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I. EXPERIENŢE ISTORICE DE REDRESARE
POST-CRIZĂ
PROVOCĂRILE PANDEMIILOR VIRALE
CU TRANSMITERE RESPIRATORIE:
DE LA VARIOLĂ LA COVID-19
Mariana Carmen CHIFIRIUC*
Camelia MIHĂESCU**
Grigore MIHĂESCU1***
CHALLENGES OF RESPIRATORY VIRAL PANDEMICS:
FROM SMALLPOX TO COVID-19
(Abstract)
Infectious diseases are still in the top of mortality and morbidity causes
globally. Currently, we are witnessing the emergence and re-emergence of infectious
agents, as a consequence of many factors, among which the vaccine hesitancy,
antibiotic resistance, global climate changes influencing the spread of certain
pathogens or their vectors. The world's population growth, globalization and
increasing proximity to animal reservoirs are risk factors for the emergence of new
pandemics. Of all infectious threats, zoonotic diseases are the most problematic
today, because animal pathogens can pass from their animal hosts to human, causing
transmissible infections, such as the coronavirus SARS-CoV-2 (Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus 2), the agent of COVID-19 pandemic. In the
context of a permanent epidemiological risk, it is imperative to raise the awareness
of the need to improve the surveillance capacity, the real-time reporting of individual
cases and outbreaks and to increase the availability of rapid and accessible
diagnostic tests. The most effective pandemic control measures remain the
epidemiological surveillance, limitation of inter-human contact or with animal
infection reservoirs and vaccination, whenever available. However, the
implementation of these prevention measures remains a permanent challenge and
requires good communication and collaboration at the level of the large population.
Keywords: pandemic; epidemiology; virus; respiratory transmission;
smallpox; influenza; SARS-Cov-2.
*

Profesor, Facultatea de Biologie, Institutul de Cercetare al Universităţii din Bucureşti.
Doctor, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti.
***
Profesor, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti.
**
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Introducere
De-a lungul istoriei, omenirea s-a confruntat cu un şir impresionant de
epidemii şi pandemii, resimţite, pe bună dreptate, ca adevărate calamităţi şi
consemnate adesea în documentele vremii, multe dintre acestea, însă, pierdute. În
absenţa cvasitotală a mijloacelor terapeutice, numărul victimelor, raportat la
populaţie, a atins cifre impresionante, ceea ce a condus, uneori, la depopularea unor
teritorii şi chiar au schimbat cursul istoriei. Unul dintre exemplele cel mai des citate
este cel al ciumei bubonice sau septicemice, supranumită „moartea neagră”. Produsă
de bacteria Yersinia pestis, această boală a omorât, după diferite estimări o treime din
populaţia Europei, Asiei şi Africii în a doua jumătate a secolului al XIV-lea şi a
persistat în focare sporadice pentru încă 200 de ani1.
Odată cu progresul cunoaşterii a fost demonstrată implicarea unor agenţi
infecţioşi în producerea unei serii de boli cronice (meningite, encefalite, scleroza în
plăci, diabet, sindromul oboselii cronice, rectocolită hemoragică, boala Wipple,
sindromul Guillain-Barré)2.
Schimbările globale au modificat arealul de răspândire a anumitor agenţi
patogeni sau al vectorilor mecanici sau biologici al acestora (ţânţari, căpuşe, purici,
păsări, rozătoare etc.), în timp ce patogenii animali au trecut de la gazdele lor
obişnuite, reprezentate de diferite specii de animale la om, generând astfel apariţia
unor infecţii, dintre care unele cu potenţial pandemic, aşa cum este şi cazul
coronavirusului SARS-CoV-2, agentul pandemiei COVID-19.
În ciuda faptului că, odată cu descoperirea vaccinurilor şi ulterior, a
antibioticelor, multe dintre maladiile infecţioase au putut fi eradicate, eliminate sau
limitate, acestea rămân şi în prezent în topul primelor 5 cauze de mortalitate la nivel
global; astfel, infecţiile de tract respirator inferior au reprezentat a patra cauză de
mortalitate la nivel global în 2019, fiind responsabile de aproximativ 2,6 milioane de
decese3. Sunt descoperiţi noi agenţi infecţioşi, în timp ce dintre cei vechi s-au selectat
tulpini cu contagiozitate mare sau cu un nivel înalt de virulenţă sau rezistenţă, care
generează infecţii greu sau imposibil de tratat4.
