,
completată, cu posibilitățile oferite de un concept mai larg, al
politicilor regionale în context geoeconomic şi geopolitic.
Chiar dacă aceste teritorii nu aparțin României, este
limpede că acestea sunt și ale românilor, după cum aparțin Serbiei,
Ucrainei, Bulgariei, Albaniei, Greciei, Ungariei și Bulgariei
moderne. Este spațiul romanității orientale. Cultura comunităților
românești este adevăratul factor de unitate al Europei de Sud-Est și
cine ignoră aceasta nu face decât să reînvie rivalități între
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macedoneni și greci, între sârbi și bulgari etc. Nu trebuie decât să
ne uităm pe hartă. Chiar așa rărite de o istorie rea, comunitățile
românești încă încing atât Serbia cât și Bulgaria, de la Vârșeț
(Banat) până la Silistra și fac ocolul României prin Ungaria,
Maramureșul istoric, Cernăuți – Nistru până la Mare, la IsmailOdesa. Orice strategie națională trebuie să îmbrace interesul
economic transfrontalier în cel etnopolitic, comunitar. Astfel,
podul de la Vidin, odată inaugurat, nu trebuie lăsat doar la
„îndemâna” camioanelor și a mărfurilor dintre Istanbul și Berlin.
El trebuie utilizat inteligent, vectorizat cultural, pentru ca, prin
refacerea legăturilor dintre comunitățile românești de pe ambele
maluri ale Dunării, să se reducă zonele de fricțiune și să se refacă
nedreptăți istorice (dreptul la identitate pentru comunitățile
românești de la Sudul Dunării).
Iată, de pildă, situația din Timoc, unde se află una dintre
cele mai vitregite comunități românești și, totodată, una dintre cele
mai
bune
articulații/platforme potențiale de
cooperare
interregională. Europa are interese la Dunăre pe care le
cataloghează „macroregionale”. În același timp, România are
interese în Timoc din motive istorice: aici se află o comunitate încă
vie, factor de stabilitate regională transistorică, ce a contribuit
semnificativ la apariția statelor moderne bulgar și sârb.
Credem că noțiunea europeană de dezvoltare regională
transfrontalieră poate fi aplicată cu succes de către România,
Bulgaria şi Serbia având ca pivot comunitar tocmai etnicii români
din regiune și noile posibilități oferite de podul Calafat-Vidin. În
felul acesta, comunitatea românească va deveni un factor activ de
stabilitate în această parte a Europei, prin valorificarea conceptului
de „Europa regiunilor”. Prin Europa regiunilor, state care încă nu
sunt membre ale UE, cum este Serbia, se vor integra efectiv în
teritorialitatea Uniunii, prin relații directe cu România și Bulgaria.
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Această contribuție majoră modernă a comunității românești din
Timoc va adăuga la seculara jertfă a acesteia pentru independența
statelor sârb și bulgar.

Figură 3. Macroregiunea Dunării, parte a Strategiei UE a Dunării. Sursa:
www.danube-region.eu/about/the-danube-region

România nu a încurajat niciodată etnonaționalismele și
răspândirea tensiunilor dintre state pe vector etnic. Mai
precis,
comunitatea românească a fost factor de stabilitate milenară în
Balcani și Europa Centrală și de Est, iar statul român ar putea să
revigoreze această tradiție prin încurajarea activităților economice
transfrontaliere, având ca pivot axul demografiei românești a
Dunării. Axul material al acestei cooperări regionale este podul de
la Calafat-Vidin axa simbolică a dezvoltării a macroregiunii o
constituie comunitatea spirituală de pe ambele maluri ale Dunării,
în care este istoria bunei colaborări dintre România și statele din
regiune în raport cu marile vicisitudini istorice.
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Strategia

Ne vom referi în cele ce urmează punctual, la unele
chestiuni din „Strategie”.
Conceptul
„Strategia definește interesele şi obiectivele naționale de securitate,
prezintă o evaluare a mediului de securitate, identifică principalele
amenințări, riscuri și vulnerabilități la adresa intereselor fundamentale
ale României şi formulează principalele direcții de acțiune pentru
asigurarea securității naționale. … Strategia reprezintă o datorie morală
și politică …”60.

Fiind „o datorie morală”, Strategia trebuie să plece de la
baza morală a statului, anume de la popor. La rândul său, poporul
este alcătuit din comunități, din care un număr important nu se află
în România.
Punctul de pornire: „națiunea”, „cetățenii”

Strategia pare a se întemeia pe doi piloni: „națiunea” și
„cetățeanul”. Problema este că națiunea română nu este compusă
numai din cetățeni români, ci și dintr-un număr considerabil de
etnici români care sunt cetățeni ai altor state (circa 10 milioane),
iar acest lucru pare a fi complet trecut cu vederea:
„angajamentul afirmării națiunii române ca o națiune puternică, de
cetățeni, o națiune care știe ce vrea în Europa, în lume și pentru sine
însăși. Convingerea mea a rămas neclintită. Forța unei națiuni este dată
de valorile, obiectivele și aspirațiile comune, care depășesc sume a
intereselor, ambițiilor și chiar a reușitelor individuale”61.

În primul rând și în al doilea rând?
„O Românie puternică în Europa și în lume înseamnă în primul rând un
stat care asigură securitatea cetățenilor săi oriunde s-ar afla ei …”62.
„În al doilea rând, o Românie puternică își apără valorile, interesele și
simbolurile care o definesc, bunurile naționale și resursele naturale,
precum și instituțiile care o reprezintă. Prioritate trebuie acordată
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educației și sănătății, protejării patrimoniului, mediului înconjurător, dar
și susținerii domeniilor de excelență. În fine, dar nu în ultimul rând, o
Românie puternică este un stat care contribuie la menținerea securității
colective și la promovarea democrației și libertății”63.

România înseamnă națiune, dar suportul națiunii
este poporul român. Nu tot poporul român este cuprins în stat.
Deci, o strategie națională nu poate fi doar o
strategie cetățenească, este națională, după cum îi și spune
numele, este mai mult decât cetățenească, privește poporul român
în ansamblul său.
Credibilitate strategică – un proiect de țară insuficient

Dacă strategia este „națională”, atunci trebuie să se
raporteze la ideea de stat. Ideea de stat are două componente:
comunitatea și proiectul. Componenta națională se referă la
mobilizarea energiilor naționale (vectorizarea suportului etnic)
spre un proiect de țară. Strategia enumeră două proiecte de țară:
integrarea în NATO și UE, dar enunță vag pe următorul:
„credibilitatea strategică”64.
Credibilitatea este, în sine, un proiect subsidiar, în raport
cu ideea de strategie și de securitate. Aceasta pentru că trebuie
subordonat unei perspective în raport cu care cineva va decide ce
înseamnă să fii credibil. În politica externă, aceasta presupune
o perspectivă proprie, mai exact inițiativa, care nu este
incompatibilă cu cuprinderea țării într-un ansamblu de relații de
securitate. România trebuie să depășească etapa în care așteaptă să
primească note, și să propună teme. România, pentru a putea fi
credibilă, trebuie să se afirme. Deci, strategia trebuia să facă
trimitere la ce și cum să afirme ca proiect de țară în următoarea
perioadă. În acest sens, Strategia trebuie să afirme acest proiect de
țară. La scara unei strategii, proiectul de țară nu poate fi decât
63
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geopolitic. Care este proiectul geopolitic al României, așa încât
acesta să fie inclus în Strategia națională de apărare? Proiectul nu
poate fi decât național, de afirmare a comunității
naționale. Comunitatea națională este alcătuită din români care
sunt cetățeni și din români care nu sunt cetățeni.
De altfel, chiar autorii Strategiei știu că fără un proiect de
țară coerent România nu va ieși din anonimatul periculos al
geopoliticii:
„Obiectivele interne şi externe nu vor putea fi atinse la amplitudinea
dorită în absenţa unui proiect de ţară pe termen lung, asumat de întreaga
clasă politică, proiect apt să atragă consensul național, în acord cu
interesele naționale de securitate”65.

Convergența cu alte paradigme de securitate

Strategia afirmă necesitatea
„convergenței cu principiile europene de securitate, dezvoltate în
Strategia de Securitate Europeană și Strategia de Securitate Internă a
Uniunii Europene”66.

Foarte bine, însă Strategia pare să ignore imperativele
(paradigmele) de securitate care au proliferat în Europa, anume
acțiunile cu impact geopolitic ale Germaniei, Marii Britanii,
Franței, conexiunea acestora cu alte idei de securitate, precum cele
ale Federației Ruse, Ungariei, Turciei, Greciei. Pentru că, iată,
dacă tot vorbim despre „schimbarea paradigmei de securitate”,
trebuie să observăm că sub cupola „casei comune” – cum a numit
Gorbaciov proiectul unificării europene, au reapărut inițiative
foarte pregnante ale unor state. Și cel mai evident este binomul
ruso-german, devenit reper pentru state precum Ungaria, Austria,
Grecia etc..
Ce e de făcut?

Comunitățile istorice și Diaspora trebuie reintroduse în
Strategie ca elemente constitutive ale poporului român, cum și
65
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sunt. Comunitățile istorice sunt parte a poporului român prin
limbă, obiceiuri, istorie – aspect demonstrat de Academia Română
în repetate rânduri și prezent în acțiunile externe ale statului român
dintotdeauna, excepție fiind cezura comunistă. Un număr dintre
locuitorii acestor comunități – cazul celor din Bucovina de Nord,
Basarabia, Cadrilater au și calitatea de cetățeni ai României de azi.
Diaspora, la rândul ei, compusă în mare majoritate din cetățeni
români, componentă majoră a Produsului Național Brut, ar trebui
să facă parte din prezenta Strategie fără nici un fel de îndoială.
La „obiectivele naționale de securitate”

În Strategie se afirmă:
„Ca țară europeană, membră a Uniunii Europene și a NATO, România
este un stat de drept, democratic și social, împărtășind aceleași valori ca
și celelalte state membre: demnitatea umană, drepturile și libertățile
cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și
pluralismul, egalitatea în fața legii”67.

În consecință, România consideră obiective de securitate
toate aceste valori europene. Comunitățile istorice și din diaspora
se confruntă zilnic cu diferite forme de discriminare68 pe substrat
etnic, nerespectarea drepturilor cetățenești, în special a celui la
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educație, reprezentare politică etc.. Acest lucru trebuie atașat unui
text deja prezent în Strategie, la Obiective/Valori:
„coeziunea civică și afirmarea identității naționale, ca aspirații comune
ale comunității de cetățeni reuniți în stat”.

La interesele naționale de securitate

Aici, se scrie:
„garantarea dreptului la păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității
etnice, culturale lingvistice și religioase persoanelor aparținând
minorităților naționale”.

Desigur, România este un model de respectare a
drepturilor minorităților naționale, dar trebuie găsită formularea
juridică adecvată pentru protejarea comunităților românești de
peste hotare 69 . Pentru că chestiunea identitară ține și de
patrimoniul cultural. Securitatea națională presupune și abilitatea
de a conserva, în cazul nostru, identitatea nu doar a minorităților
din România, dar și a românilor minoritari din țările din jurul
nostru.
La „amenințări”

Circa 10 milioane de români (români, vlahi, moldoveni,
aromâni etc.) din comunități istorice și diaspora nu au nici un fel
de drepturi sau au drepturi minime în statele din jurul frontierelor,
identitatea lor fiind amenințată. Diaspora, alcătuită din cetățeni
români în special în cadrul fenomenului migrației forței de muncă,
se confruntă cu fenomene flagrante de discriminare, inclusiv de
respectare demnității umane. Amenințarea, așa cum este definită în
Strategie, se referă la
„capacități, strategii, intenții ori planuri ce pot afecta valorile, interesele
și obiectivele naționale de securitate”70.
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Aceasta este complexă și va face trimitere la periclitarea
ființei etnice a comunităților românești pe paliere reglementate în
Uniunea Europeană, de state membre ale UE sau în curs de
aderare: politic, cultural, educațional, ale forței de muncă.
La capitolul „riscuri”

Riscurile sunt definite în Strategie după cum urmează:
„Riscurile reprezintă probabilitatea de manifestare a unui eveniment
incert, cu impact direct sau indirect asupra securităţii naţionale”71.

În condițiile în care identitatea națională și dreptul la
demnitate sunt parte a securității naționale, este limpede că
problematica comunităților și diasporei va trebui introdusă în
Strategie. Ca și la amenințări, problematica acestora va fi
structurată pe două direcții: a identității (în comunitățile istorice) și
a drepturilor la demnitate și tratament nediscriminatoriu (pentru
diaspora).
La capitolul vulnerabilități

Vulnerabilitățile reprezintă în concepția Strategiei:
„consecințe ale unor disfuncții ori deficiențe sistemice, care pot fi
exploatate sau pot contribui la materializarea unei amenințări sau a unui
risc”72.

Cu alte cuvinte, vulnerabilitățile sunt date de funcționarea
defectuoasă a instituțiilor statului. Incompetența, interesele
personale sau străine au luat forme instituționalizate în unele
situații, prejudiciind grav interesele strategice ale României și deci,
ale etnicilor români din comunitățile istorice și diaspora.
De altfel, în Strategie se menționează limpede:
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„Capabilitatea administrației centrale și locale de a implementa
politicile publice naționale și europene constituie o altă
vulnerabilitate”73.

În ceea ce privește seria de comunități românești din afara
granițelor, sunt cunoscute investițiile de sume consistente în
proiecte care s-au dovedit dezastruoase în comunități, în sensul că
acestea se află în pragul critic al pierderii identității, asociații
importante au fost lăsate fără sprijin în momente importante etc.
Mai mult, instituții care au în gestiune din partea statului român
problematica sunt criticate frecvent de românii din afara
frontierelor74.
În consecință, la lista de vulnerabilități trebuie adăugată
și capabilitatea scăzută a instituțiilor statului român de a proteja
identitatea și demnitatea națională, în spațiile unde avem
comunități istorice și diaspora.
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Romanian
Global
News, 16 de. 2014, articol disponibil la adresa de internet: www.rgnpress.ro/rgn_
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La capitolul direcții de acțiune

Mai exact, la subcapitolul „consolidarea credibilității
strategice”, pe lângă acțiunile legate de consolidare a
capabilităților de apărare, de asigurare solidară a justiției și
securității europene, trebuie adăugată baza legitimității statului:
demnitatea și identitatea națională prin promovarea culturii române
și a drepturilor omului la nivelul comunităților istorice și în
diaspora.
Înțelegem, iată, că includerea în orice discuție despre
strategia de securitate a României a comunităților și diasporei, a
integrării Republicii Moldova, nu sunt chestiuni opționale ci,
componente ale exercitării însăși a funcțiilor statului, componente
esențiale ale credibilității României.
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Ovidiana Bulumac
Rezumat
Materialul de față pune în discuție studiul antropo-geografic realizat de
Titus Cristureanu în perioada interbelică, ce conține o microteorie bine
documentată asupra cartografiei europene, precum și ipoteze confirmate
sau infirmate în timp referitoare la contextul internațional. Analiza sa, cu
unele „scăpări” de tip ideologic, se încadrează în domeniul mai larg al
relațiilor internaționale și pune în discuție concepte de interes în epocă
precum granița, statul, alianța internațională, presiunea politică ș.a.. O
importantă parte a studiului se axează pe situația României Mari prin
raportare la vecinii săi.
Cuvinte cheie: granițe, state, Mica Antantă, presiune etnică, dinamism
politic

Abstract
The paper discusses the anthropo-geographic study conducted by Titus
Cristureanu in the interwar period, which contains a well-documented
microtethory on European cartography, as well as confirmed or denied
hypotheses over time regarding the international context. His analysis,
with some ideological "escapes", falls within the broader field of
international relations and discusses concepts of interest in the era such
as the border, the state, the international alliance, the political pressure,
and so on. An important part of the study focuses on the situation of
Great Romania in relation to its neighbors.
Keywords: border, state, Little Entente, ethnic pressure, political
dynamism

Cuvinte despre autor75
Titus Cristureanu s-a născut la începutul anilor 1900 și a
fost unul din intelectualii de stânga ce s-au remarcat atât în
perioada dintre cele două războaie mondiale, cât și după, în
regimul comunist. Și-a făcut studiile în țară, la Cernăuți, dar și în
75
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spațiul englez, la Universitatea din Londra, obținând titlul de
doctor în economie.
Viața sa a fost legată de un personaj mult mai celebru
decât el: generalul Emil Bodnăraș. Născuți în aceeași localitate
bucovineană (Iaslovăț, Ducatul Bucovinei, Austro-Ungaria, azi
jud. Suceava), Cristureanu, fiind mai mare de vârstă, a fost văzut
ca un model demn de a fi urmat de către viitorul general ce l-a
urmat ca orientare ideologică de-a lungul anilor. Interesant este că,
inițial, Cristureanu a avut unele simpatii pentru extrema dreaptă,
fiind urmat îndeaproape de Bodnăraș. Apoi, la scurt timp, acesta
își schimbă optica către cealaltă extremă, fiind din nou
îndeaproape urmărit de Bodnăraș. Dosarele Securității arată faptul
că relația strânsă dintre cei doi a continuat de-a lungul anilor, în
ciuda faptului că amândoi au fost arestați și au făcut închisoare.
„[Maria Tănase este] legată de cercuri de stânga, uneori chiar
comuniste. Sandu Eliade (prezida asociaţia „Amicii URSS), Hary
Brauner (era din anturajul lui Lucreţiu Pătrăşcanu) şi Titus Cristureanu
(prieten apropiat al Generalului Emil Bodnăraş), sunt oameni pe care-i
frecventează, oameni legaţi de reţelele comuniste din România, într-un
fel sau altul”76.

A fost șeful autorității economice, mai târziu atașatul
comercial al Legaţiei române din Moscova (chiar în perioada
complicată a lui iunie '40), apoi profesor la ASE în București.
„în 1935, făcând parte în calitate de atașat comercial din prima echipă
de diplomați români trimiși la Moscova după reluarea relațiilor
diplomatice, Molotov i-ar fi spus: «dta, dle atașat comercial, nu vei avea
prea multe făcut, atâta timp cât țările noastre au regimuri politice
diferite»”77.
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„Era om de stînga, publicase pînă atunci studii de economie politică
răsunătoare împotriva imperialismelor de tip nazist și fascist, și chiar
suportase confruntări dintre cele mai dure cu Poliția română din cauza
unor imprudențe ale lui Emil Bodnăraș, a cărui amintire n-o evoca prea
tandru. În febr. 1939, primit într-o audiență de Anastas Mikoian, îi
spusese deschis: «Economic, ne-ați abandonat în totalitate germanilor.
Faceți ceva ca să ne scoateți din dependența față de Reich…». Amabil,
dar reticent, interlocutorul l-a întrebat: «Regele dv, Carol al II-lea,
împărtășește aceeași opinie?». Încurcat, Titus Cristureanu a formulat un
răspuns circumstanțial. La fel de amabil, însă dur în subtext, Anastas
Mikoian i-a răspuns că probleme de o asemenea importanță nu se
discutau pe scările de serviciu. Cu alte cuvinte, demnitarul sovietic
aprecia elanul și buna-credință a atașatului comercial român de la
Moscova, dar postul său era prea insignifiant pentru a se angaja, fără
nici un mandat, în convorbiri economice de anvergură, cu rezonanțe în
sfera politică a relațiilor reciproce. În consecință, audiența se încheiase
în coadă de pește”78.

S-a remarcat în epocă prin nivelul său de pregătire și
capacitatea sa de a fi la curent cu tot ceea ce s-a scris până la el,
dar și contemporan cu acesta. Mai târziu, în vremea regimului lui
Gheorghe Gheorghiu Dej, „tovarășul” Titus Cristureanu a primit
din partea Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
Ordinul Muncii clasa I:
„pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului, cu
prilejul împlinirii a 60 de ani de la naștere” 79.

Fals și adevăr în analiza sa – câteva repere
Titus Cristureanu, în volumul Hotarele statice și dinamice
ale României ..., înaintează o serie de ipoteze interesante, dintre
care unele s-au adeverit de-a lungul anilor, în timp ce altele s-au
invalidat.
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Biografia sa demonstrează că a intrat din punct de vedere
ideologic pe axa Berlin-Moscova, motiv pentru care se explică
ideea recurentă conform căreia URSS este o putere „statică”,
„defensivă”, care nu pune niciun fel de probleme României, bazată
pe o stabilitate economică.
„Ceeace voiu accentua numai, se rezumă că astăzi, vecinul nostru
răsăritean trebuie privit ca un organism absolut static din punct de
vedere politic și astfel, un bun razem în politica de rezistență în contra
puterilor năbădăioase din Europa și de aiurea”80.

Pentru Cristureanu, Rusia este o putere mai „organică” și
mai „elastică” decât oricând, care nu reprezintă un pericol pentru
Europa, căci centrul său gravitațional este zona Uralilor:
„s'ar putea pretinde că astăzi întreaga Rusie e complect atomizată din
moment ce sălăşluesc în ea 6 state şi 29 de republici şi teritorii
autonome. Niciodată însă ca pînă acum, Rusia n'a fost un organism
politic mai elastic, mai organic în adevăratul senz al cuvîntului (vezi
Prof. Laski şi R. Buell: International Relations, p. 230)”81.
„Prin descentralizare și zonificare, în sfârșit prin planificarea economică
și trezire la viață conștientă a tuturor popoarelor cari fac parte din
această uniune de state, teritoriul politic al fostei Rusii dinainte de 1917,
este înzestrat cu mai multă elasticitate și fără îndoială și-a dobîndit o
mai mare forță singenetică.
Ani de zile, Rusia a fost suspectată ca nutrind ascunse gînduri pentru
vre-o expansiune în Europa. Abia rezultatele celei dintîi piatiletce82 i-au
dovedit concret lumii întregi că Rusia se îndreaptă în spre ... centrul său
propriu”83.
„Privind harta de mai sus (după Niedermayer și J. Semjonow: Die
Sowjetunion – carte tipărită în 1934 în Germania -) [de mai jos – n.n.],
se vede limpede, că Rusia gravitează în spre Ural, unde sunt pe cale să
se concentreze cele mai mari și puternice întreprinderi metalurgice și
chimice, unde s'au găsit cele mai bogate mine de fier și către unde se
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alinează toate industriile auxiliare inclusiv pipe-line-ul dela Gurjew,
spre a stabili astfel, după multe perigrinări pulsul central pentru
dominarea și controlul politic și economic al vastelor întinderi pînă la
Don și pînă la Amur, pînă la Igarka și în sud, la Taschkent” 84.

Figură 5. „Aceasta este harta industrială a Uniunii Republicelor Socialiste
Sovietice. Ea vă arată, pe lîngă enormele instalațiuni și întreprinderi tehnice,
miniere și industriale, înființate prin aplicarea cu succes a primului plan cincinal,
și orientarea teritorială a economiei sovietice ... Rusiei moderne se manifestă
într’o direcție centripetală și nicidecum pornită pe cuceriri externe” 85.

O altă chestiune care ne atrage atenția și se adaugă la lista
inexactităților studiului lui Titus Cristureanu este legată de ideea
exercitării forței brute. Pentru el, vremea acestei acțiuni din partea
statelor a apus după marele război. Cu toate acestea, observăm că,
la numai patru ani de la tipărirea cărții sale, istoria a înregistrat
izbucnirea celui de-al doilea război mondial.
„Vremurile, cînd un stat pe baza forței sale brute putea discreţionar să-şi
exercite oricînd şi oriunde puterea sa de a lovi, de a cuceri, de a devasta,
au trecut demult. Independenţa absolută este astăzi numai o noţiune
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pompoasă şi formală, înscrisă par'că ironic în constituția fiecărui stat,
oricît de neînsemnat şi anemic ar fi el”86.

Pe de altă parte, nu putem omite și unele ipoteze ce s-au
dovedit a fi adevărate. De pildă, Cristuteanu a avut intuiția megalostatismului internațional spre care omenirea se îndreaptă. Singura
diferență este că, în opinia sa, această tendință este catalogată drept
evoluție, nicidecum o amenințare la adresa statului/națiunii:
„Reamintindu-ne de existenţa reală a interdependenţii dintre state, care
pe zi ce trece se amplifică și se intensifică tot mai mult, adevărul este cu
totul altul: organismele politice tind de voie liberă sau sunt fatal împinse
către forme de înglobare şi grupare organică, fie că aceste forme se vor
numi Uniuni de state, State-Unite sau Confederaţiuni. Cu alte cuvinte,
întreaga lume merge către un macro sau megalo-statism organic, care
tendinţă este nu mai o consecinţă a naturii statului ci chiar o funcţie
inerentă a vieții noastre care înainte de orice se bazează pe cooperarea
dintre indivizi, dintre popoare, națiuni şi state”87.

O altă observație importantă a lui Cristureanu este cea
referitoare la infrastructură, ca domeniu vital pentru unitatea
statului modern român. Fără o organizare serioasă și rațională a
întreg teritoriului prin căi de comunicație și trasee economice, un
stat nu se poate administra pe sine. Astfel, economistul ne
amintește că infrastructura României Mari este, precum și în cazul
altor state „noi”, una defectuoasă, o situație pe care și noi, astăzi, o
recunoaștem ca fiind încă actuală. Similar, critică lipsa organizării
muncii și persistența caracterului agricol al statului, o idee
asemănătoare cu ceea ce Mihai Manoilescu susținea în epocă prin
cartea sa „Rostul și destinul burgheziei românești” (1943).
„Această diversitate geografică, fireşte că nu mai contează astăzi pentru
unitatea statului modern. Mai ales atunci, cînd organismul politic
întreprinde o serioasă organizare a teritoriului, armonică şi concentrică,
legînd celulele între-olaltă prin economice căi de comunicaţie: şosele,
căi ferate, canaluri, linii aeriene.
Privind harta căilor de comunicaţii observăm însă că din acest punct de
vedere, nu s'a făcut aproape nimic. Multe din regiunile economice ale
86
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ţării sunt legate între-olaltă într'un mod desarmonic şi neeconomic.
Dealtfel, putem observa aceeaş defectuoasă structură în sistemul de
comunicații, la toate statele noui cari s'au născut fie din zone diferite sau
şi-au complectat teritoriul cu zone legate în trecut de alte sisteme de
comunicaţie. (Vezi Lucien Brocard: Economie régionale et
régionalisme économique, în Revue économique internationale Nov.
1931).
În legătură cu acestea se pune firește și problema structurii economice, a
zonelor de schimb şi a ... descentralizării, ca formă utilă sau inutilă în
organizarea rațională a teritoriului”88.

Tot la capitolul infrastructură, Cristureanu menționează că
forța capitalei țării ar crește exponențial dacă Bucureștiul ar fi un
centru de circulație și transport, mai ales prin convertirea lui întrun port dunărean, idee ce nici până astăzi nu a putut fi dusă până la
capăt, nici de regimul comunist, nici de cel postdecembrist.
„Capitala pe care o avem ar fi absolut la înălțime dacă vom grăbi
armonizarea sistemelor de circulație și transport, făcînd eventual din
București un modern port dunărean”89.

Statele și presiunea etnică
Ajungând la definiția statului, în accepțiunea lui
Cristureanu, acesta resprezintă un „organism viu” ce se
caracterizează prin dinamism, și are două mari componente care să
producă o sinteză aparte: solul și masa etnică.
„... statele nu sunt formațiuni amorfe și neaminate ci organisme vii cari
își derivă viața din natura și structura teritoriului lor geografic și
economic, din calitatea și numărul massei etnice și din felul sau
modalitatea de organizare și valorificare a primelor două elemente” 90.
„Dat fiind că statele sunt organisme vii, nu e nimic surprinzător să
vedem că unele din acestea tind cu orice preţ la modificarea graniţelor.
În fond, dinamice, sunt aproape toate statele. Ar fi o excepţie „fosilele”
amintite, poate că China şi încă vreo două, trei state neînsemnate.
Important este însă să facem o distincţie între aceste dinamisme,
separînd dinamismul politic de cel social, economic sau cultural” 91.
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„... statul se compune dintr'o bucată de sol și o bucată de omenire
organizată ... Ca o populație să poată fi în stare să-și fondeze un stat
viabil, e nevoie înainte de toate să dovedească un minimum de densitate
numerică (vezi Brunhes și Vallaux, op. Cit. p. 279). O populație
răvășită și nomadă nu va fi capabilă să provoace acea sinteză dintre ea
și solul locuit, sinteză atît de esențială creării și existenței continue a
statului”92.

Mai mult, economistul subliniază în mod surprinzător
pentru un intelectual de stânga faptul că forța unui stat nu depinde
numai de statistica demografică, ci mai degrabă de forța sa
spirituală care poate face față oricărui dinamism agresiv. Astfel, în
identificarea forței de rezistență și/sau a celei de expansiune a unei
entități statale, devin semnificativi indicatori precum numărul
populației, densitatea și distribuţia pe judeţe sau zone economice şi
politice.
„am văzut însă că nu întotdeauna forța numerică dovedeşte şi forţa reală
a unui popor și a unui stat. Puterea singenetică și de coeziune şi
implicit, puterea de rezistenţă sau chiar şi puterea de bătaie, de exemplu
a Romîniei în comparaţie cu aceea a Poloniei sau a Jugoslaviei, nu se
poate identifica şi măsura în funcţie de cifrele reci, amorfe şi adeseori
trucate. Massa etnică dispune adeseori de calităţi cari în unele aspecte
ale ei, nu se pot nici măsura, nici cîntări. În multe cazuri, ea este
înarmată de puternice ideologii care o erijează într'o formidabilă forţă
spirituală care, cînd e chemată să se exteriorizeze, dă dovadă de cea mai
acerbă rezistenţă, de cel mai impetuos şi nestăvilit dinamism. Astfel, că
în afară de statistica etnică, se va avea în vedere şi aceea ce Kjellen
numeşte cratopolitica, demopolitica şi sociopolitica, aspectele
structurale ale populaţiei şi idealul propriu zis al unui popor”93.

Cristureanu face, însă, o distincție între statele ce se
manifestă dinamic pe palierele social, economic sau cultural, și
între cele ce aleg să fie dinamice din punct de vedere politic.
Primele au toate șansele să contribuie la construcția unei
concurențe pașnice la nivel internațional, în timp ce restul duc la
resurgența formelor imperiale.
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„Atît dinamismul social cît şi cel economic sau cultural îşi poate găsi
expresie şi poate fi exercitat pe cale paşnică croindu-şi drumul prin
mijloace de onestă concurenţă. Nu acelaş lucru putem însă să-1 afirmăm
despre dinamismul politic agresiv.
Acesta, întovărăşit adeseori de factorul economic, de finanţa mare şi
industria grea, ia uneori înfăţişarea unor expansiuni masive cunoscute
sub numele de imperialism”94.

Mai exact, în studiul citat remarcăm două tipuri de state:
statice și dinamice (din punct de vedere politic). Cele dinamice vor
mereu „altceva” decât au și nu doresc să rămână în cadrul
granițelor actuale. În această categorie sunt incluse Germania,
Italia și Ungaria. O idee similară privind cele trei exemple găsim și
în teoria vitalității făcută de Nicolae Iorga în „Spații și hotare
naționale ...”, acolo unde Ungaria este încadrată la „statul
imitativ 95 , Germania la „imperiu de sforțare” 96 (în perioada sa
nazistă), în timp ce Italia urmărește „o politică imperialistă, fără a
fi imperialistă”97.
„«La alte popoare a fost întâi Statul de imitaţie, de contrafacere, uneori
chiar de caricatură, date fiind hotarele înguste în care se înstăpânise
ceva care semăna cu ideea Romei apusene.» [N. Norga, Sfaturi pe
întuneric, II, 1940, p. 332] Un asemenea stat a fost cel bulgăresc,
galvanizat de o idee imperială, de pildă, născut datorită unei ambiţii
politice şi nu a unei evoluţii organice a societăţii.
La fel de aproape de noi s-a aflat statul unguresc, stat născut datorită
unei investituri papale. Dacă statul bulgăresc încerca să preia ideea
imperială romană, cel unguresc se năştea prin decret religios, Papa
având nevoie de un instrument militar ascultător faţă de biserica Romei.
Dacă primul tindea să reconstituie o formă superioară de stat, dându-i
însă o înfăţişare meschină sau caricaturală, cel de al doilea era mai mult
un stat ce avea să se constituie prin şi în actele de cucerire a
schismaticilor şi păcătoşilor de către o forţă militare subordonată papei.
Nu e vorba, deci, de un stat unguresc, adică al ungurilor, adică al
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societăţii ungureşti, ci mai înainte de asta, de un rege apostolic, car
creează un stat apostolic, cu hotare nelămurite, un stat care coboară
asupra unei societăţi. (Ungaria nu este un stat organic, prin originea şi
evoluţia ei. Manifestările ei iredentiste, după 1920, cunoscute atât de
bine românilor, dezvăluind aceeaşi dinamică a unei idei de stat care nuşi cunoaşte bine hotarele reale, aspirând la hotare născocite, după
programe de veche investitură papală)”98.

Pe de altă parte, statele staticele nu doresc altceva decât să
înconjoare statele dinamice pentru a le tăia din avântul specific:
„Statele oligarhice dinamice, făcînd uz de toate mijloacele, tind să-şi
mobilizeze întreaga massă etnică în scopul unor escaladări peste
frontieră. Statele statice, de altă parte, vor face şi ele tot ce le stă în
putinţă spre a organiza în massele lor chiagul unei rezistenţe solidare
psihologice şi în cele din urmă şi... înarmate” 99.
„... puterile statice din instinct de autoconservare tind să încercuiască
puterile dinamice sau să se opună prin acţiuni solidare unei încercuiri
întreprinse de către statele dinamice”100.

De aceea, în urma politicilor dinamice sau statice adoptate
de către state, în arena internațională se generează un tip special de
presiune, resimțită de actori mai mult sau mai puțin acut.
„Admiţînd că există teritorii sau zone pasive şi active precum am admis
că există şi state dinamice şi statice, se pune întrebarea unde se
exteriorizează aceste forţe, prin ce sau sub ce formă şi prin intermediul
cărui factor?
Privind statul aşa cum l-am privit noi, ca un viu organism politic în care
viaţa pulsează sub diferite aspecte nu numai ca mecanism intern ci şi ca
manifestare în extern a vitalităţii respectivului stat, e usor de înţeles că
aproape fiecare organism politic în parte va simţi vecinătatea directă sau
indirectă a altor organisme politice.
Aci intră în funcţie şi acei doi complecşi factori cari cum am spus, că
prin sinteză, formează statul, solul şi elementul etnic.
Altfel va fi deci resimţită vecinătatea unui organism politic cu un
teritoriu imens şi cu o populaţie mare şi iarăşi altfel va fi privită şi
resimţită vecinătatea unui stat cu un teritoriu redus şi o populaţie mai
puţin numeroasă”101.
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Iar aceste presiuni pot găsi aliați mai puternici, care să
achieseze la o nouă formulă a granițelor și o nouă împărțire a
sferelor de influență (vezi Figura 2).
„În Noiembrie 1932, d-nii Gömbös, Mussolini, Dr. Schacht și cam în
aceeaș perioadă, Rosenberg și Goering, în comun sau „în particular” se
pare că au pus la cale împărțirea Europei centrale în două sfere de
influență: cea germană, și italiană. Informațiile merg într'acolo că s'a
stabilit: a) mărirea Ungariei cu fâşii din actualele teritorii ale Micii
Antante b) fondarea unei confederaţii dunărene în care să intre pe lîngă
Ungaria, cea mai mare parte din Yugoslavja, Transilvania şi Bucovina
şi eventual şi restul ce a rămas din Cehoslovacia c) această confederaţie
dunăreană să fie rezervată Germaniei ca sferă de influenţă şi de
expansiune, Rcichul obligindu-se de a nu trece Carpaţii d) Italiei îi
rămîne rezervată peninsula balcanică şi ceiace a rămas din Romînia e)
Austria, să rămînă „teritoriu şi zonă neutră”102.

Figură 6. Schemă realizată de T. Cristureanu 103 ce „reprezintă presupusele
planuri ale faimosului „Congres European” din Noiembrie 1932 ținut la Roma”
și demonstrază „din care parte hotarele Romîniei vor trebui eventual să facă față
unui dinamism cu adevărat agresiv și amenințător”104.
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Revenind la conceptul de presiune, observăm în analiza lui
Cristureanu faptul că statele, în funcție de caracteristicile lor (sol,
poziționare, masă etnică etc.), contribuie activ sau pasiv la o rețea
internațională de interdependențe.
„Fiecare stat în parte exercita deci o presiune și la rândul său va trebui
să suporte presiunile vecinilor săi imediați sau chiar și indirecți.
Natural că această presiune exercitată în atîtea moduri şi pornită
inconştient sau dirijată conştient pe căi atît de fine şi subtile, culturale,
sociale, economice, politice, diplomatice şi etnice, nu poate fi nici
cîntărită, nici măsurată şi nici exprimată în cifre absolute”105.

Mai mult decât atât, ni se propune o modalitate cât se
poate de pragmatică de aproximare a acestor presiuni exercitate de
state: prin intermediul factorului etnic, ce are corespondent, la
rândul său, un coeficient de presiune.
„Acesta, sub numele de presiune etnică şi presiune militară, e singurul
care ne-ar putea da o indicaţie asupra gradului de presiune pe care
trebuie să-1 supoarte un stat sau altul.
Presiunea pe care trebuie s'o suporte un stat, e exprimată printr'un
coeficient de presiune care se obţine prin împărţirea numărului
populaţiei statului vizat, cu suma grupărilor etnice învecinate sau
limitrofe”106.

Coeficientul de presiune reprezintă o idee ce a aparținut lui
Ratzel, Supan, Maull și Kjellen și care, în perioada interbelică, s-a
bucurat de un oarecare succes, inclusiv în spațiul anglo-saxon, de
unde Cristureanu a preluat-o. Menționăm că în calculul sofisticat al
coeficientului sunt incluse o serie întreagă de date: poziția
geografică a statului, tipul de de structură, distribuția populației,
precum și:
„maritimitatea şi coeficientul de maritimitate, insularitatea şi
coeficientul de insularitate, lungimea graniţelor şi coeficientul de
desvoltare a graniţelor în raport cu suprafaţa totală a statului,
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coeficientul său agrar, industrial şi comercial, zonele de condensare
etnică ş.a.m.d.”107.

Spre exemplificare, avem mai jos o serie de indici de
presiune etnică și militară pentru câteva state relevante, într-un
format comparativ la nivelul anilor 1930 și 1914.

Figură 7. Calcule realizate de T. Cristureanu, disponibile în op. cit, p. 19.

Referitor la efectele presiunilor înregistrate, acestea depind
de tipul de stat ce le exercită și intențiile pe care acesta le are.
„Din partea unui stat static, efectele nu pot fi decît bune. Din partea
unui stat dinamic chiar dezastruoase. Depinde enorm de mult de felul în
care statul presat știe să reziste singur sau în coaliție cu alte state. Nu
sunt rare cazurile cînd astfel de presiuni venite din direcții opuse și
concurente, să contribuie efectiv la menținerea independenței statului
presat. E cazul statului tampon. Găsim însă și exemple cînd mai multe
presiuni, ajunse la un acord și fără să întâmpine prea multă rezistență
din partea statului „tamponat”, și l-au împărțit pur și simplu în trei felii
(cazul Poloniei)”108.

Orice stat, fie că dorește să exercite o presiune asupra
altuia sau, dimpotrivă, își propune să reziste unei astfel de presiuni,
trebuie să beneficieze de o „unitate etnică”. Acesta este momentul
în care, pentru prima dată în cadrul studiului său, Cristureanu
invocă ideea națională, chiar dacă în felul său ... aparte.
„Ce este «unitatea etnică»? Ideal ar fi, ca întreaga populaţie aparţină
aceleiaşi rase, să vorbească aceeaşi limbă, să se închine unei singure
biserici, să se adape la o singură cultură şi să creadă exclusiv în
omnivalenţa ideii naţionale.
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Din fericire, nu există pe suprafaţa întregului glob un astfel de stat
«ideal».
Oricum, e un fapt recunoscut astăzi, în împrejurările de faţă, că
eterogenitatea etnică este pentru un stat un mare pericol, periclitîndu-i
eventual și unitatea sa politică.
Statul naţional, bazat pe o populație «majoritară» va avea toată grija săşi absoarbă «minoritățile», sau dacă aceasta nu e posibil, să şi le cîştige
în senzul unei cooperări amicale şi sincere”109.
„Dacă avem sau nu «unitate religioasă», contează prea puţin. Pe zi ce
trece, religia devine un element pur egocentric. Mă închin cui vreau sau
nu mă închin de loc, fără de a aduce prejudicii comunităţii etnice şi
statului”110.

Mai departe, economistul specifică limpede faptul că
existența unui stat e în mod obligatoriu legată de capacitatea sa de
a gestiona „chaosul intern”111, de a genera „armonie și solidaritate
internă” 112 , din perspectivă etnică (omogenitate), economică
(armonie) și geografică (diversitate). Iar parte din haosul intern al
unei societăți poate proveni, teoretic, din insuficienta integrare a
minorităților sale. Cu toate acestea, Cristureanu afirmă că România
Mare e cea mai stabilă și puternică dintre regiune.
„«Majoritatea etnică» a ţării o formează Romînii, cu 75.2 la sută.
N'avem dialecte [fals – n.n.], nu ne compunem din mai multe popoare
romîneşti. Omogenitatea etnică a Romîniei e superioară celei din
Polonia, Cehoslovacia, Jugoslavia, Belgia, Elveţia, Letonia, Turcia
europeană, Albania, şi aproape tot pe atît de mare ca acea a Franţei, a
Ungariei, a Bulgariei şi a Lituaniei.
Ca o minoritate etnică să poată împiedica şi amenința serios cooperarea
ce i se impune sau la care ea este invitată de către statul naţional
majoritar, se cer următoarele condiții «sine qua non»: ca ea să fie
compactă şi foarte numeroasă, să se găsească în directă continuitate
teritorială cu tulpina ei etnică din statul vecin şi să fie pe un nivel
cultural cel puţin egal cu acel al statului dominant”113.
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„Comparând abia situația acestor trei state aliate și vecine (Jugoslavia,
Cehoslovacia și Polonia n.n.) cu aceea aceea a statului nostru putem
observa enorma deosebire între structura acestor trei vecini și aceea a
României care, compactă etnicește, alcătuită dintr’un singur popor
majoritar, numai cu minuscule zone periferice eterogene, din acest
punct de vedere se prezintă neîndoielnic într’o situație superioară”114.

Cu toate acestea, paradoxal, lui Cristureanu i se par
„neserioase” toate afirmațiile potrivit cărora minoritățile pot afecta
siguranța statului național român, perspectivă pe care istoria
recentă dar și actualitatea o invalidează fără probleme.
„Aşa fiind, nu vin în vedere nici Nemții, nici Evreii, nici Turcii şi
Tătarii şi nici Ţiganii. Se pare însă că ne temem de minoritatea
ucraineană şi rusă, de cea bulgară și mai ales de cea maghiară.
Este posibil însă ca 200.000 Bulgari amestecaţi cu Turci şi Tătari, să ne
ameninţe integritatea teritorială dominată de peste 14 milioane
«majoritari»? Tot pe atît de neserioasă și inutilă e teama de Ucraineni.
Ce-i priveşte pe Ungurii din Romînia ... dacă această minoritate
într'adevăr nu vrea să coopereze cu statul romîn, fiind totuşi pusă în
imposibilitatea de a coopera cu trunchiul etnic din jurul Budapestei, ea
nu ne poate reproşa nouă nimica”115.

Hotare
Ideea de hotar a evoluat în timp ca semnificație, de la un
spațiu fluid (în vechime), la unul fix și indispensabil (azi).
„În antichitate, este adevărat, existau „state” fără nici o frontieră cum a
fost de exemplu imperiul lui Jenghis-han şi cum au fost toate
„imperiile” popoarelor nomade. Întinderea acestor state varia incidental
sau sezonal, în funcţie de epoca sau de direcţia cînd şi în care hoardele
călăreţe năvăleau într'o parte sau alta”116.

Aceeași idee, dar analizată în mai mare profunzime, este
susținută și de istoricul Nicolae Iorga, căci el, spre deosebire de
Cristureanu, face diferența dintre graniță (cu funcție despărțitoare
strictă) și hotar (cu funcție de sinteză), neconsiderându-le
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sinonime. În acest sens, hotarul este acel spațiu foarte larg unde are
loc întâlnirea a cel puțin două mari puteri care, prin intersecția lor,
produc o fuziune specială – situație valabilă până la apariția
statelor naționale în Europa.
„Dar odinioară hotarul nu era aşa [doar cu funcţie despărţitoare strictă].
Nu erau funcţionari financiari, nu erau jandarmi, nu erau puşti întinse
împotriva încălcătorului de hotar. Hotarul avea un sens mult mai larg.
Cuprindea o regiune întreagă. ... S-a arătat ce însemna un hotar roman.
Hotarul roman se întindea, - cum se face socoteala acum pe kilometri, pe mulţi kilometri pătraţi şi hotarul acesta avea o însemnătate pe care
noi nu ne-o putem închipui acum, când două lumi deosebite şi două
lumi vrăjmaşe îşi stau una în faţa celeilalte. Era, cum am zice, un hotar
fecund, un hotar creator de viaţă, producător de sinteză. Se alcătuia în
părţile acestea o lume care fără acest hotar nu s-ar fi putut alcătui, sau
nu s-ar fi alcătuit în acest chip. ...”117.

Cristureanu nu merge atât de departe cu această idee, dar
ne oferă o definiție a frontierei ce este strâns legată de un alt
concept înaintat de el, cel de presiune etnică (amintit în capitolul
anterior). Mai exact, o altă consecință a înregistrării presiunilor
exercitate între state este tocmai apariția/stabilirea granițelor.
Astfel, frontiera reprezintă un spațiul al intersecției:
„Din cele de mai sus, mă refer la problema dinamismului şi a
presiunilor etnice, rezultă că două organisme politice cari trebuie să-şi
suporte reciproc presiunea, îşi creiază implicit o zonă de intersecţie. În
acea zonă sau pe acea linie stau faţă în faţă, paşnic sau belicos, ambele
imperii. Zona sau linia despre care vorbim nu e altceva decît frontiera.
Dealtfel, prima condiţie sine qua non pentru statul de astăzi în concepţia
sa «clasică», este existenţa unui teritoriu delimitat”118.

Din punct de vedere al tipologiei hotarelor, Cristureanu
utilizează, de regulă, perechi de termeni: granițe statice–dinamice,
naturale–cultural-istorice, fixe–mobile, terestre–continentale, de
tip cordon, matematice, sociologice, „porți-de-intrare”–„ziduri-deapărare” etc.:
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„Ca şi organismul politic, graniţa poate fi statică sau dinamică, pasivă
sau activă adeseori acelaş stat dispune şi de o categorie cît şi de
cealaltă, într'o parte un segment putînd fi activ şi viu, în altă parte, pasiv
şi mort”119.

Spre deosebire de Iorga, pentru Cristureanu frontierele
devin „linii vii” într-un singur caz („graniță a forței”), și își pierd
„rostul” în alte două („lume socialistă” și „pacifism juridic”):
„... iată atunci de ce frontierele devin linii vii, segmente de întretăiere
organică a două imperii, graniţa statului devenind astfel nu o simplă
graniţă etnică, culturală sau economică, ci pur şi simplu o graniţă a
forţei (Machtgrenze: Al. Supan în Leitlinien der allgemeinen politischen
Geographie p. 20)”120.
„Într'o lume socialistă, fireşte că n'am vorbi de graniţe. Această linie
n'ar avea atunci altă functie decît aceea a unei delimitări de birou sau de
statistică. Sub regimul unui pacifism juridic ca cel preconizat de Liga
Naţiunilor, frontiera, iarăşi n'ar avea alt rost decît acel al unui gard
înregistrat în «cărți fonciare», neasaltat, liniştit şi respectat de toţi în
virtutea unei sancţionări juridice recunoscută de toţi”121.

O idee interesantă înaintată de Cristureanu (ce aparține lui
O. Maull) este motivul pentru care granițele își păstrează sau își
modifică structura, un motiv ce a evoluat dinspre condiționările
cadrului natural înspre „puterea și vitalitatea popoarelor”.
„În condiţiile de azi, e mai just să credem că «numai în primele faze ale
genezei statului, natura işi impunea efectiv legile şi influenţa ei: căci
azi, graniţele statului nu mai stau ancorate in condiţiile şi elementele
naturale, ci se reazemă mai derabă pe însăşi puterea şi vitalitatea
popoarelor» (O. Maull, op. cit. p. 463).
Vorbisem de granițe naturale şi zonele neecumenice cari i-ar asigura
eventual statului, liniştea şi siguranţa.
În fond însă, o ştim, azi siguranţa nu se mai reazemă pe un vîrf de
munte nici nu derivă din existenţa unui rîu. Nimic nu se poate opune
astăzi voinței politice, pornirilor de expansiune şi imperialismului, decît
tot numai voinţa politică a celor ameninţaţi.
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Graniţa nu scuteşte statul; graniţa e scutită de către stat!”122.

Despre această vitalitate capabilă să facă față și celor mai
dure „porniri de expansiune” și imperialisme s-a tot discutat în
epocă, un concept pe larg discutat de același Nicolae Iorga:
„Dar este o aparenţă, ne spune tot Iorga. Între stat şi societate trebuie să
fie o osmoză, firească în cazul în care statul este emanaţia societăţii.
Osmoza este imposibilă în cazul în care statul este Statul nu este
emanaţia acestei societăţi şi nu face efortul de a se adapta ei. ... Fără
vitalitatea societăţii, statul moare. N. Iorga semnala, într-un moment în
care statul devenea instrumentul unor concepţii politice totalitare (cu
gândul, fără îndoială, la Germania lui Hitler) că această formă de stat îşi
semnează singură condamnarea la moarte: «Dacă societatea nu ajută,
orice putere de stat e fără folos. ... Societatea poate refuza viaţa, şi prin
aceasta se zădărniceşte totul»”123.
„Se crede că vitalitatea e o îngrămădire de forţe. Odată ce ai format o
oştire, sau ai realizat ceva în domeniul economic, căci cultura e lăsată la
o parte, odată că naţiunea ta posedă astfel de însuşiri, se produce ceea ce
am numi: o declanşare de vitalitate, motorul ce porneşte ca un tanc care
trece peste orice, dar în Spania s-a arătat că tancul însuşi nu poate trece
peste orice. Naţiile celelalte se găsesc astfel în faţa acestor tancuri, care
n-au nimic a face cu inteligenţa. Aceasta ar fi adevărata vitalitate. Dar
istoria poate lămuri dacă este aşa”124.
„Care e cauza pentru care mongolii, care nu s-au manifestat până la
Ginghz-Han, nu s-au manifestat nici după el?
Motivul e că n-avem a face cu o vitalitate naţională. Vitalitatea
adevărată nu e atunci când un om cu însuşiri mari, un Ginghiz de atunci
sau un şef similar de acum, o provoacă, ci când ea izbuteşte singură, din
masa poporului”125.