Noţiuni generale privind bolile infecto-contagioase: caracteristici, condiţii
de apariţie, evoluţie
Cunoscute încă din Antichitate, bolile infecţioase sunt produse de diferite
virusuri, microorganisme (bacterii, fungi, protozoare) sau toxine ale microorganismelor şi au câteva caracteristici comune: pot determina o imunitate specifică de
durată variabilă; organismul bolnav sau purtătorii asimptomatici pot deveni sursa de
îmbolnăvire a indivizilor sănătoşi; sunt specifice, în sensul în care aceeaşi maladie
este produsă întotdeauna de acelaşi agent cauzal, deşi forma clinică a bolii se poate
1

Rasmussen et alia, 2015; Mackowiak, 2021.
William, 2003; Mihăescu, Chifiriuc, 2013.
3
Cf. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death (accesat la 27.04.2021).
4
Bhutta et alia, 2014 şi https://www.who.int/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019
(accesat la 27.04.2021).
2
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prezenta sub aspecte variate; în general au evoluţie rapidă, ca rezultat al posibilităţii
de transmitere de la un organism la altul (contagiozitate) şi indice mare de morbiditate şi mortalitate5.
Condiţiile apariţiei unui proces infecţios
Pentru iniţierea unui proces infecţios la o gazdă sensibilă sunt necesare mai
multe verigi, care reprezintă domeniul de studiu al epidemiologiei: prezenţa unui
rezervor sau izvor de infecţie (care asigură perpetuarea agenţilor infecţioşi în natură,
prin intermediul diferitelor specii animale animale sau sălbatice sau ale apei, solului
etc., de unde se diseminează şi contaminează alte organisme), precum şi a unor căi de
eliminare, transmitere şi de pătrundere în organismul sensibil. De cele mai multe ori,
rezervorul de infecţie6 este reprezentat de om sau diferite specii de animale. Microorganismele şi virusurile care infectează doar gazdele animale produc infecţii
transmisibile denumite zoonoze, cele care infectează exclusiv omul produc antroponoze (variola, varicela, oreionul, poliomielita, gripa, hepatitele, dizenteria bacteriană,
febra tifoidă, tusea convulsivă, scarlatina, difteria, sifilisul, gonoreea, lepra). Bolile
infecţioase comune omului şi animalelor se numesc antropozoonoze şi au ca izvor de
infecţie animale domestice sau sălbatice: câinele – pentru rabie, bovinele – pentru
vaccină, bruceloză, tuberculoză; şobolanul – pentru salmoneloze, leptospiroze;
păsările – pentru encefalite virale etc.7
Controlul epidemiologic al agentului patogen transmis de animalele sălbatice
este foarte dificil, deoarece agentul infecţios nu poate fi eliminat total. Purtătorii sunt
foştii bolnavi care s-au imunizat şi nu mai prezintă simptome clinice, dar care,
eliminând pentru diferite perioade de timp agentul patogen din organism, pot
transmite infecţia la organismele receptive. Principalele căi de eliminare şi, respectiv,
de intrare a agenţilor patogeni sunt cea intestinală (febrele tifoide şi paratifoide,
dizenteria, holera, toxiinfecţiile alimentare, hepatita A, poliomielita) şi cea respiratorie (difteria, tusea convulsivă, rujeola, variola, varicela, oreionul, gripa, guturaiul).
Prin intermediul secreţiilor nazofaringiene şi bucale, proiectate în timpul tusei,
strănutului, vorbirii, omul bolnav sau infectat răspândeşte în jur o masă fină de
aerosoli constituiţi din picături microscopice de secreţii încărcate cu agenţi patogeni,
care îşi păstrează infecţiozitatea pentru perioade variabile de timp, ataşate de
particulele inerte. Agenţii infecţioşi pot fi de asemenea eliminaţi din organismul
infectat prin răni şi supuraţii, urină, secreţia lactată sau prin intermediul unui artropod
hematofag care se hrăneşte cu sângele infectat (tifos exantematic, ciuma, encefalitele
virale, malaria) sau pe cale iatrogenă (prin intermediul instrumentarului medical) –
hepatitele virale cronice, sifilis 8.