Revenind la dinamismul granițelor, Cristureanu afirmă că,
în funcție de contextul intern și internațional, acesta suferă deseori
modificări:
„Cînd vom vorbi de dinamismul unei frontiere, cum am zis, nu trebuie
să înțelegem numai decît o stare de dușmănie deoparte şi de cealaltă
parte a frontierei. E destul ca ambele organisme politice să vegheze mai
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mult decît normal asupra integrităţii şi stabilității acelei linii, spre a
justifica acest calificativ de «graniţă dinamică».
Apoi, nu trebuie să se uite că la fel ca şi organizmul politic, graniţa își
poate schimba în aceeaş măsură caracterul ei dinamic sau static, fie ca
urmare a unor forţe latente sau ca rezultat al unor întorsături
internaţionale sau şi... interne naționale”126.

Granițele României Mari
„Un profesor englez îmi spunea odată «arată-mi ce vecini are țara dtale, să-ți spun ce viitor o așteaptă». Nu cred că acel profesor să fi fost
așa de departe de adevăr.
Dacă soarta unui stat depinde în cea mai mare parte de cei doi factori ai
săi, massa etnică și solul, nu e mai puțin adevărat că într’o largă măsură
viața națională a unui stat este influențată și de către acele organisme
politice cari se găsesc în apropierea sa imediată sau și indirectă”127.

Titus Cristureanu amintește faptul că spațiul românesc a
avut, în întreaga sa istorie, constante interferențe externe, care i-au
determinat teritoriul, structura, granițele, etc..
„…statul nostru … din primele începuturi istorice, situat într’o
periculoasă și incomodă zonă de tranziție, trebuia să suporte fără răgaz
continua interferență a tuturor popoarelor așezate în apropierea sa, sau
asvîrlite aci temporar”128.

Figură 8. Exemple de presiuni la care era supusă România până la 1914 (stânga)
și după primul război mondial (dreapta).
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În timp ce înainte de 1914 presiunile veneau puternic din
două părți (blocul austro-german și „colosul țarist”), după Marea
Unire situația s-a schimbat, în sensul că numărul vecinilor a
crescut, iar principala presiune era acum unilaterală (Uniunea
Sovietică). Despre credința lui Cristureanu că nu se poate pune
problema unei amenințări venită de la est am discutat deja în
capitolul „Fals și adevăr – câteva repere”.
Cristureanu, alături de alte mari nume din elita românească
interbelică, considera că România Mare se afla în granițele sale
naturale, atât geografic, cât și etnic.
„Sunt graniţele noastre, graniţe naturale? Răspunsul depinde de modul
ce se înţelege prin «graniţe naturale».
În nici un caz ele nu pot fi considerate ca bariere geografice de
securitate politică și militară. Maiorul Vorobchievici, în lucrarea sa
«Războiul viitor» ne demonstrează plastic cum teritoriul Romîniei poate
fi parcurs în lung şi în lat de avioane inamice. ... În al doilea rînd,
graniţele noastre nu coincid nici cu graniţele vreunei celule geografice.
Într'un senz limitat, fireşte că pot fi privite ca graniţe naturale Nistrul,
Ceremuşul, Marea Neagră si Dunărea. ... Şi totuşi, graniţele, sau mai
bine zis zonele noastre de frontieră coincid în cea mai mare parte cu
graniţele etnice ale poporului nostru. Acceptînd factorul etnic ca un
element natural şi criteriul linguistic-cultural ca un principiu încă valid,
nimic nu ne împiedică să afirmăm că Romînia de astăzi se găseşte în
graniţele sale naturale”129.

Cu toate acestea, dacă analizăm situația din epocă, după
stabilirea granițelor noului stat unitar român de după primul război
mondial se poate observa o chestiune: România, deși era cea Mare,
era o țară înconjurată de români (Nicolae Iorga). Iar pe acei români
rămași în afara frontierelor îi știm bine. Astăzi sunt victime directe
ale proceselor de deznaționalizare (trecute sau prezente) în
Basarabia de sud, Maramureșul istoric, nordul Bucovinei, Timoc,
Banat, Cadrilater, Basarabia etc, ca să nu mai vorbim de cei din
spațiul balcanic (Grecia, Macedonia, Albania).
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Revenind la studiul citat, pentru a arăta ce granițe ale
României Mari sunt statice și dinamice în perioada anilor 1930,
Cristureanu ne propune harta de mai jos.

Figură 9. Distribuția procentuală a
granițelor țării, dinamice și statice.
„Zonele liniate ... sunt dinamice; cele
punctate,
statice
(real
sau
convențional)”130.

În opinia sa, „granița noastră cu Cehoslovacia este cea mai
statică”131, apoi este cea cu Polonia („statică momentan, căci pe cît
de dinamică a fost ea în trecut, nu e exclus ca viitorul să ne rezerve
acolo unele surprize”132), la care se adaugă zona româno-jugoslavă
(statică numai din perspectivă politică „căci numeroase sunt
motivele economice, geopolitice și etnice cari să declanșeze și
acolo un dinamism destul de vioiu”133).
La capitolul granițe dinamice, Cristureanu precizează:
„Absolut dinamică este zona romîno-maghiară. N'o putem considera
organic statică nici zona bulgaro-romînă, preeum nu poate fi considerată
ca statică nici zona romîno-rusă, nu în senz politic, ci cum am zis,
organic”134.

Per total, aflăm că 71,25% dintre granițe le consideră a fi
dinamice, în timp ce numai 28,75% sunt statice135, fără însă a oferi
o interpretare acestor date. Cu toate acestea, pentru noi, datele
130
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reprezintă dovada timpurie a viitoarei situații a țării, caracterizată
prin pierderile teritoriale și desființarea de granițe.
Un alt calcul interesant realizat de Cristureanu vizează
lungimea granițelor în raport cu teritoriul. Astfel, coeficientul
socotit denotă o superioritate a României Mari în raport cu alte
state, ceea ce, în mod normal, ne-ar fi acordat o oarecare siguranță:
„Lungimea graniţelor în raport cu suprafaţa teritoriului delimitat ne
arată în ce grad statul – ca să mă exprim mai clar — «are mai multe
graniţe decît este necesar să-şi delimiteze teritoriul de sub dominaţia
sa». Acest coeficient, pentru Romînia, e de 1.4 (Norvegia 11.3, Britania
4.3, Spania 2.3). Superioritatea noastră poate fi exprimată şi prin
calculul următor: un chilometru de frontieră italiană are ca «hinterland»
numai 31 klm. patrați (în Germania, 61 Klm.2 în Cehoslovacia, 35
Klm.2) un chilometru de graniţă romînească e în schimb păzită de 103
klm. pătraţi!”136.

Referitor la Marea Neagră, Cristureanu precizează că:
„nu poate fi privită nici ca o mare liberă, nu numai pentru faptul că e
complet închisă de Bosphor și Dardanele dar și din cauză că zonele
«naționale» la o adîncime de 128 Klm. ale tuturor statelor limitrofe o
împart aproape în întregime în zone de influenţă costală”137.

Iar dintre toate puterile ce o împart, apare evident faptul
că, pentru ruși, Marea Neagră este de o importanță deosebită, mai
ales după pierderea porturilor baltice, lucru ce, din nou, pare a nu-l
îngrijora deloc pe Cristureanu138.
„Sovietele139, cu 1450 Klm. de coastă (lăsînd la o parte Marea de Azov)
deţin partea cea mai mare din litoralul Mării Negre, controlînd astfel şi
cea mai mare parte din arealul ei de 424.000 Klm.2. Turcia 140, participă
cu 1300 Klm., Rominia cu 430 Klm.2. Turcia participă cu 1300 Klm.,
Romînia141 cu 430 Klm. şi Bulgaria142 cu 230 Klm.
136
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Din datele de mai sus s'ar putea crede că Marea Neagră e virtual
stăpînită de Ruşi şi Turci. De fapt însă coasta Uniunii Sovietice e
singura care adăposteşte cele mai bune şi cele mai numeroase porturi,
iar importanţa Mării Negre pentru Soviete e astăzi mai mare decît
oricînd prin faptul că în urma pierderii porturilor baltice, Marea Neagră
e singura ieşire scutită de îngheţ în spre care «curg» căile ferate, fluviile
şi întregul comerţ de export, din Ucraina, din Caucaz şi din interiorul
Rusiei”143.

Figură 10. „Marea Neagră nu este o «zonă liberă» ci poate fi mai degrabă
împărțită în patru zone costale și «mări teritoriale»
„Oricare ar fi funcţia mării din punct de vedere economic, fapt este că
ea constituie o graniţă naturală, dîndu-i coastei caracterul unei zone de
luptă atunci cînd marea nu e o barieră absolută, sau înfăţişarea unei
zone moarte, atunci cînd inaccesibilitatea ei e aproape desăvirşită.
Frontiera maritimă a unui stat îi denotă gradul său de maritimitate, iar
caracterul mării la care se mărgineşte, poziţia sa de stat maritim cu
acces la o mare deschisă sau la o mare închisă (de ex. Japonia, Franţa,
sau Rusia, Romînia). De aci şi importanţa strîmtorilor, lupta ce se duce
pentru dominarea lor şi procesul de internaţionalizare, importanţa
„Mării libere” şi a lui „Marre clausum”, extinderea convenţională a
suveranităţii statului asupra mării, la depărtarea bătăii de tragere a unui
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Cu 4 porturi: Varna, Burgas, Anciolo, Bjela
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tun (care de fapt nu e de o milă ci de 128 klm.), goana după insule,
puncte de razem şi „capuri” de coastă, şi aşa mai departe” 144.

Mai mult, Cristureanu scoate în evidență avantajul unui
stat precum România Mare, ce beneficiază de ieșirea la mare:
capacitatea de a încheia alianțe avantajoase, și nu doar cu vecinii.
Din păcate, astăzi este un avantaj nepus în practică, în contextul
bătăliilor pe porturile de la Marea Neagră (unde olandezii sunt
direct implicați).
„Nu e mai puţin importantă şi poziţia statului, înconjurat complect de
alte state sau insular sau marginal. În multe cazuri statul marginal sau
costal are aceste două mari avantaje: a) facultatea mare de a încheia
alianţe şi b) de a încheia alianţe cu vecinul vecinului său (vezi şi K.
Springenschmid, Die Staaten als Lebewesen)”145.

Schimbul economic al României cu vecinii
Cristureanu caracterizează schimburile economice cu cei
șase vecini ca fiind „anemice”: inexistente cu Rusia Sovietică și
slabe cu restul (curbă în scădere pe ultimii 5 ani), „în ciuda
vecinătății și a promisiunilor de încurajare economică în cadrul
Micei Antante Economice” 146 . În sprijinul afirmațiilor sale,
Cristureanu ne oferă câteva date:
Tabel 5. Date calculate de T. Cristureanu, op.cit., p. 52147
Un ceh cumpără produse
românești de 44 lei

Un român cumpără produse de la
cehi de 61,2 lei

Un polon cumpără produse
românești de 7,3 lei

Un român cumpără produse de la
poloni de 20 lei

Un sârb cumpără produse
românești de 12,8 lei

Un român cumpără produse de la
sârbi de 5 lei

Un bulgar cumpără produse
românești de 16,8 lei

Un român cumpără produse de la
bulgari de 0,9 lei
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Cristureanu nu precizează maniera de calcul și perioadele exacte, temă de
interes ce poate constitui obiectul unui articol viitor prin cercetarea arhivelor.
145

97

Un ungur cumpără produse
românești de 62 lei

Un român cumpără produse de la
unguri de 17,7 lei

Astfel, el ajunge la o concluzie surprinzătoare: cele mai
rentabile schimburi economice ale României Mari înregistrate
până în 1933 au fost cu Ungaria și Bulgaria.
„În urma schimburilor comerciale dintre noi și țările cu cari ne
învecinăm rezultă că fiecare Cehoslovac se îmbogățește net după urma
noastră cu 17 lei și fiecare Polon cu 13 lei.
În schimb noi câștigăm dela fiecare Ungur 44 lei, dela fiecare Bulgar 16
lei și dela fiecare Sârb 7,8 lei.
Am făcut aceste calcule ca să arăt că până în anul 1933 afacerile cele
mai rentabile le făceam cu Ungaria și Bulgaria, state nealiate, iar
afacerile cele mai rele cu Cehoslovacia și Polonia, reale sau fictive state
aliate”148.

Explicația pentru un astfel de paradox Cristureanu o
găsește în mixtiunea factorului politic în viața publică a statelor (pe
plan intern și internațional)149.
„Explicația la aceste paradoxe economic-politice e faptul că factorul
politic este încă acela care primează viața publică internă și externă a
statelor în actualul sistem social-economic, lucrând și manifestându-se
în cele mai multe cazuri antagonistic față de primatul economic și
tendințele naturale geo-politice”150.

Cu alte cuvinte, din punct de vedere economic, prin
strategia aplicată de guvernanții de atunci, România a reușit să
treacă peste problemele de ordin cultural sau identitare, peste
riscurile și amenințările asociate cu anumiți vecini și să obțină o
serie de raporturi economice favorabile tocmai cu statele cu care
nu e aliată.
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Pericolul maghiar
În încercarea de a explicita dinamismul exercitat de către
Ungaria, Cristureanu apelează la teoria elitelor. Astfel, nu masele,
ci elitele sunt cele ce reclamă și aplică presiunea (etnică, politică)
exercitată asupra altor state, prin instrumentalizarea maselor.
„În ambele cazuri însă, atît în Germania cît şi în Ungaria, o anumită
clasă, clasa dominantă, are tot interesul să-şi aservească puterea politică
și dinamică a statului spre a provoca o expansiune şi a-i culege în cele
din urmă roadele.
Întrebarea e, vreau ţăranii unguri sau prusacii de est, ţărani şi muncitori,
într'adevăr, din motive personale, urmînd unui imperativ categoric
interior, să năvălească peste hotare, sau chiar dacă ei îşi manifestă
această pornire, nu este ea rezultanta mai degrabă a unei siluiri mentale
şi a unei sugestii în masă impusă, grefată, inoculată de clasa care-i
domină?
Oricine, care a luat vre-odată contact cu massele, nu poate decît să
răspundă afirmativ în sensul celei din urmă părţi a întrebării puse mai
sus”151.

În acest cerc vicios pare a fi captiv și vecinul nostru de la
apus. Manifestându-se ca un stat oligarhic și dinamic ce face „uz
de toate mijloacele” 152 , Ungaria tinde să-şi „mobilizeze întreaga
massă etnică în scopul unor escaladări peste frontieră”153, acuzând
statul român de situația comunității sale. Cu toate acestea,
înlăuntrul dinamicii româno-maghiare, Cristureanu subliniază că
singurii vinovați sunt reprezentanții de la Budapesta:
„ce-i privește pe Ungurii din România compact situați în centrul statului
ca o insulă pierdută, ca o reminiscență a unui imperiu ce-și sădea
avanposturi ca pietre de fundament în întregul bazin dunărean, dacă
această minoritate într’adevăr nu vrea să coopereze cu statul romîn,
fiind totuși pusă în imposibilitatea de a coopera cu trunchiul etnic din
jurul Budapestei, ea nu poate reproșa nouă nimica, ci mai degrabă
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oamenilor de stat unguri care i-au «exportat» pînă sub poalele
Carpațiilor”154.

Mai mult, el enunță o ipoteză interesantă referitoare la
motivul real ce pare că declanșează revizionismul maghiar. Iar
acest motiv nu este unul identitar, ci este pur și simplu un calcul
economic. În această manieră ne explicăm de ce astăzi, în
continuare, maghiarii din România nu sunt văzuți într-o lumină
bună de conaționalii lor din Ungaria („cetățeni de rangul doi”155).
„Cazul Ungariei ilustrează perfect de bine acel rar dar zguduitor conflict
între factorul etnic și cel geografic-economic.
Revendicările etnice maghiare, nu sunt decît pretexte, căci oricum, prin
desmembrarea Ungariei habsburgice s'au făcut mai multe dreptăţi decît
nedreptăţi etnice. Aceasta n'o poate contesta nici Budapesta, cu atît mai
mult cu cît prin acelaş proces istoric chiar ei şi-au cîştigat în fine
absoluta lor independenţă politică, ca stat şi ca naţiune.
Motivul real însă, pentru care Ungaria de azi se «scaldă» în apele
celorlalte state dinamice şi revizioniste, este de ordin pur economic.
Finanţei, industriei şi nobilimii maghiare îi lipsesc «hinterland-urile»
bogate şi exploatabile. De aci şi strigătul lor de alarmă că prin Trianon,
s'a hotărît stălcirea economică şi prin urmare înfometarea Ungariei”156.

În epocă, la Budapesta se scria despre „chirurgii de la
Trianon” care i-au nedreptățit prin micșorarea teritoriului, dar
Cristureanu pune problema în alți termeni: prin Tratatul de la
Trianon s-a asigurat, de fapt, armonizarea economică a trei state în
dauna unuia singur.
„«Chirurgii de la Trianon» au fost ei într’adevăr atât de miopi și
ignoranți cînd au sfărmat unitatea economică a bazinului dunărean care
reprezenta nu numai o perfectă celulă geografică, ci și un perfect
organism economic complimentar și armonic?
Înainte de războiul mondial, Boemia, România și Serbia erau trei
organisme economice disarmonice. Prin tratatul de la Trianon, trei state
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în detrimentul unui singur stat au devenit organisme economice perfect
armonice: Cehoslovacia, Jugoslavia și România. Iată «nedreptatea»”157.

Astfel, Trianonul, marea durere a vecinilor unguri, nu
poate fi considerată, obiectiv, o nedreptate:
„Din momentul însă cînd astfel de conflicte se rezolvă în favoarea
majorităţii, sacrificînd o minoritate, această procedură poate fi privită cu
toată încrederea ca un serios pas înainte în spre coordonarea echitabilă
şi universală a destinelor etnice şi economice”158.

Cu toate acestea, Ungaria continuă să se considere
nedreptățită, ceea ce în mod automat creează/întreține o anumită
dinamică a presiunilor aplicate vecinilor săi, cu precădere
României, cu mari șanse de escaladare, căci antrenează prin
exploatare și ideologizare inclusiv masa sa etnică.
„De aceea e o iluzie cînd am crede că Ungaria de azi ar putea fi atrasă
într’o formă oareșcare de colaborare cu statele statice. Regimul
reacționar, atîta vreme cît va ști să mînuiască biciul din Buda și Pesta,
împreună cu aceeaș reacțiune din Berlin și aiurea, are tot interesul să
injecteze maselor tot felul de tendințe rebele xenofobe”159.

Astfel, expansiunea unui stat precum Ungaria inițiată de
elitele guvernante poate deveni o simplă modalitate de a canaliza
nemulțumirile interne generate de regimurile reacționare.
„E cunoscutul procedeu de canalizare a nemulțumirilor interne. Ceace
vreau să spun e că toate regimurile politice reacționare vor fi
întotdeauna regimuri de aventură dându-i statului pe care-l domină
tendințe expansioniste și dinamice, fățiș sau camuflat, prin uneltiri
politice, infiltrări financiare și economice sau agresiuni militare, ca
apogeu final al jocului în care s’au lansat”160.

Iar doleanțele Ungariei se fac auzite cu ușurință în urechile
„vecinilor vecinilor noștri”161. Așa se explică planurile Congresului
157

Ibidem, p. 64.
Ibidem.
159
Ibidem.
160
Ibidem, pp. 64-65.
161
Ibidem, p. 65.
158

101

European din noiembrie 1932, ce a avut loc în Italia, la Roma,
planuri ce conțineau o altă distribuție cartografică a zonei europene
(vezi Figura 2).
„presupusele planuri ale faimosului «Congres European» ... ar putea să
ne demonstreze și mai plastic din care parte hotarele Romîniei vor
trebui eventual să facă faţă unui dinamism cu adevărat agresiv şi
amenințător”162.

Soluția la pericolul maghiar
Cristureanu indică limpede o singură modalitate prin care
un stat poate face față presiunilor exterioare, induse de statele
dinamice. În acest caz, soluția este formarea de coaliții și alianțe.
Mai exact, Cristureanu afirmă că, tocmai din pricina pericolului
maghiar/revizionist ce mereu este prezent la granița de vest, prima
reacție logică a unui stat (ce își urmărește dăinuirea) și care se află
sub presiune este identifice alte state cu care împărtășește același
destin și aceleași pericole.
În această manieră, România capătă un statut special în
regiune: devine o „verigă de legătură” 163 atât în „poligonul
alianțelor statice” (Paris - Praha - Beograd - Bucureşti – Ankara –
Moscova -Paris), cât și în Mica Antantă.
„Din partea unui stat static, efectele nu pot fi decît bune. Din partea
unui stat dinamic chiar dezastruoase. Depinde enorm de mult de felul în
care statul presat știe să reziste singur sau în coaliție cu alte state”164.
„Dacă perzistăm să privim lumea aşa cum e, compusă din state
dinamice şi organisme politice statice, dacă nu suferă nici o modificare
aserţiunea că puterile statice din instinct de autoconservare tind să
încercuiască puterile dinamice sau să se opună prin acţiuni solidare unei
încercuiri întreprinse de către statele dinamice, dacă ţinem cont în fine
şi de faptul că pentru stăvilirea Germaniei s'a dovedit imperios de
necesar înglobarea Moscovei ca ajutor sau substitut al Varşoviei spre a
«încheia» circonferic veriga de rezistenţă din jurul Germaniei şi a
Ungariei, atunci recenta creaţiune diplomatică, poligonul Paris-Praha162
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Beograd-Bucureşti-Ankara-Moscova-Paris, poate fi considerată ca o
adevărată creaţiune artistică şi măiastră în val-vîrtejul confuz al
relaţiunilor internaţionale de astăzi”165.
„Ca și în cazul Micei Antante, României îi revine din nou rolul de
«verigă de legătură» spre a stabili continuitatea teritorială în grupul
static est-european, între Cehoslovacia și Jugoslavia și Uniunea
Sovietică, de altă parte”166.

Figură 11. Harta aparține lui Cristureanu, op. Cit, p. 62 și este explicată astfel:
„Poligonul alianțelor statice. Romînia este astăzi legată de Beograd, Praha,
Paris, Moscova și Ankara, căci toate aceste centre au înțeles să opună solidar o
rezistență acerbă imperialismului și revizionismului fascist și pangerman”167

Însă, orice încercare de cooperare internațională între
statele statice trebuie să conțină la bază un element comun:
rezistența individuală, pe plan intern, din partea statului amenințat.
„În afară de rezistența oferită prin intermediul unui sistem de alianțe,
firește că prima rezistență trebuie să vină din partea organismului
165
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„presat”. … De aceea și importanța vitală pe care o reprezintă pentru
acest stat un sistem de alianțe cu ajutorul căruia și-ar putea contracara
presiunea inzistentă din partea Italiei și revizionismele agresive și
turbulente din partea altor state vecine”168.

Interesant este că Titus Cristureanu argumentează inclusiv
etnic, geografic și economic că România are calitatea de veriga de
legătură între Cehoslovacia, Polonia, Iugoslavia tocmai datorită
faptului că, din punct de vedere etnic, este majoritar omogenă.
Bineînțeles, omogenitatea este valabilă cu o excepție: insula de
maghiari din centrul țării, dar care nu beneficiază de o legătură
directă cu Budapesta și, deci, în accepțiunea economistului, nu pot
realiza nimic – lucru infirmat de acțiunile minorității maghiare pe
teritoriul României după 1989.
„De atunci și până astăzi coeziunea acestei Antante firește că a variat,
spre a se consolida însă la 16.II.1933 prin semnarea Pactului de
organizare, creiînd o adevărată uniune diplomatică între aceste trei țări.
Veriga de legătură firește că e România. Dealtfel, în raport cu celelalte
două state, suntem statul cel mai puternic, cel mai unitar și cel mai puțin
… amenințat. Cu alte cuvinte – în această materie n’are ce căuta
modestia – grevăm cu riscuri mai puține și ne angajăm la riscuri mai
multe din moment ce suntem politicește legați solidar de destinul
celorlalte două state”169.

Cu alte cuvinte, reacția României și a celorlalte state
amenințate de iredentism a fost crearea alianței supranumită Mica
Antantă.
„Zilele de 23.IV.1921 și 7.VI.1921 cînd s’a semnat convenția defensivă
romîno-cehoslovacă și o altă convenție cu Jugoslavia, pot fi considerate
ca „zilele de naștere” ale Micei Antante. Motivul cauzal în sistemul
acestei alianțe a fost pur politic: dușmani comuni și pericole
comune”170.
„Dacă dinamismul acestui stat a fost nu de mult factorul cauzal care a
determinat alianța româno-jugoslavă. UNGARIA rebelă, revizionistă și
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iredentistă are meritul de a fi „cauzat” apropierea a trei state, sub forma
Micei Antante”171.
„Praga și Belgradul se uniră astfel prin București spre a forma frontul
unic al Micei Antante, opus revizionismului maghiar în primul rând, și
revizionismului politic din altă parte în al doilea rând, formând astfel aci
în Sud-Estul Europei o gardă statică în contra puvoaielor dinamice” 172.

Scurte concluzii
Prin studiul său antropo-geografic, Titus Cristureanu
reușește să aducă în discuție situația României Mari în perioada
interbelică, prin raportare la istoria, granițele și potențialul său în
regiune.
Prin parcurgerea materialului putem observa idei
interesante, care s-au infirmat sau confirmat peste veacuri dar, mai
important, putem observa cu ușurință ce potențial enorm are statul
român. Iar acest potențial vine atât din omogenitatea masei
populare, cât și din poziția sa geopolitică.
Din nefericire, acest potențial nu este fructificat nici până
în zilele noastre, din toate punctele de vedere: organizarea spațiului
intern prin infrastructură, dezvoltare economică generată de
diversitatea cadrului natural, integrarea minorităților, stabilirea de
alianțe cu state ce împărtășesc aceleași valori și se confruntă cu
amenințări similare etc.
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Ovidiana Bulumac
Rezumat
Articolul aduce în discuție volumul scris de Ernest Bernea, reprezentant
de seamă al Școlii Sociologice de la București, și dedicat Țării
Maramureșului, un simbol al rezistenței și dăinuirii naționale. Studiul,
aflat la confluența dintre mărturie și știință socială, argumentează
caracterul românesc al acestui ținut de graniță prin indicatori geografici,
istorici, etnografici, antropologici și artistici. De asemenea, materialul
de față conține și o scurtă referință la statutul Maramureșului istoric și al
românilor din dreapta Tisei care solicită constant o reparație morală din
partea statului român în contextul Anului Centenarului Marii Uniri:
recunoașterea că Maramureșul a făcut parte din componența statului
român modern în perioada 1918-1921 și declanșarea unui set de acțiuni
ce derivă din acest adevăr istoric.
Cuvinte cheie: Țara Maramureșului, sat, identitate, istorie socială,
fenomen românesc, Centenar.

Abstract
The article focuses upon a book written by an important member of the
Bucharest Sociological School, Ernest Bernea, and dedicated to a symbol
of resistence and national devotedness: Maramureș. The study, found at
the confluence between personal confession and social science, argues
the Romanian character of this border region through geographic,
historical, ethnographic, anthropological and artistic indicators. As a
pretext, the article contains a brief reference to the status of the
Historical Maramureș and the Romanian communiy that lives on the
other side of the Tisa River, who constantly requests a moral repair made
by the Romanian state in the context of the Great Union Centenary: the
recognition that Maramureş was part of the modern Romanian state in
the 1918-1921 timeframe, which inevitably shoud trigger a set of legal,
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cultural, political and economic actions deriving from this historical
truth.
Keywords: Maramureș, village, identity, social history, Romanian
phenomenon, Centenary

Prolegomene
Ernest Bernea face parte dintr-o generație sacrificată la
scara istoriei 173 , cea a sociologiei românești interbelice, și se
remarcă în literatura de specialitate printr-o dragoste
necondiționată față de satul arhaic autohton 174 . El caută să
identifice și să conserve printr-o abordare științifică, de tip gustian,
acele elemente care alcătuiesc civilizația românească, înainte ca
acestea să fie afectate iremediabil de prefacerile moderne. Cu alte
cuvinte, caută să redea marelui public satul ca entitate vie, ce
posedă memorie și identitate.
Printr-un studiu care vede pentru prima dată lumina
tiparului în 1943175, sociologul își îndreaptă atenția și înspre zona

173

Victimă constant persecutată de regimul comunist, care a destructurat complet
cadrele societății românești și care a avut ca principale ținte marile personalități
(cunoscute sau anonime) care au creat România Mare (intelectualitate, cler, elită
politică, țărănime și tineret). A făcut parte din „norocoșii” supraviețuitori ai
prigoanei, spre deosebire de alți colegi de-ai săi de generație ce și-au găsit
sfârșitul în regimul concentraționar comunist (dintre care îi amintim pe M.
Vulcănescu, A. Golopenția, T. Brăileanu etc.).
174
Așa cum afirma într-o altă lucrare: „Totuși nu urmărim cu orice preț
«specificul», ci observăm și cercetăm realități concrete, vii, cu caractere proprii,
care pot fi asemănătoare, dar și diferențiate. Aplecarea cu dragoste (căci fără
dragoste nici știința nu e cu putință) asupra fenomenelor cu caracter străvechi nu
vine din nevoia de a culege curiozități și nici dintr-un vag romantism, ci din
nevoia de a cunoaște o realitate istorică concretă, uneori luptând cu greutățile – p.
6, unor aspecte înșelătoare sau întâmplătoare, așezate în decursul vremii”
(Bernea, Ernest, Civilizația română sătească, București, Editura Vremea, 2006,
pp. 5-6).
175
Ernest Bernea, Maramureșul: țară românească, București, Editura Predania,
2002, după Ernest Bernea, Maramureșul - țară românească, București, 1943.
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Maramureșului, pe care încă din titlu o anunță fără rezerve ca fiind
o „țară românească”.
Lucrarea, deși una de mici dimensiuni, este un melanj între
o abordare științifică (schiță sociologică) și una personală
(mărturisire), care abordează holist mari teme de cercetare
(originea comunității românești din zonă, evoluţia ei istorică în
interiorul unor hotare ce respectă adevărul istoric, tipul de așezare
caracteristică spațiului, precum și accentele de ordin spiritual care
au dat de-a lungul istoriei un anumit tip de om, ușor de considerat
ca model în vremurile noastre tulburate).
Maramureșul, parte de facto și de iure a statului român între
1918-1921
Există o percepție general valabilă, însă nefundamentată
istoric, care reapare constant în discursul public românesc:
Maramureșul, deși este cunoscut ca fiind unul din cele mai bine
păstrate ținuturi din punct de vedere al autenticității și manifestării
românești, este prezentat ca o regiune ce nu a fost niciodată
„pământ românesc”, adică nu a fost integrată în structuri politice
de sorginte românească.
Mai mult, reprezentanți ai instituțiilor centrale românești
avansează aceeași idee în fața maramureșenilor din dreapta Tisei
care caută să li se recunoască cetățenia românească și apartenența
la filonul național românesc, ceea ce este cu atât mai grav.
Această secțiune din cadrul articolului vine să contrazică
acest punct de vedere, și să restabilească adevărul istoric, cerut cu
insistență de liderii comunității maramureșene de dincolo de Tisa,
care și astăzi, în Anul Centenarului Marii Uniri, se simt
nedreptățiți de către Țara-Mamă.
În următoarele rânduri, vom face o scurtă dar necesară
digresiune referitoare la statutul Țării Maramureșului, în contextul
Marii Uniri de la 1918, având ca punct de plecare o afirmație a lui
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Ernest Bernea privind întinderea Țării Maramureșului: aceasta
este de trei ori mai mare decât găsim înlăuntrul județului cu
același nume.
Două treimi din ținut se află și în prezent în afara
granițelor statului, în componența Ucrainei (regiunea
Transcarpatia, cunoscută la noi sub denumirea de Maramureș
istoric).
„Ţara Maramureșului are o întindere de cca. 10000 km2, din care
judeţul cu acelaş nume nu a avut decât o treime (3381 km2). Hotarele
acestui ţinut românesc se întind aproape în toate punctele până către
crestele munţilor despre care am vorbit ... Harta Maramureşului de o
formă aproape rombică, apare dantelată de munţi şi străbătută interior
cu râuri (Tisa, Vişeul, Iza, Mara, etc.) ca nişte fire de legătură. Situat în
braţele deschise către Apus ale Carpaţilor Nordici...”176.

Facem precizarea că, potrivit unui comunicat al Institutului
de Istorie „George Barițiu” emis în 2015 (intitulat „Punct de
vedere asupra statutului românilor din Transcarpatia (Ucraina) –
Figura 1)”, Maramureșul a fost unit cu Țara până în iulie 1921, în
condițiile lipsei unui tratat de stabilire a frontierei între România și
Cehoslovacia, precum și a numeroaselor acte eliberate de
instituțiile românești, active în Maramureș în această perioadă:
„Teritoriul actual al regiunii Transcarpatia, Ucraina, cu raioanele Rahău
(Rahiv), Teceu(Teaciv) și Hust (zona istorică a Maramureșului de Nord
cu plasele Rahău, Taras, Teceu și Hust) din decembrie 1918 și până în
26 iulie 1921 au făcut parte de facto și de iure din componența Statului
Român, județul Maramureș” (vezi fig. 1, mai jos).

176

Ernest Bernea, Maramureșul: țară românească, București, Editura Predania,
2002, p. 14.
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Figură 12. Punct de vedere asupra statutului românilor din Transcarpatia
(Ucraina), Institutul de Istorie „George Barițiu”, Academia Română.
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În sprijinul acestei idei, vă prezentăm mai jos un extras din
memoriile fostului prefect din perioada interbelică, dr. Mihai
Marina, fiu al satului Apșa de Jos (Ucraina de azi), ce ne descrie
bucuria Unirii și desființează clișeele discursive menționate la
început:
„22 noiembrie 1918 la ora 8 eram la podul de peste Tisa împreună cu
fratele Alexandru. Cam pe la orele 8,30 au trecut românii din Slatina în
frunte cu preotul protopop Doroş Ioan, cantorul Roza Victor şi
învăţătorul Bilţiu Ioan. Erau mai mulţi de 150 de oameni. Purtau vreo
trei drapele mari româneşti şi aproape toţi purtau cocarde cu tricolorul
românesc. Cam pe la ora 9 au trecut podul peste 50 de căruţe din Apşa
de Jos. Am văzut de departe că în frunte se afla сăruța noastră la care
erau înhămaţi caii cei mai frumoşi pe care îi aveam. În trăsură erau
preotul Ştefan Pop, învățătorul pensionar Dionisie Vereş, primarul
Vasile Opriş şi tata, precum şi doi oameni voinici, cu arme, Văsâi a
Surdeanului şi Ion Ţiplea, care în timpul războiului ajunsese plutonieri
majori. În a doua trăsura erau învăţătorii Mihai şi Vasile Botoş, Paul
Moiş şi încă doi fruntaşi, precum şi alţi foşti plutonieri majori în timpul
războiului. Ilie Opriş şi Ion Moiş, tot cu arme. La fel aveau drapele
tricolore şi cocarde. Erau peste 300 de apşeni.
Ne-am agăţat şi noi de căruţe. La Palatul Cultural aşteptau doi
intelectuali români cu banderole tricolore pe braţe. Au întrebat dacă au
şi arme şi muniţii. Au răspuns unul dintre foştii plutonieri majori că au
circa 100 de arme şi trei mitraliere. Că la toate sunt rânduiţi cei mai
buni trăgători, împărţiţi în plutoane de câte 30 de oameni sub comanda
câte unui fost plutonier major, mitralierele fiind aparte sub comanda lui
Opriş Ilie. Delegaţii le-au fixat locurile unde vor staţiona, iar căruţele cu
mitralierele le-au trimis în faţa poliţiei, spunând căpeteniilor să ţină
contact cu ei.
După ce căruţele s-au întâlnit la locurile indicate am mers cu tata,
preotul, învăţătorii şi încă vreo trei fruntaşi dintre ţărani la
„Asociaţiunea pentru cultura poporului român din Maramureş”. Curtea
era arhiplină. S-a hotărât ca adunarea să se ţină în piaţă, unde s-a
improvizat o tribună. Apoi au fost chemaţi oameni de la căruţe şi din
alte părţi. Căruţele au fost înşiruite de-a lungul străzilor ce dădeau spre
piaţă., ale celor adiacente şi paralele. Piaţa s-a umplut de oameni, care
s-au aşezat în ordine. Au venit apoi conducătorii Asociaţiunii şi alţi
intelectuali, toţi împodobiţi cu tricolorul românesc. Adunarea a fost
deschisă de părintele Simion Balea care a depus jurământul pe tricolorul
românesc. Au urmat apoi alte cuvântări. Din toate am înţeles doar că
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Maramureşului vrea să se unească cu România. Adunarea s-a terminat
cam pe la orele 14”177.
.

Figură 13. Bilet de identitate emis de instituție românească (primărie) în 1919.
Material primit de la Ion Botoș, Apșa de Jos, Maramureșul Istoric

177

Mihai Marina, Pagini alese. Istorie, Publicistică, Povestiri și teatru, Amintiri
de familie. Ediție îngrijită, Cuvânt înainte, Repere biografice și studiul „Drept
între popoare” de Vasile Gaftone, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2013, pp. 200201. Material primit de la Ion Botoș, Apșa de Jos, Maramureșul Istoric
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Figură 14. Delegații Maramureșului (Garda națională și Reuniunea învățătorilor
români) la Marea Adunare Națională Română, din 27 nov. 1918. Material primit
de la Ion Botoș, Apșa de Jos, Maramureșul Istoric.

Ultimul înscris pe care vi-l supunem atenției este o
scrisoare trimisă de lideri ai comunității românești din dreapta
Tisei către Guvernul României, un alt document rămas fără
răspuns din partea instituțiilor abilitate, dar și fără ecou în presa
centrală.
„Uniunea Regională A Românilor Din Transcarpatia DACIA
Apşa de Jos, Raionul Teceu, Regiunea Transcarpatia, Ucraina
Tel.: +380973907518 UA;
0752 474079 RO
Nr. 12/ 27.03.2018

100 de ani în aşteptarea recunoaşterii…
Către,
Excelența sa,
Doamnei Vasilica Viorica Dăncilă, Prim Ministru
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Se adresează către Dumneavoastră românii din partea dreaptă a
Tisei – Maramureşul istoric, Transcarpatia, Ucraina, prin intermediul
Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia „Dacia”, preşedinte Ion
Mihai Botoş, cu sediul în Apşa de Jos, raionul Teceu, Transcarpatia.
Ne adresăm în numele românilor care astăzi locuiesc în regiunea
Transcarpatia, ne adresăm în numele celor 50.000 de români care aşteaptă
cu nerăbdare îndreptăţirea istorică – recunoaşterea noastră ca urmaşii
foştilor cetăţeni români, BUNICII NOŞTRI, foşti cetăţeni al României
care şi-au pierdut statutul de cetăţean român fără voia lor. Noi nu dorim
să schimbăm trecutul. Noi dorim şi aşteptăm recunoaşterea noastră de
către statul român că suntem români.
La rugămintea noastră Institutul de istorie „George Bariţiu” al
Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca, condus de dl. prof. dr. Nicolae
Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, a finalizat
cercetările privind statutul românilor din Transcarpatia şi emis
documentul „Punct de vedere asupra statutului românilor din
Transcarpatia (Ucraina), Cluj-Napoca, 23 iulie 2015”.
Dreptul nostru istoric în pragul Centenarului Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918 „însufleţeşte” acest document istoric, ne dă crez în
existenţa neamului, de ne dă putere sufletească, ne încurajează să mergem
înainte.
Amintim că, totodată, nu se poate cunoaşte Istoria
Maramureşului fără Maramureşul din partea dreaptă a Tisei, fără
maramureşenii din partea dreaptă a Tisei, care de-a lungul anilor au stat la
baza făurii Statului Român, a României Mari.
Delegaţii oficiali ai românilor din partea dreaptă a Tisei, cu drept
de vot, participanţi la Marea Adunare a Poporului Român de la 1
Decembrie 1918 de la Alba Iulia au fost:
Ilie FILIP, Apşa de Jos
Mihai DAN, Apşa de Mijloc
Ioan BILŢIU-DĂNCUŞ, Sat-Slatina, din partea Reuniunii
Învăţătorilor Români din Maramureş
Sublt. Florentin BILŢIU-DĂNCUŞ, Sat-Slatina, din partea
gărzilor Naţionale Române
Ioan DOROŞ, protopop, sat Slatina (după „Gazeta Oficială”,
nr.10, Sibiu, 30 ianuarie/ 12 februarie 1919).
Membrii de drept ai Marii Adunări de la Alba Iulia (din
partea dreaptă a Tisei) au fost:
Ioan BILŢIU-DĂNCUŞ, învăţător Sat-Slatina;
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-

Sublt. Florentin BILŢIU-DĂNCUŞ, Sat-Slatina (după „Gazeta
Oficială”, nr. 10, Sibiu, 30 ianuarie/12 februarie 1919).

Membrii Marelui Sfat Naţional Român (aleşi în Adunarea de
la Alba Iulia la 18 noiembrie – 1 Decembrie 1918, din partea dreaptă a
Tisei:
- Ioan Doroş, protopop Sat-Slatina.
În urma alegerilor generale pentru Adunarea Deputaţilor din
Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş care s-au desfăşurat în zilele
de 4-6 noiembrie 1919 alegătorii din partea dreaptă Tisei au ales
deputaţii:
Vasile POP - Circumscripţia electorală Rahău
Dr. Vasile LUCACIU - Circumscripţia electorală Sighet
Iosif POP - Circumscripţia electorală Câmpulung
Teodor BOCOTEI - Circumscripţia electorală Teceu
Orest ILNIŢCHI - Circumscripţia electorală Hust (după
„Monitorul Oficial al României”, nr.171/ 18 noiembrie 1919,
pg.9640-9642).
În urma alegerilor generale pentru Senat din Transilvania, Banat,
Crişana şi Maramureş care s-au desfăşurat în zilele de 7-8 noiembrie
1919 alegătorii din partea dreaptă a Tisei au ales senatorii:
Ilarie BOROŞ - Circumscripţia electorală Sighet
- Dr. Iosif POP, senior - Circumscripţia electorală Teceu (după
„Monitorul Oficial al României”, nr.172/ 19 noiembrie 1919,
pg.9718-9719).
-

Pretori şi primpretori ai plaselor din dreapta Tisei:
dr. Iosif REDNIC, primpretor al plasei Taras;
dr. Ludovic DAN, primpretor al plasei Hust;
dr. Emeric BALASZ, primpretor al plasei Teceu;
dr. Ştefan TIVADAR, primpretor al plasei Rahău
dr. Ivan MOLNAR, pretor al plasei Teceu. Sibiu, 10 iulie 1919,
Preşedinte Cons. Dir. şi şeful resortului de interne, Doc. Nr.
465/1919 (Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Bucureşti,
Dosar nr.36/1919, f.4365-4369.

Românii din partea dreaptă a Tisei (Maramureş), alături de fraţii
lor din stânga Tisei, au contribui cu jertfe şi bucurie la formarea Statului
Naţional Român.
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„Odată cu ratificarea, prin decretele regale din 1918, a actelor de Unire,
toţi locuitorii Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei au devenit, de fapt,
cetăţeni români” (Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, coordonator; dr. Petre Otu,
secretar – „Istoria Românilor”, vol. VIII, România întregită 1918-1940,
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 56, apărută sub egida
Academiei Române, Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie).

Noi nu facem referire la teritorii naţionale, căci cunoaştem
documentele internaţionale adoptate după Primul Război Mondial.
Din surse istorice aflăm că bunicii noştri născuţi până la 1
Decembrie 1918 au dobândit cetăţenia română prin adopţie, iar cei
născuţi în perioada 1 Decembrie 1918-26 iulie 1921 (perioadă în
care Maramureşul din dreapta Tisei a fost parte a Statului Român)
au dobândit cetăţenia română prin naştere (Punct de vedere asupra
statutului românilor din Transcarpatia, Ucraina, Institutul de
Istorie „George Bariţiu” al Filialei Cluj-Napoca al Academiei
Române, 23 iulie 2015).
Astăzi în pragul Centenarului, maramureşenii din
Transcarpatia, Ucraina (Maramureşul de Nord cu raioanele Rahău,
Teceu şi Hust) aşteaptă recunoaşterea lor istorică, de drept şi de
fapt, drept cetăţeni români.
Noi, în numele celor 50.000 de români din dreapta Tisei,
Vă rugăm să fiţi alături de noi, să ne sprijiniţi, pe canale
diplomatice, pentru recunoaşterea noastră ca cetăţeni români. De
prea mult timp „batem pe la uşi” pe care merităm să ni se deschidă,
cu atât mai mult cu cât vorbim aceeaşi Limbă, facem parte dintr-un
Neam şi avem aceeaşi Istorie.
Dorim să fim auziţi!
Dorim să fim stimaţi!
Dorim să fim primiţi în Marea Familie Română!
Cu stimă şi respect,
Ion Mihai BOTOŞ,
preşedintele URRdT „Dacia”,
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Director al Muzeului de Istorie şi Etnografie al Românilor din
Transcarpatia”178.
Maramureșul, Țară Românească. Originea ideii de „fenomen
românesc”
Ernest Bernea anunță, încă din primele rânduri ale lucrării,
o caracteristică a Maramureșului care i-a asigurat în timp un tip
particular de dezvoltare: ținut de graniță / ținut-limită în partea de
nord a fenomenului românesc.
„Maramureşul, ţinut românesc de graniţă a suferit în decursul vremilor
diferite dominaţii ceea ce a făcut ca hotarele sale politice să aibă un
caracter schimbător. Judecat însă din punct de vedere geografic şi etnic,
Maramureşul are o unitate precis determinată şi închide în hotarele sale
o adevărată ţară românească”179.
„Maramureşeanul atât de dârz şi atât de omenos totodată, este un om
blând, curat şi drept, om deschis fără uşurătate şi luptător fără ură.
Aparţinând unui ţinut - limită, acest om a cunoscut toate încercările şi
toate lipsurile. Rădăcinile adânci ale fiinţei sale şi totodată vitregia unei
soarte deosebite faţă de fraţii din celelalte ţinuturi româneşti, au făcut ca
acest om al pământului şi istoriei locale să aducă în cuprinsul neamului
nostru o culoare şi un chip propriu, virtual alese, pline de îndemn şi
frumuseţe morală”180.

Perspectiva sa este similară cu cea lui Titu Maiorescu, care
a afirmat cu câteva decenii înaintea sa că „toate lucrurile tremură la
margine”181, în sensul că acestea sunt vii și au cadre de manifestare
puternice, care pot trimite reverberații în interiorul unui întreg
spațiu sau a unui fenomen. Este, până la urmă, o perspectivă ce
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respectă gândirea de ordin țărănesc182, pe care Bernea o caută cu
insistență în analizele sale. Așa se explică nu doar rezistența
fenomenului românesc (prin implicita rezistență a hotarelor sale),
dar și conservarea unui tip specific de românitate, deseori descrisă
ca fiind cea dintâi, originală, cea mai puțin alterată de factori
externi sau, chiar, interni. Cu toate acestea, chiar dacă ținutul este
unul de graniță, a reușit prin oamenii săi să își păstreze un caracter
autentic de țară românească. Este motivul pentru care Bernea
afirmă că, etnic, Maramureșul trece dincolo de hotarele naturale pe
care, azi, cu mare lejeritate le invocăm, fiind un ținut străvechi.
„Maramureşul privit din punct de vedere etnic trece peste hotarele sale
naturale, ceea ce dovedeşte cât de mult ne aparţine şi cine au fost primii
stăpânitori ai pământului său. Nume de munţi şi de ape ca Şoimul,
Basaraba, Pietrosul, răspândite până în inima unor ţinuturi care azi nu
ne mai aparţin, arată cât de străvechi sânt aşezările româneşti în aceste
regiuni”183.

Acest lucru poate fi confirmat inclusiv în zilele noastre
prin prezența volohilor din Ucraina de azi (satul Poroșcova, raionul
Pereceni, reg. Transcarpatia) ce au păstrat o limbă curat
românească fiind localizați la aprox. 100 de km mai departe de
cetatea Hust a lui Mihai Viteazul, sau a goralilor, lemkilor sau
boikilor, deci a vlahilor așezați cu precădere în zona Carpaților
Păduroși, care, deși și-au pierdut limba maternă, posedă limpede o
identitate culturală românească pe care o afirmă prin port, tradiții
și așezări.
182
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Figura 4. Copii de volohi din satul Poroșcovo, Ucraina de astăzi, realizate în mai
2017. Fotografii din colecția personală.

Figură 15. Prelegere cu subiect socio-antropologic, axată pe tipologia comunităților
stabilite în Carpații Păduroși (goralii din Polonia), însoțită de imagini de arhivă,
realizată în cadrul celei de-a IV Convenții Carpatice ce a marcat 80 de ani de la
organizarea „Festivalului munților” din 1938. La manifestări au participat locuitori ai
Carpaților de pe întreaga lor desfășurare geografică, inclusiv din România, Slovacia,
Cehia, Ucraina și Polonia. Evenimentul desfășurat în localitatea Nowy Sącz (Noul Sas
– cu trimitere către Sas, fiul voievodului maramureșean Dragoș I) s-a aflat sub
patronajul Excelenței Sale, dl Andrzej Duda, Președintele Poloniei, vlah de origine.
Septembrie 2018. Fotografie din colecția personală.
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Figura 16. Detalii ale portului comunităților de vlahi ce trăiesc pe cuprinsul
Carpaților Păduroși. Septembrie 2018. Fotografie din colecția personală.

Maramureșul este asemănător cu restul ținuturilor
românești. Bernea accentuează caracterul românesc al ținutului
prin trimiteri în zona artei și meșteșugului (pentru a demonstra
maniera de expresivitate locală), precum și prin identificarea unor
manifestări autohtone în ceea ce privește structura comunitară și
cea a sufletului local:
„Arta şi meşteşugul, fie că este ţesătură sau lucrare în lemn, exprimate
în obiecte ca troiţa, poarta, casa, costumul, (cu note caracteristice atât
de vechi) uneltele din gospodărie, toate exprimă aceeaşi îndemânare,
aceeaşi tradiţie, acelaş suflet românesc. Limba şi literatura, cântecul,
mitologia atât de frumos şi bogat produse aici, ne face să simţim acelaş
isvor etnic naţional. Mai mult chiar structura satelor, aşezarea lor,
drumurile şi întreg ansamblul de viaţă regională, aduc mărturii pentru
aceeaşi origine şi manifestare românească”184.