5

Chifiriuc et alia, 2011.
Infecţia (lb. latină inficere – otravă) reprezintă totalitatea proceselor biologice care se desfăşoară în
organismul uman sau animal, ca urmare a pătrunderii şi multiplicării agenţilor patogeni (gr. pathos –
boală, suferinţă; gr. geneia, fr. génie – născut, produs al). Cf. Chifiriuc et alia, idem.
7
Lazăr, 2017.
8
Chifiriuc et alia, 2011.
6
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Evoluţia procesului infecţios
Infecţia poate evolua inaparent, fără simptomatologie clinică (infecţia tuberculoasă inaparentă) sau aparent, cu manifestări clinice, succedate într-o anumită
secvenţă: incubaţie, debut, perioada de stare şi convalescenţa9.
Din punct de vedere epidemiologic, maladia infecţioasă poate evolua pe mai
multe niveluri de extindere spaţio-temporală şi incidentală: i) evoluţia sporadică
semnifică apariţia cazurilor izolate de îmbolnăvire, atât în timp, cât şi în spaţiu;
ii) evoluţia endemică este definită prin apariţia cazurilor relativ rare de infecţie, care
se menţin numeric constante într-o colectivitate şi care apar cu relativă regularitate,
de obicei sezonier, la intervale variabile de timp. Majoritatea indivizilor populaţiei
sunt imunizaţi şi, deci, indemni faţă de agentul infecţios; iii) evoluţia epidemică,
caracterizează evoluţia rapidă a unei infecţii într-un interval scurt de timp, cu un
număr mare de cazuri clinice într-o colectivitate (cămin, cazarmă, sat, zonă, ţară,
regiune). Sunt cunoscute şi studiate epidemiile de ciumă, gripă, rujeolă, scarlatină;
iv) evoluţia pandemică (pan = tot; demos = populaţie, mulţime de oameni) este aceea
în care maladia infecţioasă se extinde foarte rapid pe un teritoriu foarte larg (ţări,
continente), cu un număr foarte mare de cazuri clinice10. Este caracteristică infecţiilor
virale (de exemplu, infecţia gripală) şi este favorizată de mijloacele de deplasare
rapidă, la distanţe foarte mari.
O boală endemică larg răspândită, cu număr relativ constant de cazuri
înregistrate diferite regiuni, nu reprezintă o epidemie. Sunt de asemenea excluse din
categoria pandemiilor recurenţele sezoniere de gripă, care apar simultan în regiuni
extinse ale globului dar nu sunt rezultatul transmiterii şi răspândirii aceleiaşi tulpini
de virus. Severitatea unei pandemii este evaluată după numărul de cazuri fatale, cu
toate că, de cele mai multe ori, numărul acestora s-a evaluat cu un grad înalt de
aproximare şi, de regulă, a fost supraevaluat. Un parametru de bază al infecţiozităţii,
care arată numărul indivizilor susceptibili la infecţie care pot fi infectaţi de fiecare
persoană bolnavă în cazul unei epidemii este determinarea ratei de reproducere
(R0 sau R naught). Cea mai contagioasă infecţie este cea produsă de virusul rujeolic,
o persoană infectată putând transmite virusul la alte 9-18 persoane, în comparaţie cu
virusul influenza, la care R0 este 1.5 sau SARS-Cov-2 (R0= 2,8-3.9).
Faţă de un agent patogen, absent în mod obişnuit dintr-un areal, populaţia
poate fi foarte susceptibilă. La primul contact cu populaţia receptivă, agentul patogen
declanşează o epidemie explozivă, dar, odată cu instalarea stării de imunitate
specifică, incidenţa maladiei scade. De regulă, în cazul epidemiilor, infecţiile apar la
grupa de vârstă lipsită de protecţie imunitară sau cu imunitate scăzută, variază ca
9

i) Incubaţie (perioadă lipsită de simptome clinice, în care agentul infecţios se localizează şi se
multiplică la nivelul anumitor ţesuturi); ii) debut (cu manifestări nespecifice-febră, cefalee, frisoane,
dureri musculo-articulare, declanşat în momentul în care numărul de agenţi infecţioşi şi cantitatea de
factori de virulenţă au atins un nivel critic; iii) perioada de stare, în care apar simptomele clinice
caracteristice, ce ating amplitudinea maximă (poate surveni decesul); în această perioadă organismul se
imunizează, iar agentul infecţios este eliminat (dacă organismul nu se sterilizează sub acţiunea factorilor
imunitari, apare o infecţie cronică); iv) convalescenţa (perioada de timp necesară organismului pentru
a-şi reface echilibrul anterior infecţiei). A se vedea Lazăr, 2017.
10
Aceste aspecte sunt prezentate pe larg în Chifiriuc et alia, 2011 şi Lazăr, 2017.

10

severitate, nivelul cel mai ridicat de mortalitate înregistrându-se, de regulă, în rândul
vârstnicilor sau al altor grupe de risc. Dacă agentul patogen îşi modifică
caracteristicile, epidemia evoluează şi într-o populaţie imunizată, deoarece, faţă de
noile variante antigenice, populaţia nu posedă anticorpi specifici. În general,
pandemiile virale sunt produse de un virus nou, în al cărui genom s-a produs o
modificare amplă. Epidemiile sunt condiţionate de standardul de viaţă al comunităţii.
În ultimii 100 de ani, după introducerea terapiei cu antibiotice (mijlocul anilor ’40 ai
secolului trecut), nu s-au mai înregistrat epidemii bacteriene, dar cele virale au
continuat să se succeadă la intervale de câteva decenii. Impactul lor a rămas esenţial
nu doar la nivelul structurilor de sănătate publică şi al strategiilor medicale şi de
cercetare, ci şi în ceea ce priveşte tiparele culturale şi mentale11.
Provocări vechi şi noi în controlul pandemiilor
Carantinarea
Una dintre primele măsuri de gestionare a pandemiilor a fost carantinarea,
introdusă în secolul 14, pentru protejarea de plăgi epidemice a oraşelor de coastă.
Autorităţile portuare precaute au cerut navelor care veneau din porturile infectate, în
Veneţia, să rămână ancorate 30-40 de zile (it. quaranti giorni – de unde, termenul
„carantină”) înainte de acostare12. În cursul pandemiei COVID-19 a fost aplicată
măsura de cordon sanitar, folosită după pandemia de gripă din 1918, care constă în
imobilizarea întregii populaţii de la nivelul zonelor în care au izbucnit focare epidemice
şi impunerea restricţiei de a părăsi zona, pentru a stopa răspândirea unei boli13.
Analiza profilurilor de răspândire geografică a epidemiilor a permis implementarea unor măsuri de supraveghere epidemiologică a maladiilor infecţioase contagioase, care presupuneau identificarea originii focarului şi, ulterior, întreruperea
lanţului de transmitere. Prima analiză de acest tip a fost realizată în Londra, în timpul
unei epidemii de holeră (infecţie bacteriană produsă de Vibrio cholerae), de către
John Snow (1854), care a decis să înregistreze pe hartă răspândirea cazurilor; în acest
fel, cercetătorul a relevat aglomerarea cazurilor în jurul unei pompe de alimentare cu
apă contaminată14.
Vaccinurile
Un rol esenţial în combaterea agenţilor infecţioşi cu potenţial pandemic l-au
avut şi îl au vaccinurile. Vaccinurile sunt produse biologice care conţin bacterii vii cu
virulenţă atenuată, bacterii omorâte, toxine modificate (anatoxine), virusuri infecţioase, dar cu virulenţă atenuată, respectiv virusuri inactivate şi care, introduse pe o
cale adecvată în organismul uman sau animal, stimulează reactivitatea imunitară,
generând o stare de protecţie temporară faţă de agentul infecţios din care au fost
preparate. Preparatul vaccinal trebuie să fie eficient, adică să inducă un răspuns imun
11
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protector, a cărui memorie să se păstreze în timp şi, pe de altă parte, să prezinte un
grad înalt de siguranţă, adică să nu determine efecte secundare defavorabile. Administrarea unui vaccin se face pe baza unei strategii bine definite. Scopul vaccinării
poate fi eradicarea (dispariţia agentului patogen, consecutiv acţiunii de vaccinare),
eliminarea (dispariţia manifestărilor clinice, deşi agentul patogen se păstrează în
populaţia umană sau animală) sau limitarea (controlul unei maladii infecţioase până
la un nivel la care nu mai reprezintă o problemă de sănătate publică).