184
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Asemănarea ținuturilor românești de pretutindeni are la
bază, de fapt, unitatea socială care generează această omogenitate
culturală, istorică, identitară: satul românesc.
„Realitatea tradițională comunitară a definit și manifestat un mod
propriu românesc de a fi, care e specific și general uman totodată”185.

Astfel, Maramureșul este o constelație de sate, iar fiecare
dintre ele, afirmă convins Bernea în studiile sale de sociologice,
este un document viu al istoriei, ce trebuie cercetat pentru a scoate
la iveală elementele străvechi până la disoluția inevitabilă a
acestora.
„Dacă cercetăm mai îndeaproape viaţa satelor maramureşene, călătorim
fără voia noastră în adâncurile istoriei poporului românesc. Sate ca
Săpânţa - menţionat la 1373, Cuhea de unde a pornit voievodul Dragoş
descălecătorul Moldovei, Vadul sau Ieudul cu aceleaşi adânci memorii
locale şi multe altele, sânt tot atâtea documente vii ale istoriei
românilor, ce ne duc în trecutul îndepărtat, dincolo de documentul
scris”186.
„Mai mari, cum sânt Săpânţa, Cuhea,Vişeul, Borşa, sau mai mici, cum
sânt Pietroasa din munţii Rodnei, Tibău, Repedea, satele maramureşene
închid în ele Ţări şi chipuri româneşti de viaţă. Formele arhaice ale
acestor așezări ne aduc sub priviri o viaţă de demult ce ne dă înţelesul
adânc al pământului românesc”187.
„Satul maramureşean închide în el elementele unei străvechi civilizaţii
locale româneşti şi mai mult poate decât în oricare loc, avem sub ochi o
istorie naţională păstrată în modesta dar profunda figură a ţăranului.
Sate ca Săpânţa, trecut în documente aparţinând anului 1373, sau Cuhea
din care a pornit voievodul Dragoş, sate ca Vad, Sarasău, Giuleşti
trecute în documentele anului 1383, Ieudul stăpânit de fii voievodului
Sas, sânt tot atâtea urme vii ale unor vremuri dintr-un trecut azi devenit
legendar”188.
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Putem, iată, observa faptul că autorul schițează primele
crâmpeie ale teoriei sale asupra fenomenului românesc (publicată
pentru prima dată în anii ’70) 189 chiar în studiul dedicat
Maramureșului. Amintim că, pentru Bernea, conceptul de
„fenomen românesc” este definit în următorii termeni:
„complex de date materiale și spirituale, de forme, structuri și activități
specifice care i-au coordonat ființa și l-au făcut să dureze în timp”190.

Descrierea Maramureșului: geografie (socială)
Ernest Bernea face un scurt profil al Țării Maramureșului
din punct de vedere al geografiei locale, ce inevitabil și-a pus
amprenta asupra comunității românești (identitar, economic și
chiar din punct de vedere al evoluției politice). Astfel, înțelegem că
Maramureșul este acea țară situată în nord, guvernată de munți
impunători și puține trecători, ceea ce au asigurat unitatea locală și
dezvoltarea unui perimetru mai greu de cucerit, cu lanțuri
muntoase ce se continuă atât către vest, cât și spre sud:
„Maramureşul, ţară românească de Nord este situat între Ucraina
Subcarpatică şi Polonia pe deoparte, Bucovina şi Ardealul pe de alta.
Pământul românesc al Maramureşului are marginile străjuite de munţi
puternici închişi în direcţia Sud-Est şi deschişi în direcţia Nord-Vest,
către câmpia Tisei.
Munţii cei mai înalţi sânt la Nord [nu, sunt mai mici decât ai Rodnei –
n.n.], numiţi ai Maramureșului e lanţul care desparte isvoarele Tisei de
ale Prutului şi care nu sânt decât o prelungire a Carpaţilor Păduroşi
situați între Polonia şi Cehoslovacia. Deşi au şi vârfuri înalte cum e
Hovârla (2051 m) sau mai jos Pop Ivan (1940 m) munţii Maramureşului
sânt abundent împăduriţi, mai întotdeauna până în vârf. Oamenii locului
îi mai numesc ,,Cernahora” adică Munţii Negri şi aceasta pentru că
pădurile de brazi sânt nesfârşite, acoperind până şi vârfurile.
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Pentru detalii despre teoria fenomenului românesc vezi articolul: Ovidiana
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La Sud, Sud-Est sânt munții Rodnei care se prelungesc până spre Ţara
Dornelor, munţi înalţi, cei mai înalţi din regiune, clădiţi din piatră
cristalină. Pietrosul (2305 m) şi Inăul (2280 m) sânt cele mai înalte
piscuri din întreg lanţul Nordic şi Estic al Carpaţilor Moldovei. Munţii
Rodnei sânt frumoşi şi puternici cu înfăţişări apropiate de acelea ale
Carpaților Sudici.
Din munţii Rodnei spre Apus cu o pornire nordică se înşiruie un alt lanţ
de munţi, aceştia de origine vulcanică şi anume ai Ţibleşului, ai
Gutâiului şi Oaşului, care vin «ca o căptuşeală în spatele Carpaţilor
Păduroşi» (S. Mehedinţi)”191.

Profilul natural general este cel al unei depresiuni
împrejmuite de munți și vascularizate de ape, dintre care cea mai
importantă este Tisa – iar acest tip de structură geografică,
coroborată cu datele socio-culturale prezentate pe parcursul cărții,
îl determină pe Bernea să afirme că Maramureșul este locul de
origine al neamului românesc:
„Între aceste lanţuri de munţi cu vârfuri înalte şi prinse ca nişte noduri,
bine încheiaţi la capete, apare o depresiune frumoasă, străbătută de apa
Tisei şi care nu e alta decât Ţara Maramureşului, loc de origine al
neamului românesc”192.

Bernea avansează o a doua etichetă (după cea a ținutului
de graniță) pentru a defini Maramureșul și pentru a explica, în
același timp, motivul pentru care s-a putut, de-a lungul veacurilor,
asigura omogenitatea și continuitatea comunității românești: ținut
de tip cetate, cu puține trecători și cu străjeri naturali.
„În afară de deschizătura dinspre Nord-Vest către câmpia Tisei,
Maramureşul este înconjurat de munţi înalţi şi apărat ca o cetate”193.

Din această perspectivă, putem înțelege de ce trecătoarea
a devenit pentru Maramureș un spațiu tranzitat din rațiuni ce
depășesc cu mult sfera economică și se apropie de ideea creatoare
191
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de țară și de aceea a unei „legături vii”. În cazul nostru, ne referim
la trecătoarea de la izvoarele Vișeului, care leagă Maramureșul de
Moldova, și care a asigurat pe de o parte apariția unei noi structuri
statale la est (Moldova), într-un moment de criză de securitate
economică, politică și socială și, pe de alta, a generat o relație
specială (de tip cultural și spiritual) între cele două țări.
„Puține sânt trecătorile către celelalte ţinuturi româneşti ale Moldovei şi
Ardealului. Totuşi acestea nu lipsesc. Legăturile s-au făcut peste munţi,
atât către Năsăud şi Ţara Lăpuşului, cât şi înspre Bucovina şi Moldova.
Trecătorile, nu rareori la înălţimi mari, au fost călcate de oamenii locului la îndemnuri care au fost mai mult decât economice.
Cea mai înaltă trecătoare, care e şi cea mai însemnată pentru
maramureşeni şi nu mai puţin pentru noi toţi este aceea de la isvoarele
Vişeului, care face legătura între Ţara Maramureşului şi Moldova prin
Valea Bistriței. E vorba de trecătoarea Prislop (1418 m) dintre munţii
Maramureşului şi ai Rodnei, trecătoare legendară pentru că pe calea ei
se spune că a coborât Dragoş în Valea Bistriţei şi apoi peste – p. 15,
Mestecăniş în aceea a Moldovei pentru a întemeia principatul cu acelaş
nume”194.
„Între Ţara Maramureşului şi aceea nouă a Moldovei a fost o legătură
vie îndelungă vreme. Regii unguri, cu toate încercările lor, nu au putut
împiedica întemeierea unui stat independent al românilor, dincolo, în
Răsăritul Carpaţilor, sub conducerea unui fost voievod maramureşean şi
în bună parte cu elemente pornite din acelaş ţinut românesc pe care ei îl
aveau supus la acea dată (1359)”195.

Dacă ne referim la tipologia așezărilor, Bernea afirmă
limpede două chestiuni. În primul rând, Maramureșul este o
constelație de sate, deci identitatea sa este păstrată și produsă în
același timp de o cultură țărănească cu o vechime și continuitate
semnificative 196 . În al doilea rând, adâncimile istorice ale
Maramureșului sunt comparabile ca vechime și similare ca
structură socială doar cu cele din Țara Hațegului, adâncimi ce
alcătuiesc imaginea unui spațiu ondulat ce formează un ... același
194
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suflet (aspect teoretizat de Lucian Blaga în cartea Spațiul mioritic,
publicată în 1936). Acesta este motivul pentru care numeroși
gânditori din perioada interbelică se raportează la sat ca la sursa
demnității naționale (dintre care îi amintim aici pe Mircea
Vulcănescu, Lucian Blaga, Dimitrie Gusti, Ernest Bernea, ș.a.) și
redescoperă tainele lumii rurale într-o lumină diferită: cea a unei
civilizații autohtone puternice.
„Maramureşul este un ţinut de sate, aşezări româneşti dintre cele mai
interesante şi mai purtătoare de adâncimi istorice din câte sânt pe
pământul nostru. Numai Ţara Haţegului îi poate sta alături din acest
punct de vedere. … Partea de Sud este mai bogată în aşezări decât cea
de Nord. (Munţii Păduroşi) Satele din Nord sânt dintre cele mai
pitoreşti. Prinse într-o potcoavă de dealuri sau pe spinarea unor coline
frumos ondulate şi deosebit colorate, străbătute de isvoare proaspete şi
împodobite cu o vegetaţie bogată, aceste sate apar din depărtare într-un
cadru pitoresc, plin de frumuseţi ademenitoare”197.

Și la Bernea apare ideea, deja produsă până la el și
susținută limpede în istoriografia noastră, potrivit căreia satele în
munți s-au dezvoltat cu precădere de-a lungul văilor care, prin
condițiile prielnice de trai (proximitatea apei, securitatea asigurată
de cadrul natural înconjurător, vreme potrivită pentru agricultură,
teren propice pentru așezare individuală și colectivă etc.), au
asigurat mediul perfect pentru o continuitate comunitară și un
specific local.
„Cum satele Maramureşului sânt aşezate îndeosebi în lungul văilor, la
margine de ape, au un caracter apropiat ca înfăţişare. Mai mult lungi,
uneori până la 4-5 km, satele maramureşene şerpuiesc la distanţe mici
pe văile deschise ale ţării. Aşa sânt cele aşezate pe râurile: Vişeul, Iza,
Mara. Altele, cele aşezate mai sus spre munte, apar mai răsleţe, ici colo câte un buchet pe o latură sau două a culmilor”198.
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Mai mult, chiar și satele răzlețe sunt tot unități sociale
grupate, legate de văile create de apele bogate, dar care se
aseamănă (în cazul satelor risipite) mai degrabă cu zona
Bucovinei.
„Deşi, răsleţe aceste sate alcătuiesc şi ele grupări legate de – p. 18, văile
concentrate prin confluenţe într-un râu mai bogat. Aşa sânt satele de pe
versantul Nordic al munţilor Rodnei, în apropiere de Borşa, sate de
munte de o rară frumuseţe, sau cele dinspre Nord-Estul Maramureşului
aşezate în apropierea munţilor păduroşi”199.
„Unele dintre aceste aşezări de munte au case zvârlite către înălţimi, în
margini de păduri, case risipite ce dau impresia că-s singuratice stânci şi
nu nuclee ale unor unităţi de viaţă mai mari. Aceste cătune sânt foarte
obişnuite pământului vecin al Bucovinei, care din punctul de vedere al
aşezărilor înfăţişează caractere comune cu Maramureşul”200.

O altă caracteristică cheie a satului maramureșean enunțată
de Ernest Bernea este diferența dintre aparență și esență/realitate.
În aparență, satul acestui ținut este unul umil și sărac, dar în
realitate este un produs al echilibrului, măiestriei și credinței.
„Satul maramureşean deşi deseori umil şi sărac, are însuşiri şi frumuseţi
proprii. Satul acesta cu case construite din lemn, cu ogrăzi mai înstărite
sau mai sărace, atrage prin echilibrul formelor, prin măiestria pusă în
lucrarea ferestrei, a porţii sau a minunatei şi atât de caracteristicei
biserici de lemn”201.

Satul, fiind un mediu atât de fertil pentru dezvoltarea
comunității românești la scara istoriei, a fost mult timp suficient
sieși. Tocmai de aceea, în ținutul Maramureșului, Sighetul a fost
singura structură urbană care s-a dezvoltat și care adăpostește
numeroase dovezi ale dăinuirii comunității românești.
„Singurul oraş, oraşul Sighet aşezat în câmpie la marginea ţinutului,
este o veche aşezare românească (veacul al XIV-lea), ce adăpostește în
sânul său însemnate aşezăminte româneşti: o biserică din veacul al XIlea, un palat cultural, o bibliotecă şi un interesant muzeu etnografic
199
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regional. Sighetul (25539 locuitori) este azi centrul administrativ şi
comercial al ţinutului”202.

Descrierea Maramureșului: aspecte istorice
Ca punct de pornire al istoriei noastre, Ernest Bernea
amintește de ramura Carpilor203, stabiliți în zonă după dispariția lui
Decebal, ramură din care „se trage” comunitatea de băștinași de
mai târziu, de sorginte românească, pe care o pune în antiteză cu
popoarele de tip migrator, dându-i aici exemplu pe unguri.
„Istoria veche a Maramureșului este dintre cele mai bogate în fapte
semnificative. Aici s-a adăpostit, după moartea lui Decebal, una din
cele mai interesante ramuri a Dacilor, aceea a Carpilor, de la care se
zice că şi-au tras numele munții Carpaţi. Cetate de munţi puternici,
această ţară a fost din vremuri bătrâne un sălaş de viaţă românească.
Atât hrana cât şi apărarea era asigurată băştinaşilor din a căror sămânţă
s-au ridicat întemeietorii de ţară. Popoare ca ungurii, ajunşi cu mult mai
târziu prin partea locului, au găsit aici un neam de oameni plămădiţi şi
crescuţi din substanţa locală, despre a căror origine nu puteau vorbi
decât munţii, pădurile şi apele”204.

Interesantă din punct de vedere istoric dar și cultural este
afirmația lui Bernea conform căreia peste stratul dacic s-a așezat în
zonă o veche organizare de tip roman, asta în ciuda faptului că una
din cele mai cunoscute teze atât în plan local, cât și național este
cea conform căreia Maramureșul este țara dacilor liberi, care nu
au fost cuceriți de Imperiul de la Vest. Este vorba despre instituția
judelui care, prin prezența sa la nivelul satelor, demonstrează că
procesul de romanizare nu a fost unul exclusiv militar, ci unul de
aculturație și, în final, de etnogeneză.
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„Romanizarea este parte a fenomenului mai larg de aculturație ...,
fenomen sistemic de contact, între structuri de civilizație și popoare,
parte a marilor cicluri/serii istorice. Aculturația este fenomenul care
apare la contactul dintre culturi/civilizații, prin care cultura
dominantă își impune formulele de structurare ale realului asupra
culturii „inferioare”, conducând, în unele cazuri, la apariția unui
nou tip etnocultural. Inferioritatea se referă la capabilitățile din
ordinea materială, politică, militară și economică. În acest fel pot
apărea popoare noi nu doar prin împrumutarea practicilor
economice, administrative, dar mai ales prin modificarea
substanțială a limbajului, a gândirii, a modului de a reprezenta
realitatea, a credinței. Cel mai pregnant exemplu de aculturație este
cel al romanizării, când vechi popoare s-au romanizat, s-au integrat în
spațiul limbii latine, în formule originale, proprii. Așa au apărut:
românii, francezii, spaniolii, portughezii. Etnogeneza este procesul de
aculturație în urma căruia apar noi popoare. Astfel, poporul român
este rezultatul unui proces de etnogeneză, numit romanizare ...,
întrucât civilizația dominantă a fost cea romană”205.

Și, peste structura satelor conduse de jude, exista la nivel
de ținut/țară instituția de tip voievodal, pierdută în timp prin
legăturile cu regii din Apus, care și-au impus cadrele și structura
socială tipică.
„Organizarea veche maramureşeană era pe sate conduse de un jude sau
judeţ. Ţara Maramureşului („terra maramorissiensis”) această alcătuire
organică de sate era condusă de un voievod, având dintru început o
autonomie şi o libertate naţională care abia mai târziu a fost pierdută
prin legăturile cu regii Ungariei”206.

Tot în cadrul acestui context al voievodatului care este
slăbit constant din pricina deschiderii geografice spre Vest (câmpia
Tisei), Ernest Bernea avansează ideea (care nu este, în sine, una
nouă) conform căreia descălecatul lui Bogdan și întemeierea
principatului Moldovei au avut loc în primul rând ca reacție la
205
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presiunea ungurească care s-a dovedit tot mai sufocantă pe
parcursul istoriei, ca unică soluție de salvare a ceea ce se mai poate
salva.
„Cât de mare e setea de libertate a românilor maramureşeni se poate
vedea şi din neîncetatele lupte ale unui voievod ca Bogdan. Nevoind să
se supună ungurilor, acest voievod maramureşean a părăsit vatra ţării
sale şi trecând munţii a coborât pe Valea Moldovei, unde împreună cu
românii aflaţi aici au întemeiat principatul Moldovei”207.

Descrierea Maramureșului: tipul de om
Ernest Bernea face un amplu portret al maramureșeanului,
pe care ni-l prezintă în câțiva termeni cheie. În primul rând, aceste
este țăran și, totuși, în același timp, descendent (cu conștiință) al
vechilor familii nobiliare și voievodale, fapt ce a generat un tip de
mândrie care le-a asigurat dârzenia necesară de a înfrunta
provocările istoriei, credința de a-și păstra cadrele identitare și
încrederea într-o tradiție vie ca unică soluție de salvare.
„Ţăranii de azi sânt descendenţii nobililor de ieri, calitate încă vie în
viaţa lor atât de aspră. Există o mândrie şi o dârzenie isvorâtă din
conştiinţa descendenţii lor nobile şi voievodale”208.
„Maramureşul de azi este o ţară românească milenară, este un produs al
pământului şi istoriei locale peste care a trecut necontenita încercare a
popoarelor venite de aiurea, fără ca să poată să-i distrugă fiinţa. Prinşi
de îndelungă vreme între două neamuri străine, slavii şi maghiarii, maramureşenii au suferit, au sărăcit, dar n-au căzut ei au şi azi o profundă
conştiinţă locală şi naţională, au o nesfârşită putere de a înfrunta noile
stăpâniri străine, fără murmur, fără revoltă, ci numai cu dârzenie şi
credinţă. Conștiinţa de băştinaşi, de oameni aparţinând unei rase curate,
unui neam de cea mai nobilă spiţă, neam românesc încărcat de – p. 11,
toate drepturile şi darurile vremurilor, îi face să treacă cele mai grele
cumpene şi să învingă durerile, care oricât de des le-ar veni, le socotesc
trecătoare esențialul: românitatea şi românismul sânt permanente”209.
„Ţăranul maramureşean, cu chipul şi ţinuta sa atât de distinsă poartă cu
sine, nu numai o seamă de lucruri, artă şi meşteșug, nu numai o seamă
de datini, toate moştenite printr-o tradiţie vie, ci şi o conştiinţă foarte
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precisă a unor calităţi de rasă nobilă. Aceasta se exprimă atât prin documentul material ce-l posedă, cât şi prin toată fiinţa sa care inspiră
încredere şi demnitate”210.
„Maramureşul este păstrătorul unor tradiţii milenare. Oamenii simpli,
ţăranii umili şi adânci, familiile împovărate de lupta zilnică păstrează
atât în conştiinţele lor cât şi în lăzile vechi moştenite aceeaş dovadă, fie
că e sufletească sau materială, că aparţin unui neam de oameni de o nobilă şi românească origine. Luptători aprigi şi mândri ai vremurilor
trecute, păstrători ai unei tradiţii nobile, maramureşenii de azi închid în
ei virtual şi chipuri de o rară frumuseţe”211.

Având toate aceste calități, maramureșeanul este, la
propriu și în adevăratul sens, omul țării sau om de țară, adică
țăran, de unde și apariția denumirii de Țară, conform
raționamentului făcut de Nicolae Iorga:
„De origine latină, termenul se deosebeşte la noi, ca înţeles, de acelea
pe care l-a avut în limba strămoşilor ... . Terra era pentru romani numai
ceea ce numim pământul, după latinul pavimentum ceea ce înseamnă
pavat, adică drum de piatră, şosea, ceea ce dovedeşte cât de mult sunt
legate începuturile noastre nu numai de o viaţă mult mai ridicată decât a
unor simpli ţărani sau a unei adunături oarecare, culeasă întâmplător, ci
de a ostaşilor Imperiului, acei veterani parte din înaintaşii noştri, al
căror nume a ajuns să fie la noi al oricăror bătrâni.
Romanii nu aveau înţelegerea unei lumi împărţite pe neamuri. Ei purtau
un nume care nu venea de la ceea ce cuprindem, cum se va vedea, în
numele de ţări, ci de la o singură cetate. ... p. 39. Altfel e la noi. De la
început ţara e un lucru mare şi sfânt, legat de un grup de oameni care-şi
trec moştenirea aceasta, menită să fie iubită din toată inima, amestecată
în toate gândurile, apărată cu toate puterile şi stropită cu sudorile tuturor
muncilor şi cu sângele tuturor jertfelor. ... Zemlia a slavilor nu se ridică
mult mai sus, cum nici chora a grecilor, de unde vine numele ţăranului,
choriatis. ...
Lumea e, la noi, împărţită în ţări, înţelesul primar al cuvântului
dispărând... cu totul şi fiind înlocuit prin pământ [acest sens primar de
pământ, al lui terra]. Acele ţări nu se numesc după înfăţişarea lor sau
după amintirile istorice, ci după neamul care se află pe ele. Uneori, ca la
alţii, e vorba de neamul care a cucerit şi are stăpânirea, de unde numirea
de Ţară Ungurească la cei de dincoace de munţi ... Cu sufixul esc se
zice: Ţara Rusească, Ţara Leşească, Ţara Sârbească (şi pentru
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Bulgaria), Ţara Turcească, Ţara Frâncească, Ţara Nemţească. Dar se
observă că, pe lângă numele străinului, e şi acela al băştinaşului. Se
întrebuinţează însă, fără ţară, sufixul ime, care o cuprinde, ca în
Secuime (nu Ţara Secuiască), precum mahalalelor din Moldova
colonizate cu munteni li se zicea Muntenime.
Ţara Românilor e Ţara Românească. Oriunde nu e atinsă de barbarii
cuceritori, ea păstrează acest nume. ... p.40. Pentru românul de peste
munte, care-şi zice român -, pe când Galo-romanul şi-a zis franc şi
italianul din Nord lombard, după stăpâni, şi aceasta înseamnă că n-a
ieşit din dreptul său moştenit ca să intre în dreptul învingătorului -, a
veni dincolo de munţi, e a merge în Ţară. Aceasta nu din cauza titlului
oficial, pe care nu-l citeşte şi nu l-a învăţat la şcoală, ci pentru că aşa e
scris în sufletul său însuşi. Odată era ţară, împărţită doar după ape (Ţara
Oltului, cu olteni, Ţara Bârsei, cu bârsani) tot ce nu ne spusese mai la
Nord de Carpaţi, sub sabia regelui de năvălire al ungurilor. Când
năvălirea acestora a atins şi brâul munţilor, oprindu-se prin puterea
naturii ocrotitoare acolo, ţara a fost această linie de jos. Tot ţară e
ţinutul până în Dunăre pentru ciobanul mocan” 212.

Bernea afirmă aceste lucruri știind prea bine istoria socială
a Străvechii Europe 213 din perioada neolitică, formată din
comunități rurale (care cunoșteau, totuși, orașul), sisteme
matriarhale pașnice ce practicau agricultura și puneau accentul pe
ideea de fertilitate ca viitor al comunității, comunități ce se găseau
în tot arealul de mai târziu românesc, înainte de invazia popoarelor
kurgane (indo-europene) ce a început din 3500 î.Hr., popoare din
care făceau parte tracii, italicii, grecii, celții, ilirii ș.a. (bazate pe
sisteme patriarhale, războinice, dar care în timp au dezvoltat o
conștiință de băștinaș odată ajunse în zonă). Astfel, tradiția
organizării în cadre sătești este una multimilenară în acest spațiu,
ceea ce a generat o rezistență crescută în fața greutăților (interne
sau externe) și a generat o ramură „autentică și bărbată a neamului
românesc” ce păstrează „în conștiință ... milenii de civilizație”:
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„Maramureşeanul, om al pământului şi tradiţiei locale era, aşa cum e şi
azi după atâta trecere de vreme, un „om de ţară”, un ţăran puternic şi
bogat în omenia lui. Satul, aşezarea de temelie a ţinutului, a păstrat şi a
crescut omul românesc de aici”214.
„Munţii Maramureşului au născut şi crescut în inima lor una din cele
mai autentice şi bărbate ramure a neamului românesc. Aceasta se poate
vedea nu numai din faptele de seamă ale trecutului, nu numai din
luptele şi biruinţele voievozilor, aceasta se poate vedea şi azi prin
documentul viu al satului maramureşean şi al civilizaţiei sale străvechi.
Peste încercările vremurilor, peste suferinţele pricinuite de duşmani şi
influenţele unor legături de cele mai multe ori nedorite, Ţara
Maramureşului şi oamenii săi şi-au păstrat înfăţişarea şi virtuţile lor
româneşti.
Românii maramureşeni au ceva din lumea nefalsificată a unui trecut
îndepărtat, satul maramureşean are o atmosferă arhaică de plinătate şi
virtute românească. Găsim în acest colţ izolat de ţară o viaţă şi forme
aparţinând istoriei de demult. În ocupaţiuni şi unelte, în port, în datine şi
ceea ce e mai de seamă, în conştiinţă, oamenii locului păstrează milenii
de civilizaţie”215.

Din punct de vedere moral, maramureșeanul se distinge ca
un om dârz la nevoie dar, pe fond, blând, „un luptător fără ură”,
crescut așa, în chip propriu, ca urmare a istoriei locale și a poziției
geografice (cea a ținutului de margine). Pe el dificultățile l-au
transformat, paradoxal, într-un om caracterizat de frumusețea
morală, probabil datorită credinței nestrămutate și a încrederii în
lumea vie a satului, cu ale sale esențe tari.
„Maramureşeanul atât de dârz şi atât de omenos totodată, este un om
blând, curat şi drept, om deschis fără uşurătate şi luptător fără ură.
Aparţinând unui ţinut - limită, acest om a cunoscut toate încercările şi
toate lipsurile. Rădăcinile adânci ale fiinţei sale şi totodată vitregia unei
soarte deosebite faţă de fraţii din celelalte ţinuturi româneşti, au făcut ca
acest om al pământului şi istoriei locale să aducă în cuprinsul neamului
nostru o culoare şi un chip propriu, virtual alese, pline de îndemn şi
frumuseţe morală”216.
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Mai mult, Bernea nu se oprește la conturarea unui profil
socio-cultural, dar avansează și o serie de caracteristici fizice ale
omului născut pe plaiurile maramureșene: înalt, brun, cu părul
lung, cu un trup ce exprimă frumusețea fizică derivată la rândul ei
din frumusețea morală, cu mișcări reținute dar hotărâte.
„Maramureşenii sânt un neam de oameni aparte, cu trăsături fizice şi
morale caracteristice. Între oamenii celorlalte provincii româneşti,
maramureşenii apar ca tipuri arhaice, plini de o viaţă locală îndepărtată,
generatoare de chipuri şi îndemnuri româneşti.
Ca tip rasial, maramureşeanul obişnuit este înalt, mai mult brun decât
blond, puternic chiar dacă apare adesea osos poartă părul lung, plete
până pe umăr, ceea ce la bătrâni are o însemnătate mare până în a fi
semn distinctiv de bărbăţie şi nobleţe. În unele locuri (Borşa) se poartă
părul despărţit în mijlocul capului, în alte locuri apare bretonul tuns,
retezat drept pe frunte.
Maramureşeanul are un cap expresiv cu trăsături regulate şi precise,
uneori exprimând ca şi mersul său, încredere şi hotărâre. Trupul înalt,
de o factură puternică exprimă şi el aceeaş frumuseţe fizică şi morală.
Viaţa sa aspră, plină de nevoi şi muncă, legăturile adânci ale istoriei
locale, i-au dat o înfăţişare aleasă, cu mişcări reţinute şi hotărâte.
Faptele sale sânt produsul unei chibzuite hotărâri şi nu mai puţin
demne. Încetineala maramureşeanului nu vine din slăbiciune ci din
temeinicie”217.

Descrierea Maramureșului: bogăție și muncă
Din punct de vedere al ocupațiilor, de căpetenie sunt
păstoritul și creșterea vitelor. Astfel, avem astăzi importante
comunități în țări precum Ucraina, Polonia sau Slovacia, apărute
ca urmare a practicării păstoritului, denumite diferit: vlahi, gorali,
lemki, boiki, volohi etc.
„Maramureşul este o ţară mai mult de păduri şi păşuni (34%) ceea ce
face ca ocupaţiile de căpetenie să fie păstoritul şi creşterea vitelor”218.
„Păstoritul foarte răspândit şi azi a cunoscut în trecut epoci de mare
dezvoltare, atât de mare încât maramureşeanul, pentru a găsi loc de
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păşune, era nevoit să treacă mult peste graniţele ţinutului, până în
Polonia şi Bucovina”219.

Acesta este motivul pentru care stâna devine un important
spațiu de utilitate locală, atât ca urmare a tradiției în sine, dar și
datorită varietății de produse pe care aceasta le produce, după
rețete proprii.
„Stânele ... au şi azi un caracter primitiv. De altfel, întreaga activitate
păstrează acest caracter deoarece chiar atunci când din punct de vedere
cantitativ sântem în faţa unei activităţi bogate în produse, în ceea ce
priveşte varietatea şi deosebirea produselor păstoritului, totul se reduce
la o transformare simplă de utilitate locală”220.

Agricultura, deși dificilă, este practicată chiar și mai sus de
1000 m. Interesant este că limitările ei asigură legăturile cu
Moldova în timp, ceea ce asigură, mai departe, continuitatea
elementului românesc.
„Agricultura, activitate neprielnică ţinutului este totuşi practicată până
şi în locuri ce trec 1000 m înălţime. Cu ajutorul îngrăşămintelor se
cultivă porumbul, ovăzul şi secara. Munca e purtată cu protivnicie dar
produsele sânt tot în cantitate mică, în aşa fel încât niciodată localnicii
nu se pot hrăni cu ceea ce le dă pământul lor”221.

Lucrarea lemnului este o parte importantă a economiei
locale, dar mai cu seamă a industriei și artei, care demonstrează
legătura puternică a maramureșeanului nu doar cu muntele, ci și
cu pădurea.
„Ca o complectare a economiei locale vine lucrarea – p. 30, lemnului,
în care meserie maramureşeanul este foarte priceput. Aceasta ne-o
spune nu numai industria lemnului dar şi arta lemnului, artă ce uimeşte
prin autenticitatea şi măiestria ei. Am putea spune că lângă păstorit,
lucrul la pădure vine ca o ocupaţie cuceritoare. Pădurile atât de variate
şi întinse (49%) îndeamnă la lucru pe toţi acei ce nu-şi pot agonisi cele
trebuitoare pentru trai prin alte mijloace.
219
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Fie că lucrează în afara gospodăriei, fie că lucrează în mijlocul ei,
ţăranul maramureşean dă la iveală lucruri frumos întocmite şi trainice.
Construieşte case, porţi sau troiţe, unelte sau butoiașe, toate cu aceeaşi
măiestrie a omului legat de pădure”222.

La capitolul minereuri (petrol, sare și apă minerală),
acestea deși se află în abundență în solul Țării Maramureșului, nu
atrag bunăstare, aflându-se mai mereu sub controlul neamurilor
străine. Iată un prim mare dezavantaj al ținutului de margine.
„Pământul Maramureşului închide în adâncimile sale multe bogăţii de
minereuri cum sânt: petrolul (Săcel), sarea (Coştiui, Şugatag) şi
îndeosebi apă minerală. (Borşa, Glod, Poieni) Aceasta nu atrage însă
după sine o bunăstare a ţăranului, minerii fiind mai ales dintre
neamurile străine conlocuitoare”223.

Descrierea Maramureșului: artă și meșteșug
Ernest Bernea insistă asupra autenticității și calității
deosebite a artei maramureșene. În acest tablou, se află în centru
gospodăria, locul în care are loc întregul proces tehnic sau artistic.
Astfel, gospodăria devine un „izvor de viață materială” care are o
manieră proprie de expresivitate, remarcându-se cu precădere în
industria textilelor și a lemnului.
„Gospodăria este un isvor de viaţă materială. Mijloacele de trai ale
ţăranului maramureşean sânt îmbogăţite şi uşurate prin activitatea
depusă în sânul gospodăriei. Industria casnică maramureşeană nu e mai
prejos decât în alte ţinuturi româneşti dimpotrivă în ceea ce priveşte
transformarea lemnului şi industria textilă stă între cele de frunte.
Uneltele, obiectele de imediată întrebuinţare casnică, îmbrăcămintea,
covoarele, sânt tot lucruri produse de mâna ţăranului, lucruri ce
împlinesc nevoi materiale imediate”224.
„Arta şi meşteșugul maramureşean au caractere proprii în unitatea de
viaţă a vechei noastre civilizaţii săteşti”225.
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Acesta este motivul pentru care Biserica de lemn
maramureșeană, simbol central al ținutului, este, de fapt, o
frumusețe locală ce exprimă sentimentul religios și artistic adânc al
țăranului, o operă de artă atât la nivel arhitectural, cât și la nivel de
simbolistică (crestături în lemn și pictură).
„Satele, din depărtare, apar străjuite de înaltele şi originalele biserici de
lemn care alcătuiesc una din frumuseţile locale. Elegant construite, cu
turnuri săgetând cerul, frumoasele biserici exprimă deodată adâncul
sentiment religios şi artistic al ţăranului maramureşean.
Să ne oprim puţin asupra acestor minunate daruri ale sufletului
românesc.
Deşi au o unitate de stil şi sânt clădite din acelaş material, deşi cer
acelaş meşteşug, bisericile maramureşene au caractere deosebite; numai
abstracţia cercetătorului poate să stabilească tipuri.
În general planul bisericilor maramureşene este cam acelaş şi anume:
altar, naos, pronaos şi pridvor. Acesta din urmă lipseşte uneori.
Deosebirile în ceea ce priveşte planul, le produce îndeosebi altarul care
apare mai des poligonal (şase laturi) în dimensiuni şi dispoziţii
variabile. (Şugătag, Budeşti, Rozavlia, Ieud, Cuhea) Altele au altarul în
formă de patrulater, dreptunghi sau pătrat. (Apşa de Mijloc, Poenile
Glodului, etc.). O formă aparte o are biserica din Călineşti cu un plan în
formă de treflă.
Pereţii sânt de bârne groase de obicei din lemn de gorun, copac foarte
răspândit (mai ales în trecut) în acest ţinut. Acoperişul dominat de linia
verticală a întregii construcţii este foarte înalt. (Bunăoară cele două
acoperişuri suprapuse ale bisericii din Ieud au înălţimea de 7,15 m. Sânt
biserici – p. 34, cu un singur acoperiş, lăsat mai jos pe altar (Moisei,
Giuleşti, Glod, etc.) şi altele prevăzute cu o streaşină mare, construcţie
ce dă impresia a două acoperişuri suprapuse. (Ieud, Sat-Şugatag, Borşa,
etc.).
Prin acoperiş, așezată mai mult în faţa construcţiei (pe pereţii
pronaosului) se ridică săgetând bolta cerului, turla. Această parte a
bisericii maramureşene prevăzută obişnuit de un balcon şi uneori de
patru turnuri mici în formă de con aşezate la baza acoperişului, atinge
înălţimi foarte mari, uneori de 15 m. (Cuhea, Ieud).
Biserica maramureşeană nu este numai o interesantă construcție ci şi o
frumoasă operă de artă populară. În ea nu se exprimă numai o ştiinţă şi
un meşteșug ci şi o sensibilitate artistică aparte. La clădirea propriu zisă
trebuie să avem în vedere şi elementele de înfrumuseţare aşa cum e
crestătura în lemn ce apare mai des la intrarea bisericilor (Cuhea) sau
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pictura interioară care este lucrată de zugravi din popor, ţărani din
partea locului, despre al căror nume vorbesc documentele vremii”226.

Un alt „produs” deosebit al țăranului din această zonă este
casa maramureșeană – mobilă în funcție de factorii geografici și
economici precum în Apuseni sau zona Branului modestă în
înfățișare dar împodobită prin arta lemnului:
„Casa maramureşeană este clădită din bârne de lemn (stejar, brad sau
fag, după loc) şi acoperită cu draniţe sau paie. Încheietura nu rareori
este făcută în cuie de lemn. În locul temeliei masive apare mai mult
aşezată pe patru grămezi de piatră în cele patru colţuri, aceasta pentru
că sântem într-o regiune unde condiţia geografică şi economică cere
mutarea casei din loc în loc (aşa cum mai e bunăoară în Munţii Apuseni
sau regiunea Branului). Acest fel de temelie este mai propriu locurilor
înclinate.
Casa maramureşeană nu are încăperi multe (obişnuit două) păstrând atât
exterior cât şi interior o înfăţişare modestă”227.
„Nu-i lipseşte însă podoaba: stâlpii prispei şi pridvorului sânt frumos
sculptați la fel ferestrele şi uşile”228.

Al treilea element al producției casnice locale, devenit în
timp și el simbol central, este poarta maramureșeană, operă
populară de artă aflată la o valoare la fel de înaltă precum găsim în
Oltenia de sub munte, expresie a geniului popular românesc.
Interesant este că poarta maramureșeană este opusă casei din punct
de vedere al mărimii și înfățișării, ceea ce arată că modestia era o
alegere și nicidecum reflecția stării materiale (precum este astăzi,
și nu doar în zona Maramureșului).
„Cu porţile maramureşene arta lemnului ajunge la expresii dintre cele
mai frumoase şi interesante din câte se pot afla pe pământul românesc.
Numai depresiunile subcarpatice ale Gorjului şi Vâlcei pot fi socotite
din acest punct de vedere ca prezentând opere populare de aceeaş
valoare.
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Construită în mari dimensiuni, poarta maramureşeană are o înfăţişare
monumentală bine proporționată şi împodobită cu brâie şi flori
geometrice (sau aproape geometrice) în care îndemânarea
meșteşugarului popular se întâlneşte cu sensibilitatea artistului din el.
Motivele decorative sânt uneori înlocuite de altele simbolice, motive
din istoria religiei Creştine (mai ales la troiţe) care nu sânt mai puţin
frumoase. Porţile maramureşene sânt opere populare, expresii alese ale
geniului popular românesc”229.

Un ultim produs material al gospodăriei este covorul
maramureșean, expresie a bunului gust și autenticității, chiar dacă
insuficient cunoscut.
„Îmbrăcămintea casei şi a omului este lucrată cu mult gust. Aici e locul
să pomenim despre covorul maramureşean, lucrat în culori vegetale,
nuanţat şi armonios împlinit în ceea ce priveşte modelele. Covorul
acesta deşi mai puţin cunoscut poartă în el frumuseţi de autenticitate
românească”230.

Maramureș: semnificația legendară
În finalul studiului său, Bernea prezintă și aspectul
legendar care este, inevitabil, atașat de Țara Maramureșului, o
viziune de basm ce vorbește de un trecut glorios, plin de fapte de
vitejie, de voievozi și întemeietori de țară, de dovezi ale rezistenței
și dăinuirii. Toate acestea au fost cărămizi ce au consolidat un
mental colectiv puternic, conștient și mândru de istoricul său.
„Cine vede Maramureşul de azi respiră o atmosferă istorică locală
dintre cele mai interesante. Prezentul, nu rareori trist prin întâmplările
trecute peste frunţile oamenilor, este frumos învăluit, ca-ntr-o viziune
de basm, de urmele trecutului îndepărtat. Faptele voievozilor Dragoș şi
Bogdan sânt atât de vii că fac să crească o conştiinţă şi o mândrie locală
unică”231.

Maramureșul este o unitate de destin și vatră a tuturor
românilor prin istoria, specificitatea și vechimea sa. Iar întocmai
229
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această vechime a devenit terenul propice pentru „țeserea unei
legende” care a rodit până în zilele noastre.
„Maramureşul e un cuib al neamului nostru. De aici din colinele şi
munţii săi s-au ridicat voievozi întemeietori de ţară şi Neam. Pământul
Maramureşului este vatră nu numai localnicilor ci tuturor românilor,
nouă toţi care ne simțim din acelaş neam şi cu acelaş destin”232.
„Din căile istoriei Maramureşului s-a ţesut o legendă şi a – p. 40,
crescut ca venind din alte lumi pentru a cuceri o ţară şi un neam de
oameni. Trecutul Maramureşului a devenit poveste, s-a sfinţit cu
puterea unor duhuri ce străjuiesc aevea lumea noastră şi a rodit ogorul
românesc”233.

Cu toate că actualitatea nu se prezintă la fel de luminoasă
precum instanțele sale mai îndepărtate, Maramureșul, „țară de
întemeietori”, rămâne un ținut bogat mai întâi din punct de vedere
spiritual, fiind „o cale de lumină” și un punct de sprijin pentru
neamul românesc:
„Maramureşul cu toată tristeţea sa de azi este o ţară plină de îndemn, un
pământ mai bogat spiritual decât material, o cale de lumină a neamului
românesc”234.
„De aceea pentru noi istoria locală a Maramureşului nu mai este o
înşiruire de fapte ale trecutului, ci este o permanenţă această istorie
devenită simbolică nu mai e supusă şi judecată în legătură cu timpul.
Iată cum Maramureşul, ţară de întemeietori are un înțeles şi o bogăţie
deosebită pentru omenia noastră. Maramureşul ne aparţine nu numai
geografic şi etnic, dar şi moral, mai mult chiar decât alte ţinuturi pentru
că pe el se sprijină fiinţa de totdeauna a neamului românesc” 235.

Bibliografie
Baltasiu, Radu, Bulumac, Ovidiana, Istoria socială: actualitate și
problematică, București, Editura Universității din București, 2016.
Bernea, Ernest, Civilizația română sătească, București, Editura Vremea,
2006.

232

Ibidem.
Ibidem, pp. 39-40.
234
Ibidem, p. 40.
235
Ibidem.
233

140

Bernea, Ernest, Maramureșul: țară românească, București, Editura Predania,
2002, după Ernest Bernea, Maramureșul - țară românească, București,
1943.
Bernea, Ernest, Trilogie sociologică, Cluj Napoca, Editura Dacia, 2004.
Bulumac, Ovidiana, „Fenomenul românesc, o radiografie culturală a
interbelicului în accepțiunea lui Ernest Bernea” în Anuarul de Etnografie
și Folclor „Constantin Brăiloiu”, serie nouă, tomul 29, 2018, Editura
Academiei Române.
Bulumac, Ovidiana, Infrastructură și societate. Considerente teoretice și
studii de caz, Bucureşti, Editura Etnologică, Colecția Studii Sociologice,
2018.
Iorga, Nicolae, Hotare şi spaţii naţionale. Afirmarea vitalităţii româneşti,
studiu introductiv de Mihai Ungheanu, postfaţa de Sever Ardelean,
Galaţi, Editura Porto Franco, 1996.
Marina, Mihai, Pagini alese. Istorie, Publicistică, Povestiri și teatru,
Amintiri de familie. Ediție îngrijită, Cuvânt înainte, Repere biografice și
studiul „Drept între popoare”de Vasile Gaftone, Cluj-Napoca, Editura
Eikon, 2013.

141

Alin Bulumac
Rezumat
Materialul de față este un excurs referitor la situația societății românești
în an centenar din punct de vedere demografic. Pentru a demonstra
faptul că declinul demografic nu reprezintă un fenomen natural, ci este
unul artificial, vom descrie cauzele și efectele fenomenului prin prisma
unor teorii și concepte precum ar fi ideea de cetate (Fustel de
Coulanges), vitalitate (Nicolae Iorga), națiune și voință socială (Dimitrie
Gusti), pe fundalul cărora vom proiecta date demografice legate de: spor
natural, avorturi, emigrație, vârsta la nașterea primului copil etc..
Obiectivul urmărit este, ca în urma lecturii materialului, cititorul să
cunoască faptul că societatea românească prezintă urmele unei societăți
abandonate de către elitele sale și modul în care această stare se
adâncește cu fiecare zi.
Cuvinte cheie: vitalitate, declin demografic, voință socială, națiune,
cetate

Abstract
The paper aims to offer the reader a short and a clear radiography of the
Romanian society from a demographic point of view. In order to
demonstrate that the demographic decline of the Romanian society is not
a natural phenomenon but an artificial one, one will describe the causes
and effects of the phenomenon through theories and concepts such as the
idea of citadel (Fustel de Coulanges), vitality (Nicolae Iorga), nation and
social will (Dimitrie Gusti). Also, in the background one will rely upon
certain elements of demography (rates of natural increase, abortion,
emigration, the age at birth of the first child etc.). The main objective of
the material is to make the reader understand that the Romanian society
has the symptoms of an abandoned society by its own elites, a situation
that is worsening day by day.
Keywords: vitality, demographic decline, social will, nation, citadel
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„În Romania se fac aproape 400 de avorturi zilnic, iar 47% dintre
236
românce nu merg cu anii la controlul ginecologic!” .

Introducere
Centenarul Marii Uniri reprezintă un moment prielnic în
care se poate reflecta asupra tendințelor dezvoltării societății
românești, a traiectoriei modernizării sale, pentru a prevedea
cumva ce se va întâmpla pe termen mediu și lung. Astfel, prezentul
material își propune să analizeze principalele coordonate ale
parcursului demografic al României începând cu perioada
interbelică, continuând cu cea comunistă și cea postdecembristă,
prin raportare la conceptul lui Nicolae Iorga de „vitalitate” și prin
elemente de istorie socială (a antichității). Astfel, punând laolaltă
toate procesele identificate (spor natural, avorturi, emigrație, vârsta
la nașterea primului copil, etc.), putem să ne facem o idee cu
privire la felul în care societatea românească reușește să facă față
provocării demografice. Considerăm că tipul de răspuns, analizat
prin prisma conceptului vitalității, poate oferi o imagine fidelă a
realității sociale curente și viitoare.
Declinul demografic în care se regăsește România și care îi
amenință viitorul (în 2050, România scăzând la 16,7237 milioane)
reprezintă un fapt concret, demonstrat și recunoscut cu îngrijorare
de către Organizația Națiunilor Unite. Fenomenul poate fi
operaționalizat prin câteva paliere de analiză, atât la nivel
236
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individual, cât și instituțional. Astfel, vom arăta că prin abandonul
politicilor demografice de către elite se ajunge la originea scăderii
dramatice a vitalității societății românești, pe dimensiunea ei
demografică. Vom opera, deci, cu noțiunea de vitalitate a lui
Nicolae Iorga, punând accent pe manifestările ei populaționale.
Climatul socio-economic neprielnic generează în rândul
populației fenomenul de masă pe care îl numim emigrația ca
salvare, care, însă, are puternice efecte asupra individului, între
care amintim amânarea întemeierii unei familii, scăderea
numărului de copii dintr-o familie etc.. Paralizia politicilor prodemografice și reacțiile populației prin emigrația-ca-salvare, plus
scăderea natalității, generează dezastrul demografic al României.
Iar România se află, în prezent, în plin dezastru demografic.
Cetatea în antichitate
Din punctul de vedere al lui Fustel de Coulanges, orice
lucru, indiferent că aparține sferei materiale sau spirituale, ia
naștere având la bază un principiu. În acest sens, „cetatea” ia
naștere în momentul în care cei ce o compun au stabilit setul de
norme ce va ghida cetatea pe viitor, „cetatea” luând naștere în mod
concret într-un moment ulterior. Aceste norme care ghidează,
reglementează și ordonează viața cetății pot fi înțelese astăzi prin
conceptul de paradigmă dominantă sau model de gândire238 care
suferă schimbări de la epocă la epocă.
Este de la sine înțeles că există mai multe tipuri de cetăți,
după tipurile de ordine în raport cu care sunt structurate, după
paradigma dominantă. De pildă, în antichitate, în cazul arienilor,
vorbitori ai limbii sanscrite, care au plecat din zona Afganistanului
(de astăzi) și s-au așezat în zona văii Indului (N-V Indiei de
238
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astăzi), Fustel de Coulanges afirmă faptul că exista un cult foarte
puternic privind cinstirea și respectarea strămoșilor. Datoria de a
nu le lăsa amintirea risipită în negura timpului era transmisă pe
linie masculină, această misiune fiind lăsată primului fiu. Tatăl
avea o grijă deosebită în a-l învăța pe primul băiat toate ritualurile
strămoșilor deoarece, așa cum el a fost învățat și a avut grijă toată
viața lui de înaintași, și fiul său va trebui să multiplice cetatea prin
riturile străvechi.
Vom observa imediat că, la Coulanges, vitalitatea
demografică este dependentă de cultură, de paradigma care
structurează cetatea. Astfel, copiii nu sunt doar ai familiei, căci ei
deja aparțin unei întregi linii strămoșești chiar mai înainte de a se
naște. Familia și copiii ei reprezintă, din acest punct de vedere,
actualizarea tradiției cu fiecare bărbat și femeie care se căsătoresc.
Fustel de Coulanges arăta că, în antichitate:
„Primul copil, spuneau vechii arieni, a fost zămislit pentru îndeplinirea
datoriei faţă de străbuni, ceilalţi s-au născut din iubire”239.

Iată o idee ce, odinioară, a fost piatră de temelie pentru cea
mai îndelungată ordine socio-culturală. Cinstirea tradiției și nu
demolarea acesteia pare a fi un bun prescriptor al vitalității
demografice. Care este situația în România, din acest punct de
vedere? Rămâne să oferim un răspuns până la finalul materialului.
Societate, națiune, stat
Conceptul de societate este foarte cuprinzător și are în
subordinea sa o multitudine de agenți și tensiuni care fac posibilă
funcționarea acesteia într-un ritm specific și urmând o ordine
(materială și spirituală) unanim acceptată de toți cei ce o compun.
Elementele esențiale fără de care o societate nu poate exista sunt
239
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proprii indivizi ce o compun, însă care sunt elementele care-i țin pe
toți laolaltă ? La această întrebare materialul încearcă să răspundă
folosindu-se de teoriile lui Nicolae Iorga despre națiune și
vitalitate. În viziunea istoricului, orice societate care se dezvoltă
armonios, în același timp cu indivizii ce o compun și nu pe seama
acestora, ajunge la stadiul de națiune.
„Pentru a se ivi un stat trebui să existe mai întâi o societate ajunsă la
calitatea de naţiune. Societatea, naţiunea, este cea care creează statul.
Cele din rândul doi au istorie, primele au viață” 240.

Iată că ideea de stat are la bază conceptele de societate și
națiune, națiunea reprezentând stadiul cel mai evoluat al societății.
În acest sens, este de o importanță considerabilă lămurirea
conceptelor, căci lumea ideilor nu este o lume total independentă
de cea a faptelor concrete, iar o lume a ideilor dezordonată
înseamnă o realitate haotică. În acest sens, Nicolae Iorga remarcă
deosebirea dintre cele două concepte (societate și națiune) pornind
de la capacitatea lor de a se face remarcate la nivelul istoriei.
Pentru a deveni un reper semnificativ la nivelul istoriei,
atât sieși cât și pentru celelalte națiuni, o națiune se folosește de
totalitatea instrumentelor pe care la are la îndemână pentru a se
dezvolta armonios odată cu și pentru indivizii ce o alcătuiesc și
care îi oferă energia necesară pentru a face acest lucru. De aceea,
sociologul Ion Ungureanu ne avertizează că decuplarea societății
de națiune prin individualism generează însingurare și, natural,
prăbușirea natalității.
„... scopul pe care îl urmărește fiecare individ prin acumulare este acela
de a se plasa pe o treaptă superioară în comparația individului cu ceilalți
membri ai unei comunități această comparație are un singur criteriu
(puterea pecuniară) deoarece toate elementele prestigiului pot fi
cumpărate atât timp cât comparația cu ceilalți este defavorabilă
240
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individului obișnuit, el va trăi într-o permanentă stare de insatisfacție
...”241.

Astfel, individul devine propriul mecanism de satisfacere a
nevoilor, element statistic, consumator într-o societate de consum.
Fiecare individ este îndreptățit să tindă către un stil de viață cât
mai confortabil, însă „resursele” consumate și mai ales timpul
consumat pentru obținerea confortului este, practic, irosit din punct
de vedere al istoriei. Denumirea conceptuală a „societății de
consum”, dincolo de sensul său evident, ne mai arată următorul
fapt: pe lângă timpul și efortul depuse pentru a obține respectivul
produs, în malaxorul „satisfacerii nevoilor” se consumă însăși
substanța insului. Mai concret, individul se pierde prin
multitudinea de nevoi induse și devine incapabil de a-și concentra
energia și priceperea către un țel comun, benefic sieși prin aceea că
este folositor și altora.
„Istoria poporului nostru valorează doar atât cât a fost în trecut și va fi
în viitor aportul său la îmbogățirea vredniciei și culturii omenești. Iar
această vrednicie și cultură sporesc în ceea ce umila existență a
fiecăruia dintre noi se învrednicește să simtă, să gândească și să
înfăptuiască mai de preț în efemera sa existență oriunde s-ar afla, orice
meserie ar profesa și oricât de mic și de neînsemnat ar fi rolul său pe
pământ”242.

Pentru a redeveni actori sociali care să conteze în lume,
colectivitatea în mod necesar trebuie să exceleze în „ceva”. Acest
lucru devine posibil în cazul națiunii în momentul în care indivizii
ce o compun înțeleg că există un bine comun, superior celui
individual, ce este posibil doar prin conlucrare. Competența
aceasta colectivă este reprezentativă pentru o națiune, fiind cea dea doua mare diferență dintre națiune și societate în sine. Pentru a
241
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deveni o națiune, un popor trebuie să dobândească această calitate.
În momentul în care masa de indivizi ce compune societatea
conlucrează pentru un proiect comun, spunem că asistăm la un
fenomen „de voință națională”. La nivel individual diferențiem,
astfel, sociabilități particulare funcție de maniera în care este
folosit timpul, fie pentru confortul propriu, fie pentru un scop
comun.
Odată ce poporul ajunge la calitatea de națiune, în
interiorul acesteia se manifestă o energie creatoare către scopuri
colective, denumită de Nicolae Iorga drept „vitalitate”. De
remarcat este faptul că această energie dedicată proiectelor
colective nu este dependentă neapărat de existența unor elite.
„Deci o vitalitate muncitoare şi onestă, simpatică, a unui popor ajunge
de la sine, prin cultură, dar și prin producțiuni industriale, prin activitate
de comerț, a se impune”243.

Conceptul de vitalitate face referire la abilitatea de
coeziune a membrilor unui popor spre un scop-reper, atât în
domeniu cultural, cât și din punct de vedere material, mai exact
prin industrie și comerț. Este voința comună asumată de fiecare
ins, caracterizată de „elasticitate de spirit”244. Vitalitatea poate fi
considerată drept tensiunea creatoare care se manifestă în mod
constant atât de la nivel individual, cât și la nivel colectiv, care
pune individul în starea de a face lucruri excepționale și să tindă
către perfecțiune.
„Atunci este vitalitatea într-un popor, când şi fără conducător şi
organizație, e în stare să realizeze ceva”245.
„Vitalitatea, ca să existe, trebuie să îndeplinească două condiții: să fie o
vitalitate permanentă în orice împrejurări, și să facă lucruri care să fie la
un nivel excepțional”246.

243

Nicolae Iorga, op. cit., p. 122.
Ibidem, p. 40.
245
Ibidem, p. 223.
244
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De altfel, Nicolae Iorga menționează faptul că se poate
vorbi cu adevărat de vitalitate atunci când aceasta se declanșează
de jos în sus, fără să fie „provocată” de către un om cu capabilități
speciale.
„Vitalitatea adevărată nu e atunci când un om cu însușiri mari ... o
provoacă, ci când ea izbutește singură, din masa poporului”247.

Națiunea ca expresie a voinței sociale (D. Gusti)
Conceptul de națiune a fost pe larg definit în cultura
română de către Dimitrie Gusti, creator de școală sociologică:
„națiunea este expresia unor manifestări sociale coerente şi sistematice,
în raport cu un sistem de scopuri”248.

Ceea ce trebuie menționat este faptul că, în viziunea
gustiană, individul nu poate fi perceput ca o singură entitate, ci
doar în raport de unitate socială, a cărei esență este „voința
socială”.
„Voința socială constituie elementul primordial, esența unităţii
sociale”249.
„[În acest sens,] în funcție de tipul de motivaţie socială și în funcţie de
tipul acțiunii desfășurate în concordanță cu această motivație, putem
determina și stările din spiritualitatea, economia, viața politică și
juridică ale unei societăți la un moment dat250.

Singura unitate socială care își este sieși suficientă, adică
nu are nevoie de energii exterioare pentru a exista, este națiunea.
În acest fel, se poate concluziona că, în funcție de modul în care
energiile și tensiunile unei națiuni sunt dirijate, aceasta poate să
parcurgă un trend ascendent, astfel câștigând vizibilitate la nivelul

246

Ibidem.
Ibidem.
248
Radu Baltasiu, Elemente de sociologie, Craiova, Editura Beladi, 2002, p. 149.
249
Ibidem.
250
Ibidem, p. 59.
247
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istoriei sau, dimpotrivă, un parcurs descendent ce îi poate pune în
pericol propria-i existență.
Capacitatea de actualizare a societății românești
Conceptul gustian de actualizare are o utilitate teoretică
interesantă, în sensul că poate fi pus în legătură cu teoria vitalității
lui Iorga: actualizarea cadrelor și transformarea lor în manifestări
reprezintă expresia vitalității unei națiuni. Vom puncta în
materialul de față întâlnirea dintre acestea în punctul numit
„demografie”, care, din perspectivă sociologică, reprezintă stocul
de potențialitate biologică dar, mai ales, expresia sănătății unui
popor de a se reproduce prin intermediul unor proiecte concrete, în
cazul de față chiar în ceea ce privește ființa sa.
A determina dacă acțiunile elitelor unei societăți sunt
orientate către binele comun reprezintă un lucru care se poate
evidenția cu ajutorul datelor statistice.
Pentru interpretarea sensului și intensității acțiunilor
elitelor există întotdeauna și un răspuns din partea indivizilor ce
compun societatea. În funcție de acest răspuns se poate observa
dacă o elită și-a asumat rolul, în sens constructiv, pentru societatea
pe care o reprezintă ... sau nu.
Din punctul nostru de vedere, demografia poate fi unul
dintre indicatorii prin care se poate vedea măsura în care o
societate își actualizează sau nu potențialul evolutiv și, indirect,
măsura în care elitele își îndeplinesc menirea. Precizăm că
noțiunea de actualizare la Dimitrie Gusti se referă la capacitatea
unei societăți de a-și transforma cadrele în manifestări. Așa de
pildă, referindu-se la reforma socială și, implicit la rolul elitelor,
Gusti scrie:
„Adevărata reformă socială se referă şi ea la viitor, ca şi utopismul
revoluţionar, dar ea îl concepe nu ca un absolut opus, ci ca un
complement al prezentului şi ea urmăreşte o reformă totală,
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corespunzătoare totalităţii şi unităţii sociale, după cum este şi ea
pătrunsă de cel mai profund idealism ea este însă pătrunsă în acelaşi
timp şi de un sever realism, ştiind că adevărata revoluţie trebuie
cuprinsă în spirite şi stări, şi nu în cuvinte şi formule” 251.

Din acest punct de vedere, starea demografică a României
contemporane reprezintă, cât se poate de concret, ruptura dintre
prezent și viitorul țării: pur și simplu România își pierde dramatic
capacitatea de a-și transmite potențialul (nu numai de a-l
fructifica). Astfel, Anul Centenar este un bun prilej pentru a realiza
o radiografie a societății românești din perspectiva demografiei.
252

Date demografice
Evoluția demografică a României de la recensământul din
1930 este următoarea:

Figura 5 Evoluția demografică a României253
251

Dimitrie Gusti, Opere, Vol. III, București, Editura Academiei, 1970, p. 20.
În tabel numerele au fost rotunjite pentru a evidenția tendința demografică și
pentru a ușura citirea graficului astfel că numărul populației pe ani arată în felul
următor: 1920 – 15.541.424, 1925 – 16.687.359, 1930 – 18.052.896, 1935 –
19.087.770, 1948 – 15.872.624, 1956 – 17.489.450, 1966 – 19.103.163, 1977 –
21.559.910, 1992 – 22.810.035, 2002 – 21.680.974, 2011 – 20.121.641.
252
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Se observă faptul că populația României în perioada
interbelică a avut o tendință ascendentă care nu s-a manifestat
brusc, creșterea fiind lentă, dar certă. Primul moment de fractură
demografică îl reprezintă perioada celui de-al doilea război
mondial, în urma căruia populația României a scăzut cu
aproximativ 3 milioane (mai exact 3.323.447) 254 , dintre care
aproximativ 800.000255 de oameni au murit în timpul conflagrației
mondiale (civili și militari). Diferența de aproximativ 2.500.000 o
reprezintă populația pierdută în urma rapturilor teritoriale, la care
se adaugă primele victimele ale instaurării regimului comunist
(exilați, deportați, etc.). La aceste numere se adaugă, în primii 20
de ani ai regimului comunist în România un număr de aproximativ
2 milioane de victime directe, fără a socoti numărul victimelor în
mod indirect (familii, rude, prieteni, colegi etc.)
„În primii douăzeci de ani de comunism au fost arestaţi pe motive
politice, deţinuţi în închisori şi lagăre, deportaţi sau strămutaţi peste
două milioane de oameni, adică unul din nouă români, 15 % dintre cei
arestaţi murind prin împuşcare, tortură sau exterminare în închisori ori
lagăre de muncă forţată, adică fiecare al şaselea deţinut”256.

253

Enciclopedia României, vol. 1 „Statul”, p. 157 (pentru anii 1920, 1925, 1930,
1935).
Institutul Național de Statistică, Populația la recensămintele din anii 1948, 1956,
1966, 1977, 1992, 2002 şi 2011– județe şi categorii de localități, s.a.,
s.l. material disponibil la adresa de internet: www.recensamantromania.ro/wpcontent/uploads/2013/07/sR_TAB_1.xls
254
Număr ce reiese din diferența populației din anul 1935 și populației din 1948.
Dacă la recensământul din anul 1935 România avea o populație de 19.196.071, în
anul 1948 populația României era de 15.872.624.
255
Muzeul Național New Orleans, Research starters: Worldwide Deaths in World
War 2, s.a., s.l., material disponibil la adresa de internet:
www.nationalww2museum.org/students-teachers/student-resources/researchstarters/research-starters-worldwide-deaths-world-war.
256
Radu Baltasiu, Ovidiana Bulumac, Fractured Modernities, Elites, Romania
and „Europe”, București, Editura Universității din București, 2014, pp. 105-106.
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Prin victime ale regimului comunist înțelegem cei ce au
murit în închisori și lagăre de muncă forțată și cei ce au reușit să
fugă din țară, al căror număr cu exactitate nu este cunoscut nici
până astăzi. Al doilea moment de fractură demografică îl
reprezintă eliberarea teoretică a României de sub regimul
comunist. Astfel, din 1990, populația României a început să scadă
cu aproximativ 100.000 de indivizi pe an.
Un alt lucru important ce reiese din Figura 1 este că, în
comunism, evoluția demografică a cunoscut un ritm ascendent
ridicat datorat politicii pro-natalitate, fără a egala ritmul natural
înregistrat în perioada interbelică. Dacă atunci, în fiecare an
consecutiv, populația României creștea cu 236.423 persoane, în
medie, în perioada comunistă populația României creștea anual cu
aprox. 157.668 de persoane257.

257

Pentru perioada interbelică au fost trecute datele de la recensăminte din 5 în 5
ani pentru perioada comunistă au fost trecute toate datele recensămintelor.
Calculul creșterii demografice în cele două perioade analizate s-a realizat astfel:
a) pentru perioada interbelică s-a calculat excedentul populației în intervalul 1920
-1935 și s-a împărțit la numărul anilor (15 ani) Calculul arată în felul următor:
(19.087.770-15.541.424)/15 = 236.423 (*);
b) pentru perioada comunistă s-a calculat excedentul populației în intervalul 1948
– 1992 și s-a împărțit la numărul anilor (44 ani) Calculul arată în felul următor:
(22.810.035-15.872.624)/44 = 157.668 (*).
(*) Sumele reprezintă media excedentului populației în perioada calculată.
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Proiecția demografică
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Figura 6 Prognoza demografică a României258

Conform institutului european de statistică (Eurostat),
proiecția asupra evoluției demografice a României arată precum în
Figura 2. Astfel, dacă se menține ritmul demografic descendent al
României, în anul 2080, România va ajunge la o populație ce va
număra nu mai mult de 15 milioane.
Enunțăm câteva dintre cauzele imediate ale prăbușirii
demografice și rădăcinile lor mai profunde, pe care le vom
dezvolta în alt material: politicile deficitare privind fertilitatea,
mama și copilul, familia în general avorturile – percepția publică
asupra maternității, fătului, promiscuitatea, sărăcia emigrația
masivă ca urmare a sărăciei cronice, a acutizării decalajelor între
regiunile istorice, a scăderii stimei de sine colective, etc.

258

Eurostat, Population Projections, material disponibil la adresa de
internet: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&languag
e=en&pcode=tps00002
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Figura 7 Rata generală de fertilitate259

Prin conceptul de rată generală a fertilității se înțelege:
„numărul anual de născuți-vii proveniți de la femeile în vârstă de 15-49
ani raportat la 1000 femei de aceeași vârstă”260.

Astfel, graficul prezentat în Figura 3 ne arată că, începând
cu anul 1960, rata generală de fertilitate în România este în
continuă scădere, cu o ușoară atenuare după anul 2000. De
asemenea este de remarcat momentul anului 1970, când rata
fertilității a cunoscut un salt semnificativ. Acest moment are o
cauză politică: decretul nr. 770 din 1 octombrie 1966 261 care
prevedea că întreruperile de sarcină pot fi realizate doar în cazuri
excepționale, în care viața mamei era cu adevărat pusă în pericol
de moarte sau în cazurile în care unul dintre părinți suferă de o
boală ereditară considerată gravă.
259

Institutul Național de Statistică, Evoluția natalității și fertilității în România,
s.a.,
s.l.,
material
disponibil
la
adresa
de
internet:
www.insse.ro/cms/files/publicatii/Evolutia%20natalitatii%20si%20fertilitatii%20i
n%20Romania_n.pdf
260
Ibidem.
261
Consiliul de stat al Republicii Socialiste România, Decret Nr. 770, Buletinul
oficial nr. 60 din 1 octombrie 1966, material disponibil la adresa de internet:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/177.
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Sporul natural
În completarea ratei fertilității și puternic influențată de
aceasta este și sporul natural.
„Sporul natural reprezintă diferenţa dintre numărul născuţilor‐vii şi
numărul persoanelor decedate, în perioada de referinţă”262.

Ne vom folosi de indicatorul „spor natural” pentru a
determina dacă rata fertilității este semnificativă, suficient de mare
pentru a înlocui persoanele ce mor pe parcursul unui an. În acest
sens, sporul natural este raportul dintre cei ce se nasc vii și cei ce
mor într-un an.
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Figura 4 Sporul natural al României exprimat în cifre de ordinul miilor263

Astfel, prin intermediul sporului natural, se poate observa
o prăbușire semnificativă a ratei de înlocuire. Practic, românii

262

Institutul National de Statistică, Mişcarea naturală a populaţiei în luna
ianuarie
2018,
material
disponibil
la
adresa
de
internet:
www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/pop01r18.pdf
263
Institutul Național de Statistică, Sporul natural al populației pe medii de
rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete, material disponibil la
adresa
de
internet:
http://statistici.insse.ro:8077/tempoonline/#/pages/tables/insse-table
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rămân fără urmași. Altfel spus, după anul 1990, numărul celor ce
mor este mult mai mare față de cel al celor care se nasc.
Dacă după anul 1990 rata de fertilitate a scăzut
aproximativ la jumătate, sporul natural a scăzut de două ori,
devenind negativ. Este și acesta un capitol prin care ne „integrăm”
în tendința generală înregistrată la nivelul UE.
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Figura 8 Sporul natural al unor state membre UE în anul 2016 (raportat la 1000
de locuitori)264

Astfel, prin comparație, se poate observa că sporul negativ
înregistrat în România nu este un caz izolat, ci problema mai este
întâlnită și la nivelul altor state europene. Sunt guverne care au
reacționat mai mult sau mai puțin amplu față de problema
demografică prezentă în țărilor lor. Dacă Germania a optat pentru

264

International Institute for Applied Systems Analysis, European Demographic
Data Sheet 2018, material disponibil la adresa de internet:
www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/WorldPopulation/Publicati
onsMediaCoverage/ModelsData/eds2018_poster.pdf
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politica porților deschise în cazul imigranților, Ungaria a adoptat o
politică pro-natalitate foarte activă.
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Figura 6 Creșterea populației exprimată în procente (1990-2017)265

Chiar dacă la nivel european, în anul 2016, sporul natural
înregistrat a fost negativ la nivelul mai multor țări, imaginea de
ansamblu a evoluției demografice comparate a țărilor ne prezintă o
situație diferită. Se observă că cele mai afectate state de scăderea
demografică sunt cele din fostul bloc comunist.

Problema migrației
A doua componentă a catastrofei demografice în România
este emigrația masivă a forței de muncă. Din păcate, la 100 de ani
de la Marea Unire, românii sunt poporul cu cea mai mare rată de
părăsire a propriei țări din Europa. Conform unui raport ONU266, la
nivelul anului 2015, cifrele oficiale au înregistrat un număr de cel
puțin 3,4 mil. persoane care au părăsit țara în ultimii ani din motive
265

Ibidem.
United Nations, International Migration Report 2015, material disponibil
la adresa de internet: www.un.org/en/development/desa/population/migration/pub
lications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf
266
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economice, ceea ce benign se numește „emigrația forței de
muncă”.

Figura 9 Clasamentul migrației la nivel mondial (Conform ONU)267

La o analiză mai atentă a clasamentului, se poate observa
că lucrurile sunt chiar mai grave. Ceea ce analiza ONU nu arată
este raportul dintre numărul de emigranți și populație căci, în
funcție de acest raport, imaginea de ansamblu se modifică

267

Ibidem.
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considerabil. Astfel, dacă în clasamentul inițial, cel realizat de
ONU, România ocupă poziția nr. 17 raportat la dimensiunea
emigrației, într-un clasament realizat ulterior se indică faptul că
România ocupă poziția nr. 2 în rândul statelor cu cel mai mare
număr de persoane nevoite să își părăsească țara, după Siria, țară
aflată în război civil de aproape 10 ani.
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Figura 10 Clasament emigrație raportat la populația țării de origine a
emigranților268

Conform graficului de mai sus, la nivelul anului 2015,
România apare ca fiind statul cu cel mai mare exod al populației de
pe întreg continentul european, fiind depășită doar de Palestina și
Siria, țări aflate la acel moment în stare de război, urmate de
Kazahstan.

268

La o populație a României de aproximativ 19 milioane de locuitori, 3 milioane
de emigranți români reprezintă aproximativ 15% din totalul populației (conform
datelor oficiale).
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Catastrofa demografică a României arată că populația are
comportament identic cu acela din vremurile de război: se
refugiază în masă. Componenta migrației arată că vitalitatea
națională, ca rezultantă a unor eforturi individuale către un scop
comun, este serios periclitată. Vitalitatea, care este măsurabilă,
cum am văzut, prin „lucruri excepționale” chiar și fără „conducător
și organizație” este periclitată prin atomizarea comportamentului
social: aproape jumătate din forța de muncă „fuge” din calea stării
de lucruri din țară.

Cine pleacă ?
Conform breviarului 269 statistic realizat de Institutul de
Statistică în anul 2018, cea mai afectată categorie a populației este
cea cu vârsta între 18 – 40 de ani, într-un număr tot mai mare de la
an la an. Această categorie reprezintă, concret, componenta
demografică cea mai dinamică, componenta esențială a vitalității
poporului român: cea mai importantă parte a forței de muncă, cu
cea mai mare putere reproductivă economică și biologică. Practic,
chintesența acestui popor părăsește zilnic țara cu uluitoarea
cadență de 9 oameni pe oră, ceea ce, la un calcul sumar, înseamnă
pierderi directe de 500 milioane de euro pe an270.

269

Institutul Național de Statistică, România în cifre, 2018, material
disponibil la adresa de internet: www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicat
ii/romania_in_cifre_breviar_statistic_1.pdf.
270
Alfred Bulai, „Nouă români pleacă din țară în fiecare oră”, Digi24, 2017,
articol disponibil la adresa de internet: www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/noua
-romani-pleaca-din-tara-in-fiecare-ora-766953
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Figura 11 Categoriile populației care emigrează, funcție de sex și categoria de
vârstă271

Efectele emigrației
Care sunt efectele emigrației atât de masive? Dar ale
părăsirii in corpore a țării de către cei mai apți lucrători ai săi?

Economie slăbită
Prima caracteristică a celor care pleacă este numărul. A
doua, calitatea de a fi principala componentă a forței de muncă.
Combinate, acestea conduc la slăbirea gravă a capacității
economice a țării și, deci, la incapacitatea de actualizare a
potențialului sau, în ultimă instanță, la diminuarea acestuia
(capacitatea de reproducere socială).
Nu doar numărul contează, ci și abilitățile lor. Practic,
dintre țările UE, fenomenul „brain drain” a afectat cel mai
puternic România. 1 din 5 tineri români apți de muncă locuiesc în
altă țară din Uniunea Europeană 272 . România exportă în primul
271

Institutul Național de Statistică, România în cifre, 2018, material
disponibil la adresa de internet: www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicat
ii/romania_in_cifre_breviar_statistic_1.pdf
272
Eurostat, EU citizens in other EU Member States, material disponibil la
adresa de internet: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8926076/328052018-AP-EN.pdf/48c473e8-c2c1-4942-b2a4-5761edacda37
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rând nu atât piese auto și grâu273, cât inteligența și capacitatea de
muncă a tinerilor. Se poate considera că, la nivelul anului 2013274,
România a exportat semnificativ inteligență către următoarele
state: Italia, Regatul Marii Britanii și a Irlandei de Nord, Franța,
Germania, Spania.

Figura 12 Țările de destinație ale studenților români plecați la studii în
străinătate275

Figura 13 Țările de destinație ale emigranților români276
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Mihai Soare, „Top 10 produse de export şi de import ale României”, în Ziarul
Cotidianul, 28 feb. 2017, articol disponibil la adresa de internet:
www.cotidianul.ro/top-10-produse-de-export-si-de-import-ale-romaniei/.
274
UNICEF, Migration Profiles, „Romania”, material disponibil la adresa de
internet: https://esa.un.org/miggmgprofiles/indicators/files/Romania.pdf
275
Ibidem.
276
Ibidem.
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Sistem de pensii nesustenabil
Dacă numărul total al populației scade, numărul celor care
muncesc în străinătate crește, este doar o chestiune de timp până
când indivizii care vor ieși la pensie nu vor mai avea pensia
asigurată, sistemul de pensii intrând în colaps. Primul efect al
acestui fenomen este prognozat să apară în perioada 2027-2031277.
Conform unui studiu realizat de UNICEF, în 2013, țările preferate
de români au fost: Italia, Spania, Germania, Ungaria, Statele Unite
ale Americii278.
Nu doar că sistemul economic al României va fi afectat de
fenomenul migrației, însă în scenariul în care acest ritm al
migrației se menține, România va deveni un stat cvasi-locuit.
Oamenii care ar fi putut aduce o schimbare pleacă, iar locul lor
lăsat liber va fi luat de alții (imigrație). Din această privință, este
de o importanță absolută protejarea fondului de vitalitate
demografică care să asigure, deci, reproducerea societății
românești, sau cetatea în termenii lui Fustel de Coulanges. Însă,
acest lucru va fi posibil doar prin schimbarea accentelor în
mentalitate, diminuarea individualismului ca expresie a sărăciei și
deprivării relative, dar mai ales prin apariția unor politici pronatalitate multidimensionale ferme, care să intre în contextul
economic, social și cultural al declinului demografic.
Problematica avorturilor
O altă componentă a catastrofei demografice românești
căreia nu i se acordă atenția cuvenită este problema avorturilor.
277

Alina Botezatu, Gândul, Sistemul public de pensii va suferi un șoc în 20272031, când se vor pensiona decreţeii. Ce spun studiile despre viitorul demografic
al României, 26 oct.2018, material disponibil la adresa de internet:
www.gandul.info/financiar/sistemul-de-pensii-probleme-dupa-2027-pensionaredecretei-spor-negativ-migratie-17571846
278
UNICEF, op.cit.
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Atunci când numărul avorturilor este la nivel ridicat, înlocuirea
populației se va face într-un ritm foarte lent. Dacă în urmă cu 100
de ani înaintașii noștri și-au jertfit viața pentru ca cei ce vor urma
să fie liberi, astăzi asistăm la un proces de depopulare total opus
față de idealurile de la 1918.
Prin dimensiunile sale, avortul trebuie să fie considerat în
România o problemă de securitate națională. În momentul de față,
în România se înregistrează printre cele mai mari rate ale
avorturilor din lume.
Astfel, o primă problemă este codul legislativ în vigoare,
care permite cu ușurință săvârșirea unui avort. Mai exact, este
vorba de „decretul lege nr. 1/26 dec. 1989, privind abrogarea unor
legi, decrete și alte acte normative”. Prin acest decret, Frontul
Salvării Naționale, reprezentat de Ion Iliescu, își propune să
elimine din legislația României unele legi emise de regimul politic
anterior, mai exact acele „acte normative cu profund caracter
nedrept și contrare intereselor poporului român”279. Printre legile
abrogate se enumeră, la punctul 8, decretul nr. 770/1966, cel care
prevedea reglementarea întreruperii cursului sarcinii. Practic, ziua
imediat următoare după uciderea soților Ceaușescu, avortul a
redevenit legal și accesibil pentru orice femeie.
Consecințele acestei abrogări, concret, pot fi observate prin
intermediul datelor statistice. În acest sens, situația avorturilor în
România se prezintă astfel: din anul 1958 până în anul 2014 a fost
înregistrat oficial un număr de 22.638.755 de avorturi. Practic,
unei a doua Românii i s-a luat dreptul la viață, într-un proces cu

279

Camera Deputaților, Decret-lege nr.1 din 26 decembrie 1989 privind
abrogarea unor legi, decrete şi alte acte normative, material disponibil la
adresa de internet: www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=11000.
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valențe de tip genocid280 care încă nu este conștientizată nici de
autorități, dar nici de publicul larg.
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Figura 14 Numărul de avorturi înregistrate în România281

Saltul uriaș al numărului de avorturi înregistrat în anul
1990 de-odată cu liberalizarea avorturilor reprezintă încă o dovadă
concretă a faptului că potențialul de actualizare al unei societăți
depinde de elite în bună măsură. Cu alte cuvinte, vorbim despre o
„societate abandonată” 282 , caracterizată prin „caracterul
disfuncțional al statului și al administrației în general” 283 .
280

Samira Cîrlig, Drăgoi Ioana, „Catastrofa demografică din perspectiva metodei
statistico-demografice a marelui cărturar Vladimir Trebici”, în Revista
Etnosfera, București, Editura Academiei Române, 2018, nr. 2.
281
Wm. Robert Johnston, Historical abortion statistics, Romania, material
disponibil la adresa de internet www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/abroma
nia.html?fbclid=IwAR2QU1_VKWZWhQIpLjME7jETRC7iyRyrwk_WlNLfHdk
OCFq61GurTNVlJ9g.
282
Radu Baltasiu, Ovidiana Bulumac, op. cit., p. 64.
283
Ibidem.
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Abandonul societății vine din faptul că elitele care ar trebui să
apere și să protejeze populația nu își exercită funcția în acest sens,
ci doar înspre obținerea de foloase personale. Fenomenul se
numește „politicianism”:
„subordonarea interesului public, interesului persoanei care a obținut un
statut și o funcție, renunțând la preocupările semnificative, de natură
doctrinară privind evoluția societății”284.

Situația avorturilor la nivel european

Figura 171. La nivel european, situația avorturilor este prezentată grafic 285 și
interactiv de către site-ul Johnston Archive, la nivelul anului 2012

Din harta prezentată mai sus reiese faptul că problema
avorturilor, în anul 2012, era foarte gravă în Rusia, România,
284

Ibidem, p. 65 – „Petty politics is the subordination of public interest to the
interest of persons who gain positions and functions, and the parties giving up
significant concerns, of a directional (“doctrinal”) nature regarding the evolution
of society”.
285
Wm. Robert Johnston, Maps of percentage of Pregnancies Aborted in Europe
by
Country,
material
disponibil
la
adresa
de
internet:
www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/mapeuropeabrate.html
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Ungaria și Estonia. Numai pe jumătate dacă s-ar reduce numărul
de avorturi dintr-un an, sporul natural al populației ar deveni
echilibrat. De exemplu, în 2010, sporul natural a fost negativ (47.524), iar numărul avorturilor a fost de 101.915286.
Soluții posibile
În primul rând, considerăm că se impune revalorizarea
imediată a familiei, maternității, copilăriei, a relației dintre școală
și copil etc., și susținerea necondiționată a acestora de către stat și
propagarea ideii de mamă și copil în mass-media.
Formulele degradante de exprimare în mass media privind
maternitatea, familia, copilul și copilăria, absența acestora chiar
din directivele UE, prăbușirea ritualurilor sociale privind
feminitatea, masculinitatea, curtarea sunt principalele cauze de
fond ale slăbirii vitalității europene, nu doar a celei românești.
Deși, am observat că acolo unde statele naționale își iau soarta în
mâini, în problema demografică, este posibil un reviriment al
natalității precum în cazul Franței287, Ungariei288, Poloniei289, etc.
286

Wm. Robert Johnston, Romania: abortions and live births by county, 19702011,
material
disponibil
la
adresa
de
internet:
www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/romania/ab-romaniac.html
287
Alocații familiale acordate lunar de statul francez familiilor cu cel puțin doi
copii aflați în întreținere. Alocația se majorează când copilul împlinește 14 ani.
Astfel, există următoare grilă de alocații: a) pentru familiile cu 2 copii: 129.86
euro + 64.93 euro dacă al doilea copil are 14 ani b) pentru familiile cu 3 copii:
296.23 euro + 64.93 euro pentru copil de 14 ani; c) pentru familiile cu 4 copii:
462.61 euro + 64.93 euro pentru copil de 14 ani
Sursa: News Romania, „FRANȚA: Alocația familială în 2018. Cine are dreptul și
în ce condiții”, 2018, material disponibil la adresa de internet:
https://newsromania.net/franta/franta-alocatia-familiala-2018-cine-dreptul-si-ceconditii/.
288
În Ungaria, printre politicile de susținere a familiei se pot enumera: (1)
alocarea a 4,5% din PIB, spre deosebire de 2,55% media OCDE, (2) părinții au
dreptul la concediu de trei ani pentru îngrijirea copilului, (3) indemnizația pentru
fiecare copil începe din ziua când fătul are 91 de zile, (4) micșorarea cheltuielilor
generale (costul gazului, al încălzirii centralizate, al electricității, al apei și al
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În al doilea rând, este important ca la nivel național să se
adopte un set de politici publice de susținere a familiei. Un caz
concret de propunere îl reprezintă documentul realizat de Coaliția
pentru Familie, intitulat „50 de propuneri de măsuri pentru politici
privind familia” 290 . Documentul își propune să completeze și să
adapteze legislația existentă pentru familie și să creeze instituții și
organizații necesare pentru sprijinirea și realizarea funcțiilor
acesteia. Cele 50 de propuneri au ca finalitate: longevitatea
tratării apei, al curățării coșurilor și al colectării deșeurilor), (5) subvenția pentru
locuințe sociale este înlocuită cu subvenția pentru prima casă pentru familiile care
cresc copii, (6) familiile care cresc în prezent trei sau mai mulți copii primesc în
mod uniform o susținere, oferită într-o singură tranșă, de 10 milioane de forinți
(32.260 de euro) atunci când își construiesc sau își cumpără o proprietate nouă,
(7) subvenții fiscale pentru cuplurile nou-căsătorite de 5.000 de forinți (16 euro)
pe lună, cu condiția să fie prima nuntă a unuia dintre soți, (8) programul de
vacanță socială asigură celor cu dificultăți financiare oportunități de vacanțe, (9)
datoriile familiilor cu trei copii care au credite ipotecare sunt reduse cu 1 milion
de forinți (3150 euro) și dacă au mai mulți copii cu încă 1 milion forinți, (10) s-a
extins subvenția de naștere pentru mamele maghiare care trăiesc peste graniță,
care au fie cetățenie maghiară, fie certificat de naștere maghiar, (11) programul
„Femeia 40“, introdus de la 1 ianuarie 2011, acordă pensie de limită de vârstă
pentru femeile care au o perioadă de activitate de 40 de ani, indiferent de vârstă.
Scopul acestei măsuri este de a recunoaște mulțimea de sarcini care cad pe umerii
femeilor, cât și implicarea lor, și de a le oferi o șansă bunicilor de a-și ajuta copiii
în mod activ, cu precădere în îngrijirea nepoților.
Sursă: Bogdan Stanciu, „Ungaria: Efectele spectaculoase ale politicilor profamilie inițiate de Guvernul Orbán”, România Liberă, 2018, material disponibil la
adresa
de
internet:
https://romanialibera.ro/actualitate/ungaria-efectelespectaculoase-ale-politicilor-pro-familie-initiate-de-guvernul-orban-760936.
289
Alocația pentru un copil a fost crescută la 115 euro/lună și se acordă o alocație
de 500 zloți (116 euro) familiilor cu 2 copii și familiilor cu 1 copil al căror
venit/membru de familie nu depășește 180 euro pe lună Sursă: Adriana
Matcovschi, „Polonia votează un plan de alocaţii familiale, pentru a relansa
natalitatea”, Agerpres, 2016, material disponibil la adresa de internet:
www.agerpres.ro/externe/2016/02/11/polonia-voteaza-un-plan-de-alocatiifamiliale-pentru-a-relansa-natalitatea-15-36-33.
290
Coaliția pentru familie, 50 de propuneri de măsuri pentru politici privind
familia,
material
disponibil
la
adresa
de
internet:
www.coalitiapentrufamilie.ro/docs/50propuneri-final.pdf

169

familiilor din România, mărimea lor și să asigurarea de către statul
român a unui mediu adecvat pentru a îndeplini două obiective
majore: primul obiectiv este la nivel de unitate socială restrânsă a
familiei, mai exact de a-i oferi un mediu propice economic, social,
protectiv și psiho-afectiv de formare și dezvoltare a personalității;
iar cel de-al doilea, la nivel de unitate socială colectivă, de națiune,
care își propune continuitatea și dezvoltarea demografică,
economică, socială și culturală a națiunii române.
Chiar dacă numărul de măsuri care sunt propuse pare la o
primă vedere destul de mare, la o analiză atentă a acestora se poate
observa faptul că, în cazul în care ar fi adoptate în întregime, s-ar
reduce decalajul dintre România și țările din Occident în ceea ce
privește susținerea și protejarea familiei. Chiar dacă, pe fond,
populația întregului continent european îmbătrânește și este în
scădere, trebuie remarcat faptul că, începând cu perioada
interbelică și până în prezent, statele europene care și-au conservat
vitalitatea națională, și-au mărit populația țării considerabil291.
Nu doar că multe dintre măsuri sunt inspirate din modelul
țărilor care deja au luat măsuri de sprijinire a familiei, însă
documentul prevede o serie de măsuri care arată pe de o parte
lipsurile instituționale, iar pe de altă parte claritate și fermitate în
ceea ce se dorește din parte societății civile.
Documentul este organizat pe baza a zece piloni principali:
(1) instituții pentru familie, (2) cultura familiei, (3) locuințe pentru
familii, (4) măsuri pentru stimularea natalității și redresarea
291

Doar câteva exemple de state europene care, deși au trecut prin experiența
celui de-al doilea război mondial, revenirea(*) demografică a fost una pozitivă: 1)
Germania de la 65,33 (1933) la 82,79 (2017) marchează o creștere de 17,46
milioane Franța de la 41,22 (1934) la 67,12 (2017) marchează o creștere de 25,9
milioane Anglia de la 39,49 (1931) la 54,79 (2015) marchează o creștere de 15,3
milioane Italia de la 41,17 (1931) la 60,59 (2017) marchează o creștere de 19,33
milioane; (*) cifrele reprezentate sunt de ordinul milioanelor. Sursa: Enciclopedia
României, vol. 1, Statul, p. 157.
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demografică, (5) armonizarea vieții de familie cu cariera, (6)
protecția persoanelor vârstnice, (7) stabilitatea căsătoriei și
protejarea copiilor, (8) dreptul părinților de a-și educa copiii
conform cu propriile valori, (9) măsuri financiare în sprijinul
familiei, (10) măsuri privind sănătatea familiei. Din analiza
pilonilor principali se poate observa faptul că documentul încearcă
să acopere în mod integral toate lipsurile instituțiilor și a politicilor
din momentul de față din România.
Dovada concretă a faptului că instituțiilor și elitelor
statului român le lipsește simțul acut al urgențelor o reprezintă lista
priorităților statului român până în anul 2020. Acestea sunt
prezentate într-un document292 disponibil pe site-ul Ministerului de
Afaceri Externe și sunt organizate pe următoarele paliere
principale: (1) creștere inteligentă (inovare, educație, societate
digitală), (2) creștere durabilă (climă, energie și mobilitate și
competitivitate) și (3) creștere favorabilă incluziunii (locuri de
muncă și competențe și combaterea sărăciei). Ideea de familie sau
de regenerare a societății nu este menționată în absolut nici unul
dintre obiectivele principale sau subordonate.
În ciuda faptului că România se confruntă cu o serioasă
problemă demografică, elitele și instituțiile conduse de acestea nici
măcar nu sunt interesate în această privință. Acest lucru reiese din
faptul că toată atenția este îndreptată spre orice altceva decât spre
protejarea familiei și comunității naționale. La o scurtă analiză a
obiectivelor secundare se poate observa faptul că doar două subobiective sunt atinse, acelea de a facilita mobilitatea forței de
muncă în cadrul Uniunii Europene și implicit combaterea sărăciei.
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Comisia Europeană, „O strategie europeană pentru o creștere inteligentă,
ecologică și favorabilă incluziunii”,2010, material disponibil la adresa de
internet: www.mae.ro/sites/default/files/file/Europa2021/Strategia_Europa_2020.
pdf.
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Așa de pildă, odată cu sporirea performanțelor din sistemul de
învățământ și conectarea la mediul digital al câtor mai multe
persoane, este adevărat că gradul de competitivitate crește, însă
această competitivitate se manifestă contrar sensului dorit, mai
exact în afara granițelor.
Faptul că în fiecare an România este prezentă pe podium la
marile competiții internaționale atât în domeniul cunoașterii, cât și
în cel al sportului reprezintă dovada concretă că România încă mai
are ceva de oferit lumii întregi. Este necesar doar ca acest potențial
să fie lăsat să se manifeste ca, mai apoi, să fie fructificat în
interiorul granițelor și nu în afara lor și spre beneficiul altor state.
Toate aceste minusuri pe care le menționăm demonstrează
cu tărie faptul că asistăm nu doar la slăbirea în fiecare zi a
sistemului social și politic din România, ci și a circulației valorilor
și a tradiției dobândite din trecut.
Dacă vitalitatea reprezintă expresia reconstrucției
permanente a aspirațiilor de viață ale unui popor, devenind astfel
națiune, constatăm că, în cazul societății românești, nu putem vorbi
de națiune, ci de populație. Nu doar că aspirațiile de top ale
românilor sunt concretizate în afara granițelor dar, mai mult decât
atât, prin omorârea copiilor în pântecele mamelor lor, mai mult
decât orice alt popor din UE, se degradează fondul biologic și
cultural al următoarelor generații ce vor urma. Deci, problematica
avorturilor este una de importanță uriașă, căci afectează nu doar
din punct de vedere cantitativ viitorul țării, dar și din punct de
vedere calitativ.
În loc de concluzie
Așa cum între rolul și misiunea elitelor ar trebui să existe o
relație direct proporțională cu statusul acestora, așa ar trebui să
existe o strânsă legătură între asumare și recompensă (funcție). Se
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observă din ce în ce mai mult faptul că elitele României nu își
asumă chestiuni de importanță capitală, acționând de multe ori în
dauna celor pe care ar trebui să-i protejeze, fără să răspundă pentru
urmările create.
Spre deosebire de vremurile amintite de către istoricul de
Coulanges, când oamenii înțelegeau că modul în care se raportează
la trecut se resimte în modul în care privesc viitorul, neexcluzând
una din ele în favoarea celeilalte, societatea de astăzi este
dezorientată. Această pierdere a reperului se poate traduce și
printr-o catastrofă demografică, ale cărei urmări nu le resimțim
încă pe deplin.
Menirea acestui material este de a trage un semnal de
alarmă atât tinerilor, publicului larg, cât și posibilelor persoane cu
putere de acțiune. Fenomenul și sentimentul unei societăți
abandonate nu face cinste nimănui, mai ales în an centenar, fapt
care ar trebui să ne preocupe pe fiecare. Catastrofa demografică a
României ar trebui conștientizată de cât mai multe persoane, astfel
fiind posibilă o micșorare a amplorii fenomenului.
Nu trebuie uitat faptul că schimbarea pornește din fiecare
dintre noi, iar cele mai de durată și puternice schimbări reprezintă
manifestări ale voinței sociale nealterate care, odată ce apar,
conduc către binele comun.
Nu trebuie să cădem în capcana problemelor, aceea de a
deveni copleșiți de ele, ci trebuie doar să devenim conștienți de
acestea, iar cel mai bun instrument de luptă împotriva oricărei
probleme este cunoașterea ei, urmată îndeaproape de acțiune.
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Augustin Poenaru
Rezumat
Familia face parte din categoria realităților fundamentale, aceasta fiind
în același timp o instituție universal umană. Familia este în același timp
și un nucleu de explicare a realității. În cadrul sociologiei familiei
întâlnim o abordarea multiparadigmatică, aceasta intersectându-se cu
alte științe socio-umane. Dintre toate abordările asupra familiei,
materialul prezent tratează problematica familiei tradiționale ca
instituție conservatoare, în care sistemul valoric este modelat de valorile
religioase și care se bazează pe păstrarea tradițiilor și obiceiurilor și pe
exercitarea unor reguli menite să mențină stabilitatea și coeziunea
grupului. Articolul se încadrează, așadar, în contextul interbelic al
României, când s-a născut și s-a maturizat Școala Sociologică de la
București, condusă de Profesorul Dimitrie Gusti, ce a inițiat cercetări de
amploare asupra satului românesc. Lucrarea „Cercetarea monografică a
familiei. Contribuție metodologică” a Xeniei Costa - Foru (de profesie
asistent social) apărută în București în anul 1945 la Editura Fundației
„Regele Mihai I” (323 de pagini), reprezintă rezultatul unei bogate
investigații asupra familiei rurale, desfășurată timp de 12 ani în cadrul
„Seminarului de Sociologie” al profesorului Dimitrie Gusti în care se
folosește cu succes metoda monografică ca invoație metodologică.
Cuvinte cheie: familie, monografie, Xenia Costa - Foru, sociologie.

Abstract
Family is a category of the fundamental realities, and at the same time an
universal human institution. In the sociology of family domain we
encounter a multiparadigmatic approach that intersects with other sociohuman sciences. From af all of the possible theoretical approaches, the
present article treats the issue of the traditional family as a conservative
institution which is modelled by religious values and based on the
preservation of traditions and customs, and on the pursuit of rules
designed to maintain the stability and cohesion of the group. Therefore,
the article falls within the interwar context of Romania, when the
Sociological School from Bucharest, headed by Professor Dimitrie Gusti,
was created and matured, based on extensive research on the Romanian
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village. The work „Family monograph research. Methodological
Contribution” of Xenia Costa - Foru (Social Assistant), which was
printed in Bucharest in 1945 at the „King Michael” Foundation PH (323
pages), is the result of a rich rural family survey held for 12 years at
„Sociology Seminar” conducted by the same Professor, in which the
monographic method was the methodological innovation.
Keywords: family, monograph, Xenia Costa - Foru, sociology.

Familia, prototip al societății
Familia, ca unitate socială, face parte din categoria
realităților fundamentale sau primare, fiind o instituție universal
umană. Asemenea societății, familia se poate constitui ca nucleu
de explicare și înțelegere a realității. Cu toate acestea, tematica de
studiu specifică cercetării familiei nu poate fi încadrată unei
singure discipline, aceasta plasându-se la convergența mai multor
științe socio-umane: sociologia, psihologia, antropologia, istoria,
demografia, etnologia, toate acestea având preocupări consistente
cu privire la problematica familiei. Sociologia familiei, afirmă
Corina Bistriceanu, nu se delimitează limpede în spațiul acestor
studii:
„familia este privită, în acest cadru, ca entitate eminamente socială
aflată în raport nemijlocit și esențial cu societatea totală”293.

Mai mult, familia constituie însăși chintesența
sociabilității, definită ca abilitatea omului de a se integra în
societate294.
Familia consacră categoria primară a socialului, cea
substanțială. Omul, ca ființă biologică, se plasează automat într-un
grup de rudenie, adică de consubstanțiali, de indivizi a căror
interdependență și omogenitate ține chiar de constituția lor fizică.
293

Corina Bistriceanu, Sociologia familiei, București, Editura Fundației România
de Mâine, 2006, p. 11.
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„Este de neconceput o percepție individualistă, a omului izolat, a cărui
structură genetică este curățată de orice contaminare de grup, adică de
rudenie”295.

De asemenea, pe lângă substanța biologică pe care oamenii
o împărtășesc între ei, în cadrul grupurilor familiale, există și un
patrimoniu moral, unul intelectual, un altul religios sau cultural
care îi integrează în socialul supraindividual:
„... o consubstanțialitate spirituală și morală care îi identifică” 296.

Caracteristicile familiei
Conform Mariei Voinea, familia se distinge de alte forme
de asociere umană prin următoarele caracteristici: este formată din
persoane unite prin relații de căsătorie, sânge sau adopție membrii
familiei, de regulă, locuiesc sub același acoperiș, alcătuind un
singur menaj este compusă din persoane ce interacționează,
comunică în cadrul rolului de soț-soție, mamă-tată menține și
perpetuează o cultură comună, derivată în principal din cultura
societății date297. Tot Maria Voinea caracterizează familia ca fiind
unicul grup social caracterizat prin determinări naturale, biologice,
în care legăturile de dragoste și consangvinitate capătă o
importanță primordială.
„Familia este în societatea contemporană singurul grup social întemeiat
pe iubire. Condițiile juridice sau normele practice nu intervin în general
decât pentru a consolida legăturile reciproce de înțelegere, unitate de
aspirații și scopuri”298.

Perspective și teorii sociologice asupra familiei
De-a lungul timpului, perspectivele teoretice asupra
familiei au trecut de la un consens cvasiunanim asupra dominației
295
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familiei nucleare și a rolului ei central în societate până la
pluralitatea modelelor familiale alternative și a abordărilor lor
teoretice din contemporaneitate. În perioada postbelică, teoria
clasică a familiei considera familia nucleară o unitate adaptivă și
mediatoare între individ și societate.
„Conform originii sale structural-funcționaliste, această perspectivă
susține că familia îndeplinește funcții esențiale pentru membrii săi și
pentru societate”299.