De-a lungul timpului, au fost acumulate observaţii empirice referitoare la
faptul că vindecarea unor maladii infecţioase foarte grave, precum variola, era
urmată de o stare de rezistenţă permanentă la reinfecţie sau cel mult de forme uşoare
de îmbolnăvire. Plecând de la aceste observaţii, s-a trecut la infectarea artificială a
persoanelor sănătoase în scopul declanşării unei îmbolnăviri uşoare, care să instaleze
starea de imunitate, prin inhalarea mojaratului de cruste uscate, recoltate de la cei
trecuţi prin boală (procedeu denumit variolizare, introdus în Anglia de Lady Mary
Wortley Montegue în primele decade ale secolului al XVII-lea, care s-a practicat o
perioadă, cu toate riscurile îmbolnăvirii cu severitate necontrolată, datorită cantităţii
mari de virus inhalat)15. Ulterior s-a utilizat pentru imunizarea antivariolică un
preparat recoltat din leziunile pustulare de pe ugerul vacilor infectate cu virusul care
produce vaccina (cowpox), un virus asemănător virusului variolei (smallpox). Acest
preparat a fost obţinut şi utilizat de fermierul englez Benjamin Jesty (1774). Acesta a
observat că fermierii care se infectează cu virusul vaccinei devin rezistenţi la infecţia
cu virusul variolei. Nu se ştie dacă medicul veterinar Edward Jenner (1796) a făcut
aceeaşi observaţie sau a preluat ideea lui Jesty, dar, după ce a suferit o infecţie variolică
gravă la vârsta de 7 ani, Jenner, a introdus ulterior, ca medic, vaccinarea variolică16.
Variola este până acum singura viroză controlată şi eradicată prin vaccinare globală.
Succesul cu privire la eradicare are două explicaţii: virusul nu are rezervor animal
natural şi este un virus cu genom ADN, mult mai stabil din punct de vedere genetic.
Ultimele cazuri de îmbolnăvire s-au înregistrat în anii 1978-79. Calea de abordare a
lui Jenner pentru obţinerea preparatelor virale utilizabile ca vaccinuri umane este
folosită şi în prezent, implicând utilizarea unor virusuri de la mamifere sau de la
păsări, înrudite antigenic cu diferite virusuri umane. Noile vaccinuri obţinute pe calea
clasică a lui Jenner se sprijină pe tehnicile de genetică virală şi biologie moleculară.
De exemplu, virusul vaccinal este utilizat în prezent pentru obţinerea, prin tehnicile
de inginerie genică, a unor vaccinuri recombinate, capabile să exprime genele care
codifică pentru un anumit antigen viral faţă de care se doreşte obţinerea imunizării
(virusul hepatitei B, virusul turbării, virusurile herpetice, virusul SARS-CoV-2)
inserate în genomul lor.
Louis Pasteur a fundamentat ştiinţific practica producerii şi utilizării vaccinurilor. Denumirea de „vaccin” dată de Pasteur, în amintirea produsului recoltat de
Jenner din leziunile de pe ugerul vacilor infectate cu virusul cowpox s-a păstrat pentru
toate produsele folosite în practică, pentru a crea o stare de rezistenţă preventivă faţă
15
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de eventualul contact cu agentul patogen. L. Pasteur a demonstrat că proprietăţile
biologice (patogenitatea şi virulenţa) ale bacteriilor şi virusurilor patogene nu sunt
fixe. În anumite condiţii, aceste proprietăţi se pot diminua prin anumite artificii de
tehnică, aşa încât un agent virulent care de regulă determină o infecţie mortală, poate
fi transformat într-un agent care produce o infecţie uşoară, fără semne clinice, dar
creează o rezistenţă foarte solidă17.
Antibioticele
În ceea ce priveşte antibioticele, chiar dacă se poate spune că acestea au salvat
sute de milioane de vieţi în ultimii 80 de ani, de când au fost introduse în clinică,
succesul fără precedent al antibioterapiei, la sfârşitul anilor ‘60, a condus la o
concluzie pripită în comunitatea ştiinţifică, aceea că „...este timpul să închidem
cartea despre bolile infecţioase şi să declarăm câştigat războiul împotriva ciumei”18.