Familia astăzi
Schimbările din ultimele decenii, în special din societatea
occidentală, au născut ideea ca ne aflăm în fața unei noi civilizații,
denumită postmodernă. Asistăm și suntem, de fapt, sub semnul
unei epoci a post-adevărului. Consolidarea procesului de
globalizare în domeniul economiei, apariția corporațiilor
multinaționale, prefigurarea morală a unei epoci a permisivității
(totul e contestabil, nu există reguli și nici soluții garantate, orice
judecată de valoare trebuie emisă în funcție de context), apariția
unei reale revoluții în domeniul comunicării, toate aceste
transformări, plus încă altele, au generat schimbări semnificative în
stilurile de viață ale indivizilor. La nivel valoric se poate vorbi
despre o filosofie a libertății și experimentării bazată pe toleranță,
aceasta fiind o nouă fază a consumerismului300.
În această epocă a post-adevărului, elementele
modernității au fost remodelate în funcție de evoluția societății și a
nevoilor pe care indivizii au început să le resimtă. Societatea a
devenit o entitate îndreptată spre diversitate, spre afirmarea
individualității, spre tehnologie și spre un nou tip de consum mult
mai agresiv și hedonist. În acest context, intervin inevitabil
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transformări și în modul de raportare la familie ca unitate socială,
și anume trecerea de la modelul familiei nucleare la o diversitate
de modele familiale,
„ceea ce nu echivalează cu sfârșitul tipului nuclear, după cum nici
impunerea acestuia nu a însemnat sfârșitul familiei extinse
tradiționale”301.

Sociologia familiei în contextul interbelic
Întorcându-ne la perspectiva structural-funcționalistă,
perspectivă ce pune accent pe proprietățile structurale și pe
funcțiile sistemelor familiale, și conform căreia familia are toate
caracteristicile necesare unui subsistem, constatăm că aceasta este
specifică modelului tradițional, model larg răspândit până spre
sfârșitul secolului al XIX-lea în Europa. Referința principală a
acestui model este familia extinsă/lărgită, cel mai adesea fiind:
„stabilită pe un teritoriu agricol patrimonial (de unde și denumirea de
patriarhală)”302.

Sociologul Maria Voinea consideră că acest tip extins al
familiei, caracteristic societăților agrare tradiționale, oferă
numeroase avantaje față de alte forme de familie, dintre care
enumerăm:
„capacitate sporită de a furniza servicii sociale membrilor familiei
(îngrijirea familiei, bolnavilor, vârstnicilor); posibilitatea de a acumula
mai multe resurse durabilitatea și continuitatea acestei forme de
asociere, vizibile în condițiile dispariției unuia dintre membrii familiei
influența mai mare pe care o poate exercita asupra comunității locale
(mai ales în mediul rural”303.

Familia tradițională așadar, reprezintă o instituție
conservatoare, în care sistemul este modelat de valorile religioase
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și se bazează pe păstrarea tradițiilor și obiceiurilor, pe exercitarea
unor reguli menite să mențină stabilitatea și coeziunea grupului.
Din această perspectivă, ne vom apleca asupra subiectului
principal al materialului nostru, Sociologia familiei în viziunea
Xeniei Costa-Foru. Acesta se încadrează, așadar, în contextul
interbelic al României, când s-a născut și s-a maturizat Școala
Sociologică de la București, condusă de Profesorul Dimitrie Gusti,
ce a inițiat cercetări de amploare asupra satului românesc.
Cercetările își propuneau cunoașterea monografică a satului
românesc, o cunoaștere aprofundată și holistă și implicit ridicarea
acestuia. Cunoașterea monografică ar fi urmat să contribuie la
conceperea Științei Națiuni, aceasta fiind sortită:
„să deschidă perspective nebănuite în istoria noastră națională.
Chemarea pentru înălțarea Patriei va fi astfel legată de o viguroasă
mișcarea științifică, ce va împleti frumusețea Gândirii cu trăinicia
Faptei”304.

Aportul Xeniei Costa-Foru la elaborarea metodologiei
cercetării familiei
Licențiată în drept și filosofie și specializată în asistență
socială la „School of Social Service Administration” de la
Universitatea din Chicago și „New York School Social Work”,
Xenia Costa-Foru (1902 – 1983) devine asistent universitar,
predând seminariile de sociologie a familiei. A făcut parte din
echipele studențești conduse de către profesorul Dimitrie Gusti,
luând parte la campaniile monografice în calitate de asistent social,
încă din anul 1927. A fost co-fondatoare, profesoară și directoare
(din 1935) la Școala Superioară de Asistență Socială din 1929 până
la desființarea acesteia în 1950. În cadrul secţiei de monografie a
Institutului Social Român este conducătoarea echipei de cercetări
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monografice asupra familiei, participând la campaniile de la Nerej,
Fundul Moldovei, Drăguş, Runcu şi Cornova.
Principala lucrare a Xeniei Costa-Foru, „Cercetarea
monografică a familiei” reprezintă nu doar lucrarea de doctorat a
autoarei, ci o veritabilă lucrare de specialitate ce aduce contribuții
originale și consistente în domeniul sociologiei familiei, în special
din punct de vedere al metodologiei. Lucrarea apare în anul 1945
la Editura Fundației „Regele Mihai I” și întruchipează o vastă
investigație asupra problematicii familiei rurale desfășurată timp
de peste 12 ani.
După cum am menționat, cercetarea vieții de familie ar
urma să se facă, în viziunea Xeniei Costa-Foru, conform
concepției Școlii Sociologice de la București. Aceasta pune accent
pe culegerea sistematică a datelor concrete cu scopul verificării
unor ipoteze, strategia conceperii și realizării monografiei decurge
în mod firesc din esența concepției gustiene despre sociologie și
obiectul ei de studiu: societatea.
Metoda monografică consacrată de Școala Sociologică de
la București este expusă în amănunt în lucrarea autoarei, pe care o
utilizează în analiza vieții de familie. Metoda presupune o abordare
multidisciplinară și completă a unităților și fenomenelor sociale,
vizând cadrele și manifestările și conexiunile dintre acestea.
Societatea, înțeleasă ca un tot autonom, după concepția autoarei
este alcătuită din formele de activitate ale voinței sociale,
reprezentate, pe de-o parte, de manifestările spirituale și
economice („constitutive”) și, pe de altă parte, de cele eticojuridice și politico-administrative („regulative”), manifestări care
sunt condiționate de patru cadre: cosmic și biologic („cadre
naturale”), psihic și istoric („cadre sociale”).
În introducerea lucrării aflăm despre motivația începerii
demersurilor de cercetare a vieții de familie din mediul rural:
183

„Viața de familie pe care am găsit-o în aceste sate, ni s-a părut de o
valoare explicativă deosebit de mare, în multe din controversele
teoretice care se puteau pune cu privire la problema familiei și mai ales
de o mare importanță practică. Aceasta nu numai pentru că formele de
viață familială pe care le-am studiat, sunt acelea trăite de marea
majoritate a locuitorilor țării noastre, ci pentru că ele sunt forme de
viață ale unei populații mai greu adaptabile ritmului mai accelerat al
civilizației orășenești diriguitoare. Prin aceasta ele sunt mai expuse
crizei și ca atare pentru noi, mai importante de cunoscut. Într-adevăr, la
țară sunt forme de viață familială variate și cu totul deosebite de acelea
orășenești sunt forme ce corespund de multe ori unor organizațiuni
nouă necunoscute sau unor nevoi trecute, față de care arătăm o totală
neînțelegere. Aceasta este o cauză pentru care bogăția vieții lor rămâne
nesocotită, iar puterea eventualelor acțiuni politice sau legislative
pornite de la centru este redusă”305.

Autoarea specifică, tot în debutul studiului, scopul acestor
monografii asupra familiei:
„De aceea, din cercetările de până acum, rămânem cu credința că o
cunoaștere adâncită a acestor realități, nefalsificată prin felul de
cercetare sau prin propriile noastre prejudecăți, ar putea avea o mare
valoare atât științifică, cât și de ordin practic în munca de ridicare a
nivelului cultural al satelor noastre”306.

Expunerea metodei de cercetare
Evident, după cum am mai menționat, metoda
întrebuințată în cercetare este metoda gustiană a monografiei
sociologice. După afirmațiile autoarei, aceasta este metoda prin
care sociologia își strânge sistematic date concrete în vederea
raționamentelor sale, iar pentru aceasta sociologul ia contact direct
cu societatea pe care o observă sistematic, pe baza unor ipoteze
elaborate anterior.
După cum am anticipat, cea mai importantă unitate socială
în concepția autoarei este unitatea familiei. De aceea, Xenia CostaForu afirmă că oricine dorește să o studieze sociologic nu o poate
305
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considera o chestiune parțială, izolată de restul vieții sociale, ci
trebuie să studieze mecanismul de integrare funcțională în totalul
vieții sociale:
„De aceea insistăm asupra caracterului de unitate socială pe care îl are
familia, tocmai pentru a scoate în evidență faptul că în viață de familie
vom avea a ne preocupa de studiul tuturor manifestărilor sale, a tuturor
condiționărilor cadrelor, precum și de realitățile și procesele sociale,
grație cărora o familie se află integrată societății considerată ca tot”307.

Pentru a preciza conceptul de familie, Xenia Costa-Foru
consideră necesară indicarea diferențelor specifice față de restul
unităților sociale. Astfel, afirmă că definiția familiei va trebui să
aibă un caracter de simplu concept metodologic, care să ajute la
sistematizarea viitoarelor observații:
„... ceea ce pare a fi desprins din studiile noastre monografice făcute
până acum asupra familiei, este necesitatea teoretică de a despărți foarte
clar două aspecte în viața de familie: unul constant, cu caracter biologic
și altul funcțional, dependent de condițiile sociale. Faptul că la baza
familiei se află un fenomen biologic natural de perpetuare a speciei
umane și împlinire a individului, face ca însăși caracteristica familiei să
fie consangvinitatea care unește pe toți membrii ei și care dă familiei o
statornicie naturală. Fără de voia lui, omul se află înseriat biologic întrun neam a cărui ființare a început cu mult înaintea lui și care va dăinui,
în ramurile sale multiple, chiar după dispariția indivizilor care-l
reprezintă la un moment dat. Dar mai mult, nu numai nașterea omului,
ci și creșterea lui se face în sânul familiei. Așa că tot aici se construiește
și viață psihică a individului, tot în afara voinței lui. Aici primește el
toată zestrea tradițională pe care o va purta în tot decursul vieții lui în
societate, fie că mai târziu o va primi cu bunăvoință, fie că va căuta să o
prefacă. Familia, ca atare, creează o conștiință comună, care deși
formată prin aderarea tuturor conștiințelor individuale socializate ale
membrilor ei, va fi diferită de cea personală a fiecăruia în parte. În viața
aceasta psihică regăsim deci, cu o acuitate încă mai mare, toate acele
probleme care se leagă de fenomenul conviețuirii oamenilor în sânul
acelorași forme sociale, procesul de presiune și de condiționare
reciprocă între individ și grup. În tot cazul, viața familială pur biologică,
legată de procrearea și de creșterea copiilor este întotdeauna întovărășită
în chip esențial de un proces psihic. Putem chiar spune că în ceea ce
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privește familia omenească, ea nu există decât acolo unde este și o
conviețuire de natură psihică. Viață de familie umană este în funcțiune
și de această conștiință a umanității morale, fapt care ne dă dreptul să
spunem că familia prezintă dublu aspect de unitate impusă și de unitate
voluntară. Dar alături de această bază biologică, familia are și o
organizare în forme sociale, așa că în viața integral dusă laolaltă a unui
grup de rude, trebuie să aibă forme de organizare socială în potrivire cu
societatea în care trăiește. Antinomia dintre cele două elemente
constitutive ale problemei familiei, individ și grup, însoțește aici o a
doua antinomie existentă între grupul familial și cel social”308.

Revenind la definiția familiei, Xenia Costa-Foru afirmă că:
„unitatea familiei reprezintă un ansamblu autonom de manifestări
spirituale, economice, juridice și politice, condiționate cosmic, biologic,
psihologic și istoric și integrate unei serii de relații și procese
sociale”309.

În același timp, spre deosebire însă de alte unități sociale,
familia, afirmă autoarea, se caracterizează printr-o strânsă legătură
biologică constantă a membrilor ei și printr-o strânsă intimitate de
conviețuire, funcțiile ei sociale constând în procrearea, creșterea și
socializarea indivizilor.
Cercetarea propriu-zisă
Pentru a cerceta monografic familia, Xenia Costa-Foru
impune ca primă etapă în planul de cercetare, determinarea cu
exactitate a grupului social în care aceasta „ființează”. Aceasta
supra-unitate socială poate fi: un sat, o fabrică, un cartier, un oraș,
o categorie profesională, o clasă socială, o națiune etc. Pentru a
face monografia unei familii este necesar de realizat, în cazul în
care aceasta nu există, cercetări sociologice asupra unității
supraordonate familiei, recomandă autoarea, deoarece:
„... în toate cazurile pot fi găsite lămuriri prealabile în studiile altor
cercetători ai vieții sociale. De pildă: datele statistice culese cu prilejul
diferitelor recensăminte, eventualele studii de atropo-geografie, dosarele
308
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de procese regionale, dreptul și jurisprudența, literatura populară și așa
mai departe. Deși de cele mai multe ori ele sunt de minimă importanță,
totuși nu vor trebui neglijate”310.

Într-o cercetare monografică, nu doar cei ce studiază
problema familiei vor avea de lucrat cu această unitate socială,
„ci absolut toate echipele se vor izbi, la un moment dat al cercetării lor,
de anumite laturi, prin care problemele lor speciale se îmbină cu
problemele relative la viața de familie”311.

Pentru determinarea cadrului cosmic 312 , se urmărește
modul în care mediul fizic unde este situat satul influențează
nevoile oamenilor și a traiului lor în familie, astfel:
1. descrierea pământurilor folosite și nefolosite de sat
(configurația fizică, drumuri, repartizarea teritorială a
vegetației, a culturilor, a industriilor, a așezărilor
omenești)
2. descrierea așezărilor omenești cu însemnarea grafică a
„mahalalelor”
3. așezarea pe hartă a tuturor locuințelor și numerotarea lor
4. determinarea tipurilor de locuințe și repartizarea lor pe
hartă
5. analiza tuturor acestor date în vederea lămuririi raportului
dintre mediul geografic și unitatea familiei313.
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Cercetătorii ce se vor ocupa de cadrul biologic, vor urmări
cunoașterea caracteristicilor biologice ale populației și stabilirea
raporturilor dintre ele și unitățile familiale:
1. studiul antropologic al familiilor (rase, tipuri, neamuri);
2. cifra totală a populației și repartizarea ei pe sex și vârstă
3. statistica neamurilor și a familiilor
4. stabilirea densității populației
5. statistica actuală și pe un număr de ani în urmă calculată
pe întreg satul și pe câteva neamuri reprezentative
6. statistica migrației
7. ereditatea, normală și patologică
8. afecțiuni endemice și epidemice
9. munca, alimentația și repaosul în sat și în grupul de familie
10. îngrijirea medicală de stat, sat și familială314.
Pentru determinarea cadrului istoric, se urmărește modul
în care formele de viață trecute au condiționat și continuă să
influențeze viața oamenilor în grupuri de familie:
1. istoricul organizării în forme de oraș, mahala, sat bresle,
clase, categorii sociale, neamuri, familii;
2. istoricul neamurilor (băștinașe, dispărute, plecate, nou
venite etc.)
3. organizarea sătească în forme răzeșești sau clăcășești
4. organizarea internă a neamurilor
5. determinarea formelor istorice de organizare ale grupului
studiat;
6. determinarea procesului istoric de dezagregare a vechilor
forme familiale de organizare a obștilor sătești.
7. studiul instituțiilor de stat și particulare care au domenii
comune cu acelea ale familiei315.
Cei ce vor studia cadrul psihologic și manifestările
spirituale, vor urmări înțelegerea modului în care întreaga viață
314
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trecută și prezentă a satului, în complexul manifestărilor ei,
contribuie la formarea mentalității omului și la gruparea lui în
familii:
1. determinarea formelor de viață psihologică ale grupului
social (economică, juridică, politică, culturală)
2. obiceiuri, tradiții, mentalități
3. determinarea
tipurilor
psihologice
existente
și
corespondența lor cu psihologia neamurilor și familiilor
4. determinarea tipurilor psihologice ale diverselor situații în
familie (părinte, soț, fiu, fiică etc.) după categorii de
familie
5. relații între tipurile psihologice existente, precum și între
viața de familie în general și „opinia publică”316.
De asemenea, studiul manifestărilor spirituale trebuie să
aducă lămuriri asupra vieții de familie. Pentru aceasta, Xenia
Costa-Foru recomandă:
1. analiza statistică a confesiunilor și a organizațiilor
religioase;
2. corespondența dintre credințele religioase și categoriile de
familie;
3. pentru fiecare grup religios: relațiile dintre viața de familie
și practica religioasă
4. analiza statisticii delictelor de ordin general și cele cu
privire la viața de familie constatate oficial
5. caracterizarea diverselor sisteme de morală existente în sat
și a tendințelor ce se desprind la diferite grupuri;
6. repartizarea delictelor, viciilor și calităților pe diverse
categorii de familii și raportul acestora cu sistemele de
morală
7. descrierea tuturor formelor de exprimare estetică ale
grupului (literare, muzicale, plastice, dans, costum,
aranjament interior și al caselor)
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analiza influenței diferitelor concepții și activități estetice
familiale asupra vieții de familie
9. studiul limbilor vorbite (dialecte);
10. analiza folosirii acestora de către neamurile, familiile și
generațiile grupurilor sociale ale satului;
11. descrierea stărilor culturale ale satului
12. analiza gradului de alfabetizare;
13. analiza gradului de dezvoltare tehnică, morală, religioasă,
estetică, economică, juridică și politico-administrativă317.
Descrierea manifestărilor economice are ca scop lămurirea
modului în care formele economice de trai le condiționează pe cele
familiale. Pentru aceasta se vor urmări:
1. relațiile dintre gospodărie și familie
2. enumerarea și descrierea activităților economice ale
grupului social studiat, al căror domeniu este legat de
unitatea familiei;
3. elaborarea inventarului meseriilor și meseriașilor și studiul
posibilităților de câștig, independent de gospodăria
familială, pe care o pot avea indivizii și în special familia
4. întocmirea tabloului suprafețelor de pământ aflate în
proprietatea comunei(izlazuri, păduri, drumuri etc.), a
obștii (pădure, ogor, izlaz) și în proprietate privată
5. întocmirea tabloului imobilelor și inventarului lucrurilor
mobile (vite, unelte de producție, obiecte de uz)
6. analiza cantității mărfurilor cumpărate și vândute, față de
aceea consumată direct în familiile producătoare
7. studiul vânzării-cumpărării între familii și pe piața
locală318.
Pentru analiza manifestărilor juridice și a interdependenței
acestora cu modurile de viețuire ale familiei, trebuie urmărit:
1. studiul regimului juridic din cadrul unității sociale
analizată (familie, persoane, bunuri)
8.
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clasificarea familiilor după caracterele lor juridice: regim
matrimonial, înzestrare, moștenire, înfiere etc., în forme
prevăzute de lege sau de obiceiul locului
3. gradul în care viața de familie își găsește formele sale
juridice de organizare, „în cod sau în obicei”
4. corespondența categoriilor de forme de organizare juridică,
față de categoriile de familie
5. studiul raporturilor (și a frecvenței lor) dintre viața
diverselor categorii de familie și diversele forme de viața
juridică319.
Pentru analiza manifestărilor administrativ-politice, Xenia
Costa-Foru propune efectuarea următoarelor operațiuni:
1. descrierea activității tuturor instituțiilor ale căror domeniu,
scop sau mijloace sunt comune sau în contrazicere cu cele
ale familiei (oficiu al stării civile, primărie, jandarmerie,
școală, judecătorie, biserică, asistență socială etc.)
2. stabilirea efectelor obținute de către instituțiile
administrativ-politice în diversele domenii ale vieții
familiale pe categorii de familie320.
2.

Verificarea și interpretarea materialului cules
După strângerea materialului referitor la viața de familie,
Xenia Costa - Foru recomandă sistematizarea tuturor fișelor
obținute, „adunându-le la un loc pe dosare și clasându-le pe
probleme 321 ”. În această ultimă etapă, toate interpretările de
amănunt, ivite în decursul cercetării și verificate parțial, trebuiesc
puse împreună, „în vederea înghegării lor într-un singur sistem
teoretic”322.
Concluziile teoretice la care va trebui să se ajungă în final,
vor trebui să răspundă dacă într-adevăr familia din satul cercetat
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este o unitate socială, „adică, este ea un ansamblu autonom de
manifestări de ordin divers?323”. Se va avea în vedere care anume
din condiționările pe care le-am avut în vedere au o importanță
deosebită pentru această constituire a familiei ca unitate socială.
Pentru aceasta, se va studia importanța relativă pe care o au pentru
familie factorii cosmici, biologici, psihologici și istorici și se va
stabili mecanismul concret al acestor condiționări.
În final, se va trece la analiza raporturilor pe care familia le
are cu societatea, adică funcțiile specifice ale familiei în sânul unei
vieți sociale oarecare, pentru a verifica dacă într-adevăr familia are
rolul atribuit în planul de lucru și anume:
„nașterea oamenilor și creșterea lor nu numai ca ființe fizice
individuale, ci și ca membri (eventual personalități), aparținând unui
sistem social dat”324.
„În lucrarea de față scopul ne-a fost, nu interpretarea materialului cules,
ci numai de a pune la îndemâna acestui soi de cercetători tehnica
mecanică de lucru, rezultat al unei experiențe colective de ani de zile și
de a clasifica teoretic meandrele nesfârșite ale împrejurărilor de fapte,
care constituiesc problema familiei”325.
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Ovidiu Solomon
„Ceea ce constituie un neam este o realitate care stă la încheietura
metafizicii cu istoria, o unitate de soartă, de destin în timp”326.

Rezumat
În publicistica sa, Eminescu afirmă că „poporul român are un foarte
acut simț al istoriei fiindcă are un foarte bogat cult al strămoșilor” lămuritor în ceea ce privește „nevoia de identitate diacronică (istorică) a
ființei umane” 327 , care dă sens înseși istoriei. De aceea se impune o
raportare corectă asupra istoriei (relatate), care relevă, dacă nu
întotdeauna adevărul întreg, cel puțin unul parțial, pe seama căruia se
pot face anumite aprecieri clarificatoare. Problema survine atunci când
aprecierile, prin ele însele, reprezintă o amenințare asupra realității
istorice, ce poate ajunge distorsionată în percepția publică, creând-se
astfel noi pârghii de interpretare a istoriei care alterează acuratețea unei
analize istorice, compromițând chiar posibilitatea de a explica procesul
de formare a poporului român. Drept urmare, am ales să analizez câteva
dintre aprecierile cu puternic caracter amplificator al concluziilor, ce
atentează, mai ales, la realitatea istorică cu privire la entitatea
românească primordială și stadiile devenirii ei, mai exact cele care pun
sub semnul întrebării unitatea neamului românesc. Două cazuri mi s-au
părut exemplare încercării de față, și anume: (1) discursul eseistic
constant al autorului Lucian Boia pe marginea unor evenimente de mare
însemnătate istorică și (2) tendința de enclavizare a comunității
maghiare prezentată de revista internațională The World's Today ca o
stare de fapt a raporturilor interetnice din Transilvania.
Cuvinte cheie: etnie, națiune, istorie, unitate, Boia.
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Abstract
In his published works, Eminescu states that "the Romanian people has a
very acute sense of history due to their very rich cult of ancestors" making the "need for the diachronic (historical) identity of the human
being" clear, a fact which gives meaning to history itself. That is why an
accurate interpretation on history is mandatory, revealing at least a
partial truth, on the grounds of which some clarifying assessments can be
made. The problem appears when the assessments themselves represent a
threat to the historical facts, which may become distorted in the public’s
perception, thus creating new tools for compromising a historical reality,
jeopardizing even the possibility of explaining the birth-process of the
Romanian nation. As a result, we have chosen to analyze a few of the
assessments with the most driven conclusions, which are particularly
aiming towards the historical reality concerning the primordial
Romanian entity and the stages of its becoming, namely highlighting
those that question the unity of the Romanian nation. Two cases appeared
to be worth mentioning in the present situation: (1) the essay-like
constant discourse of Lucian Boia regarding events of great historical
significance, and (2) the tendency of enclavement of the Hungarian
community presented by The World's Today as a factual state of
interethnic relations in Transylvania.
Keywords: ethnicity, history, nation, unity, Boia

I. Cazul Lucian Boia
Discursul istoriografic

Este cunoscut faptul că majoritatea cărților scrise de
Lucian Boia ocupă un loc important în palmaresul Editurii
Humanitas, cărți ce se bucură totodată de o promovare puternică în
rândul marilor librării, fiind printre cele mai vândute din ultimii
ani328. Încadrarea acestui fapt, însă, trebuie să se facă în funcție de
328
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aportul adus culturii românești și universale. Având în vedere că
tema predominantă propusă de autor este de natură istorică, atrage
de la sine o responsabilitate cu privire la calitatea conținutului și,
mai ales, la impactul pe care îl are asupra percepției cititorului.
Trecând peste câteva dintre lucrările sale cele mai controversate,
vom desprinde cu ușurință obiectivul lor comun: mistificarea
adevărului istoric, prin încercarea de a reduce conștiința unității
poporului român și dezideratul Marii Uniri la deciziile politice
ocazionate de cursul primului război mondial.
Înainte de toate, putem conveni că orice carte nou
publicată, fie că-și propune să schițeze realitatea socială în limitele
ei, sau să deschidă noi uși ale imaginarului, îndeplinește, sub o
formă sau alta a utilității ei, îndemnul lui Titu Maiorescu de a
scrie. Însă cu ce preț? Tot Maiorescu spune că „o primă greșală de
care trebuie astăzi ferită tinerimea noastră este încurajarea blândă a
mediocrității”. Dând felurite exemple de forme ale mediocrității,
privite laudativ sau cu indulgență, soluționează:
„De aci să învățăm marele adevăr că mediocritățile trebuiesc
descurajate de la viața publică a unui popor, și cu cât poporul este mai
incult, cu atât mai mult, fiindcă tocmai atunci sunt primejdioase” 329.

În speță, nu lucrările per se ale dlui Boia fac obiectul
mediocrității, ci abordarea contrafactuală a unor fapte istorice
expuse, întemeiată pe afirmații categorice, cu sens de adevăr, carei conferă cititorului un sentiment fals de satisfacere, fie și parțială,
a nevoii de cunoaștere, ceea ce nu înseamnă altceva decât o formă
a inculturii. Așadar, capcana mediocrității semnalată de Maiorescu
nu se reduce doar la tot ce-i produs al mediocrității, ci se extinde și
asupra a tot ce poate genera/produce mediocritate.
În accepția lui L. Boia:
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„ceea ce numim îndeobște istorie este discursul nostru despre istorie,
este imaginea, inevitabil incompletă, simplificată, deformată, a
trecutului pe care o recompune fără încetare El (istoricul - n.n.)
produce un gen de ficțiune cu materiale adevărate nu există istorie
obiectivă, și nu numai că nu există, dar nici nu poate exista există un
proces inevitabil de mitificare a istoriei”330.

Această concepție, de la un capăt la altul, este viciată de o
confuzie generalizată, conform altor autori în măsură să o
evalueze. Prof. univ. dr. Gheorghiță Geană, disecând acest subiect
într-una din lucrările sale, ne arată că:
„discursul istoriografic nu produce mituri sau ficțiuni, ci adevăruri. Deși
acestea sunt, desigur, „incomplete”, incompletitudinea nu le plasează în
registrul imaginarului. Imaginarul evocă (deși nu în mod obligatoriu)
ficțiunea, însă un adevăr incomplet nu este echivalent cu o ficțiune. De
altfel, dintr-o perspectivă epistemologică riguroasă, nici științele naturii
nu se bazează pe adevăruri absolut obiective”331.

Prin convingerea că mitul este un produs al subiectivității
și atât, L. Boia reduce istoria poporului român la un abuz de
mitologie:
„Am putea fi întrebați care este opinia noastră cu privire la ponderea
diverselor elemente alcătuitoare ale poporului român. Răspunsul este că
nu avem nici un răspuns, pentru simplul motiv că, pusă așa, problema
apare formulată dintr-o perspectivă strict mitologică”332.

Dincolo de această logică răsturnată, dimensiunea sacră a
mitului a fost și ea consolidată prin Mircea Eliade333, Anthony D.
Smith334, Walker Connor335 și alții care se raportează la mit numai
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Lucian Boia, Istorie și mit în conștiința românească, ediția a III-a adăugită,
București, Editura Humanitas, 2002, p. 51-53.
331
Gheorghiță Geană, op.cit., p. 129.
332
Lucian Boia, op. cit. p 177.
333
Mircea Eliade, Aspecte ale mitului, București, Editura Univers, 1978, pp. 131134.
334
Anthony D. Smith, Myth and Memories of the Nation, Oxford University
Press, 1999, pp. 57-97.
335
Walker Connor, The Nation and its myth în International Journal of
Comparative Sociology, Vol. 33, Issue 1, 1992, pp. 48-57.
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în legătură cu originea unor fapte umane (de exemplu: referitor la
întemeierea națiunii).
Originea neamului românesc. Ispita tracică

Pe marginea structurii etnice a poporului român, L. Boia a
lansat afirmația potrivit căreia românii sunt români, nici daci, nici
romani, nici slavi. Mai mult, „oricât de diferiți ar fi românii de
germani, să zicem, sunt mult mai apropiați astăzi de aceștia decât
de strămoșii daci și romani”, insistând că „o națiune nu este un
organism biologic, ci un organism social, o sinteză culturală”336.
Dacă am conveni orientarea conceptului de națiune sau
etnie (ca ipostază primară a națiunii) spre un registru exclusiv
cultural, am avea de a face cu formula „poporul culturii române”.
Ajunși la o astfel de ipoteză, nu putem decât să renunțăm să-i
demonstrăm aplicabilitatea.
Anthony Smith, profesor emerit specializat în naționalism
și etnicitate, arată că națiunile au un nucleu etnic dominant, deși
„termenul „etnic” este în general folosit cu referire mai curând la
atributele culturale decât cele biologice, în pofida recentei
revigorări a interesului față de moștenirea genetică și față de
selecția bazată pe rudenie ca explicații ale solidarității etnice337.
Asocierea poporului cu neamul, întipărită în mentalitatea
românească, nu este deloc întâmplătoare, semnificând o rudenie în
primul rând naturală. Păstrarea în memoria colectivă a noțiunii de
neam românesc indică implicit o identitate diacronică, ale cărei
origini sunt proiectate adânc în istorie, ceea ce ne aduce în sfârșit
la legătura identitară dintre entitatea primordială și stadiile
devenirii ei, în cazul nostru la continuitatea daco-romanilor și, în
special, la conștiința de sine a nației române.
336
337

Lucian Boia, op. cit. p 178.
Anthony D. Smith, op. cit., p. 127.
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Într-adevăr, așezarea neamului românesc pe o axă a
existenței înseamnă mai mult decât legătura dintre două puncte
(trecut-prezent) pe axa timpului, însă modul în care acesta se
autodetermină338 dezvăluie natura lui, a ceea ce este originar în
componența lui.
Vulcănescu își începe opera de referință Dimensiunea
românească e existenței cu ceea ce constituie un neam, și anume
„ceva mai adânc decât rasa în accepția ei biologică”, asupra lui
planând mai multe influențe pe care le numește ispite. Când ne
referim la „poporul român” trebuie să ajungem la sufletul acestuia
pentru a-l putea înțelege, și anume sub forma unei arhitecturi de
ispite. Există astfel în sufletul neamului nostru:
„o ispită a Romei, una a fondului nostru nelatin, o ispită grecobizantină, o ispită - poate chiar două - slave; una slavo-balcanică, alta a
Rusiei lui Dostoievski. Există de asemeni, ispite franceze și germane
atât de puternice, încât ne-au putut înstrăina. O ispită polono-maghiară mai ales în Ardeal. Toate aceste ispite s-au concretizat istoricește în
curente politice și culturale, care au însemnătate în diferite timpuri [..]
care continuă să polarizeze”339.

Putem vorbi așadar de națiune ca fiind o sinteză culturală
doar sub raportul unei adăugări la ceea ce exista deja, pentru că
„dincolo de această variație persistă o unitate de configurație, care
le permite să se regăsească drept nuanțe ale unei aceleași realități
esențiale”, ajungând astfel la ispita străfundului nostru anonim ispita tracă. Și care e, în această structură, caracterul - și funcția
reală - a ispitei tracice? Tot Vulcănescu ne răspunde că ispita
tracică nu este pentru sufletul românesc o ispită extrospectivă:
„ea nu implică orientarea sufletului românesc după un model extern,
care să exercite asupra lui influențe din afară, cum e lumea franceză, ori
cum e lumea slavă.

338
339

Vezi „Doctrina Wilson” - principiul autodeterminării naționale.
Mircea Vulcănescu, op. cit., p. 19.
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Ajungi la traci după ce reușești să elimini din tine tot ceea ce reușești să
identifici că datorezi altora”340.

Ispita tracică ar fi deci, judecată din acest punct de vedere
exterior, o ispită reziduală ... lăuntrică”341. Cum resimțim această
ispită intrinsecă? Oprindu-ne și cufundându-ne în noi înșine
lăsându-ne „ispitiți nu de ceea ce năzuim să fim, ci de ceea ce
suntem”342.
Am ales să fac această scurtă introspecție asupra calității
de român pentru a putea identifica urmele de îndoială, presărate de
L. Boia în discursul său, asupra sentimentului național autentic,
sentiment pe care ar trebui să îl resimtă orice român în pragul
centenarului Marii Uniri.

Cursul întregirii României
Pentru Boia, sărbătorirea centenarului Marii Uniri
reprezintă mai mult o piedică în drumul nostru european decât o
reașezare mai hotărâtă a neamului românesc între frontierele
României Mari:
„Chiar și acum când se întocmește Europa, suntem tentați, în
continuare, să decupăm o istorie numai a noastră, deloc lipsită de
accente mitologice. Ca și cum singura menire a istoriei ar fi aceea de a
justifica România”343.

340

„Nu trebuie să te așezi lângă Columna lui Traian ca să-ți dovedești dacismul,
pentru că conciul femeilor din Hunedoara nu s-a schimbat până astăzi ori pentru
că printre ostașii lui Decebal recunoști cușmele țăranilor din Țara Oașului, despre
rostul cărora se întreabă mulți istorici care nu au fost niciodată prin țara aceasta.
Aici în București, sub straiele nemțești care ne acoperă, în orașul acesta de
dolmeni și de mehniri care ne înconjoară, în care Occidentul dă zilnic asalt
irealității, care la rândul ei îi macină substanța într-o atmosferă de basm, lumea
tracă reînvie la fiecare pas.” (Vulcănescu, op. cit., p. 47)
341
Idem, p. 46.
342
Idem, p. 47.
343
Lucian Boia, În jurul Marii Uniri de la 1918. Națiuni, frontiere, minorități,
București, Editura Humanitas, 2017, p. 6.
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Această perspectivă a autorului, de necesitate a diminuării
însemnătății actului de Unire, este întărită încă dinainte de lansarea
cărții sale În jurul Marii Uniri de la 1918, anunțată de o scurtă
prezentare prin care ne semnalează încărcătura mitologică a
evenimentului și riscul abaterii de la calea europeană, care nu
presupune:
„... revenirea la vechi frontiere, ci are, ca țel final, dispariția frontierelor
și transformarea Europei dintr-un continent până nu demult conflictual
într-o casă în egală măsură primitoare pentru toți locuitorii săi. Miza,
pentru toți, nu e trecutul, ci viitorul”344.

Într-atât de slabă se vădește identitatea națională a
autorului încât nici titlul cărții nu putea fi mai vag: sintagma În
jurul propune de fapt o asa zisă Mare Unire, când se putea foarte
bine să i se acorde importanța cuvenită prin formularea simplă
Marea Unire de la 1918, însă titlul astfel formulat ar implica o
asumare directă a ceea ce a însemnat cu adevărat acest moment
pentru poporul român, și anume încununarea tuturor eforturilor
susținute de-a lungul istoriei în sensul realizării unității naționale
pe toate planurile. Pe când, autorul nostru susține ideea unui
sentiment național dezvoltat pe parcursul secolului al XIX-lea ce
doar anima românii generației de foc, pe care nu-l avuseseră la
vremea lor, nici dacii și nici Mihai Viteazul345.
În ceea ce privește statutul Transilvaniei, în concepția dlui
Boia, aceasta:
„Nu aparţinuse niciodată României sau vreunuia dintre principatele care
formaseră România la 1859. De la începuturile sale statale fusese
înglobată în Ungaria şi, chiar când Ungaria dispăruse, continuase, prin
elita sa conducătoare şi prin organizarea de stat, să se înfăţişeze ca parte
a vechiului regat ungar. Românii puteau invoca, fireşte, cum au şi făcut,
un drept etnic asupra Transilvaniei (populaţia românească fiind
344

Informație preluată de pe site-ul Editurii Humanitas, disponibilă la adresa de
internet: www.humanitas.ro/humanitas/în-jurul-marii-uniri-de-la-1918
345
Lucian Boia, În jurul Marii Uniri de la 1918. Națiuni, frontiere, minorități,
București, Editura Humanitas, 2017, p. 9.
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majoritară), dar nu şi vreun drept istoric. Puteau să-i acuze pe unguri că
îi asupreau sau îi discriminau pe români, dar nu-i puteau acuza că
răpiseră vreodată Transilvania”346.

Cu un singur argument se poate demonta acest derapaj
(mai mult în partea a doua a studiului), și anume chiar prin
aducerea în față a hărții Europei Centrale din 1918-1940, care ne
arată că delimitarea Ungariei prin Tratatul de la Trianon nu diferă
de frontierele Regatului Ungar din anul 1001 (Harta 1).

Harta 1 Europa Centrală 1918 - 1940347

Marea Unirea de la 1 decembrie 1918 a însemnat pentru
români, fără a lăsa loc de interpretare, redobândirea de facto a
spațiului de viețuire originar Dacia Felix, în care au trăit strămoșii
noștri daco-romani. De unde însă urma de îndoială asupra
346

Lucian Boia, Primul Război Mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretări,
București, Editura Humanitas, 2014.
347
Atlasul Spațiul Istoric și Etnic Românesc, vol. 2, București, Editura Militară,
1992, p. 25.
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apartenenței Transilvaniei și Basarabiei la România, de-a lungul
istoriei până în prezent? Cel mai probabil, blocajul psihologic în
derularea firească a istoriei neamului românesc stă în faptul că
Unirea de la 1600 înfăptuită de Mihai Viteazul a fost de scurtă
durată și preponderent recunoscută de anumiți autori ca fiind o
prima Unire strict politică, chiar dacă memorabilă a celor 3 (trei)
țări românești într-un stat unitar (vezi Harta 2).

Harta 2 Harta Țărilor Române în timpul lui Mihai Viteazu348

Faptul că voința poporului și voința oficială politică nu au
fost, până atunci și după, în deplină concordanță, nu înseamnă că
identitatea și conștiința națională a românilor aveau nevoie de
confirmarea unei întregiri politice pentru a fi recunoscute. Dacă, în
cel mai înălțător moment al neamului românesc – 1 decembrie
348

Hartă atribuită http://historymaps.ro. Licență: Creative Commons CC BY-NC
3.0 .
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1918, s-a întâmplat ca factorul geografic și factorul conjunctural al
intereselor politice să se coreleze pozitiv cu conștiința de neam,
aceasta nu înseamnă, din nou, că momentul nu a fost unul cu mult
întârziat. Dar ca să ne facem înțeleși: niciodată nu este și nu poate
fi prea târziu pentru întregirea României. Concepțiile și
conjuncturile politice au împiedicat întemeierea statului unitar, iar
P.P. Panaitescu ne oferă o explicație în detaliu a situației celor
două formațiuni românești extracarpatice, cu reflexe lămuritoare și
asupra Transilvaniei, a cărei apartenență legitimă la România este
combătută cu înverșunare de L. Boia, după cum am văzut mai sus.
Panaitescu ia în calcul mai multe elemente care au avut un rol
important în mersul lucrurilor: elemente de relief, fluxul comercial,
tradiția dinastică. În cursul analizei sale, eminentul istoric enunță și
această afirmație cu o vădită funcție concluzivă:
„Dar să ne ferim să confundăm solidaritatea între diferitele ramuri ale
poporului nostru, care este un sentiment, cu ideea politică a unui stat
unitar românesc, ceea ce este cu totul altceva. Putem afirma, întemeiați
pe dovezi, că o asemenea idee (în sensul aplicării ei - n.n.) nu exista în
veacul al XVII-lea, nici chiar în al XVIII-lea mai mult, era privită cu o
absurditate și ca o primejdie de cei luminați dintre intelectuali și
oamenii de stat. Nu pentru că aceștia nu-și iubeau țara, dar concepțiile
politice ale vremii se împotriveau unei asemenea idei”349.

De la statul geto-dac la statul român unitar

Istoria poporului român se explică lesne, în mare parte,
prin încadrarea lui geografică:
„relieful hărții Europei dunărene îi indică precis contururile: arcul
carpatic, întregit de munții Transilvaniei apusene, între câmpiile Dunării
și Tisei și valea Nistrului, bastionul Transilvaniei înconjurat de
povârnișurile naturale formate de țările românești Muntenia și Moldova
și de pantele care coboară spre câmpia Ungariei”350.
349

P.P. Panaitescu, Interpretări românești, ediția a 2-a, postfață, note și
comentarii de Ștefan S. Gorovei și Maria Magdalena Szekely, București, Editura
Enciclopedica, 1994 [1947], pp. 99-110.
350
Atlasul Spațiul Istoric și Etnic Românesc, vol. 1, București, Editura Militară,
1992, p. 3.
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Acest spațiu, cât și Peninsula Balcanică, au fost locuite de
populații milenare de origine comună indo-europeană,
distingându-se două ramuri:
„a Illyrilor, care se întindeau spre apus, până la Adriatica și la Marea
Ionică și a Tracilor, din jurul Mării Negre și Mării Egee, iar din sec. III,
înainte de Hristos, până în secolul III ale erei creștine, cucerirea romană
își întinde stăpânirea asupra tuturor acestor regiuni”351.

Invaziile continue din nord și răsărit din secolul al III-lea
până în secolul al XIII-lea (goți, gepizi, huni, avari, bulgari,
maghiari, pecenegi, cumani, tătari), cât și dominația trecătoare
acestor cuceritori succesivi au împiedicat constituirea statelor
românești înainte de sfârșitul Evului Mediu, iar până la formarea
statului unitar român, deși împărțit în mai multe state, neamul
românesc a avut din vreme instinctul, dacă nu chiar conștiința
deplină a originii comune și a unității sale naturale.
În fapt, primul act de Unire săvârșit în spațiul geografic
românesc a fost înfăptuit de Burebista, unificând micile regate
dacice într-un singur stat, ceea ce demonstra prezența elementului
etnic comun în toate cele patru, mai târziu cinci, unități statale
formate la destrămarea lui:
„din Cadrilaterul Boemiei până la munții Haemus (Balcani) și de la
Dunărea panonică până la Bug”352.

A doua Unire a fost realizată de Decebal, care a refăcut
unitatea statului dac, mai puțin întins decât statul lui Burebista, dar
mai puternic și cuprindea Transilvania, Banat, Oltenia, centrul și
sudul Moldovei. Transilvania, Moldova, Maramureș și regiunea
subcarpatică a Munteniei.

351

Ibidem.
Atlasul Spațiul Istoric și Etnic Românesc, vol. 1, București, Editura Militară,
1992, p. 6.
352
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Vatra dacică permanentă cuprindea așadar întreg spațiul
etnic românesc, nu numai limitele lui actuale, ci și dincolo de el,
până la Bug, peste Dunăre și peste Tisa.
Survine apoi ceva dincolo de orice așteptare, în condițiile
cuceririi romane și transformării Daciei în provincie imperială:
„În termenii ontologiei istorice, cucerirea romană ar fi trebuit să
însemne o cădere într-adevăr, istoria obișnuită ne arată că orice
cucerire reprezintă pentru cel pierdut o pierdere: de teritoriu, de
libertate, de identitate”353.

Desigur, pierderile umane au fost uriașe, iar elementele
culturale au suferit transformări radicale. Trebuie însă să admitem
că avem de-a face cu o extensie a primei uniri, sub forma unei
consacrări toponimic-onomastică a unei stări de bine ce precede, în
fond, cucerirea romană, și continuă odată cu aceasta, fapt dovedit
prin denumirile formațiunilor teritoriale ulterioare între sec. I-VI
până la formarea voievodatelor. Până la sfârșitul sec. al VIII-lea,
ființa istorică a poporului român era deja constituită.
Gheorghe Brătianu ne arată în lucrarea sa Tradiția istorică
despre întemeierea statală a formațiunilor românești354, uzând de
izvoarele ungurești în ceea ce privește situația Transilvaniei de la
începutul sec. al VIII-lea, și anume de cronica notarului anonim a
regelui Bela al 4-lea (Gesta Hungarorum - Faptele ungurilor
redactată în sec. VII-VIII), că documentațiile istorice relevante
atestă clar existența voievodatelor la avansarea poporului ungur în
zonă, ca mai târziu, în anul 1600, Mihai Viteazul să reunească din
nou, pentru un moment, formațiunile românești derivate din statul
daco-roman. Deci Unirea înfăptuită de Mihai Viteazul poate fi
considerată a treia la număr, urmând, în 1859, unirea parțială ce va
conduce inevitabil la Marea Unire din 1918.
353

Gheorghiță Geană, op. cit., p. 129.
Gheorghe I. Brătianu, Tradiția istorică despre întemeierea statală a
formațiunilor românești, București, Editura Eminescu, 1980.
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În total, avem cinci mari acte de unificare a românilor. Ar
urma, în mod firesc, Unirea României cu Republica Moldova,
scânteind deja semne ale realizării acesteia într-un viitor cât se
poate de apropiat, fiind deja semnate Declarații de Unire la nivelul
autorităților locale din ambele țări355.
Atât aceste acte de unire, cât și cele premergătoare lor,
probează cu desăvârșire afirmarea conștiinței de sine a națiunii
române și ideea de unire, vădit rațională, prin cronicarii noștri.
Această conștiință națională a entității românești s-a aflat
dezmembrată până la momentul întregirii ei în trei comunități mari
de oameni, vorbind aceeași limbă și împărtășind aceleași credințe.
Pierdem adesea din vedere că ideea de unire s-a ivit din percepția
separată a părților, foarte important. Această idee apare mai în
scrierile cronicarilor (G. Ureche, M. Costin, D. Cantemir), fiind
preluată apoi de marii istorici moderni.
II. Cazul „The World Today”
În numărul 5, volumul 70 Oct & Nov 2014 al revistei The
World Today care aparţine Institutului Regal de Afaceri
Internaţionale Chatham House UK, găsim același tip de afirmaţii
grave aflate în contradicţie flagrantă atât cu adevărul istoric, cât şi
cu realitatea actuală, afirmaţii care atentează la integritatea
teritorială a României prin promovarea, cu şanse ridicate de
reuşită, a unor percepţii false în Europa şi în lume, dat fiind
prestigiul de care se bucură această revistă.

355

Timpul.md, „Doi consilieri socialiști au votat pentru UNIRE. Ultima localitate
este din raionul Glodeni”, 28 feb. 2018, articol disponibil la adresa de internet:
www.timpul.md/articol/breaking-news---doi-consilierii-socialiti-au-votat-pentruunire--ultima-localitate-este-din-raionul-glodeni-127826.html
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Revista a lansat un mesaj puternic tendențios, lăsând să se
înțeleagă că România ar fi „alipit” Transilvania după 1947,
„regiune care vrea să se rupă de țara mamă”356 (Harta 3).

Harta 3 Transylvania. Sursa: The World Today| Oct. & Nov. 2014

În aceste condiții devine „explicabilă” tendința
Transilvaniei de a „se rupe de statul de apartenență”. Problema
este că Transilvania este sursa românismului, doar aici s-a cizelat
conștiința națională în secolele XVIII-XIX. În consecință,
Transilvania este parte a discursului național românesc, curentele
sale culturale fiind parte integrantă din ceea ce îndeobște este
cunoscut sub forma „ideii de stat”. Din punct de vedere etnic,
cultural și politic nu se pune problema că Transilvania ar fi fost
ceva acaparat de statul român, fiind parte a ideii de stat românesc
chiar din momentul apariției acesteia în modernitatea europeană de
la 1848, dacă nu chiar mai devreme Totodată, Textul și harta lasă
impresia că Ungaria a devenit victimă când a pierdut Transilvania

356

„... that wants to break away from its parent state”.
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în 1947. Astfel abordată starea de fapt, cititorul este ghidat spre
idei false: Ungaria nu a stăpânit în perioada contemporană decât
partea de Nord, între 1940 și 1944, ca urmare a dictatului
germano-italian de la Viena, similar prin implicații cu Münchenul
din 1938, când a început dezmembrarea Cehoslovaciei.
Transilvania de Nord redevine parte a României după Tratatul de
Pace de la Paris, din 1947, când Ungaria a fost pe banca statelor
agresoare. Detalii istorice pe care autorii revistei deși le cunosc,
fac abstracţie de ele, distorsionează realitatea, promovând o gravă
dezinformare.
Pe lângă faptul că nu se verifică această tendinţă de
separare a Transilvaniei, prin sondaje sau acţiuni în rândul
populaţiei sau al instituţiilor/organizaţiilor, altele decât cele de
sorginte maghiară, majoritatea cu politici extremiste iluzorii, ea nu
este susţinută nici de fapte istorice reale. Transilvania nu a
aparţinut de drept niciodată Ungariei, formaţiunile româneşti
existând deja în momentul venirii ungurilor (în Transilvania –
Ducatul lui Menumorut (900) - Gesta Hungarorum). Începând de
la Ştefan cel Sfânt (deci de la unificarea iniţială a ungurilor) şi
până la dispariţia regatului ungar în 1526, Transilvania a fost
întotdeauna voievodat autonom, iar mai apoi principat independent
sub suzeranitate otomană. În 1699 Transilvania şi-a pierdut
independenţa, devenind provincie austriacă (ca şi Ungaria de
altfel) şi a aparţinut până în 1918 Imperiului Habsburgic,
nicidecum Ungariei.
Declaraţia de la Alba-Iulia (1 Decembrie 1918) a consfinţit
definitiv apartenenţa întregii Transilvanii la România prin
înfăptuirea Marii Uniri.
În urma Dictatului de la Viena (1940) trecerea
Transilvaniei de Nord (Harta 4) sub ocupația Ungariei are loc prin
masacre de notorietate în epocă de către trupele maghiare, aspect
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pe care istoriografia românească și politicile culturale
contemporane ale României le-au trecut sub relativă tăcere din
motivele unei „împăcări istorice” implicite, prin care victima își
iartă călăul, dar la care Ungaria niciodată nu a achiesat. Sute de mii
de oameni sunt deportați, uciși sau maltratați în regiunea ocupată
în timpul războiului. În perioada 1940-1944, populaţia evreiască
din Transilvania a scăzut cu 90%, marea majoritate fiind trimisă de
către autorităţile maghiare către lagărele de exterminare germane,
comportament pe care l-a avut şi în Serbia, odată cu invadarea
Iugoslaviei.

Harta 4 România. Octombrie 1940. Sursa: Atlas „Spațiul Istoric și Etnic
Românesc”, vol. 1, Editura Militară, 1992, XXVII.

Este descalificant ca într-o revistă de specialitate de rangul
The World Today să găsim comparaţii pe criterii etnice între
Transilvania şi Catalonia şi inadvertenţe care o plasează chiar în
interiorul unei propagande extremiste.
Așa de pildă: catalanii sunt băștinaşi, pe când maghiarii
din România sunt populaţie alogenă în Transilvania, românii sunt
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populaţia predominantă şi nu cea maghiară. Catalonia a avut o
istorie aparte de cea a regatului Spaniei multă vreme. Transilvania
a fost dintotdeauna parte a spațiului etnic și cultural românesc. În
ceea ce priveşte drepturile acordate etnicilor maghiari din
România, trebuie precizat că acestea sunt cu greu identificabile în
alte state.
Delimitarea Transilvaniei de restul României în harta
furnizată de revista The World Today, in contextul unui mesaj de
tip secesionist, şi prezentarea vagă şi inexactă a situaţiei minorităţii
etnice maghiare din Transilvania, obligă la retragerea şi corectarea,
în mod public, a afirmaţiilor formulate, ceea ce nu s-a întâmplat
până în prezent.
„Dacă ar fi trebuit să se aplice cu absolută strictețe principiul grupului
lingvistic, România ar fi trebuit să reclame, fără contestație posibilă,
unirea a sute de mii de Români de limbă, de obiceiuri și de suflet, care
locuiesc în grupuri compacte pe malul stâng al Nistrului si dincolo de
Bug, până la Nipru.
Ea ar fi trebuit să revendice sute de mii de Români stabiliți peste
Dunăre, în Serbia, între văile Timocului și Moravei, peste o sută de mii
pe malul bulgăresc al Dunării, satele românești răspândite in câmpia
ungară, până la Tisa și în mai multe provincii ale Imperiului Țarilor...
De asemenea ar fi trebuit să-și amintească existența vechilor populații
românești așezate în inima Peninsulei Balcanice”357.
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Ioana Drăgoi
„singura cale de acces la unitatea sufletească și deci la cultură este calea
națională, calea creatoare a sporirii fondului sufletesc al poporului
însuși prin creații noi, adăugate la cele vechi, nu prin pură imitație și
prin împrumut de forme străine”358.

Rezumat
Materialul de față își propune să prezinte activitatea ierarhului Nicolae
Colan, îndeosebi în Transilvania, după Marea Unire. Cărturarul este
renumit pentru implicarea sa atât din punct de vedere pastoralmisionară, dar și din punct de vedere social-economică, iar pentru a
sublinia importanța activității sale în realizarea misiunii tinerei
generații, articolul face referire la conceptul de unitate sufletească al
economistului și sociologului Mircea Vulcănescu. Pentru a susține
această legătură dintre activitatea ierarhului Nicolae Colan și misiunea
de unire sufletească a românilor transilvăneni, în articolul de față este
prezentată o parte a acestor activități sale. Din acestea amintim:
publicarea a numeroaselor articole prin care transmitea suflul noii
generații; propovăduirea ideilor despre importanța bisericii și a hranei
sufletești către românii transilvăneni greu încercați, întărindu-i astfel și
încurajându-i să fie uniți; lupta pentru afirmarea culturii române în
Transilvania, prin vectorul religios; implicarea în ajutorarea enoriașilor
atât în încercările lor sufletești, cât și în cele de ordin trupesc;
contribuiția la traducerile unor importante cărți pentru literatura
teologică; străduința de a pregăti o generație tânără de preoți și
cântăreți, prin implicarea personală în procesul de formare al acestora și
358
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insuflarea valorilor moralei creștine. Astfel, prin toate aceste activități
realizate de Mitropolitului Nicolae Colan, acesta a devenit un liant al
unității sufletești pentru românii din Transilvania.
Cuvinte-cheie: Nicolae Colan, unitate sufletească, misiune pastoralmisionară, generație, Transilvania

Abstract
The present article is centered upon the work of the hierarch Nicolae
Colan, especially in Transylvania, after the Great Union. The scribe is
renowned for his involvement both in pastoral-missionary and socioeconomical areas. In order to emphasize the importance of his work at
the level of the young generation, the article refers to the concept of soul
unity that belongs to the economist and sociologist Mircea Vulcănescu.
To support this link between the work of the hierarch Colan and the
mission of soul unification of the Transylvanian Romanians, one will
present a summary of these activities: he published numerous articles
important for the new generation; he preached to the Transilvanian
Romanians about the importance of the church, thus enforcing and
encouraging them to be united; he fought for the support of the Romanian
culture in Transylvania, through the religious vector; he was involved in
helping parishioners found in soul and body trials; he contributed to
many translations of important theological books; he raised a new and
young generation of priests and singers, being personally involved in
their formation, infusing them with the values of Christian morality. Thus,
through all of these activities carried out by Metropolitan Nicolae Colan,
he became a binder of the soul unity for the Romanians in Transylvania.
Keywords: Nicolae Colan, soul unity, pastoral mission, generation,
Transylvania.

Introducere
Mitropolitul şi cărturarul Nicolae Colan este recunoscut pe
plan național pentru implicarea şi devotamentul său atât în ceea ce
privește activitatea sa pastoral-misionară înlăuntrul Bisericii
Creștin - Ortodoxe, cât și pentru implicarea sa în zona de acțiune
socio-culturală, mai exact pentru apărarea și promovarea neamului
românesc și a unității limbii române.
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În această lucrare vom prezenta activitatea ierarhului prin
raportare la conceptul unității sufletești a românilor transilvăneni
după 1918, pentru a putea concluziona rolul major al său în
coagularea comunității românești din Transilvania atât înainte, cât
și după Marea Unire.
Scurtă biografie a Mitropolitului Nicolae Colan359
Se naşte la data de 28 noiembrie 1893, în satul Arpătac
(astăzi satul Araci, județul Covasna). Studiile primare le urmează
în satul natal, iar studiile liceale la Colegiul Maghiar Reformat din
Sfântu Gheorghe, fiind transferat în anul doi la Liceul Ortodox
„Andrei Șaguna” din Brașov. Studiază la Seminarul PedagogicTeologic „Andreian” din Sibiu şi la Facultatea de Litere din cadrul
Universității din Bucureşti. În 1915 își începe activitatea ca ziarist,
la „Gazeta Transilvaniei” din Brașov, cu lucrarea „Scrisoarea lui
Năsturel”. În anul 1918 este redactor al ziarului „Sfatul Țării”,
unde publică importante articole despre evenimentele sociale și
politice.
În perioada 1921-1922 se află la Berlin unde studiază la
Facultatea de Teologie Protestantă. Reîntors în ţară, este numit
secretar arhiepiscopal la Sibiu şi rector al Academiei Teologice
„Andreiană” din Sibiu (1928-1936). Alte funcții pe care le-a
deținut: membru în Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Sibiului,
în Consiliul eparhial şi în Congresul Național Bisericesc secretar
general al Asociației clerului „Andrei Șaguna” membru în
Comitetul Central al ASTREI președinte al Reuniunii
Meseriașilor Români din Sibiu episcop al Vadului, Feleacului şi
Clujului (1936) arhiepiscop al Sibiului şi mitropolit al Ardealului
359
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(1957) ministru al Educației Naționale, Cultelor şi Artelor (19381939) membru de onoare (1938) şi membru titular al Academiei
Române.
Motivația primirii distincției de membru de onoare al
Academiei Române este relatată în Revista Renașterea. Aici se
regăsește menționată propunerea realizat de profesorul Ioan Lupaș
care a fost susținută de 23 semnături ale membrilor activi ai
Academiei Române. În acest raport este menționată activitatea
Episcopului Nicolae Colan care până în anul 1936 a scris 360 de
articole și studii, reușind astfel să răspândească cuvântul şi
scrisului românesc. În încheiere raportului, profesorul Ioan Lupaș
subliniază meritele Episcopului:
„Cuvântător cu bogate resurse, scriitor cu largi orizonturi P. Sf. Sa este
în timpul de față valorosul îndrumător al operei de educație şi cultură
națională-creștină în viața neamului şi a Statului român. De aceea
propunem să fie ales membru al Academiei Române” 360.

Nicolae Colan s-a remarcat în mod deosebit în ceea ce
privește activitatea publicistică, dovedindu-se un factor efervescent
pentru comunitatea ortodoxă românească din regiune. Astfel, a fost
redactor al Revistei teologice (1923-1926), fondator şi redactor al
revistei Viața ilustrată (1936-1940), editor al Anuarelor Academiei
Teologice din Sibiu (1928-1936) și, mai important, a coordonat
două colecții de lucrări teologice: Cărțile vieții (1937) şi Veniți de
luați lumină (1941). Mai mult, a întreprins demersurile necesare
pentru a se putea tipări în două ediții (1942 și 1945) Noul
Testament (după Biblia lui Andrei Șaguna).
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Unitatea sufletească
Mai departe, vom opera cu conceptul de unitate
sufletească, pe care îl vom defini cu ajutorul unor teorii ce aparțin
lui Mircea Vulcănescu. Economist, filozof şi sociolog, acesta
susține faptul că tânăra generație, cea a perioadei interbelice,
venită în urma generației de foc (cea care a participat la Marele
Război și a realizat Unirea), are menirea de a înfăptui trei
obiective. Acestea trei sunt strâns legate între ele şi au rolul de a
crea o elită românească:
„[tânăra generație trebuie] Să asigure unitatea sufletească a românilor,
uniți politicește prin sacrificiul generației de foc. Această unitate este,
pentru tânăra generație, un fapt deja împlinit, materializat prin faptul că
generația cuprinde deopotrivă tineri din toate colțurile țării să exprime
în forme universale acest suflet românesc. Cu alte cuvinte, să găsească
formele autentice de viață cele mai potrivite acestui popor, de la politică
şi până la teologie, în filosofie, în literatură, în știință şi în artă, şi să le
strălucească în ochii lumii întregi că exemplare ale unei specificități
neasemănate să se pregătească pentru ceasurile grele care pot veni și
pentru ivirea omului nou”361.

Astfel, urmărindu-se cele trei obiective (1. asigurarea
unității sufletești a românilor; 2. exprimarea sufletului românesc
într-o manieră universală; 3. pregătirea pentru provocările
viitorului), tânăra generație este în măsură să devină un organism
puternic şi eficient, cu o misiune socială comună.
Liantul unei generații
Din punct de vedere al vârstei biologice, Nicolae Colan se
încadra în „generația de foc”, iar din această postură a contribuit la
misiunea tinerei generații concentrându-se asupra realizării
primului obiectiv: asigurarea unității sufletești a românilor. Astfel,
această generație era menită să unească românii sufletește după ce
unirea politică a fost posibilă. Preotul Nicolae Colan a susținut
361
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românii din Transilvania prin toate pârghiile avute la îndemână.
Fiind redactor al Revistei Teologice în primii ani după 1918, a
publicat o serie de articole de tip împreună-lucrare, suflul noii
generații:
„Pe lângă catedra pe care m-am silit să o cinstesc... Revista Teologică a
fost din acel moment amvonul meu cel mai scump. De pe înălțimea lui
am vestit cu tinerească insuflare cuvântul lui Dumnezeu şi am chemat,
prin îndemnuri şi povățuiri, la propovăduirea, puterile proaspete ale
tinerelor generații preoțești, ca şi încercatele iscusințe ale mai vechilor
purtători de condei bisericesc”362.

Misiunea preoțească
Nicolae Colan, simțind chemarea către preoție, dar dorind
totodată să fie un om implicat în cetate, se întreabă într-un moment
de auto-reflexie ce model este mai potrivit pentru a-l urma: un
preot care să se implice în rezolvarea problemelor poporului său
asuprit, sau un preot care se ocupă numai de activitatea religioasă:
„care stil de preot e mai necesar pastorației moderne: preotul dinamic,
activ, prezent pe toate tărâmurile şi-n toate planurile vieții, ori preotul
contemplativ, preotul aplecat mai mult spre rugăciune şi retras numai în
centrul activităților lui strict bisericești: credem că şi unul şi altul din
aceste feluri este exagerat” 363.

Nicolae Colan ajunge la concluzia că răspunsul la această
întrebare este, în fapt, o cale de mijloc, cea pe care a ales să o
urmeze în viață, devenind astfel un vector al unității sufletești
pentru românii transilvani:
„Viața preotului trebuie să fie contemplativă şi activă deopotrivă, în
misiunea lui nu poate exista una fără alta. Contemplația şi rugăciunea
trebuie să fie izvorul faptelor lui. Pastorația şi viața lui să fie apostolice,
iar activitatea să se facă în numele şi în porunca lui Dumnezeu, spre
binele şi mântuirea oamenilor”364.
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Începând cu toamna anului 1940, în urma Dictatului de la
Viena, România a pierdut importante teritorii, iar Transilvania a
fost frântă în două. Acest lucru nu a oprit activitatea viitorului
Mitropolitului Nicolae Colan, care era pregătit să facă față acestui
moment. Situația românilor din Nord-Vestul Transilvaniei era
foarte grea căci, pe lângă alte umilințe, au fost nevoiți să-şi trimită
copiii în instituții maghiare. În această stare apăsătoare și de grea
încercare, singura lor mângâiere era instituția Bisericii. Ierarhul,
împreună cu Episcopul Iuliu Hosu, au rămas lângă credincioșii din
Transilvania, păstorind „o episcopie cât o ţară”, timp de patru ani,
care a durat „cât patru veacuri”. Pentru a putea îmbărbăta poporul,
aceștia le trimiteau lunar un număr considerabil de exemplare din
revista Viața Ilustrată, iar lectura acestora a reușit să trezească în
special interesul elevilor, care au contribuit și ei cu lucrările lor.
În această perioadă, Nicolae Colan propovăduiește
cuvântului lui Dumnezeu prin scrierile şi predicile sale în care
vorbește despre „folosul obștesc bisericesc şi de folosul
sufletesc”365. În luna septembrie 1940, în Academia Teologică au
rămas numai doi profesori titulari. Funcționarea acestei școli era
necesară din două puncte de vedere: pentru că acolo se puteau
pregăti noii preoți, și pentru că instituția era printre principalii poli
de afirmare a culturii române, prin vectorul religios. În luna
următoare, tinerii studenți nu își mai pot continua studiile și se
îndreaptă spre Teologie. În acel moment Ierarhul Nicolae Colan
decide ca Academia să își deschidă porțile începând cu data de 5
noiembrie 1940. Pentru a se putea realiza acest lucru, se vor alege
profesori din consilierii Eparhiali care vor fi ajutați de alți doi
profesori suplinitori de la liceul din Cluj. Un lucru neașteptat a fost
reprezentat de decizia arhiereului Colan de a se implica personal în
procesul de predare a disciplinei Noului Testament. Această
365
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decizie a reprezentat un gest încurajator pentru profesori şi
studenți, un gest de jertfelnicie care necesita ore suplimentare de
muncă.
„Între studenți este profesorul stimat şi iubit nu pentru calitatea de
arhiereu, ci pentru frumusețea cursurilor. Zi de zi se sudează legăturile
trainice între școală şi arhiereu, cari vor rămânea neștirbite în sufletul
tuturor profesorilor şi studenților din acea epocă de luptă şi râvnă
deosebită”366.

Printre activitățile derulate în timpul păstoririi sale s-au
numărat şi cele din sectorul administrativ-economic şi social.
Astfel, influența sa a fost vizibilă atât în plan spiritual, cât şi în cel
material. Episcopul mergea pe teren fie pentru a vorbi cu
credincioșii despre problemele lor, fie pentru a observa cum
decurg lucrările de reparare a bisericilor și care este situația
administrativ-economică a parohiei. Astfel, acesta realiza mereu
un echilibru între spiritual şi material, dovedind că știe cum să
răspundă constructiv în vremuri de restriște.
În revista Viața Ilustră (1944), părintele dr. Vasile Sava îl
descrie pe Episcopul Nicolae Colan ca fiind:
„însuflețitor al forțelor neamului prin duhul lui Hristos, colaborator
neobosit la opera de zidire a unei vremi noi, luminat îndrumător
cultural, mângâietor şi oțelitor de suflete în vreme de cumpănă”367.

Întrucât lucrările la Catedrala din Cluj-Napoca nu erau
finalizate, în timpul păstoririi Episcopului Nicolae Colan s-a reușit
strângerea fondurilor necesare pentru a introduce încălzirea
centrală în lăcașul de cult. Lucrările săvârșite sub păstorirea Prea
366

L. G. Munteanu, „Arhiereul Profesor”, Revista Renașterea, an XXIV, nr. 2627, Cluj, 30 iunie 1946, p. 4, articol disponibil la adresa de internet:
documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/renasterea/1946/BCUCLUJ_FP_279
724_1946_024_026_027.pdf.
367
Sava Vasile, „P.S. Sa Episcopul Nicolae Colan ca organizator de așezăminte”,
în Revista Renașterea, an XXIV, nr. 26-27, Cluj, 30 iunie
1946, p. 2, disponibil la adresa de internet: documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/per
iodice/renasterea/1946/BCUCLUJ_FP_279724_1946_024_026_027.pdf.
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Sfințitului Nicolae nu se sfârșesc aici: acesta a înființat o școală de
cântăreți bisericești în Nușeni, a achiziționat o casă pentru fondul
Sion a facilitat recondiționarea unui număr însemnat de biserici și
case parohiale a deschis la Cluj un liceu ortodox mixt de băieți şi
fete, împreună cu două internate pentru elevi și o fabrică de
lumânări368.
O altă contribuție semnificativă pe care a avut-o
Mitropolitul Nicolae Colan o reprezintă traducerile sale din care
menționăm Hristos și viața omenească și Omul cel Nou. Acestea
au o simbolistică importantă pentru literatura teologică şi viața
religioasă a creștinului. Pentru ca aceste adevăruri morale şi
liturgice ale Ortodoxiei să fie înțelese, au trecut printr-un proces de
regândire şi retrăire, ca apoi să poată fi prezentate teologilor şi
creștinilor. În volumul Teologie şi spiritualitate ortodoxă se
menționează faptul că:
„profesorul Colan s-a dovedit a fi nu numai un admirabil mânuitor al
condeiului şi un cugetător de elită, ci şi un bun traducător”369.

Predica - hrană pentru suflet
În pastoralele sale, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi de
Paște, Nicolae Colan se adresa poporului cu un glas cald şi
încurajator, abordând tematici diverse, prezentate pe înțelesul
tuturor. Astfel, mesajul mitropolitului ajungea la sufletul
poporului. În Pastorala de Crăciun din anul 1949, el a vorbit despre
ce reprezintă Biserica-Ortodoxă Creștină și cât de importantă este
aceasta în unirea sufletească a credincioșilor. Fiecare din aceștia
are un rol important în această „mare familie” care este fondată pe
cele trei virtuți creștine: credința, nădejdea și dragostea.
„Biserica este marea familie a credincioșilor. Hristos este capul acestei
familii spirituale. Noi alcătuim «trupul» Bisericii, fiindu-i «mădulare în
parte»... Biserica e faptă de iubire dumnezeiască. Din iubire față de noi,
368
369

Ibidem.
Dorel Man, op. cit., p. 22.
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oamenii, S-a întrupat Fiul cel Unu Născut din iubire față de noi,
oamenii, a ostenit și a pătimit, a murit și a înviat Domnul... Cheagul
care ține laolaltă pe toți cei ce facem parte din dumnezeiasca alcătuire a
Bisericii este dragostea – dragostea de Dumnezeu și de oameni”370.

Această dragoste este foarte importantă și în viața de
familie. În aceeași cuvântare Episcopul evidențiază rolul căsătoriei
între bărbat și femeie. Prin unirea realizată în urma tainei cununiei
rezultă o mică biserică a familiei:
„Trăinicia dragostei se vede mai cu osebire în viața de familie. Prin
căsătorie, cei doi devin «un trup» (Cf. Facere, 2, 24) – și cum trupul viu
are suflet, e de la sine înțeles că soții sunt și «un suflet». Așezând în
Biserica Sa Sfânta Taină a Cununiei, Mântuitorul nostru Iisus Hristos
sfințește și întărește cu desăvârșire această legătură de-o viață dintre
soții creștini”371.

Un al subiect pe care îl abordează în Pastorala din 1949
este importanța educării tinerei generații. Un rol semnificativ în
acest demers îl au părinții care trebuie să se îngrijească de buna
purtare a acestora:
„Vă mai pun la inimă, îndeosebi părinților, un lucru de mare preț: grija
de bună creștere şi îndrumare a scumpelor noastre odrasle, de sănătatea
sufletească şi trupească a copiilor noștri. Că ei vor fi mâine puterea şi
mândria neamului şi a patriei”372.

Astfel, prin acest tip de cuvântări, Nicolae Colan reușește
ca în vremuri dificile să ofere o serie întreagă de puncte de reper
familiei ce stă la baza comunității românești, și mai ales tinerei
generații („primăvara neamului” 373 ), ce deține puterea de a
schimba soarta neamului.
Așadar, Mitropolitul Nicolae Colan a susținut românii din
Transilvania prin toate pârghiile avute la îndemână. Atât prin
activitatea sa pastoral-misionară înlăuntrul Bisericii Creștin370

Nicolae Colan, Pastorala de Crăciun 1949, Cluj, 1949, p. 3.
Ibidem.
372
Ibidem.
373
Ibidem.
371
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Ortodoxe (distribuirea a numeroase numere ale Revistei Viața
Ilustră traducerea unor importante lucrări teologice), dar și prin
activitățile din sectorul administrativ-economic și social
(construirea și consolidarea lăcașurilor de cult construirea de
internate pentru băieți și fete înființarea școlii de cântăreți
bisericești în Nușeni) Mitropolitul Nicolae Colan a coagulat
comunitatea românească din Transilvania. Acesta a reușit, atât prin
condeiul său, dar mai ales prin predicile sale, să pregătească o
tânără generație preoțească puternică care să lupte pentru credința
și cultura românească, iar acest lucru nu se putea realiza fără
unitatea sufletească.
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Ioana Drăgoi, Oana Samira Cîrlig
Rezumat
În materialul de față ne-am propus să descriem problema demografică,
îndeosebi a României, pornind de la metoda statistico-demografică a
marelui cărturar, Vladimir Trebici. În acest sens, în acest articol
conturăm evoluția unor fenomene demografice precum: natalitate,
mortalitate, nupțialitate, divorțialitate, mortalitate infantilă, în perioada
1970-2017. Pentru o descriere cât mai apropiată de realitatea socială a
acestor fenomene, am pornit de la metodologia lui Vladimir Trebici, a
cărui contribuție la studierea problemei demografice este semnificativă,
datorită studiilor amănunțite pe care acesta le-a întreprins în domeniu.
În plus, propunem o comparație între perioada de prohibiție și cea în
care avortul a fost legalizat. Pentru a sublinia efectele catastrofale ale
avortului asupra demografiei, am comparat pierderile umane ca urmare
a celui de-al Doilea Război Mondial și cele cauzate de avort, comparație
în urma căreia am concluzionat faptul că practicarea avortului a devenit
un „război cu noi înșine”. De asemenea, pentru a contura o imagine de
ansamblu a declinului demografic, am adus în discuție, și alte două
fenomene alarmante: natalitatea tot mai mică și emigrația ce pare a avea
tendințe ascendente odată cu trecerea timpului.
Cuvinte cheie: natalitate, mortalitate, nupțialitate, divorțialitate,
emigrație

Abstract
The present article describes the demographic issue, especially in the
case of Romania, based on the statistical-demographic method of the
great scholar, Vladimir Trebici. In this sense, we will outline the
evolution of demographic phenomena such as birth rate, mortality,
nuptiality, divorce, infantile mortality during the period 1970-2017. For
gaining a description closer to the social reality, we started from
Trebici`s contribution to studying the demographic problem that is
significant due to his extensive studies in this field. Morever, we propose
a comparison between the period in which the abortion was legal and the
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period of its prohibition. Thus, in order to highlight the catastrophic
effects of abortion on demography, we also compared the human losses
from the Second World War with those generated through abortion, and
concluded abortion practices generated a "war with ourselves". To
illustrate the demographic decline, the article brought together another
two alarming phenomena: the birth rate decreasing year by year, and the
emigration that seems to have an upward trend.
Keywords: birth rate, mortality, marriage, divorce, emigration.

Utilitatea demografiei pentru înțelegerea societății:
catastrofa demografică
Problema demografică azi

Situația actuală a demografiei României este una cu
tendințe negative, care se reflectă în scăderea accelerată a
populației. În acest sens, dinamica demografică se prezintă astfel:
în anul 2017, rata natalității a fost de 8,6 născuți-vii la 1000 de
locuitori, în scădere față de cea din 2016 (9,1 născuți-vii la 1000 de
locuitori), iar în ceea ce privește rata mortalității generale aceasta a
înregistrat o creștere în anul 2017 (11,8 ‰) comparativ cu
procentul din anul 2016 (11,6 ‰).
În ceea ce privește fenomenul demografic al nupțialității,
în anul 2017 s-au înregistrat 142.613 de căsătorii, cu 9.430
căsătorii mai multe decât în anul anterior. În acest context, rata
nupțialității a fost mai mare ca cea din anul 2016 (6,0‰),
înregistrându-se 6,4 căsătorii la 1.000 de locuitori.
Analizând fenomenul divorțialității din ultimi ani, se poate
observa o creștere cu 650 divorțuri pronunțate prin hotărâri
judecătorești definitive sau pe cale administrativă comparativ cu
anul 2016. Astfel, rezultă o rată a divorțialității de 1,40 la 1.000
locuitori în anul 2017, comparativ cu anul 2016 când s-a înregistrat
1,37 divorțuri la 1.000 de locuitori. Și în cazul ratei mortalității
infantile și în cazul acesteia se poate observa o creștere de 0,2‰ de
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decedați în vârstă de sub 1 an la 1000 născuți-vii comparând datele
din anul 2016 (6,9 ‰) cu cele din anul 2017 (7,1‰)374.
Catastrofa demografică

Catastrofa demografică a României este reprezentată de
demografia negativă, ale cărei cauze principale sunt următoarele:
scăderea semnificativă a natalității, problemă aflată în directă
legătură cu numărul alarmant de avorturi înregistrate în ultimii ani,
cei începând cu legalizarea avortului din 25 decembrie 1989.
Problema demografică este accentuată de procesul de emancipare a
femeii, deoarece posibilitatea de a se implica pe piața de muncă are
implicații directe asupra deciziei de a deveni mamă:
„Peste jumătate (55,0%) din numărul total al născuţilor-vii înregistraţi
în România au mame salariate, iar 37,0% au mame casnice. Situaţia
diferă mult pe medii de rezidenţă. Astfel, în mediul urban, 69,1% din
mamele copiilor născuţi în anul 2017 sunt salariate, faţă de numai
37,9% în mediul rural, unde ponderea copiilor născuţi de mame casnice
este de 53,9% (faţă de numai 23,0% în mediul urban)” 375.

Raportul demografiei cu sociologia

În materialul de față ne-am propus să arătăm care este
utilitatea componentei demografice în sociologie. Astfel că,
fenomenele demografice precum: natalitatea, mortalitatea,
nupțialitatea, divorțialitatea și mortalitatea infantilă, sunt probleme
sociale, ale căror soluții sunt găsite numai atunci când se
conturează o viziune de ansamblu asupra relației cauză-efect.
Aceasta se poate contura prin studierea îndelungată a fenomenelor,
iar acest lucru este posibil datorită demografiei. Cu alte cuvinte,
dinamica demografică „de ieri” este comparată cu cea „de astăzi”,
reușind astfel să se propună soluții pertinente, însă ținându-se
374

INSSE, Evenimente demografice în anul 2017, 30.05.2018, disponibil la
adresa de internet www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/evenimente
_demografice_in_anul_2017.pdf, pp. 5-26.
375
Ibidem, p. 10.
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totodată seama de contextul istoric al societății în cauză: de
exemplu, în perioada regimului comunist o măsură luată pentru
redresarea natalității a fost interzicerea avortului.
Definiții ale demografiei

Termenul de demografie a fost introdus de statisticianul și
demograful francez Achille Guillard, iar acesta
„... descrie masele cu ajutorul numerelor și după sfera pe care el o
ocupă. Este o știință a faptelor și căreia îi repugnă raționamentele
abstracte. Ea are principiile sale proprii care se sprijină exclusiv pe
legea numerelor mari sau calculul probabilităților” 376.

Dicționarul demografic multilingv o definește ca:
„... știință care ca are ca obiect studiul populațiilor umane și se ocupă de
mărimea, structura, evoluția și caracteristicile lor generale, văzute în
principal din punct de vedere cantitativ” 377.

Evoluția populației României, explicată prin fenomene
precum: natalitate, fertilitate, nupțialitate, divorțialitate,
mortalitate în perioada 1971-1977
Natalitatea

În anul 1976, rata brută de natalitate în mediul urban a fost
de 19,6 ‰, iar în mediul rural de 19,3 ‰, fiind primul an în care
natalitatea populației urbane este mai ridicată decât a populației
din mediul rural. 378 Pe de altă parte, conform Eurostat 2015, în
anul 2013 s-a înregistrat cel mai mic număr de născuți vii din anul
2000 încoace: 182.313.379

376

Vladimir Trebici, Demografie, București, Editura Științifică și Enciclopedică,
1979, p. 13.
377
Ibidem, p. 14.
378
Ibidem, p. 228.
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Eurostat, „Nupțialitatea şi natalitatea în România”, 2015, articol disponibil la a
dresa: ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Marriages_and_births_i
n_Romania/ro#Nup.C5.A3ialitatea
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Figure 1. Natalitatea (‰) în România în perioada 1971-1977 și anii 1980, 1989,
1990, 2010, 2013 și 2016380

Mortalitatea

Din publicațiile statistice românești aflăm că, în perioada
1970-1976, au murit în medie, în fiecare an, 196.373 persoane, cu
o medie zilnică de 538 de persoane. Comparativ cu perioada 19351940, cifra deceselor s-a redus la aproape jumătate: 295.666, cu o
medie zilnică de 810 persoane 381 . În schimb, în 2015, potrivit

380

Sursă informații: pentru perioada 1971-1977, datele au fost preluate din cartea
lui Vladimir Trebici, Demografie, București, Editura Științifică și Enciclopedică,
1979, p. 228; pentru perioada 1980-2010, datele au fost preluate din articolul
publicat de INSS, „Evoluția natalității și fertilității în România”, 2012, Articol
disponibil
la
adresa
de
internet:
www.insse.ro/cms/files/publicatii/Evolutia%20natalitatii%20si%20fertilitatii%20i
n%20Romania_n pentru anul 2013 datele au fost preluate din articolul „Seful
INS: Cea mai mică natalitate după Al Doilea Război Mondial (Video)”, publicat
în Ziare.com, la data de 5.06.2014, articol disponibil la adresa de internet
www.ziare.com/social/romani/seful-ins-cea-mai-mica-natalitate-dupa-al-doilearazboi-mondial-1302850; iar pentru anul 2016 datele au fost preluate de pe INS,
„Mișcarea naturală a populației în luna ianuarie”, 17.03.2016, articol disponibil la
adresa
de
internet:
www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/pop01r16_1.pdf
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Vladimir Trebici, op. cit, p. 94.
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datelor publicate de Eurostat, România are a doua cea mai ridicată
rată a mortalității din UE: 1530 de decese la 1000 de locuitori382.
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Figure 2. Mortalitatea (‰) în România în perioada 1971-1977 și 2015-2017

Evoluția ratei brute de natalitate și a ratei brute de
mortalitate în perioada 1870-1977
Analizând epoca postbelică, conform lui Trebici, se pot
distinge 3 sub-perioade: prima cuprinsă între anii 1948-1956, ce se
caracterizează printr-o scădere puternică a mortalității, prin
recuperarea nașterilor amânate în timpul războiului și printr-o
legislația restrictivă a avorturilor. A doua sub-perioadă se referă la
intervalul 1957-1966 și este caracterizată de o scădere accelerată a
natalității, de liberalizarea avorturilor și de scăderea mortalității
exprimată în creșterea duratei medii de viață. Cea de-a treia subperioadă face referire la anii 1967-1977 și se distinge prin
redresare puternică a natalității, prin legislație restrictivă a

382

Agerpres, „INS: În România erau 10 milioane de femei la 1 ianuarie 2017,
adică 51,1% din totalul populației”, 2018, articol disponibil la adresa de internet
www.economica.net/ins-in-romania-erau-10-milioane-de-femei-la-1-ianuarie2017-adica-51-1prc-din-totalul-populatiei_150958.html
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avorturilor, prin creștere moderată a duratei medii de viață și prin
creșterea ratei de mortalitate383.

Nupțialitatea

În anul 1975 numărul căsătoriilor încheiate în România a
fost de 195.874, la o populație de 2.141.600 de locuitori384. În altă
ordine de idei, în anul 2013, în România s-au înregistrat 107.507
căsătorii, continuând un trend descrescător începând cu anul
2007385.

383

Vladimir Trebici, op. cit, p. 460.
Ibidem, p. 189.
385
Eurostat, „Nupțialitatea şi natalitatea în România”, 2015, articol disponibil la
adresa
de
internet
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Marriages_and_births_in_Romania/ro#Nup.C5.A3ialitatea
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Figure 3. Nupțialitatea(‰) în România în perioada 1971-1977 și 2015-2017

Fertilitatea

În anul 1976, numărul născuților vii a fost de 417.353, iar
numărul populației la 1 iulie a fost de 21.4446.000, adică 19,5
născuți vii la 1000 de
locuitori din populația
medie 386 . Proporția
născuților vii de către
mame având starea civilă
căsătorită este foarte
ridicată: circa 96-97%
din totalul născuților vii
(situația din 1976 din România) în unele țări această proporție este
de 70-80%387.
Evoluția ratei totale de fertilitate

Nivelul ratei totale de fertilitate s-a redus, în perioada
1970-2010, de la 2,3 copii pentru o femeie la 1,3. 388
386
387

Vladimir Trebici, op. cit, p. 223.
Ibidem, p. 249.
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„Factorii de scădere a fertilităţii, începând cu 1991, nu sunt alţii decât
cei care, încă din anii ’60-’70, au declanşat reculul masiv al fertilităţii în
aproape toate ţările europene dezvoltate. În condiţii de progres
economic şi social constant a avut loc emanciparea femeii şi
participarea crescândă a acesteia la activităţi economice, mobilitatea
socială în creştere, costul ridicat al creşterii copilului, reducerea funcţiei
economice a copilului şi îndeosebi a rolului său în securitatea
economică a persoanelor vârstnice, apariţia mijloacelor contraceptive
moderne, etc.”389.
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Figure 4. Evoluția ratei totale de fertilitate (numărul mediu de copii la o femeie
în perioada 1970-1977/ 2000-2010)

Divorțialitatea

În anul 1976, numărul divorțurilor în România a fost de
35.945, iar numărul populației la 1 iulie 1976 a fost de 21.446.000.
Numărul persoanelor divorțate a fost de 71.890. 390 Populația
feminină în vârstă de 15 ani și peste în 1976 a fost de 8.222.860,
cea masculină în vârstă de 18 ani și peste a fost de 7.093.933391.

388

INSS, „Evoluția natalității și fertilității în România”, 2012, articol
disponibil la adresa de internet www.insse.ro/cms/files/publicatii/Evolutia%20nat
alitatii%20si%20fertilitatii%20in%20Romania_n.pdf
389
Ibidem.
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Ibidem, p. 214.
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Figure 5. Divorțialitatea (‰) în România între 1971-1977 și 2016-2017

Reprezentanţii INS mai arată că, în anul 2016, s-au
înregistrat 30.497 divorţuri, cu o rată a divorţialităţii de 1,37
divorţuri la 1.000 locuitori. Totuşi, nivelul divorţialităţii se
menţine relativ scăzut comparativ cu alte ţări europene,
confirmând caracterul de stabilitate al familiei în societatea
românească. Ponderea primului divorţ în numărul total al
divorţurilor a fost de 93,5% pentru bărbaţi şi 93,9% pentru
femei392.
Mortalitatea infantilă

În 1976 la un număr de decese de 204.873, cele infantile
au fost de 13.089 sau 6,4% din total, cu o rată a mortalității
infantile de 31,4% cea mai scăzută din istoria demografică a
României393.

392

Agerpres, „INS: În România erau 10 milioane de femei la 1 ianuarie 2017,
adică 51,1% din totalul populației”, 2018, articol disponibil la adresa de internet
www.economica.net/ins-in-romania-erau-10-milioane-de-femei-la-1-ianuarie2017-adica-51-1prc-din-totalul-populatiei_150958.html
393
Vladimir Trebici, op. cit, p. 122.
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Figure 6. Mortalitatea infantilă (‰) în România între 1971-1977 și 2016-2017

În anul 2000, România se situează pe primul loc în Europa
în ceea ce priveşte mortalitatea prin avort şi pe locul cinci în ceea
ce priveşte mortalitatea prin risc obstetrical, conform datelor de
care dispunem. În urma decesului a 38 de femei au rămas orfani de
mamă 59 de copii394.
Avortul ca eșec al ființei

Avortul în România, mai ales începând cu 1990, a
constituit cea mai utilizată cale de „control al nașterilor”. În spațiul
țărilor din Centrul şi Estul Europei, situația din România poate fi
comparată mai ales cu cea din Federația Rusă. În aceste două
locuri s-au prefigurat cele mai îngrijorătoare procente din întreg
spațiul fost comunist395.
Părintele Nicolae Tănase vorbește despre situația
alarmantă în care se află România din cauza avortului:

394

Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Centrul de Calcul, Statistică Sanitară şi
Documentare Medicală. (2000-2001), Mortalitatea maternă prin complicaţiile
sarcinii, naşterii şi lăuziei în România, 2000-2001, Bucureşti, pp. 19-23.
395
Florina Şerbănescu, Leo Morris, Mona Marin (coord.), Studiul Sănătatea
Reproducerii România 1999, Raport final martie 2001, CDC, ARSPMS, 2001, p.
23.
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„În România, la momentul actual se fac, în medie 400 de avorturi pe zi.
Patru sute de copii sunt omorâți zilnic, iar rata natalității de 1,5 mult
mai puțin decât ar fi necesar să supraviețuim ca națiune”396.

Figure 7. Grafic cu numărul de avorturi în România, în intervalul 1957-2009397

Desființarea ca avort, este generată de o degradare a
fondului sufletesc, pe care modernitatea o accentuează. În acest
sens, același preot afirma că:
„Stăm pe o baltă de sânge și apoi ne mirăm că ne merge rău”398.
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Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, „Părintele Nicolae Tănase a conferențiat
la Bacău”, 23.03.2018, articol disponibil la adresa de internet
http://epr.ro/parintele-nicolae-tanase-conferentiat-la-bacau-0
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Nicolae Andrei, „Părintele Nicolae Tănase pune degetul pe rană în privința
avorturilor: Stăm, ca popor, într-o mare baltă de sânge și apoi ne mirăm că nu ne
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Mai mult, părintele Tănase aduce în discuție riscul
dispariției biologice, pornind de la numărul tot mai mic al copiilor
care se nasc în România, dar și de la
„flagelul care sufocă, de 27 de ani, poporul român: avorturile” 399.

„Războiul cu noi înșine”
Al Doilea Război Mondial a durat 2.174 de zile, a costat
1,5 trilioane de dolari și a ucis peste 60.000.000. de oameni. Asta
înseamnă cel puțin 23.000 de morți în fiecare zi sau mai mult de
șase oameni morți în fiecare minut pe parcursul a șase ani ce
păreau o eternitate400.
Pierderile României în cel de-al Doilea Razboi
Mondial sunt estimate ca fiind peste 800 de mii de oameni, atât
civili cât și militari, deși statisticile dau cifre diferite, dintre care
aproximativ 300.000 de militari401.
De remarcat este faptul că România a pierdut în decursul a
4 ani, cât a fost în război, peste 800.000 de oameni402, iar într-un
singur an, 1990, după ce perioada de prohibiție s-a încheiat, au fost
raportate 992.265 de avorturi 403 . Astfel că, uitându-ne la aceste
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date, putem afirma că practica avortului a generat un „război”
intern, fiind un șoc și pentru mamă, nu doar pentru copil, putânduse vorbi, în acest caz, despre moartea spirituală a mamei.

Figure 8. Pierderile omenești din al Doilea Război Mondial

Robert Jacobson a declarat că a analizat foarte atent toate
cifrele raportărilor efective ale avorturilor a 78 de națiuni, din 1920
până în prezent, constatând că totalul de copii ucişi prin avort, a
depăşit 1 miliard. Aceasta, subliniază el, „face avortul cel mai
mare genocid din istorie”404.
„Date publicate în 2012 de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii arată
că România are cea mai ridicată rată de avort din Europa: 480 de
avorturi la 1.000 de naşteri, ceea ce înseamnă că aproape jumătate din
copiii concepuţi sunt avortaţi,o rată de peste două ori mai mare decât
media Uniunii Europene” 405.
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28.01.2015, articol disponibil la adresa de internet www.culturavietii.ro/2015/01/
08/este-oficial-peste-1-miliard-de-avorturi-lume-din-1920/
405
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Potrivit Centrului de Calcul, Statistică Sanitară şi
Documentare din Ministerul Sănătăţii, din anul 1958 până în anul
2012 s-au făcut 21.826.287 de avorturi. La sfârşitul anului 2008,
populaţia României, conform datelor oficiale, era de 21.504.442 de
locuitori. Deci, numărul avorturilor din ultimii aproximativ 50 de
ani este mai mare decât populaţia actuală a ţării406.
Prin urmare, o dată cu modernitatea, omul a trecut de la
războaiele împotriva celorlalți (războaiele mondiale), la cele
împotriva propriei persoane („războiul cu sine însuși”). Cu alte
cuvinte, luând în calcul cifrele mai sus amintite, se poate spune că
mai periculos pentru demografie este avortul, decât războaiele
armate.

Figure 9. Harta cu procentele sarcinilor avortate în Europa 407

406

Dan Gheorghe, „Cum a ajuns România să aibă 22 milioane de avorturi”,
2011, articol disponibil la adresa de internet https://romanialibera.ro/special/repor
taje/cum-a-ajuns-romania-sa-aiba-22-milioane-de-avorturi-217321.
407
Johnston William, „Maps of percentage of Pregnancies Aborted in Europe--by
Country” 2012.
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Urmările „războiului cu noi înșine”
Cercetătorii americani de la World Population Prospects
estimează pentru anul 2050 că, la o populație de 16 milioane de
locuitori, vor fi doar 2 milioane de copii408.

Figure 10. Evoluția populației Românieie 1992-2050

Cauzele declinului demografic
1. Natalitatea scăzândă
2. Emigrația
3. Avortul
Emigrația crescândă: România, a doua țară ca emigrație după
Siria
„Raportul ONU arată că, în perioada 2000-2015, România a avut cea
mai mare creștere a diasporei la nivel mondial, dacă nu luăm în
considerare Siria. În cifre, țara noastră este a patra la nivel european ca
număr al imigranţilor, cu 3,4 milioane de oameni” 409.

408

Iftimie Constantin, Larisa Ciochină, O viziune asupra vieții, București, Editura
Pro Vita Media, 2003.
409
Realitatea.net. „Incredibil! România, pe locul 2 după Siria în topul top mondial
al emigrației”, 12.09.2017, articol disponibil la adresa de internet
www.realitatea.net/incredibil-romania-pe-locul-2-dupa-siria-in-topul-topmondial-al-migratiei_2092967.html.
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Profesorul Vasile Ghețău apreciază că cele două motive
care au stat la baza declinului demografic în România postdecembristă sunt emigrația și scăderea naturală:
„Dintre cei 3,7 milioane, 2,6 milioane de locuitori au emigrat și s-au
stabilit în străinătate. Restul de peste un milion de locuitori reprezintă
scăderea naturală, care și ea este incredibil de mare”410.

Implicațiile declinului demografic

Societatea românească pare a suferi de sindromul
abandonului tot mai acut și, în loc să sărbătorească 100 de ani de la
făurirea Marii Uniri, se luptă cu puternice hemoragii: fie că
discutăm despre demografia negativă, despre natalitatea tot mică
de la an la an, despre mortalitatea tot mai semnificativă, sau despre
emigrația tinerilor și a persoanelor active tot mai pronunțată.
Implicațiile acestor factori, se reflectă în forța tot mai mică de
muncă și implicit neacoperirea pe viitor a pensiilor. În acest sens,
directorul Centrului de Cercetări Demografice (Academia
Română), V. Ghețău apreciază că:
„Acum, statistic, pentru fiecare 100 de români activi, avem alți 25 cu
vârste de peste 65 de ani, preponderent inactivi. În 2050, la fiecare 100
de români activi vor fi 52 de inactivi, iar dacă mai punem la socoteală
faptul că din cei 100 de locuitori activi nu lucrează toți, ne putem da
seama ce presiune economică extraordinară vor suporta românii care
muncesc” 411.

Potrivit profesorului Vasile Ghețău:
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Gabriel Kolbay, „România pierde 350 de locuitori pe zi. Până în 2050 vom
mai fi doar 16 milioane. Efectele vor fi dramatice”, 24.02. 2018, articol disponibil
la adresa de internet www.ziare.com/social/romani/romania-pierde-350-delocuitori-pe-zi-pana-in-2050-vom-mai-fi-doar-16-milioane-efectele-vor-fidramatice-1501715.
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Gabriel Kolbay, „România pierde 350 de locuitori pe zi. Până în 2050 vom
mai fi doar 16 milioane. Efectele vor fi dramatice”, 24.02. 2018, articol disponibil
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„natalitatea a început să scadă din 1992, iar la acest moment, statistic, o
mamă din România are 1,4 copii, în condițiile în care ar fi nevoie de cel
puțin doi pentru ca populația țării să nu scadă”412.

În aceste condiții, singura cale prin care ar putea fi stopat
acest declin demografic ar fi, potrivit lui Vasile Ghețău
următoarea:
„Doi părinți ar trebui să lase în locul lor, în societate, doi copii, astfel
încât populația să nu scadă. Sigur că ar fi bine să ajungem la acest nivel,
dar nu se va putea. Sunt voci autorizate în domeniu care au demonstrat
că e imposibil. Dacă însă am ajunge măcar la o medie de 1,8 copii, n-ar
mai scădea populația cu 70.000 de oameni pe an, ci cu doar 20.000” 413.

Concluzii
În acest material ne-am propus să subliniem meritul lui
Vladimir Trebici care constă în faptul că ne oferă, drept instrument
necesar studierii oscilațiilor fenomenelor mai sus amintite, studiile
sale demografice.
Problema pe care am lansat-o în discuție prin intermediul
acestui material, este catastrofa demografică în care se află Europa,
mai cu seamă România, și am avansat temenul de „război cu noi
înșine” ca o concluzie în urma analizei datelor statistice privind
practicile de avort, ratele emigrației, natalitatea, mortalitatea și
divorțialitatea.
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Oana Samira Cîrlig
Rezumat
Materialul de față își propune să realizeze o analiză a societății
românești pornind de la ideea că, deși ne aflăm în an Centenar,
imperativul unificării sufletești a României a rămas în umbra trecutului.
Astfel, în conturarea evoluției României în cei 100 de ani de la Marea
Unire, materialul va aduce în discuție începutul procesului de unificare
sufletească datorat echipelor de studenți din cadrul Școlii Sociologice de
la București, realizat prin cercetările lor monografice. În acest sens, se
va discuta despre introducerea Legii Serviciului Social care a făcut
posibil contactul direct al tinerelor elite cu satul și problemele sale. De
asemenea, se va discuta despre instaurarea regimului comunist în
România, care a adus cu sine lichidarea elitei ce gândea național și
putea definitiva acest ideal. Vom continua apoi cu problema
analfabetismului funcțional, ce împiedică generația tânără de astăzi să
realizeze visul unirii. Astfel, se impune o comparație între România de
astăzi, care deși se află într-un an cu o însemnată importanță identitară,
este mai dezbinată ca oricând, și România Mare de acum 100 de ani.
Materialul de față își propune, de asemenea, să contureze cauza acestei
crize identitare: instaurarea regimului comunist, dar și efectul pe care l-a
avut acest regim criminal asupra evoluției ulteriore a României.
Cuvinte-cheie: centenar, unitate sufletească, analfabetism funcțional

Abstract
The present article aims to analyse the Romanian society, starting from
the idea that, although we are in a Centenary year, the imperative of
Romania's spiritual unification remained in the shadow of the past. Thus,
in defining the evolution of Romania at its 100th anniversary of the Great
Union, we will bring into question the beginning of the process of the
soul unification due to the student teams of the Sociological School in
Bucharest that conducted their monographic type of research. In this
respect, the introduction of the Social Service Law will be discussed, an
intiative which made possible the direct contact between the young elite
with the village and its problems. The article will also address the
establishment of the communist regime in Romania that led to the
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liquidation of the national elite. Also, we will describe the problem of the
functional illiteracy, which prevents the young generation of today to
realize the dream of unification. Thus, a comparison is needed between
today's Romania which, although in a year of considerable importance, is
more disunited than ever, and Greater Romania from 100 years ago. We
will outline the cause of this identity crisis: the establishment of the
communist regime, but also the effect that this criminal regime had on the
subsequent evolution of Romania.
Keywords: centenary, soul unity, functional illiteracy

Introducere
Materialul își propune să realizeze o schiță a societății
românești în an Centenar, pentru a evidenția modul în care aceasta
a evoluat în cei 100 de ani de la Marea Unire prin prisma elitelor
formate ca urmare a Serviciul Social. În acest sens, materialul își
propune să descrie problematica actuală a societății prin concepte
precum: cămin cultural, școală țărănească, monografie (întâlnite
în sociologia de tip gustiană), reîntregire națională, unitate
sufletească (întâlnite în scrierile lui Vulcănescu) și analfabetism
funcțional (concept recent apărut în literatura de specialitate și tot
mai invocat în discursul public al elitelor românești
contemporane).
Unificarea sufletească
Unificarea sufletească reprezintă misiunea unei generații,
unirea tuturor românilor sub același chip. Discutând despre
misiunea generației, Vulcănescu spune că omul românesc are un
singur chip, dar brăzdat de ispite. Pentru ca aceste ispite să nu-i
spargă chipul, este nevoie de mărturia generației:
„Dacă tineretul acestei țări nu reușește ca, în această generație, să
reducă idealurile omenești centrifugale ale românilor din diferite colțuri
ale țării, într-un singur chip al omului românesc, în care să se
recunoască românii de pretutindeni ca într-un bun al lor dacă tipul
omului rusesc, dostoievskian și tolstoian al basarabenilor și omul latinokantian al ardelenilor nu reușește să dea o sinteză vie cu omul bizantinofrancez al celor din Vechiul Regat – sinteză în care tendințele
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centrifugale să nu se mai regăsească decât ca ispite de universalizare ale
unui aceluiași om al lui Eminescu și al lui Creangă – , unitatea politică a
acestui neam, care s-a dorit un mileniu și care, în clipa în care își dă
mâinile nu se mai recunoaște – mi se pare amenințată” 414.

În aceste condiții, se impunea o măsură la nivel național,
prin intermediul căreia tinerii să contribuie la îndeplinirea unității
sufletești. Astfel că Legea Serviciului Social a dat șansa tinerei
elite să participe la ridicarea satelor, fapt ce constituia o parte a
procesului de unificar sufletească și, totodată, era parte esențială a
misiunii Școlii Monografice. Cu alte cuvinte, fiecare regiune are
specificul său și, pentru a fi unificate, oamenii locului trebuie mai
întâi cunoscuți, ceea ce presupunea o durată de timp îndelungată,
ce depășește misiunea unei generații. De aceea, meritul Legii
Serviciului Social constă tocmai în contactul direct al tinerelor
generații cu problemele din realitatea dominantă a vremii: satul.
Așadar, Legea a fost unul dintre instrumentele prin intermediul
cărora se putea obține unificarea sufletească, cu condiția ca acest
proces să nu fi fost stopat de regimul comunist.
„Experimentul echipelor regale studenţeşti din perioada 1934-1938 a
fost unul parţial reuşit. Reuşita rezidă, în primul rând, în consecinţele pe
care le-a avut în cele peste 100 de sate în care au ajuns 234 să lucreze
cei peste 2.500 echipieri. În al doilea rând, experimentul a dus la
cristalizarea unui model de dezvoltare comunitară cu puternice note de
pionierat şi modernitate. În al treilea rând, prin consecinţe şi modelul pe
care l-a generat, experimentul a ajuns la stadiul de mişcare socială
amplă, cu excelentă recunoaştere în spaţiul românesc. Acţiunea
culturală a Fundaţiei Culturale Regale a fost a treia mare mişcare
socială de „ridicare a satului” în prima parte a secolului trecut în
România”415.
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Mircea Vulcănescu, Dimensiunea românească a existenței, Volumul I,
București, Editura Fundației Culturale Române, 1996, p. 25.
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Golopenția, București, Număr 1-6, 2012, pp. 234-235.
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Tinerele elite și serviciul social

Legea pentru înfiinţarea Serviciului Social a fost
promulgată de Carol al II-lea la 13 octombrie 1938, fiind un act
legislativ de tip cadru. Încă de la început, activitatea pedagogică a
echipelor de studenți a fost pluridisciplinară, având însă ca punct
central căminul cultural, locul unde era reunită întreaga elită locală
a satului. Căminul cultural este definit de către Dimitrie Gusti ca
fiind:
„O unitate de lucru, alcătuită şi condusă de localnici, săteni, intelectuali
şi fii ai satului plecaţi din sat. El este organul de execuţie al Serviciului
Social. Scopul Căminului Cultural este de a ajuta, întări şi adânci
acţiunea Bisericei, a Şcoalei şi a autorităţilor de Stat. El va coordona şi
unifica toate activităţile desfăşurate în sat de organele de Stat şi sociale,
prin desvoltarea armonică” 416.

O altă instituție relevantă în contextul de creștere a
nivelului de trai de la sate a fost școala țărănească care, împreună
cu instituția căminului cultural, avea misiunea de a produce tineri
pricepuți și implicați în procesul de organizare a muncii
intelectuale. Astfel, s-a format un nucleu de acțiune care s-a dorit
să consolideze și să fructifice evenimentul de la 1 decembrie 1918,
prin implicarea tinerilor intelectuali în identificarea și soluționarea
problemelor comunităților rurale. Cu alte cuvinte, căminul
cultural avea ca țintă realitatea socială văzută prin cele patru
puncte fundamentale ale dezvoltării unei comunități: sănătate,
muncă, minte, suflet, în timp ce școala țărănească se preocupa de
educația națională.
Conform Legii Serviciului Social, orice tânăr care urma o
şcoală superioară sau o facultate, pentru a putea avea diploma de
licență eliberată, trebuia să presteze activități socio-culturale timp
de 3-6 luni în spațiul rural. Mai exact, munca tinerilor, viitorii
416

Dimitrie Gusti, Sociologia Militans. Cunoaștere și acțiune în serviciul
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intelectuali ai României Mari, presupunea utilizarea cunoștințelor
teoretice dobândite în cadrul facultății în vederea identificării și
rezolvării problemelor arzătoare întâlnite în timpul perioadei de
activitate în mediul rural.
Organizarea muncii culturale de la sate, prin efectele Legii
Serviciului Social, a ajutat la consolidarea socio-culturală a
spațiului românesc, ulterioară unirii politice de la 1918. Mai exact,
ceea ce generația tânără dorea în epocă era unificarea sufletească a
tuturor românilor, indiferent de influențele străine ce le-au
modificat mai mult sau mai puțin ființa (individuală și colectivă) în
perioada de dinainte de Marea Unire. Iar meritul acelor tineri era
că „cercetează nu numai cu mintea ci și cu inima și se identifică cu
cei pe care îi cunosc”417. Altfel spus, obiectivul tinerilor trimiși în
spațiul rural a trecut dincolo de limitele unei cercetări științifice, în
zona îngrijirii, organizării și ridicării satelor.
Unificarea sufletească prin serviciul social

Mircea Vulcănescu, unul dintre cei mai dotați intelectuali
pe care Școala Sociologică de la București i-a creat, definea
generația ca fiind:
„O grupare socială bio-psiho-istorică, în care predomină oameni de
aceeaşi vârstă, care se manifestă simultan, spontan, cu conştiinţa
solidarităţii lor de vârstă ... manifestările acestei grupări sunt
condiţionate de faptul că membrii componenţi au participat la un anumit
eveniment istoric, a cărui influență au suferit-o în perioada lor de
formaţie intelectuală – fapt care face să predomine, în manifestările lor,
preocupări de aceeaşi natură, precum şi o asemănare de material şi de
maeştri. Aceasta predominare mai poate fi condiţionată şi de felul în
care tineretul participă la activitatea colectivităţii şi de încadrarea sau
neîncadrarea lui în ierarhia socială existentă”418.
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Potrivit acestuia, în istoria modernă a României s-au
succedat mai multe generații: prima este generaţia premergătorilor
(1821) urmată de generaţia paşoptistă (1848-1880), cea de-a treia
este generaţia junimistă (1880-1907) urmată la rândul său de
generaţia socială (după 1907). Ultimele două generații teoretizate
de Vulcănescu sunt „generaţia de foc” sau „generația Unirii”,
căreia i se datorează participarea la Marele Război și la Marea
Unire de la 1918, succedată de „tânăra generație”, a cărei
preocupare a fost unitatea sufletească a românilor419. Din această
ultimă categorie au făcut parte și studenții Școlii Sociologice de la
București, care au urmărit prin acțiunile lor să atingă noul ideal
național: unitatea sufletească. Generația de după 1918 a încercat să
își dea măsura mergând la sate pentru a vedea ce nu funcționează
optim în sistemul socio-cultural și economic, putându-se astfel
realiza o radiografie a principalelor probleme din fiecare regiune.
În generația de tineri ai României Mari se putea identifica
un tip special de țăran și de sat. În acest sens, Henri H. Stahl
susținea că Serviciul Social este:
„Am ajuns, după atâta amar de vreme, să ştim ce vrem, să cunoaştem
problemele satului şi mijloacele ridicării lui culturale. Avem un
program pe care, cu bună dreptate, îl credem rodnic. Acest program este
următorul: un sat se ridică prin el însuşi o echipă, o tabără, un tehnician
izolat, nu pot să facă nimic, dar absolut nimic, daca nu reuşesc să scoată
din amorţire satul el însuşi. Noi nu suntem altceva decât o echipă de
şoc, noi dăm numai o pornire, un prim pas, o trezire. Satul, el însuşi,
trebuie apoi, să urmeze la munca permanent”420.

România dezbinată de astăzi, în comparație cu România Mare de
ieri

Anul Centenarului ne găsește mai nepregătiți și dezbinați
ca oricând. Satul (dar și orașul) se confruntă cu tot mai multe
419
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1939, p. 192.
420
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probleme, fie că discutăm de demografia negativă, natalitatea tot
mică de la an la an, mortalitatea tot mai semnificativă, emigrația
tinerilor și a persoanelor active tot mai pronunțată, România fiind a
doua țară ca migrație, după Siria (care este în război), abandonarea
politico-economică sa de către elitele, vizibile facil prin nivelul de
cultură și civilizație proiectat în teren.
„Raportul ONU arată că, în perioada 2000-2015, România a avut cea
mai mare creştere a diasporei la nivel mondial, dacă nu luăm în
considerare Siria. În cifre, ţara noastră este a patra la nivel european ca
număr al imigranţilor, cu 3,4 milioane de oameni” 421.
„La ţară, ordinea derivă direct din creştinismul cosmic şi se pare că încă
vascularizează salvator viaţa satului, chiar şi pentru cei care s-au întors
de la muncă din Occident şi şi-au făcut case-colivii din beton şi
sticlă”422.

Societatea românească pare a suferi de sindromul
abandonului tot mai acut și, în loc să sărbătorească 100 de ani de la
făurirea Marii Uniri prin proiecte de viitor, aceasta se află în
mijlocul unor chestiuni aproape complet ignorate, cum este
reunificarea cu Basarabia, sau care au fost prezentate de media
dominantă ca dezbinatoare, cazul referendumului pentru
redefinirea familiei în Constituție. Complexul societăți abandonate
explică lipsa unui proiect de dezvoltare durabilă, a unei
infrastructuri corespunzătoare, destructurarea identității naționale
etc.
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Unirea cu Basarabia a fost o poruncă a vremii trecute, dar
oare mai este și astăzi? Acest proces presupune:
„Convergența densităților dinamice din cele două state și societăți.
Densitatea dinamică se referă la calitatea și intensitatea interacțiunilor.
Interacțiunea dintr-o societate înseamnă muncă și comunicații care să
faciliteze întâlnirea dintre munci (diviziunea muncii)”423.
„Unirea cu Basarabia nu este un moft istoric. Este un demers firesc
pentru o țară care vrea să se recupereze pe sine. Reprezintă reintegrarea
României pe istmul ponto-baltic, frontiera sa naturală. Totodată,
reintegrarea Basarabiei odată cu fructificarea unor proiecte interne (A8)
și regionale (Trimarium) este convergentă cu apariția componentei etnopolitice a politicii noastre externe”424.

Acest ideal este fi realizabil numai în condițiile în care are
loc o bună organizare a strategiei naționale în fața unor
oportunități/provocări precum Inițiativa celor Trei Mări venită din
partea Poloniei, sau centura Mării Negre venită din partea Rusiei.
Aceste inițiative, indiferent de miza lor, nu au un răsunet în
societatea românească pentru că elitele și-au pierdut influența în
zonă și capacitatea de a gândi strategic spațiul național, adică de a
face geopolitică prin inițiativă istorică:
„...pe un punct geopolitic de vedere coerent, punctul de vedere
românesc asupra locului și rolului României. Deci, orice discuție despre
cum vom răspunde acestor chemări și inițiative trebuie să pornească de
la formularea unui punct de vedere românesc asupra regiunii”425.

Despre amplasarea României în lume vorbește explicit
părintele geografiei românești și precursorul geopoliticii din țara
noastră, Simion Mehedinți, potrivit căruia, deși aparent România
este o țară marginală, aceasta se află la încheietura unor puncte
geopolitice, geoeconomice și geoculturale de un vădit interes în
economia Europei:

423
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„Zona istmului ponto-baltic este, pentru lumea statelor din Apus, de o
mare importanță. Din p. de v. geologic, morfologic, climatic,
hidrografic, biogeografic, etnografic, antropogeografic, geopolitic, țările
baltice cu Polonia și România laolaltă constituiesc hotarul Europei în
fața «Marei-Siberii». Mai ales Românii, cu originea, limba și cultura
lor, care înspre Mediterana își au obârșia, mai ales ei – apar ca un popor
de margine prin excelență, așa cum și Carpații sunt un bastion al
Europei”426.

Problema analfabetismului funcțional
Trecem dinspre o abordare de tip geopolitic înspre una de
tip sociologic, prin referirea la chestiunea analfabetismului
funcțional, o temă „la modă” în cercurile intelectualității
românești.
UNESCO oferea încă din 1978 o definiție de lucru:
„persoana care nu are ştiinţă de carte pentru a demara acele activităţi
care să îi asigure funcţionarea efectivă în grupul sau comunitatea din
care face parte în scopul dezvoltării personale şi sociale”427.
„Noi nu mai reuşim să şcolarizăm toţi copiii, asistăm pasivi la
abandonul şcolar, avem peste 40% analfabetism funcţional între
adolescenţii de 15 ani, ne lovim de vulgaritatea unor elevi şi profesori,
lăsăm factorii extraşcolari să dicteze în şcoli, facem programe europene
utopice, dar nu suntem în stare să igienizam clădirile cu destinaţie
şcolară, descurajăm performanţa şi competiţia, ridicăm în prim-plan
mediocritatea, menţinem în viaţă zeci de universităţi de stat şi particulare fără rezultate notabile, ne întrajutorăm reciproc după principiul să
ne fie bine tuturor. Este însă un bine perdant”428.
426
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Acum, în fenomenul analfabetismului funcțional, sunt
incluși și cei care au studii superioare și diplome, dar nu posedă
capacitatea de a înțelege în profunzime orice tip de problemă sau
construct teoretic sau practic. Drama studentului român pare a fi
cauzată de lipsa exercițiului în ceea ce privește actul gândirii, cu
precădere al gândirii critice, lipsuri generate inclusiv de absența
lecturilor în domenii cheie. Cu alte cuvinte, universitățile, din
producătoare de personalități culturale (Gusti), au devenit sursa
unei probleme semnificative pentru societatea românească: au
generat inflația de diplome și inserarea în societate a unor
absolvenți nepregătiți mental, psihic și atitudinal pentru
provocările viitorului.
Istoricul Nicolae Iorga considera că dezvoltarea tânărului
student nu se face oricum, ci:
„cu orizont, cultură cu însuflețire, cultură care să ție cald și inimii și
care să îndemne către acțiune - și nu acțiune violentă de zvâcniri, care
„detrachează” la sfârșit și mintea, ci acțiunea cu scop, cu disciplină și
răspundere” 429.

Lipsa unei astfel de abordări aduce cu sine dezlipirea de
fondul colectiv social (identitatea, valorile, obiectivele comunității
naționale). Tot Iorga ne oferă soluția pentru a ieși din acest impas
intelectual:
„cartea multă pentru capetele bune, sfaturi cuminți pentru ceilalți, care
trebuie îndrumați la ogor și la meșteșuguri, dreptate fără greș pentru
toată lumea, iată singurul program prin care putem ieși din așa de
periculoasele îmbulziri de astăzi”430.

Este meritorie reîntoarcerea la sat a tinerilor intelectuali,
acolo unde își pot forma mai ușor o conștiință națională. Totuși,
Dimitrie Gusti susține că este greșit să vorbim despre o cultură
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generală, uniform răspândită la fiecare ins, deoarece aceasta este
dobândită prin eforturi individuale:
„... cultura nu se poate dărui și nici impune de sus, ci ea trebuie
dobândită în mod liber, de jos”431.

Revenind la Legea Serviciului Social, putem afirma că a
fost un moment de sclipire al intelectualității românești, care s-a
conexat cu factorul politic din acea vreme (regimul carlist), prin
care s-a încercat ridicarea satului, un prim pas al unificării
sufletești. Dimitrie Gusti afirma în 1946 că:
„Idealul național de astăzi înseamnă înfăptuirea în modul cel mai
desăvârșit al Nației, în zilele noastre în multe privințe adormită și
existând numai sub formă potențială. Actualizarea ei maximală, iată
imperativul național de astăzi!”432.

Regimul comunist
Regimul comunist a fost un regim criminal, care nu a făcut
altceva decât să încarcereze elitele cu cea mai vie gândire, pe cei
mai harnici dintre țăranii care au constituit puterea ce alcătuia
România Mare, în general, clasele ce reprezentau vitalitatea țării.
Astfel, marii intelectuali, oamenii de cultură, principalii lideri
politici ai opoziției, țărani etc. au fost judecați și condamnați, sub
pretextul atribuirii falsei acuzații de „criminali de război”. Tortura
la care deținuții erau supuși de către securiști, pentru a-i reeduca,
este greu de descris în cuvinte. Anii grei de temniță nedreaptă, au
lichidat rând pe rând elitele care puteau îndeplini visul Marii Uniri.
De aceea, proiectul de unificare sufletească a fost stopat chiar la
începuturile sale.
„Gheorghe Boldur - Lățescu estimează numărul deținuților politici din
perioada 1944 - 1989 la 1.131.000 oameni”433.
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„Numărul de 350 mii victime ale comunismului avansat de Raportul
Tismăneanu apare astfel ca un fals grosolan”434.

Concluzie
Unificarea sufletească a României nu a putut fi încheiată
din cauza experimentului comunist care, la propriu, a decapitat
România. Astfel că, după Revoluția din 1989, societatea
românească, aflată într-o aparentă dar bruscă libertate, nu a găsit
vectorii prin care să își regăsească misiunea istorică, să își
definitiveze obiectivele și idealurile colective, devenind tot mai
mult un stat eminamente fiscal, nu o națiune activă în constelația
puterilor internaționale.
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Legea diviziunii sociale a muncii - Emile Durkheim
În cadrul seriei de întâlniri pe marginea cărții lui Ion
Ungureanu, Paradigme ale cunoașterii societății, cea de-a șasea
discuție a pus în discuție legea diviziunii sociale a muncii (Émile
Durkheim). Enunțul paradigmei este următorul:
„există o lege generală care arată că agregatele parțiale care fac parte
dintr-unul mai vast pot să-ți distingă din ce în ce mai slab propria lor
individualitate. Cu cât este mai extinsă diviziunea muncii, cu atât părțile
societății sunt mai distincte. Diviziunea muncii este, deci, cu atât mai
mare cu cât este mai mare numărul indivizilor care se află în contact
suficient de puternic încât să reacționeze unii față de ceilalți. Dacă vom
numi densitatea dinamică sau morală apropierea sau contactul activ ai
indivizilor, putem spune că diviziunea muncii se extinde direct
proporțional cu densitatea morală sau dinamică a societății”435.

Potrivit schemei de mai jos, solidaritatea se împarte în
solidaritatea mecanică și solidaritate organică care conduc către
drept ce, la rândul său, este represiv și restitutiv. Dreptul restitutiv
conduce către progres și apoi către diviziunea funcțională a
muncii, care este egală cu profesia.
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Conform perspectivei lui Durkheim, schimbul social:
„se poate realiza numai în societățile în care există o diviziune minimală
a muncii între membri”436.

De aici rezultă faptul că:
„socialitatea este coemergentă diviziunii muncii, adică putem explica, la
un moment dat, calitatea omului de a fi ființă socială prin diviziunea
sarcinilor prin care omul își procură mijloacele de existență”437.

Pentru a înțelege această paradigmă este necesar să
cunoaștem și paradigma schimbului social (Peter Blau).
„Principiile schimbului social pot fi rezumate astfel: astfel un individ
oferă altui individ servicii ca recompensă pentru activitatea acestuia în
acest fel, al doilea individ se simte obligat față de primul pentru a se
achita de această obligație, el trebuie să-i facă , la rândul său, primului
individ anumite servicii care pot avea valoare de recompensă dacă
serviciile pe care și le fac reciproc cei doi indivizi au o anumită valoare
pentru fiecare dintre ei, fiecare va încerca să îi facă celuilalt cât mai
multe servicii pentru a-l oblig să-și mărească oferta de răspuns cu
scopul de a se achita de obligați pe măsură ce se primesc cât mai multe
bunuri în cadrul acestui schimb, nevoia celor doi indivizi de a schimba
servicii începe să scadă”438.

Paradigma diviziunii sociale a muncii mai are o
componentă foarte importantă, numită „densitate dinamică”. Este
cea de-a doua componentă a „numărului social”, care se exprimă
436
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prin „volum” și „densitate dinamică”. Volumul se referă strict la
cantitate, la numărul inșilor la un moment dat. Densitatea dinamică
se referă la calitatea relației sociale care face posibilă interacțiunea,
la componenta morală a numărului. Paradoxul societății moderne
este că, în condițiile în care solidaritatea se întemeiază pe
diferențele dintre oameni și nu pe asemănarea lor, condiția
intensificării relațiilor lor este tocmai dimensiunea „tradițională” a
sociabilității, adică morala (inclusiv tradițiile). Această
componentă a diviziunii sociale a muncii mai este numită de
Durkheim și densitatea dinamică sau morală care se referă la
„densitatea relațiilor dintre membrii unei colectivități sociale”.
Astfel, afirmația care stă la baza sociologiei este:
„Diviziunea muncii se extinde direct proporțional cu densitatea morală
sau dinamică a societății”439.

Explicând enunțul paradigmei prin întâlnirile noastre
rezultă o chestiune: cu cât interacționăm mai mult, cu atât crește
densitatea dinamică care reprezintă cheia diviziunii muncii.
Densitatea dinamică se poate măsura prin apropierea sau contactul
activ care se realizează între noi. Scopul întâlnirilor noastre este să
ne dăm măsura prin conlucrare (lucrarea-împreună), iar modelul
de conlucrare este cel din spatele revistei Criterion. Acest nume
provine de la o grupare de tineri intelectuali din perioada
interbelică, ce făceau parte din Asociația de arte, litere și filozofie
Criterio, organizată de Petre Comarnescu la București, activând
între 1932 și 1933440.
Socialitatea este constituită din socialitate care derivă din
solidaritatea mecanică și socialitate organică. Funcție de tipul de
solidaritate avem tipuri diferite de societăți. În cazul societăților
439
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primitive, solidaritatea se întemeiază pe asemănare și pe integrarea
insului în tipul colectiv, în timp ce în societățile moderne
solidaritatea se întemeiază pe diferențierea individuală. Această
libertate individuală se exprimă prin profesie, în sensul că insul se
individualizează tot prin raportare la celălalt într-o manieră
mediată, prin complementarea ocupațiilor. Așadar, în ambele
cazuri insul este dependent de societate, dar această dependență se
manifestă în mod diferit. În societatea mecanică inșii depind unul
de celălalt într-un fel de tip „totalitar”, iar în cazul societății
organice solidaritatea este de tip „funcțional”.
Progresul, în logica lui paradigmei lui Durkheim,
înseamnă schimbarea tipului solidarității și a diviziunii muncii.
Comparativ cu solidaritatea mecanică unde diviziunea muncii este
întemeiată pe împărțirea pe sexe și pe vârste a muncii, de această
dată diviziunea muncii se întemeiază pe profesie. În societățile
rămase în urmă, nivelul de profesionalizare este scăzut. Astfel,
diviziunea socială a muncii devine o problemă de accentuare a
decalajelor în societate: inflația de diplome neacoperite în
competențe creează o masă de pretenții care afectează capacitatea
economiei reale de funcționa și, implicit, a celor care își respectă
profesia. Acestor două tipuri de solidaritate prezentate mai sus le
sunt specifice două tipuri de drept. În solidaritatea mecanică:
„cu cât tipul uman colectiv este mai pronunțat într-o societate, iar
diviziunea muncii mai rudimentară cu atât regulile de reglementare a
relațiilor interumane sunt mai represive. Pe de altă parte în cazul
solidarității organice: pe măsură ce se diferențiază tipul colectiv și se
dezvoltă tipurile individuale, iar diviziunea muncii se extinde,
reglementarea raporturilor interumane îți pierde caracterul represiv și
îmbracă forma restitutivă. Așadar, la solidaritatea mecanică avem drept
represiv, iar la solidaritatea organică drept restitutiv”441.
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Societatea ia forme instituționale, iar instituțiile la rândul
lor produc societatea. Astfel, vorbim de progres dacă trecem de la
instituțiile întemeiate pe dreptul represiv la cele construite pe
dreptul restitutiv. Tocmai din acest motiv
ideologizarea
societăților moderne le duce pe acestea tot mai aproape de cele
primitive.
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Efectul nomei sociale - Muzarfer Sherif
În cadrul celei de a VII-a întâlniri din seria dezbaterilor pe
tema cărții lui Ion Ungureanu Paradigme ale cunoașterii societății,
s-a adus în discuție paradigma elaborată de Muzafer Sherif, efectul
normei sociale.
„Baza psihologică a normelor sociale (stereotip, modă, convenții,
obiceiuri și valori) constă în formarea unui cadru de referință comună ca
produs al contractului dintre indivizi. Din momentul în care s-a
cristalizat și a fost însușit de indivizi, acest cadru devine factorul ce
determină sau modifică reacțiile individului la situațiile cu care el se va
confrunta mai târziu, fie ele sociale sau nesociale - Muzafer Sherif”442.

Întâlnirea a început prin a sublinia, din nou, importanța
structurii fișelor de lectură. Scopul fișării este verificarea lucrurilor
din punct de vedere vizual și mental. Astfel, se identifică încă de la
început definițiile de lucru.
„Când o să înțelegem că o națiune e compusă din oameni cu inteligență
socială, nu doar viclenie, șmecherie și descurcăreală, atunci vom
înțelege la ce e bun fișatul ... fără fișare nu ajungem la intelectul pur
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(Platon), adică la nivelul ideilor, și la ideea de bine și frumos” (Radu
Baltasiu).

Discutarea paradigmei a început prin prezentarea definiției
normei sociale și clasificarea efectelor ei. Pornind de la explicația
normei, am putut stabili că ea este ceea ce stabilește percepția
indivizilor asupra obiectelor.
„norma socială este punctul de referință, principalul criteriu de
compunere între propriile noastre atitudini ți comportamente cu cele ale
altora”443.

Norma socială se divide în cea individuală și cea de grup,
ambele vizând satisfacerea nevoilor sociale definite de indivizi.
Mai mult, efectul normei trebuie privit ca având două direcții. Pe
de o parte acesta vizează individul și reglementarea
comportamentului său, cum îl face să se raporteze la evenimentele
din jur. Pe de altă parte acesta duce la apariția grupului, principalul
produs al normei.

M. Sherif vizează în experimentul lui, așa cum spune
Ungureanu, „efectele normei sociale asupra unei componente
importante a socialității, conformitatea” 444 . Raportându-ne la
enunțul de mai sus, am putut deduce că, în urma normei sociale,
443
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reiese principiul conformității. Conformitatea, esențială pentru
socialitate, a fost definită ca raportul dintre individ și grup. Această
legătură elementară fără de care indivizii nu își pot păstra
apartenența la un grup arată măsura în care grupul poate ajuta la
satisfacerea nevoilor insului.
„Efectul normei sociale este puternic atâta vreme cât el satisface nevoile
socialmente definite ale indivizilor”445.

Memoria normei și supra norma

Un ultim subpunct discutat în această întâlnire a fost
memoria normei, capacitatea acesteia de a rămâne un punct de
referință privind abordarea unui eveniment chiar și după ce
individul a întrerupt contactul cu grupul de unde a deprins-o.
„Dacă individul care și-a modificat norma sa individuală, ca urmare a
experienței lui de/în grup, este pus în situația de a acționa din nou în
afara grupului, el nu se va mai orienta după norma sa individuală, ci
după norma socială a grupului din care a făcut parte”446.

De asemenea, memoria normei poate lua și forma supranormei în situația în care norma individului suprascrie pe cea a
grupului.
Concluzia la care s-a ajuns este efectul de circularitate
normă-individ-grup. Normele creează o conduită în cadrul
grupului și ideea de conformitate, raportul dintre individ și grup.
La rândul său, grupul creează prin raportul de conformitate noi
norme ale căror efecte influențează structura grupului.
Socializarea anticipativă - Robert K. Merton
Instrumentele de cunoaștere: fișarea, dactilografierea

Cea de-a VIII-a întâlnire din cadrul discuțiilor despre
paradigmele gândirii sociologice ale lui Ion Ungureanu s-a
cristalizat într-o expunere ce a avut ca temă inițială o reitinerare a
445
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rolului fundamental pe care îl are dactilografiatul pentru
cunoaștere. Dactilografiatul și fișarea au un rol extrem de
important deoarece reprezintă imersiunea în text, adică „simțirea”
textului. Astfel că, pentru a discuta pe baza unui text, trebuie
definit sensul, adică problema care apare în textul respectiv, după
care se vor stabili conceptele. Acestea reprezintă harta cognitivă
fără de care textul nu ar putea fi înțeles. În aceste condiții,
problema discutată a devenit cea a analfabetismului funcțional, ce
poate fi evitat dacă se apelează la instrumente de acest tip. Mai
exact, adevărul nu este accesibil celui care nu înțelege că are
nevoie de uneltele potrivite pentru a ajunge la el. Pentru a putea
imersa un text este nevoie și de alte unelte, precum smerenia,
răbdarea, cunoașterea corectă, constanța, perseverența, urmărirea
unor tipare, inclusiv prin calcul statistic, dar și capacitatea de a
gândi structurat. Acestea reprezintă atitudinea corectă și, totodată,
instrumente de sprijin adiacente cunoașterii concrete. Atitudinea
este cea care face posibilă imersarea în text.
Merton: conformismul social

Enunțul paradigmei socializării anticipative, ce-i aparține
lui Robert K. Merton este următorul:
„Conformismul social față de valorile unui grup de referință, diferit de
grupul de apartenență, determină socializarea anticipativă a
individului”447.

Altfel spus, conformismul social este o formă de
schimbare a comportamentului. Un exemplu apărut în cursul
discuției a privit reconstrucția societății după modelul marii
literaturi sociologice interbelice românești. Nu în ultimul rând, am
ilustrat paradigma lui Merton prin scopul întrunirilor: reconstrucția
societală prin reconstrucția sufletească, având ca centru de
447
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referință adevărul și, implicit, cultura. Pornind de la aceste
premise, întâlnirile publice de la Academie sunt un exercițiu de
socializare anticipativă.
Au fost explicate următoarele concepte: grupul de
apartenență care, în ceea ce ne privește, este facultatea, grupul de
referință: Școala de sociologie de la București, identitatea
prefabricată și socializarea anticipativă. Ne-am amintit că
socializarea este procesul prin care individul se integrează în
societate, prin care își însușește valorile și normele acesteia,
ducând la formarea identității personale a individului și implicit la
construirea sau reconstruirea, în cazul nostru, a societății. Din
discuțiile purtate s-a ajuns la definirea socializării ca manifestare a
„mărimii” socialității fiecăruia.
Socializarea anticipativă se bazează pe două concepte:
grupul de apartenență și grupul de referință. Grupul de apartenență
este definit ca o reuniune de indivizi care satisfac următoarele trei
condiții:
„1. Indivizii respectivi se află într-o interacțiune continuă, 2. Aceștia se
definesc ca membri ai grupului, 3. Cei dinafara grupul îi percepe ca
membrii ai grupului respectiv”448.

Pe de altă parte, grupul de referință este definit astfel:
„Punctele de comparație la care se referă o proporție suficient de
importantă de indivizi care aprațin unei categorii sociale, cu scopul de a
defini situația care caracterizează respectiva categorie socială”449.

Este important de precizat faptul că atunci când un individ
se află în procesul socializării anticipative, statusul său în grupul
de apartenență va fi unul marginal. De asemenea, Robert K.
Merton scoate în evidență faptul că fiecare om are propriile
„așteptări sociale ale duratei”, care pot fi înțelese ca propria
percepție a socializării anticipative. În cazul nostru, fiecare
448
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așteptare socială a duratei este de dorit să fie aceeași cu durata
efectivă a socializării anticipative.
Durata este un concept ce-i aparține lui Robert K. Merton,
pe care l-a definit astfel:
„Durata măsoară timpul fizic scurs între momentele derulării unei
activități sociale, și ea variază, deci, de la un individ la altul în funcție
de așteptările fiecăruia față de ce va aduce un moment al derulării
activității”450.

Potrivit lui Ion Ungureanu, efectele duratei se reflectă în
faptul că aceasta influențează comportamentul indivizilor pe de o
parte, iar pe de altă parte îl conduc către o socializare anticipativă,
pentru a se putea adapta mai ușor schimbărilor pe care le
presupune dinamica socială.
Pornind de la analiza lui Merton, Thomas Luckmann
formulează conceptul de „identitatea prefabricată”, care este
definită ca fiind:
„procesul prin care socializarea anticipativă este realizată nu prin
raportarea la grupul de apartenență și a celui de referință, ci printr-o
instanță „neutrală” de socializare, cum este mass-media”451.

Astfel, Thomas Luckmann evidențiază faptul că identitatea
persoanei socializate anticipativ nu este naturală deoarece
identitatea unei persoane se formează prin socializarea față de un
grup, pe când identitatea prefabricată este furnizată prin mesaj,
prin modele ce nu sunt în acord cu valorile unui anumit grup,
constând doar în imitarea unor pseudo-mituri. Potrivit lui Thomas
Luckmann, problema identității prefabricate:
„nu constă atât în faptul că ea este orientată spre un viitor incert, ci că
acest viitor este conceput în termenii unor stereotipuri derivate, pe care
individul nu le experimentează personal în fiecare etapă a socializării
sale”452.
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Consecința identității prefabricate constă în reducerea
(falsificarea) procesului de socializare la o „ideologie a tinereții
eterne”, tinerețe pe care ar deține-o „starurile” astfel proiectate în
public.
Prin urmare, în raport cu paradigma socializării
anticipative a lui Robert K. Merton, întâlnirile noastre de la
Academie reprezintă posibilitatea de a cunoaște adevăratele
modele, și pot conduce la o reconstrucție a societății, dar și la o
reconstrucție a noastră ca oameni moderni ce cu ușurință pot
„beneficia” de o consistență identitară tot mai diluată.
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Ovidiu Solomon
„O carte pentru toți și pentru nimeni” (F. Nietzsche)

Cine a fost Zarathustra? Consultând Dicționarul de filosofie,
descoperim că Zarathustra, cunoscut de greci cu numele de
Zoroastru, este prorocul întemeietor al zoroastrismului, religie
proprie popoarelor Iranului:
„Zoroastru ar fi un personaj istoric real, care ar fi trăit în secolul al VIlea î.e.n. pe lângă regele Viştasp, de unde urmează că zoroastrismul ar
reprezenta una dintre primele religii fondate istoric. În realitate însă,
existenţa acestui proroc nu este dovedită. Lui Zoroastru i se atribuie
crearea „Avestei”, principala sursă de informaţii despre religia iraniană
veche. Cea mai târzie carte din cele 21 de opere ale „Avestei” este
“Bundehesh”, biografia legendară a lui Zarathustra. Zoroastrismul este
o religie antică evoluată în raport cu alte religii din epocă el reprezintă
o treaptă mai înaltă în dezvoltarea religiei în general, ceea ce explică
faptul că reprezentările sale au un pronunţat caracter etic. Nucleul
acestei doctrine îl constituie dualismul principiilor binelui şi răului,
reprezentate mitologic prin existenţa, pe de o parte, a spiritelor luminii
şi binelui (ahura), iar, pe de altă parte a spiritelor întunericului şi răului
(devele)” 453.

Zoroastrismul se numără printre religiile antice mai puțin
cunoscute, în special la nivel european, însă aprofundări există,
una dintre cele mai accesibile fiind colecția de texte editate și
traduse de Mary Boyce 454 , o autoritate în domeniul limbilor și
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Dicționarul de filosofie, București, Editura Politică, 1978.
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religiilor iraniene, cu precădere asupra zoroastrismului (în eng.
Zoroastrianism).
„Aşa grăit-a Zarathustra” a apărut în anul 1885, iar acest
titlu se repetă ca laitmotiv pe întreg parcursul cărţii, echivalând,
vom vedea că nu întâmplător, cu „Amin!” (Așa să fie!), formula
creștină de încheiere a unui text religios. Întreaga carte este o lungă
căutare și definire a Supraomului, de-a lungul căreia profetul
Zarathustra oferă învăţături despre o ierarhie a valorilor pe care
oamenii trebuie să și le însușească pentru a putea crea și accede la
starea de Supraom.
Cartea este împărţită în patru părţi, fără titlu, formate din
capitole simple ce constituie teme de reflecții filozofice diferite.
Senzația care te încearcă până la jumătatea cărții este că autorul a
trecut contextual, însă aleatoriu, de la o idee la alta, până când totul
se așază spre sfârșit sub forma unui traseu inițiatic, a unui
Îndreptar de prefacere transcendentală a omului, de ascensiune la
starea de Supraom, echivalentul omului Sfânt. De aceea, după
Precuvântarea și Cuvântările lui Zarathustra ce deschid prima
parte a cărții, urmează Cele trei prefaceri sau Despre cele trei
metamorfoze ale conștiinței: cămilă, leu și copil, semnificând
smerenia, libertatea și curăția, sub care se vor alinia toate fazele de
prefacere a omului, până la conturarea omului sublim, desăvârșit,
semnul455 îndeplinirii de către Zarathustra a misiunii lui:
„Gata! Leul a venit, copiii mei se apropie, Zarathustra e împlinit. Venita ceasul”456.

Pentru a se asigura că cel ce ascultă are capacitatea de
cuprindere suficient de extinsă încât să înțeleagă „de ce așa și nu
altfel”, autorul a ales să utilizeze alegoria ca figură de stil, cele trei
455

Semnul - titlul ultimului capitol din carte.
Friedrich Nietzsche, Așa grăit-a Zarathustra, București, Editura Edinter, 1991,
p. 366.
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stadii menționate mai sus putând fi înţelese doar prin prisma
acestui procedeu literar, acesta dominând, de altfel, pe întreg
cuprinsul cărţii.
Dialectica triadică a lui Nietzsche se sprijină pe filozofia
predecesorilor săi germani (Hegel, Fichte, Schelling) până la
punctul în care aceasta se învederează sub condiția producerii unui
nou tip de ființă. La Hegel, știm că dialectica este ciclică, prin
unitatea contrariilor, afirmate și negate de-a lungul istoriei, fiinduși sieși suficientă, pe când Nietzsche vede la capătul evoluției
materiei vii o finalitate, aceea a mântuirii omului pe pământ prin
forța (voința) sa creatoare.
În filozofia românească, corespondentul prefacerii spiritului
îl regăsim în Devenirea întru ființă a lui Noica, pentru care ultimul
etaj al devenirii reprezintă „poziția privilegiată a celui care poate
dialoga cu tot ceea ce este”457. Traducând în termeni sociologici
noțiunea de devenire 458 – trecerea mediului extern în mediul
interior al ființei – spunem că legătura dintre acestea este
comunicarea sufletească, ce recuperează funcția religioasă a
împărtășirii și o transpune în viața de zi cu zi, într-un cadru util,
funcțional, prin grija față de celălalt. În cazul lui Zarathustra,
împărtășirea cunoașterii îl depărtează de Dumnezeu, sau de zei, din
pricina limitării omului de a-i egala, însă îl apropie de oameni:
„totdeauna spre oameni mă aduce fierbintea mea voință creatoare. Cum
dalta este atrasă de piatră”459.

Supraomul: între Om și Dumnezeu. Pentru a fi creator,
„trebuie să fii o afirmare sfântă. Acuma spiritul are propria-i vrere:
457

Prin raportare la întreg.
Constantin Noica, Devenirea întru ființă. Încercare asupra filozofiei tradiţionale.
Tratat de ontologie. Scrisori despre logica lui Hermes, București, Editura
Humanitas, 1998, p. 168.
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Friedrich Nietzsche, op. cit, p. 97.
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lumea pierzând-o, își câștigă o lume a sa” 460 . Supraomul este
asemuit astfel cu Sfântul, dar nu prin harul pogorât de la
Dumnezeu, ci prin dobândirea unui set de virtuți care-l ridică pe
om la același rang de divinitate:
„Odinioară îl chemară-ți pe Dumnezeu, când rătăcise privirea pe mări
departe, dar eu v-am învățat să-l invocați pe Supraom”461.

Supraomul este cel care trebuie să ia locul lui Dumnezeu,
care a murit. Omul este ceva ce trebuie depăşit, iar Supraomul este
sensul pământului ce trebuie preţuit. De la bestie până la Supraom
se întinde, ca o funie peste un abis, omul. Cu toate acestea,
Zarathustra nu caută, în mod special, să dezmintă existența lui
Dumnezeu, ci vine cu o soluție ipotetică la obligația omului de a-și
da propria măsură:
„Și spre a-mi deschide spre voi inima toată, prieteni, vă voi spune: de ar
fi fost Dumnezeu, cum aș fi răbdat eu însumi, să nu fiu Dumnezeu?
Deci: nu există Dumnezeu. Iată concluzia pe care am tras-o, dar care mă
trage și ea, la rândul ei”462.

Dar nu urmărește autorul, cu acest raționament, tocmai
ridicarea omului decăzut, încurajarea acestuia de a trece de la
neputință la năzuință, nimic altceva decât îndemnul creștin de a nu
deznădăjdui? În dogma creștină, căderea în deznădejde se petrece
când omul are un șoc ontologic, un simptom al pierderii sensului
existenței și, odată cu el, a voinței creatoare de care vorbește
Nietzsche. Acest lucru se poate întâmpla dintr-un singur motiv:
slăbirea credinței în Dumnezeu. Astfel, autorul vrea să înlăture
necesitatea credinței în Dumnezeu, pe care o consideră un
construct, și să transfere această credință în potențialul omului de a
se autodepăși:
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„Dumnezeu nu-i decât o presupunere și nu vreau ca presupunerile
voastre să vă fie mai mari decât voința creatoare”463.

Afirmă asta fără să arate, însă, care-i finalitatea concretă a
voinței creatoare, omul fiind astfel în continuare predispus să
alunece în deznădejde, ajungând la același rezultat: întemnițarea
omului în propria existență, dezinteresul acestuia de a fi rodnic, de
a vrea; pe când această stare se află în totală opoziție cu esența
învățăturilor lui Zarathustra:
„A vrea, este liberare! Aceasta-i adevărata concepție despre viață,
despre libertate! Iată învățătura lui Zarathustra!”464.

Sfântul Ioan Gură de Aur, în cartea sa Problemele Vieții, nearată că deznădejdea și nepăsarea sunt cele două mari amenințări
asupra voinței omului:
„Pe cel care a căzut în păcat, deznădejdea nu-l lasă să se ridice, iar pe
cel care este în picioare, nepăsarea îl face să cadă. Deznădejdea îl
lipseşte pe om de bunătăţile pe care le-a dobândit, iar nepăsarea nu-l
lasă să scape de greutățile care îl apasă”465.

De aici vedem că așa zis-ul nihilism al lui Nietzsche, ca
presupunere a absenței și necunoașterii lui Dumnezeu, nu intră în
contradicție cu dogma creștină, ci se oglindesc fidel sub semnul
acelorași virtuți. Deși nihilismul, una dintre puținele ramuri ale
filozofiei care admite posibilitatea nimicului absolut, a ființei
lipsite de orice sens obiectiv întru Adevăr, este adesea asociat cu
Nietzsche, acesta nu l-a promovat ca pe un mod practic de viață,
fiind mai degrabă un critic veritabil al acestuia. Heidegger, în
Metafizica lui Nietzsche, vede moartea lui Dumnezeu proclamată
de Nietzsche ca pe un fapt cu anumite dimensiuni istorice – o
manifestare lumească – și nu ca pe o negare a Lui.
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Nu întâmplător, pe tot cuprinsul cărții, se regăsesc elemente
din Filocalie, expresii și mesaje biblice, majoritatea
neotestamentare466, care au rolul de a-i conferi acesteia un caracter
sacru, confirmat de regulă de comutarea ineluctabilă a conștiinței
cititorului într-o stare de priveghere467.
Încheind acest scurt periplu în filozofia lui Nietzsche, putem
spune că autorul a reușit, prin contradicția antagonică între toate
stările și prefacerile ce preced Supraomul, să propună o soluție,
aparent alternativă, pentru lipsa credinței în Dumnezeu - ce
înăbușă voința creatoare a omului:
„Puteți voi oare, să-l gândiți pe Dumnezeu? Voința voastră de a afla
Adevărul, preface orice lucru în realitatea gândită de om, văzută și
simțită de om. Să duceți gândul, așadar, până la limita propriilor voastre
simțuri. Și ceea ce numiți voi lume, va trebui să începeți a o crea din
nou. Trebuie să îi dați judecata, voința, chipul vostru, cum și iubirea
voastră468.

Cu precizarea că doar forma este alta la nivel de conținut,
soluția este aceeași, omul fiind „făcut după chipul și asemănarea
lui Dumnezeu.”469, noua lume nefiind altceva decât urmare creației
anterioare, înnoită deja prin Sfintele Taine:
„Ca urmare, în toate Tainele omul se înnoiește, murind omului vechi și
înviind la viața nouă cea din Hristos”470.

466

Culegere/antologie din scrierile pustnicilor, monahilor și a clericilor ortodocși
din secolele IV - XV.
- încadrarea pe trepte a virtuților și patimilor
- titlul capitolelor (Despre virtute; Despre mântuire; Despre... etc.);
- expresii biblice „Cine are urechi de auzit să audă”
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Marius Florin Mușat
Ne întrebăm adesea cum este văzută viața prin ochii unui
artist sau cum se raportează acesta la lucrurile din jurul său. Cartea
„Antifonar Epistolar” oferă un răspuns la aceste chestiuni pentru
cel care caută senzaționalul nu în fața televizorului și în acei artiști
„de carton” prezentați acolo, ci printre rândurile unei elite pentru
care profesionalismul și devotamentul pentru artă sunt litere de
lege.
Autorii acestei lucrări, Doru Popovici și Ion Piso, coloși ai
universului muzical recunoscuți în plan internațional, își propun să
prezinte publicului larg o lucrare inedită lăsând cititorului ocazia
de a „cotrobăi” prin amintirile înșirate în lucrare.
Câteva cuvinte despre autori
Scriitor, compozitor, ziarist și muzicolog, Doru Popovici a
activat de-a lungul carierei sale în variate ramuri ale muzicii. La 21
de ani acesta primește primul premiu de compoziție, în 1953,
pentru Sonatina pentru pian. La începutul carierei, acesta se
prezintă ca un promotor al dodecafonismului autohton,
îndreptându-se mai apoi spre muzica bizantină și folclorul
românesc. Scrierile sale înglobează genuri muzicale diverse, de la
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muzica simfonică și de teatru până la lied, cantantă și muzica
corală 471 . Cât despre activitatea sa profesională, acesta a lucrat
vreme de 40 de ani în cadrul Societății Române de Radiodifuziune,
unde a promovat valorile naționale, a devenit membru al Uniunii
Compozitorilor şi Muzicologilor din România din 1954, iar după
Revoluție s-a îndreptat și spre cariera didactică, fiind profesor la
Universitatea Naţională de Muzică şi la Universităţile Luceafărul
şi Spiru Haret din Bucureşti472.
Cât despre maestrul Piso, am regăsit în scrisorile din carte
informații care să alcătuiască o imagine multilaterală privind viața
tenorului. Originar din satul Zărnești, tenorul păstrează vie
amintirea plaiului natal și a casei natale, a „Popii din Zărnești” pe
care o asociază cu un „han cultural” cu prilejul vizitelor lui
Lucian Blaga, Ionel Teodoreanu, Cincinat Pavelescu și a multor
alte personalități. Tot legat de satul natal, dar și de primele
contacte ale tenorului cu lumea artei, sunt momentele petrecute în
atelierul surorii sale, Lucia, și a soțului ei, sculptorul Romul Ladea,
unde:
„o altă lume a pătruns subersiv în micul meu orizont, prinzându-mă
până la urmă în mrejele Euterpei”.

Își continuă studiile la liceul Andrei Șaguna din Sfântul
Gheorghe, mutându-se, mai apoi, pe vremea studenției la Cluj,
unde urmează cursurile mai multor facultăți până să-și fixeze calea
pe drumul muzicii. În timpul liceului își începe „ucenicia” cu
organistul Bickerich, „animatorul vieții muzicale a Brașovului
471
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interbelic”, prin intermediul căruia îl va cunoaște pe Gogu
Simionescu.
La Cluj, tenorul se înscrie la medicină, facultate ce
încearcă să o urmeze la îndemnul tatălui său.
„Ultima dată când ne-am întîlnit am rămas înțeleși că voi urma
Medicina. A trecut vremea, iar încercările mele de a pune la baza
existenței această profesie au naufragiat ... pe scena Operei din Cluj”.

Înainte de intrarea concretă în mrejele Euterpei se înscrie și
la Facultatea de Chimie și mai apoi de Filozofie unde urmează, de
asemenea, o serie de cursuri.
Din pasajele ce descriu activitatea sa, pasaje ce ar putea
încadra cartea într-o lucrare de beletristică datorită stilului
romanțat de povestire și al întâmplărilor ieșite din cotidian și din
mediocritatea
plictisitoare,
aflăm
despre
preocupările
protagonistului nostru ardelean. Lumea muzicii nu l-a cunoscut
doar în ipostaza de interpret. În scrisorile către D. Popovici, acesta
își prezintă activitățile desfășurate de-a lungul timpului și din
postura de regizor, director de operă, actor de cinema și pedagog
(lector, mai apoi conferențiar la Academia de Muzică „Gheorghe
Dima” - conservatorul pe care el însuși îl urmează, ajungând să
predea aici la numai 5 ani după terminarea cursurilor).
Structura cărții
După cum sugerează și titlul, cartea prezintă o serie de
scrisori între cei doi autori ce nu au fost scrise după un plan
dinainte stabilit, ci sunt întrebări și răspunsuri privind diverse părți
ale universului muzical.
Autorii se axează la începutul cărții pe o prezentare a
familiei tenorului Ion Piso și a vieții sale dinaintea începerii
carierei muzicale. Secundar, ne sunt enumerate și descrise
modelele care i-au format caracterul și aici mă voi opri doar asupra
unuia. Foarte des evocat în amintirile sale, poetul și filozoful
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Lucian Blaga ocupă un loc aparte în memoriile cântărețului, fiind
ilustrat ca unul dintre „marile modele ale timpului respectiv”.
Momentul întâlnirii cu acesta, vizitele și relația de-a lungul
timpului, cât și dificultățile întâmpinate de amândoi din cauza
regimului comunist și al securității ne sunt împărtășite cu un stil
oratoric ce trădează căldura și profunda apreciere a autorului față
de acesta.
„În toate mișcările sufeltului tonul este dat de o stare muzicală. O stare
nemuzicală ne așează în afara Artei. Ori astăzi, asistăm atât la o
producție cât și la un consum la muzicii amuicale din care arta s-a retras
înspăimântată” (Ion Piso)

În următoarele pasaje ale cărții asistăm la o îmbinare a
poveștilor bibliografice cu elemente de critică muzicală. Aflăm
despre angajarea tenorului la opera din București, angajare
înfăptuită cu multă caznă în urma piedicilor puse de sistemul
comunist, sistem ce îl pune sub supraveghere din pricina trecutului
tatălui său și originii sale de „chiabur”. De altfel, greutățile noului
regim nu se vor opri doar aici. Încercarea de a traduce din germană
câteva lieduri se va solda cu o audiere în birourile direcțiunii:
„Tovarășe Piso, avem dovezi! Nici noi nu înțelegem cum un artist ca
dumneata (?), recunoscut (??) și recompensat (???) de regimul nostru, în
loc să-și vadă de treabă, face propagandă fascistă, legionară!”

Piedicile puse vor continua până la plecarea definitivă din
țară, cariera artistului fiind principala victimă. Episodul angajării la
Metropolitan Opera Association din New York este curmat de
prioritățile partidului, plecarea putând „periclita independența
României”.
Așa cum am spus mai sus, cei doi autori abordează și teme
de critică muzicală discutând motivele de inspirație, dinamica,
compoziția și alte elemente de structură a unor piese precum „
Rigoletto” sau „Trubadurul” de Verdi. Realizează o comparație
între Mozart si Beethoven privind stilurile de a compune partituri
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pentru voce și își îndreaptă atenția către piesele de operă ce sunt
distribuite tenorilor. În continuare, autorii inserează elemente
tehnice vorbind despre sonoritatea limbii române. Aceștia
analizează câteva cuvinte cu omoloagele lor din franceză și italiană
și explică rolul vocalelor în muzicalitatea vocii. Sfaturile date de
cei doi autori pot constitui un îndrumar pentru tinerii artiști daca se
ține, totodată, cont și de avertizările menționate de aceștia. Ispita
globalizării este una din dificultățile amintite de autori fiind adesea
înțeleasă greșit de noile generații ajungându-se deseori să se uite
de nevoia acută a artistului de a „aparține conștient și activ unei
comunități naționale”.
„În ceea ce mă privește am fost și am rămas un mizerabil cronicar al
faptelor proprii. Nu mi-a plăcut niciodată să povestesc ce-am făcut și
ce-am dres (...) Întâmplările și faptele, chiar cele mari, sunt făcute să
treacă ... și să lase eventual urme, nu să fie evocate pentru a împodobi
panoplia trecutului pentru a compensa un prezent mai puțin glorios. Din
amintirile mele stăruie numai gustul rămas în suflet, altă valoare, care so pot evoca, n-am” (Ion Piso).

Dată fiind personalitatea tenorului, cititorul nu trebuie să
se teamă că se va plictisi citind relatări lungi pline cu laude.
Smerenia de care dă dovadă maestrul Piso în această carte poate
deveni supărătoare pentru cei ce doreau să afle o puzderie de
detalii servite „la tavă”. Astfel, lectorul trebuie să facă apel la
propria imaginație pentru a completa descrierile oferite. Poveștile
din activitatea profesională, dar și din viața privată sunt redate cu
mult tact în scrisorile către Doru Popovici, arătând chiar și pentru
un inițiat că talentul lui Ion Piso nu se oprește doar în „grădina”
muzicii.
Pe lângă anecdotele din viața personală ce se leagă de
aceste preocupări, regăsim și o parte „tehnică” în care autorul se
îngrijește de aspectele morale și îndatoririle fiecărei meserii. Care
este esența și relația dintre ele, cum poate fi performată cu
profesionalism în ciuda ispitelor și multe altele care ar putea fi
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adăugate aici, dar credem că nu și-ar avea rostul, întrucât sunt
surprinse deja în carte într-o manieră mult mai capabilă. Nu putem
să omitem totuși că printre aceste părți științifice este strecurat și
umorul autorului ce revitalizează, având grijă ca scrierea să nu
devină un manual anost
„Regizorii, la rândul lor, n-ar fi bine să fie ignari în ale muzicii și să se
uite la partitură ca... la poarta nouă, iar cultura lor să nu fie de tot
generală”

Ultima idee pe care o voi transcrie aici este legată de
caracterul artistului. Reprezentat al unei generații pentru care
condiția de artist vine însoțită cu un set de îndatoriri morale, Ion
Piso nu face abatere de la acest cod, ilustrând prin activitatea sa
nevoia de „a aparține conștient și activ unei comunități naționale”.
Realizările sale, așa cum menționează pe tot parcursul volumului,
au la bază doi piloni: credința ortodoxă și dragostea pentru țară și
pentru folclorul românesc.
Prin parcurgerea cărții ni se ilustrează o imagine a
artistului care așteaptă să fie redescoperit în câteva pagini
împărtășite cu emoție către public de către unul din ultimii
„cavaleri” ai acestui stindard.
În încheiere vrem să avertizăm cititorul că lectura cărții
solicită un dram de cunoștințe muzicale sau, dacă nu, măcar
dorința cititorului de a învăța câteva elemente de bază. Pornim de
la tehnica muzicală și canto, teorie și armonie muzicală, note
ș.a.m.d. și ajungem într-un final la elemente de istoria artei, în
special a muzicii. Toată această varietate nu poate decât să
astâmpere setea de cunoaștere cu care recomandăm a începe
lectura acestei minunate cărți.
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Ioana Drăgoi
Cartea Sociologia războiului a fost publicată în România și
editată de Tipo Moldova, Iași, în anul 2007, iar tema principală a
acesteia este războiul. Acesta este prezentat general, pozitiv și
negativ prin șapte aspecte: istoric, etic, biologic, juridic, politic,
economic și sociologic. Cartea cuprinde cuvântul înainte și cele
opt subteme care sunt detaliate în cele 146 de pagini. Studiul
cuprins în această carte este prelucrarea unei conferințe ținute de
Dimitrie Gusti în Aula Universității din Iași, în 6 decembrie 1914,
an în care România se afla încă în o perioadă de neutralitate.
Lucrarea „Sociologia națiunii și a războiului” a fost publicată
pentru prima dată în anul 1921, iar ultima sa reeditare a fost în
2007.
Autorul Dimitrie Gusti (1880-1955) a fost sociolog, filosof
și etician, profesor la Universitățile din Iași și București, ministru
al învățământului (1932-1933), membru al Academiei Române,
din 1919 și apoi președinte al ei (1944-1946), membru al mai
multor academii, societăți și institute de sociologie de peste hotare.
Este fondatorul Școlii sociologice (monografice) de la București.
A înființat și a condus revista Sociologia Românească (19361944).
Cartea Sociologia războiului scrisă de Dimitrie Gusti
reprezintă un studiu despre război în general. Astfel, în
introducere, autorul operaționalizează teoretic conceptul de război
ca fiind în prezent:
„cea mai reală realitate, care frământă toate mințile și înfioară toate
inimile contemporanilor, care a pus stăpânire completă pe întreaga
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noastră viață sufletească și ne interesează pe toți de aproape, fie ca
indivizi, fie ca stat, fie ca neam”473.

Așadar, războiul este privit de autor ca un subiect
important și cu un puternic impact (fie că vorbim despre indivizi,
stat sau neam), acesta făcând apel la conștiință.
„Curentul pacifist și războiul”
În prima parte a cărții ne este prezentat un întreg proiect
elaborat de francezul Irene Castel de Saint-Pierre, 12 articole care
au ca scop restabilirea definitivă a unei păci între popoarele
creștine. Un alt proiect despre pace este cel elaborat de filosoful
german Kant, numit de autor „întemeietor al filosofiei păcii” 474 .
Pentru acesta, tratatul păcii eterne este compus din articole
preliminare care opresc anumite fapte (mijloace negative) și
articole definitive care impun anumite acțiuni (mijloace pozitive).
Cu toate că mișcarea pacifistă se afla într-o continuă
dezvoltare, se pare că a reprezentat, de fapt, un semn prevestitor al
războaielor. În sec. al XVIII-lea, după pacea eternă, a urmat
perioadă de război, iar la sfârșitul sec. al XIX-lea, când țarul
Nicolae al II-lea discuta de pacea universală, la începutul sec. XX
a urmat o nouă perioadă de război.
De aici reies două teze, una care susține războiul și o altă
teză care îl critică. Conform autorului, pentru a înțelege fenomenul
războiului trebuie să cunoaștem argumentele acestor două teze475.
În viziunea pacifistului, războiul este privit ca o prejudecată, un
lucru primejdios, imoral, o negare a drepturilor și o distrugere a
economiei comparativ cu anti-pacifistul care vede războiul ca un
necesar în viața istorico-socială și susține opusul celor enumerate
mai sus.
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Astfel, plecând de la această comparație, viziunea pacifistă
versus viziunea anti-pacifistă, următoarele subcapitole prezintă
ideile antitetice a celor două viziuni (pozitivă și negativă) despre
război în general.
„Aspectul istoric al războiului”
În acest subcapitol, pacifistul compară războiul cu un duel
între două sau mai multe state. Acesta consideră că duelul este
ceva obișnuit în istoria omenirii.
„Oamenii se bat din obișnuință, pentru că s-au mai bătut și se vor mai
bate și în viitor, pentru că se bat astăzi”476.

Dar, cu toate acestea, susține că războiul este un lucru
care, o dată cu trecerea timpului, nu va mai exista.
Pe de altă parte, anti-pacifistul prezintă faptul că războiul a
existat din totdeauna, reprezentând o parte importantă din istoria
recentă a popoarelor. Așa cum afirmă și autorul „întreaga istorie
nu este decât un imens catalog de bătălii” 477 , întrucât în istorie
despre anii de pace se vorbește prea puțin, căci apar menționați ca
pauze scurte între războaie.
„Aspectul etic al războiului”
Pacifistul condamnă războiul etichetându-l ca o „școală a
crimei” care conduce către brutalitate, primitivism și animalitate a
omului. Menționându-se astfel regula morală - să nu ucizi. Acesta
susține faptul că, în timp de pace, statul prin legile sale interzice
uciderea prin legi aspre, dar în perioada războiului acest lucru nu
mai este limitat. Conform lui Emil de Girardin, războiul este:
„asasinatul, este furtul, învățat și ordonat popoarelor de guvernele
lor…este inconsecvența legală, căci societatea ordonă ceea ce interzice,
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și interzice ceea ce ordonă: răsplătește ceea ce pedepsește și pedepsește
ceea ce răsplătește”478.

Astfel, statul și societatea au o morală în timp de pace și o
alta în timp de război. Dacă persoana care omoară în timp de pace
este numit asasin, în timp de război este numit erou.
Toate acuzațiile își găsesc însă o explicație la anti-pacifist
care consideră războiul o „scoală a altruismului”, în care apare
eroismul, sacrificiu, mobilizarea, solidaritatea și coeziune.
Conform lui Nietzsche:
„războiul și curajul au săvârșit mai mari fapte decât iubirea aproapelui.
Nu mila, ci curajul vostru au salvat până acum pe victime”479.

Astfel, războiul este o neîntreruptă moralitate, întrucât cei
care merg la război își sacrifică propria viață pentru a-și apăra
patria și neamul.
„Aspectul biologic al războiului”
Pacifistul face referire la o a treia învinuire la adresa
războiului, de această data de natură biologică, subliniind faptul că,
din punct de vedere al acestui aspect, războiul este „inutil și
primejdios sănătății unei națiuni”480. În plus, se explică și faptul că,
datorită criteriilor de recrutare a indivizilor dintr-o națiune,
persoanele care au o construcție solidă, sunt apți și sănătoși, sunt
mai predispuși să meargă la război și să își piardă viața.
„Recrutarea soldaților se face numai dintre indivizii cei mai sănătoși ai
unei națiuni… privează națiunea tocmai de cei mai distinși fii ai săi”481.

Susținătorul războiului combate aceste argumente și
explică faptul că datorită recrutării se pierd vieți, dar pe de altă
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parte, datorită războiului se ajunge să supraviețuiască națiunile
sănătoase.
„Războiul elimină națiunile învinse, degenerate, care reprezintă o specie
biologică inferioară”482.

„Aspectul juridic al războiului”
Un nou argument prezentat de pacifist împotriva
războiului este de ordin juridic și susține faptul că războiul
suspendă orice drept. Acest lucru se datorează faptului că „forța
brută are toate drepturile, iar dreptul nu are nici o forță” 483 .
Analizând din acest punct de vedere, războiul conduce către
primitivism, respectiv involuție.
Lucru negat de către antipacifist, care susține faptul că o
dată cu trecerea timpului războiul a devenit o adevărată instituție
juridică și că există un drept al războiului. Cu toate că acest drept
este încălcat, el există. Conform autorului, adevărata formulare a
dreptului războiului este legitima apărare. I. G. Fighte susține că:
„soldatul ucide dușmanul, propriu-zis nu pentru a-l ucide, ci pentru a-și
apăra propria viață”484.

Astfel, se dorește o umanizare a războiului, dar războiul nu
dispune numai de drepturi, întrucât acesta are și o procedură bine
stabilită. De aceea statele publică toate actele și notele diplomatice
despre istoria războiului.
„Aspectul politic al războiului“
În al șaselea subcapitol se prezintă cele două tendințe
principale ale războiului, care au un pronunțat caracter politic:
„împuținarea și împiedicarea relativă a războiului prin tratate
internaționale și mediatice eliminarea radicală a războiului dintre state
prin recunoașterea ideii arbitrajului”485.
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Pentru cele două teze prezentate mai sus, pacifistul susține
faptul că soluția o reprezintă restabilirea unei păci definitive prin:
monarhie universală sau constituirea unei societăți federale. În
cazul primei soluții, se consideră că acest fapt este irealizabilă
întrucât se apelează tot la război, dar a doua soluție este și a fost
considerate mereu o rezolvare. Atât I. Kant cât și Saint-Pierre
pledează pentru o federație viitoare care să crească comercial și
cultural pentru a deveni o putere reală486.
Anti-pacifistul pe de altă parte, consideră faptul că:
„statul există ca stat… prin suveranitatea satului se înțelege că el nu
recunoaște o putere superioară puterii sale de stat”.

Astfel, dacă statul se supune altei autorități, acesta nu mai
poate fi numit un stat. Acest lucru ar avea efect și asupra
atributelor esențiale ale suveranității: puterea de a judeca și de a
executa487.
„Aspectul economic al războiului”
Pacifistul a considerat că războiul este „distrugătorul
valorilor economice”, iar acest lucru se datorează cheltuielilor de
război, distrugerea mijloacelor de producție, intervenției asupra
raportului dintre producție și consumație. Toate aceste lucruri
conduc către dezorganizare economică. Conform lui Fighte,
reducerea la minim a exportului și importului în timp de război
conduc către nașterea „statutului închis comercial”, dar cu toate
acestea cauza primordială care conduce la războaie este cea de
ordin economic: fie că vorbim de mijloace de trai, de pradă sau
motive de expansiune economică488.
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Potrivit lui Norman Angell (1913) războiul modern este o
„mare iluzie”, întrucât acesta nu va aduce profit învingătorului care
vrea să cucerească economică, să distrugă comerțul și să
cucerească colonia. În ceea ce privește cucerirea economică, acest
lucru nu este posibil întrucât țările civilizate se află într-o strânsă
legătură economică.
„Interesele lor comerciale, industriale și financiare se condiționează
încât nenorocirea unui stat va aduce nenorocirea celorlalte state”489.

În cazul distrugerii comerțului, conform autorului, prin
termenul de comerț se înțelege „bogăția natural a acelei țări,
precum și populația, care o exploatează”. Așadar, războiul nu
poate distruge total bogăția natural.
Pe de altă parte, războiul este considerat de antipacifiști ca
o condiție de prosperitate a organizației economice. Întrucât acesta,
războiul, contribuie la crearea capitalismului modern
„El contribuie în modul cel mai direct la clădirea sistemului economic
capitalist, chiar în timpul păcii, căci creează armate modern, care la
rândul lor au nevoie de armament, întreținere, îmbrăcare-atâtea
contribuții însemnate de producție capitalist”490.

Așadar, războiul are două fețe din punct de vedere
economic: într-o parte distruge, în altă parte construiește.
„Aspectul propriu-zis sociologic al războiului”
În acest ultim capitol, tema războiului este împărțită în
cinci subteme. Aici ne este rezumată întreaga discuție din
capitolele precedente. Pentru pacifist, războiul creează mizerii și
nenorociri concetățenilor, deci războiul trebuie evitat. Pe de altă
parte, antipacifistul concentrează întreaga sa polemică, după cum
susține scriitorul, cu susținerile pacifistului într-un alt silogism:
războiul creează condiții avantajoase pentru viața colectivităților,
489
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noi trebuie să ajutăm producerea condițiilor, în concluzie trebuie să
ajutăm producerea războiul. Astfel, teza pacifistului și antiteza
antipacifistului își găsesc totuși amândouă explicația bazându-se
pe anumite tendințe de evoluție ale realității sociale, rezultând
astfel un nou aspect de perspectiva al războiului și al păcii.
Așadar, în această lucrare, autorul nu urmărește o
dezvoltare pe larg a problemei, ci numai să scoată în relief și să
sistematizeze toate aspectele caracteristice sub care se înfățișează,
în mod complementar, același fenomen al războiului. Cititorii care
doresc să cunoască mai multe informații despre această problemă
pot citi lucrările scrise de același autor Dimitrie Gusti Introducere
în sociologia generală, București, Editura Sfetea și lucrarea
Politică culturală națională, Universitate, Seminar și Facultate de
științe sociale, ultimul studiu aflându-se în volumul Din lucrările
seminarului de sociologie și etică, Iași.
Referințe
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288

Ioana Drăgoi, Oana Samira Cîrlig
Pe 1 noiembrie 2018, în Amfiteatrul Ion Heliade
Rădulescu al Bibliotecii Academiei Române, a avut loc lansarea
cărții Procesul optanţilor unguri. Mărturii documentare din
arhivele Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Franceze.
Evenimentul este organizat cu sprijinul Academiei Romane. La
acest eveniment au participat: secretarul general la MApN, dr.
Codrin-Dumitru Munteanu, prof.univ.dr. Ioan Scurtu, prof.univ.dr.
dr. Dumitru Preda, directorul editurii Ștefadina dr. Nicolae Mihai.
Moderatorul evenimentului a fost directorul Fundației
Europeane Titu Maiorescu, prof.univ.dr. Adrian Năstase. Acesta,
în cuvântul de deschidere, a mulțumit organizatorilor pentru
invitație și a lăudat inițiativa acestora de a realiza acest proiect:
„Nu întâmplător s-a realizat acest efort deosebit prin inițiativa domnului
Codrin Munteanu și a colegilor săi pentru că în acest an a în care
sărbătorim Centenarul a Marii Uniri, iată că ne putem apleca privirea
spre ceea ce au făcut înaintașii noștri între-un domeniu al unei bătălii
care continua chiar dacă în 1930, 1931 practic s-a realizat un armistițiu.
Multe dintre aspectele prezentate în aceste documente care așteptau să
fie descoperite în arhiva Ministerului de Externe al Republicii Franceze
ne arată felul în care se vedeau din străinătate, în special din marile
capitale europene, unele dintre tensiunile politice dintre Romania și
Ungaria legate de primul Război Mondial și de Unirea Transilvaniei cu
Regatul”.

Mai apoi, Adrian Năstase a menționat proiectele care se
desfășoară în cadrul Fundației, menționând publicațiile tipărite,
dar și cele în curs de publicare.
Apoi a fost invitat să ia cuvântul profesorul universitar dr.
Ioan Scurtu. Acesta își începe discursul prin a mulțumi celor
prezenți și a-i felicita pe cei implicați în acest proiect, prezentând
289

totodată și demersurile realizate de aceștia pentru a putea intra în
posesia documentelor din arhiva Ministerului Afacerilor Externe al
Republicii Franceze:
„Am fost cu directorul Arhivei Ministerului Afacerilor Externe al
Republicii Franceze care mi-a spus că aceste documente nu pot să fie
date spre cercetare decât cu o aprobare specială care costă în solicitarea
Ministrului de externe român către Ministrul de externe francez care, la
rândul său, dacă socotește cererea îndreptățită să se adreseze
Președintelui Republicii Franceze și dacă Președintele aprobă vom avea
acces, dar să știu de dinainte că nu vom putea copia, nu vom putea nota
și nu vom putea folosi informațiile de la aceste documente. Evident că
toată chestiunea a căzut și sunt bucuros că iată echipa condusă de
domnul Codin Munteanu a reușit după atâția ani să realizeze această
acaret evident cu contribuția Fundației Ștefadina, cu dl Mihai Nicolae,
prezent aici”.

Acesta continuă discursul printr-o prezentarea amplă a
problemei optanților unguri, pe care o vom cita în întregime.
Plecând de la mărturiile documentare din arhivele Ministerului
Afacerilor Externe al Republicii Franceze, domnul Ioan Scurtu
punctează toate evenimentele istorice din aceea perioadă pornind
de la Conferința de Pace de la Paris și ajungând la Tratatul de la
Trianon.
„Așa cum spunea domnul profesor Năstase, chestiunea optanților unguri
este o chestiune de bătălie diplomatică care a început de fapt în timpul
Conferinței de Pace de la Paris, când Marile Puteri, consiliul celor
patru: Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Italia au hotărât să impună
statelor succesorale Monarhiei Austro-Ungare inclusiv României, așa
numitul tratat al minorităților. Șeful delegaților române s-a impus cu
înverșunare acestei idei că Marile Puteri să controleze politica internă a
României cu pretextul ca să vadă dacă drepturile minorităților sunt
respectate. El a comentat, și pe drept cuvânt, că locuitorii din teritoriile
unite: Basarabia, Bucovina, Transilvania au devenit de drept cetățeni
români din momentul ratificării prin Decret Regal a actelor de unire. Și
de asemenea că tot printr-un decret regal din 30 mai 1919, au primit
drepturi depline evreii din vechiul regat pentru că până atunci pe baza
articolului 7 de Constituție, primeau cetățenie individuală locuitorii
evrei dacă cereau acest lucru. Așa încât nu mai era nicio problemă
privind acordarea de drepturi pentru minorități, chestiunea fusese deja
rezolvată. Brătianu a mai ridicat o chestiune la insistența marilor puteri
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că România trebuie totuși să semneze un tratat al minorităților, a ridicat
chestiunea că e întru totul de acord dacă un asemenea tratat este semnat
de toate puterile participante la conferința păcii. Evident că era o
pretenție mult prea mare pentru că vă dați seama ce ar fi însemnat ca
Statele Unite să acorde drepturi pentru negri, ca britanicii pentru indieni
sau știu francezii pentru nigerieni. Sigur aceste drepturi se impuneau
statelor mici care totdeauna trebuia să fie ținute sub un anumit control.
Brătianu a părăsit Conferința Păcii, România a fost amenințată cu
excluderea de la conferință și până la urmă în timpul guvernului Vaida,
la 9 decembrie 1919, a fost semnat acest tratat. Vreau să precizez că
tratatul a fost semnat înainte de tratatul de la Trianon, care a fost
încheiat la 4 iunie 1920, el nu este legat strict de minoritatea maghiară.
Articolul 3 din acest trata prevede și citez: supușii austrieci, unguri sau
bulgari în vârstă de mai mult de 18 ani vor avea posibilitatea, în
condițiile prevăzute prin zisele tratate pe care urmau să le semneze
Austria, Ungaria și Bulgaria, să opteze pentru orice naționalitate le-ar fi
deschisă. Opțiunea bărbatului va atrage pe cea a femeii și opțiunea
părinților va atrage pe cea a copiilor în vârstă mai mică de 18 ani.
Persoanele care au exercitat dreptul de opțiune de mai sus, vor trebui în
cele 12 luni care vor urma să își strămute domiciliul în statul pentru care
vor fi optat, în afară de dispozițiile contrare tratatelor de pace: Austria,
Ungaria și Bulgaria. Ele vor fi libere să își păstreze bunurile imobiliare
ce au pe teritoriul român, ele își vor putea aduce bunurile mobile de ori
fel, pentru aceasta nu li se va impune nici o taxă. Deci puteau să își
păstreze bunurile imobiliare, dar tratatul nu prevedea în niciun fel că
aceste bunuri se bucurau de extrateritorialitate și că deci bunurile, să
zicem pământul care a aparținut optanților care se aflau în Transilvania
ar fi aparținut cetățenilor ungari și nu ar fi fost supuse legilor românești.
Acuma, în legătură cu Tratatul de la Trianon care a inclus Tratatul
minorităților o să fac 2, 3 precizări pentru că știți bine, există o
propagandă întreagă în care se spune că Transilvania a fost oferită
României prin dictatul de la Trianon. Acest tratat are 364 de articole
plus anexe și este semnat pe de o parte de Ungaria și de cealaltă de
Statele Unite, Italia, Franța, Marea Britanie, Canada, Australia, Noua
Zeelandă, Uniunea Sud Africană, India, Belgia, Cuba, Nicaragua,
Panama, Portugalia, România, Regatul Sârbo-Croat-Sloven, CehoSlovacia, China și Grecia. Deci nu e un tratat bilateral și din cele 364 de
articole numai două se referă la România, dar nu în sensul în care se
spune că Transilvania este cedată României ci se referă la granița dintre
România și Ungaria. Oricât de curios s-ar părea, în acest tratat nu există
cuvântul Transilvania așa încât toată propaganda care se face cu
Transilvania cedată prin Tratatul de la Trianon este o propagandă care
nu are o bază documentară. Celălalt articol se referea la protecția
minorităților, dar sigur atunci când este vorba de o propagandă și mai
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ales de contestarea unor tratate se recurge la tot felul de manevre. Între
acestea un loc important ocupându-l optanții unguri. E vorba aici despre
acei locuitori din Transilvania care au optat pentru cetățenia maghiară,
care s-au stabilit în Ungaria, care au avut moșii în Transilvania și care
au fost supuse exigențelor legii pentru reforma agrară din România. Prin
această lege au fost expropriați proprietari de terenuri arabile cu mai
mult de 100 de hectare, era o scală în funcție de zona geografică
respectivă indiferent de etnie: români, maghiari, germani, bulgari, ce o
mai fi fost pe teritoriul României. Deci legea nu avea în vedere o
departajare pe criterii etnice după cum erau împroprietăriți țăranii,
locuitori în România, care aveau mai puțin de 5 hectare, între aceștia și
peste 55.000 de țăran maghiari așa încât chestiunea aceasta cu un fel de
extrateritorialitate a moșiilor maghiare care a format esența procesului
optanților a fost una de propagandă care avea, venirea de a pleda pe
plan internațional și a face propagandă în legătură cu faptul că este o
problemă în România. Deci acest stat construit în 1918 și care a căutat
tratatul internațional prin tratatele de Pace, deci acest stat este discutabil
în legătură cu politica sa internă, în legătură cu însăși existența sa și
atunci au fost intentate procese, mai întâi sigur din partea proprietarilor,
dar după aceea chiar din partea Guvernului maghiar care s-a implicat
prin diplomații săi cei mai de frunte... în susținerea cauzei optanților
unguri. Sigur că această chestiunea fost dezbătută ani în șir și Nicolae
Titulescu a fost cel care a reprezentat punctul de vedere al României
demonstrând că nu a fost vorba în niciun fel de o acțiune anti-maghiar,
că pur și simplu s-au aplicat legile românești. Și atunci să îmi dați mie
voie aici să mai fac o mică paranteză, când la Paris s-a discutat despre
tratatul minorităților, cum am spus, Brătianu a fost extraordinar de
energetic, dar acest tratat a trebuit să fie semnat și de Polonia și de
Ceho-Slovacia și de Regatul Sârbilor, Croat și Slovenilor.
Reprezentanții acestor state n-au protestat, decât așa cu jumătate de
gura, dar la lăsat pe Brătianu să se confrunte cu consiliul și s-a creat
impresia că dacă numai Brătianu este cel care se opune, ceilalți sunt
niște oameni extraordinari de rezonabili care acceptă acest tratat, numai
că s-a întâmplat următorul lucru. Parlamentele acestor state nu au
ratificat tratatul... și atunci când Ungaria a încercat ca și în cazul lor să
ridice problema, au venit cu ideea că pentru noi acest tratat nu există
pentru că Parlamentul nu la ratificat. Noi l-am semnat sigur că da, tot
respectul... Marile puteri au luat act de poziția noastră extrem de
rezonabilă, dar noi fiind state democratice evident că trebuie să ținem
seama de poziția parlamentului Român. Sigur până la urmă sa încheiat
acest proces al optanților cu o soluție în esență favorabilă României, dar
eu spun că doar în esență și nu în fondul ei pentru că în ultimă instanță
și eu am scris în cuvântul înainte sau în prefața la aceste volume că
împărtășesc punctul de vedere al lui Nicolae Iorga care spunea că:
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optanții unguri au avut nevoie de un element de propagandă împotriva
României și noi ne-am lăsat antrenați în această propagandă de sigur cu
bună credință să demonstrăm numai că chestiunea este că cei care nu
sunt de bună credință nu cred în totdeauna documentele și faptele
concrete și acțiunile bazate pe bună credință , ci propaganda care a
început să devină tot mai accentuată mai ales după declarația lui Benito
Mussolini de al 1927, deci au început să pună tot mai mult problema
revizuirii granițelor așa încât aceasta a fost după părerea mea o prim
formă de manifestarea a revizionismului maghiar care după sentința
care s-a adat sigur că au recunoscut că nu au avut dreptate decât cu totul
marginal, dar după această sentință au început să propage în mod
deschis revizuirea tratatului de la Trianon, revizuirea tratatelor de pace,
alăturându-se nu doar Italiei care a fost prima care prim Mussolini a
cerut revizuire ci alăturându-se Germaniei, primul ministru al Ungariei
Ioan Botiș cel dintâi mare demnitar din România care l-a vizitat pe
Hitler după preluarea puterii”.

Profesorul Ioan Scurtu își încheie discursul îndemnând la
mândrie și totodată la o mai mare atenție în ceea ce privește
campaniile care se desfășoară de oamenii care îți urmăresc
propriile interese:
„Așa că noi cred că trebuie să fim mândri că am fost corecți, am fost
cinstiți, am pledat pentru dreptatea cauzei noastre și să credem că nu
trebuie să ne mai lăsăm atrași de tot felul de campanii care se duc de
unii și de alții care nu urmăresc stabilirea adevărului, nici istoric, nici
juridic, ci niște interese care sunt cu totul în afara acestor realități”.

Moderatorul a invitata apoi să ia cuvântul pe profesorul
universitar dr. Dumitru Preda. Domnia lui a felicitat acest demers
subliniind importanta studiului introductiv prin care se realizează:
„... o introducere necesară și o acuratețe a acesteia. ... Această carte ne
invită pe noi toți la o reflectare în sine însăși a problematicii actuale a
României, ca și această reuniune a noastră, și sunt bucuros de atâta lume
tânără pentru că voi sunteți viitorul țări noastre și noi avem încredere,
noi ca profesori și ca diplomați avem încredere că vom reveni la valorile
pe care un Titulescu, un Brătianu și mulți alți diplomați au făcut ca
România să fie respectată...”.

În continuare, a fost invitat să preia cuvântul dr. Mihai
Nicolae, directorul editurii Ștefadina care s-a ocupat de editarea
acestor volume. Acesta a început discursul său prin a mulțumi
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tuturor celor prezenți în sală și a menționat faptul că face parte
dintr-o editură tânără care se străduiește să-și construiască singura
cărțile. În ceea ce privește volumele editate acesta a menționat
faptul că citez:
„Datorita formatului generos pe care l-ați observat a trebuit să folosim o
tehnică de legătorie veche pentru ca această carte să poată să dăinui cât
mai mult”.

În încheiere, acesta a mărturisit că se simte mândru pentru
că este român și pentru că a putut să participe împreuna cu
colectivul său la editarea unei asemenea cărți.
Codrin Munteanu își începe discursul mulțumind celor
prezenți, prezidiului, moderatorului Adrian Năstase și nu în ultimul
rând colaboratorilor săi Dorel Buşe și Daniel Ghiba. Nu abordează
problema optanților, deoarece consideră că antevorbitorii săi au
conturat foarte argumentat firul logic al evenimentelor, însă
dorește să supună atenției publicului două teme de reflecție. Prima
dintre acestea face referire la interpretarea greșită a legilor, care a
dus la mari pierderi teritoriale:
„Anul de referință pentru analiza documentațiilor de reconstituire a
dreptului de proprietate asupra averilor agricole private sau proprietate
forestieră ar fi trebuit să fie 1948, chiar 1949, pentru că după acești ani
se trece la procesul de naționalizare abuzivă de către statul comunist
român.. și la colectivizare, sau alte metode care au existat. Dacă în
perioada 1945-1949 există acte de preluare a unor proprietăți private la
statul român, ele au însă un cu totul alt istoric și nu reprezintă
naționalizare comunistă, deci nu ar fi trebuit să facă nici obiectul legii și
cu atât mai puțin obiectul retrocedării înafara legii. Anii 1945-1948 sunt
măsuri în domeniul proprietății, ce decurg din Convenția de Armistițiu,
din Tratatul de Pace, este o lege din 1945, o lege 273, prin care se
anulează măsurile din domeniul proprietății ale statului hortisto-fascist
din nordul Transilvaniei, care la rândul lui anulase Reforma Agrară,
inclusiv în domeniul optanților, în această perioadă: 1940-1944. În
aplicarea legii de-a valma, orice preluare la stat după 1945 a fost
considerată, din păcate, preluare abuzivă la stat și a făcut obiectul
retrocedării. Situația cu optanții e doar una dintre probleme, dar este și
cea a criminalilor de război, unde de asemenea, avem retrocedări, în
condițiile în care preluarea s-a făcut în baza unor sentințe penale de
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condamnare. Avem o altă instituție a statusului romano-catolic, care
este o altă discuție, unde se pare că acele bunuri, clădiri de această dată,
acele bonuri au fost construite din fonduri publice, aparțineau
Imperiului Austro-Ungar, ele au fost transferate României ca stat
succesor, în baza Tratatului de Pace iar statusul romano-catolic doar
administra. Există o serie întreagă de alte spețe, nu le enumăr acum pe
toate. Închid pe această temă prin a sublinia că există această abordare
greșită a legii, acolo unde a fixat în mod expres anul 1945 ca an de
referință. Există bunurile CASPI, probabil că cei mai mulți dintre
dumneavoastră sunteți familiarizați cu ele, CASPI înseamnă Comisia
Aliată de Supraveghere a Bunurilor Inamice, bunuri care în baza
Convenției de Arimistițiu dintre România și Puterile Aliate, trec la
administrarea inițială, însă, înscrierea în proprietatea statului rus se face
într-adevăr după 1949, dar în izvor, preluarea de către CASPI se face
imediat în perioada 1945, odată cu avansarea armatei română în
Transilvania. Aici instanțele au considerat că dacă actul de preluare este
după 1948, înseamnă că este preluare abuzivă, chiar dacă ele fuseseră în
administrarea CASPI începând cu anul 1945. Sunt doar câteva elemente
dintr-un context foarte complex și foarte complicat al retrocedărilor”.

Cel de-al doilea subiect pe care domnul secretar general de
stat Codrin Munteanu l-a adus în atenția publicului vizează tinerii
prezenți la această lansare de carte. Majoritatea dintre ei sunt
studenți și masteranzi la Facultatea de Securitate și Apărare, iar
participarea lor la discuție este importantă pentru că subiectul nu
este unul eminamente istoric sau de drept, ci are directă legătură cu
securitatea națională:
„Noi nu vorbim doar de istorie și de frumusețea dreptului, ci vorbim de
securitatea națională, nu doar de securitatea alimentară, pentru că aceste
terenuri agricole și forestiere, care ar fi trebuit să rămână, dincolo de
cele care trebuiau date în mod legitim proprietarilor, vorbesc despre
acele terenuri care nelegitim au ajuns în domeniul privat. Ele fie au
rămas la moștenitorii celor care le deținuseră, fie au ajuns la
cumpărătorii de bună credință, unde statul român nu mai poate
interveni, iar aceste terenuri, prin vânzări succesive aduc în discuție
acea înstrăinare a terenului agricol al României, a ponderii proprietății
străine față de proprietatea națiunii române și aici deja discutăm, pe
nișă, de securitate alimentară, dar putem discuta și de securitate
societală, națională. Surprind acest lucru în studiul introductiv: dacă din
perspectivă constituțională statul înseamnă teritoriu, populație și
suveranitate, iar dacă cetățenii unei provincii au și o altă cetățenie și
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dacă ei sunt și proprietari în urma acestui proces, ne mai rămâne un
singur element: suveranitatea. Suveranitatea o exercităm sau nu o
exercităm. În ce măsură este lezată, în ce măsură, într-un proces de
descentralizare lezăm autoritatea de stat, dacă nu ținem cont de toate
aceste elemente”.

Generația tânără, prezentă în sală, a avut parte datorită
acestui eveniment de un proces de asimilare a unor noțiuni la care,
altfel, nu au acces:
„Securitate nu înseamnă doar ce vedem în presă, securitatea la Marea
Neagră, pe flancul Estic. Securitatea poate să fie amenințată și într-un
alt mod, chiar dacă pericolul a venit dinspre est, o practică a regimurilor
separatiste, se poate manifesta din est, dar pe direcția vest. Atunci ar
trebui să avem în vedere când pregătim specialiști civili în domeniul
securității, să aibă întregul complex de informații și de date în domeniul
securității, nu doar să fixăm trei patru șabloane care nu-i va găsi
pregătiți, pentru a furniza expertiză conformă pregătirii lor în domeniul
acesta delicat și complex al amenințării la adresa securității naționale”.

Discursul domnului Codrin Munteanu se încheie cu
următoarea atenționare:
„Chestiunea optanților și cu aceasta închei, este doar o mică
componentă din tot ce înseamnă retrocedări. Intenția mea este, dincolo
de prezentarea acestor volume, încet-încet, alături de alte persoane care
înțeleg fenomenul, care prezintă acest domeniu, să genereze din partea
statului român o reacție, pentru că la scara istoriei nimic nu este bătut în
cuie. Statul român poate cere prin instituțiile sale anularea titlurilor de
proprietate, dacă le documentează, acolo unde titlurile există, sau acolo
unde retrocedările ilegale au fost distruse prin sentințe se poate solicita
revizuire, dacă se pot descoperi documente noi. Un exemplu practic,
căci practica mi-e dragă mie, nu sunt neapărat un teoretician, ci un
practician, o speță interesantă ne arată Înalta Curte de Casație și Justiție,
unde s-a dat o dezlegare de aplicare a textelor privind posibilitățile de
revizuire de către statul român a unor sentințe, în sensul în care, în speța
respectivă beneficiarii retrocedărilor, nelegale, au invocat faptul că
statul român nu poate reinvoca revizuirea întrucât documentul găsit era
în arhiva statului român. Ca atare, nu putea invoca necunoașterea, însă
Înalta Curte a spus nu, era în arhivă, dar dacă nu a fost dovedit, atunci
este în termeni de revizuire”.
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Ioana Drăgoi
În data de 27 noiembrie 2018 a avut loc conferința
națională consacrată Centenarului Marii Uniri, Un secol de stat
național, unitar și indivizibil. Evenimentul a fost organizat
de Curtea Constituțională a României în colaborare cu Institutul de
Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei
Române. Invitații la acest eveniment au fost: acad. Ioan Aurel Pop,
Președintele Academiei Române acad. Răzvan Theodorescu,
Vicepreședintele Academiei Române acad. Ion Guceag,
Vicepreședinte al Academiei de Științe a Republicii Moldova
domnul Victor Popa, delegatul Președintelui Curții Constituționale
a Republicii Moldova; prof. Sorin Popescu, Președintele de Secție
al Consiliului Legislativ avocat dr. Gheorghe Florea, Președintele
Uniunii Naționale al Barourilor din România prof. univ. dr.
Mircea Duțu, Director al Institutului de Cercetări Juridice „Acad.
Andrei Rădulescu”.
Conferința a fost deschisă de Președintele Academiei
Române, Acad. Ioan Aurel Pop. În discursul domniei sale, acesta a
subliniat importanța constituționalismul pentru stabilirea regimului
democratic, punctând totodată faptul că etapele formării României
au fost în strânsă legătură cu constituțiile democratice:
„România s-a format nu într-un an, nu în doi, ci de-a lungul multor
secole de lucrare a poporului român asupra lui însuși, după cum ar fi
spus Nicolae Bălcescu, cel care a ars ca o flacără pentru România şi n-a
apucat s-o vadă împlinită. În acest proces îndelungat,
constituționalismul a reprezentat o călăuză extraordinară pentru
instaurarea unui regim democratic. Treptele formării României merg
mână în mână cu constituțiile democratice ale României, ceea ce
reprezintă pentru noi nu numai o marcă a modernității, dar şi o marcă a
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sincronizării noastre cu civilizația europeană, așa cum a început să ne
spună Titu Maiorescu la Iași şi cum a continuat Eugen Lovinescu în
faimoasa lui teorie a sincronismului cu civilizația de succes a
Occidentului”.

Președintele Academiei a reamintit celor prezenți în sală
faptul că:
„... în Declarația de unire a Transilvaniei cu România, care a fost cea
mai elaborată dintre toate şi la care au lucrat capete luminate din
România şi din Transilvania, Banat, Crișana şi Maramureș, sunt
prevăzute principii constituționale”.

Mai mult, în această declarație este menționat de două ori
termenul de autonomie: în primul caz când se referă la autonomia
provizorie a Transilvaniei, iar în al doilea caz, cuvântul autonomie
se referă la „autonomia tuturor confesiunilor din stat”.
„Şi în acea declarație se folosește cuvântul autonomie de două ori. O
dată când se prevede autonomia provizorie a Transilvaniei până la
integrarea sa definitivă în statul român, integrare care urma să se facă
odată cu întrunirea Constituantei, ceea ce s-a respectat pe deplin. Şi, în
urma acestui fapt, în momentul în care s-a convocat Constituanta, şi
Consiliul Dirigent, şi Marele Stat Național şi-au încetat activitatea ca
organisme de tip guvernamental şi, respectiv, parlamentar, care pe toată
durata funcționării lor au fost subordonate Guvernului de la Bucureşti şi
Parlamentului de la Bucureşti. Prin urmare, ideea de autonomie s-a
aplicat Transilvaniei pentru o perioadă limitată, care e prevăzută în
declarație”.

În încheierea discursului, acesta a îndemnat pe cei prezenți
la conferință să fie recunoscători generației care a reușit să
realizeze Marea Unire:
„Noi cei de astăzi, nu putem decât să fim recunoscători generației de
acum 100 de ani care a reușit să împlinească un ideai inclusiv din punct
de vedere constituțional la nivelul celor mai avansate state ale Europei
de atunci, iar pentru asta, puterea legislativă de atunci și poporul român
de astăzi, în întregimea lui, pot fi recunoscători, trebuie să cunoască
aceste lucruri și să le transmită mai departe generaților care vor veni”.

În continuare, cuvântul a fost dat Vicepreședintele
Academiei Române, acad. Răzvan Theodorescu, care a susținut
lucrarea Procesul istoric de constituire și afirmare a statalității
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române moderne. În prezentarea sa, acesta a descris evoluția
statalității noastre începând cu principii pământeni și continuând
cu dinastiile românești, Unirea Principatelor de la 1859, aducere
principelui Carol pe tronul României în 1867, la Războiul de
Independență. Acesta a menționat și faptul că toate aceste realizări,
care au culminat cu Marea Unire de la 1918, au fost înfăptuite de
două generații de oameni de stat. În încheiere, a menționat că în
prezent nu se mai poate vorbi de o astfel de generație, dar îi
îndrumă pe oamenii politici să reflecteze asupra trecutului și să
învețe din el.
„De exact 65 de ani, iau ca reper dispariția lui Maniu, România nu mai
cunoaște un om de stat, situație puțin obișnuită, dar explicabilă prin
deceniile precomuniste, comuniste și post-comuniste... de la ultimul
proiect de țară, oamenii politici români dintre care niciunul nu poate
astăzi pretinde statura de om de stat, au măcar datoria de a reflecta la
acest trecut și a învăța ceva din el”.

În continuarea primei părți a conferinței a avut loc și
lansarea a două cărți. Prima lucrare se numește Controlul de
constituționalitate: între tradiție și modernitate și este coordonată
de președinții Valer Dorneanu şi Mihai Poalelungi. Această carte
reprezintă rezultatul unei colaborări între Curtea Constituțională a
României și Curtea Constituțională a Republicii Moldova.
Lucrarea este împărțită în patru capitole: Contribuții naționale ale
judecătorilor din România și Republica Moldova Jurisprudența
interbelică Jurisprudența Curților Constituționale ale României și
a Republicii Moldova; Filosofia dreptului.
A doua carte prezentată a fost Enciclopedia Juridică
Română, volumul I, literele A–C, lucrare coordonată de Iosif Urs
şi Mircea Duțu. Această cercetare științifică este o lucrare dedicată
științei dreptului, la care au contribuit peste 100 de persoane.
Profesorul Iosif Urs, cel care a prezentat această carte, a menționat
faptul că realizarea acestei enciclopedii reprezintă un proiect
oportun și necesar prin terminologia și acuratețea explicării.
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Cea de a doua parte a conferinței a fost dedicată sesiunii
științifice, ce a fost deschisă de vicepreședintele Academiei de
Științe a Republicii Moldova, Acad. Ion Gugeac. Aceasta a
susținut lucrarea Actele de autodeterminare ale provinciilor
românești reunificate, fundament juridico-politic al Marii Uniri, în
care a prezentat principiile și doleanțele provinciilor românești,
făcând referire totodată la Legea fundamentală provizorie și
Manifestul Cultural Român.
Valer Dorneanu, președintele Curții Constituționale a
României, a susținut lucrarea Reperele constituțional-legislative
ale formării statului român modern. Acesta a prezentat etapele ce
s-au realizat pentru elaborarea fundamentelor politice şi juridice.
Astfel, discursul a pornit de la statul dac al lui Burebista, a
continuat cu feudalismul timpuriu, reformele lui Alexandru Ioan
Cuza şi a ajuns până la Constituțiile de la 1866, 1923, dar și la
Constituția din 1991 revizuită în anul 2003.
„Putem spune, cu oarecare mândrie, că această Constituție este prima
adoptată de o Adunare Constituantă special constituită în acest scop şi
prima Constituție adoptată de popor ca urmare a unui referendum
național dintre țările foste comuniste. Textul Legii fundamentale a
preluat cele mai valoroase tradiții din Constituția din 1923 şi a consacrat
practic drepturile şi libertățile fundamentale prevăzute în actele
internaționale şi în constituțiile țărilor democratice”.

Un alt subiect asupra căruia președintele Curții
Constituționale a României și-a îndreptat atenția în discursul său a
fost Constituția României, subliniind faptul că aceasta nu este
încălcată de unele autorități publice.
„Constituția României şi-a dovedit indubitabil valabilitatea şi
viabilitatea, constituind un corp de principii şi norme concordante cu
evoluțiile democratice proprii statelor şi națiunilor moderne. Dar viața a
dovedit că nici Legea fundamentală a statului nu poate fi veșnică,
imuabilă. În funcție de mutațiile intervenite în societatea noastră,
Constituția trebuie supusă unei adaptări la realitate şi unei validări
sociale raportate la imperativele prezentului şi viitorului națiunii
române. Până atunci, Constituția ar trebui să rămână reperul şi condiția
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fundamentală a statului nostru de drept. Din păcate, până atunci când
vom avea o asemenea optică despre Constituție, trebuie să constatăm
chiar în aceste momente jubiliare că actul nostru fundamental,
Constituția țării, nu este pentru toți reperul sacrosanct, cel al statului de
drept, al democrației, fiind de mulți invocată, mai puțin respectată, fiind
adesea contestată şi chiar încălcată chiar de unele autorități publice care
ar trebui să-i fie pavăză”.

Președintele de Secție al Consiliul Legislativ, prof. Sorin
Popescu, a susținut lucrarea Unificarea legislativă și progresul
juridic. Acesta a realizat o trecere în revistă a modului în care s-a
realizat unificarea Codului Penal și a Codului Civil, dar și cum a
apărut noul Cod Comercial Român, subliniind astfel progresul
juridic realizat în România.
„Momentul care a marcat în mod semnificativ opera de unificare a
legislației de pe teritoriile românești reîntregite a fost reprezentată
înfăptuirea efectivă în anul 1925 prin legea Consiliului Legislativ ale
cărei atribuții au fost fixate prin Constituția din 1923, unde în articolul
76 se stabilea citez „Se înființează Consiliul legislativ al cărui menire
este să ajute în mod consultativ la facerea și coordonarea legilor
emanând fie de la puterea executivă, fie din inițiativa parlamentară, cât
și la întocmirea regulamentelor generale de aplicare a legilor”.

Avocat dr. Gheorghe Florea, președintele Uniunii
Naționale a Barourilor din România, a ținut o prelegere pe baza
lucrării științifice Unificarea organizării avocaturii prin crearea
Baroului României Mari, care a cuprins descrierea celor mai
importante evenimentelor care au contribuit la unificarea
organizării avocaturii. Acesta a mărturisit și faptul că, în urma
analizării arhivelor, a identificat participanții de la Marea Adunare
Populară din Transilvania.
„După ce am editat anul acesta o monografie, de circa 600 de pagini, în
care este prezentată toată contribuția avocaților din Banat și
Transilvania la realizarea Marii Uniri, am identificat peste 60% dintre
participanți la Marea Adunare Populară din Transilvania de la 1
decembrie”.

Prof. univ. dr. Mircea Duțu, Directorul Institutului de
Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” a susținut lucrarea
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Știința dreptului și cultura juridică românească în ultimul secol.
Acesta a dorit prin lucrarea sa să prezinte cum stau lucrurile din
punct de vedere juridic, iar pentru a realiza acest lucru a prezentat
în materialul său o serie de întrebări și răspunsuri pentru domeniul
în cauză. În încheiere, prof. univ. dr. Mircea Duțu a îndrumat
ascultătorii să nu privească justiția din puncte de vedere politic, ci
din perspectiva a ceea ce au realizat deja juriștii, și anume Marea
Unire.
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