Emergenţa şi diseminarea bacteriilor patogene rezistente, însă, simultane cu utilizarea nejudicioasă a antibioticelor, atât pentru tratamentul infecţiilor umane, cât şi în
sectorul veterinar (de multe ori ca aditivi alimentari pentru prevenirea infecţiilor) şi
agricol a făcut ca această mare descoperire a secolului al XX-lea să îşi piardă rapid
eficacitatea, rezistenţa la penicilină fiind semnalată la scurt timp de la utilizarea
penicilinei pentru tratarea soldaţilor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial19.
Rezistenţa la antibiotice a devenit astfel una din cele mai mari ameninţări pentru
sănătatea publică, tendinţa fiind crescătoare. Datele privind frecvenţa tulpinilor
bacteriene rezistente la antibioticele de ultimă linie în ţările europene participante la
programul EARS (European Antimicrobial Resistance Surveillance)20 evidenţiază
faptul ca România ocupă de cele mai multe ori primele locuri printe ţările europene
în ceea ce priveşte magnitudinea fenomenului antibiorezistenţei. Pe de altă parte,
bolile infecţioase care fuseseră controlate în trecut prin administrarea vaccinurilor au
cunoscut o recrudescenţă în ultimul deceniu, mai ales pe fondul emergenţei curentului anti-vaccinist, ce tinde să pericliteze tot mai mult practica vaccinării21.
Epidemii şi pandemii virale cu cale de transmitere respiratorie
Pandemiile de variolă
Pandemiile de variolă au făcut de-a lungul timpului circa 300 milioane de victime.
Agentul infecţios este un poxvirus (smallpox), care produce o erupţie (rash) sistemică, febrilă, după o perioadă de incubaţie de 10-14 zile. După incubaţie, în 1-2 zile
se produce erupţia pe mucoasa bucală, faţă, extremităţi şi mai puţin pe trunchi.
Leziunile fac crustă şi cad la aproximativ 14 zile. Variola majoră are o mortalitate de
30%, iar cea minoră, de 1%22. Mai mult de jumătate dintre supravieţuitori rămân cu
17
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cicatrice pe tegumentul feţei. Variola este una dintre cele mai problematice boli
infecţioase transmisibile din istoria omenirii. Diseminarea bolii a fost corelată cu
creşterea şi mobilitatea populaţiei globului.
Originea virusului nu este elucidată, dar cele mai vechi dovezi istorice
evidenţiază prezenţa acestei boli în Egiptul antic, unde s-au descoperit mumii din
perioada 1580-100 î.Ch. care prezentau cicatricile caracteristice (inclusiv mumia lui
Ramses al V-lea, păstrată în muzeul din Cairo23; primele menţiuni în documentele
scrise despre variolă în Egipt au fost făcute de Aaron din Alexandria în 622 î.Ch. 24,
în timp ce prima descriere clinică aparţine medicului persan Al-Razi, în 910 î. Ch.25.
Introducerea bolii în Europa s-a produs cel mai probabil în timpul războaielor şi
invaziilor hunice şi ulterior, maure. Cu toate că ipoteza este încă dezbătută, se consideră că virusul smallpox ar fi putut fi una dintre cauzele posibile ale aşa-numitelor
Pesta din Atena (din timpul războaielor peloponesiace, 430 î.Ch.) şi Pesta antonină
(155-180), care au făcut milioane de morţi şi au avut numeroase consecinţe în plan
social şi politic. În cazul pestei antonine, istoricii cred că virusul a fost adus de
soldaţii romani, după războiul cu parţii din Orientul Mijlociu26. Epidemia a pus capăt
unei perioade de peste 200 de ani de Pax Romana, timp în care imperiul a cunoscut
apogeul puterii. După anul 180, au apărut numeroase zone de instabilitate (războaie
civile), accentuate de invaziile barbare27. Între secolele al XI-lea şi al XIII-lea,
variola a fost răspândită de cruciaţi în Europa, iar la sfârşitul secolului al XV-lea şi
începutul secolului al XVI-lea, boala a fost introdusă în Lumea Nouă, odată cu expediţiile conchistadorilor spanioli şi portughezi, dar şi prin intermediul sclavilor aduşi
din Africa de Vest. Alături de rujeolă, tuse convulsivă, varicelă, ciumă bubonică,
tifos şi malarie, variola reprezintă un model de studiu pentru evoluţia pandemică şi
consecinţele dezastruoase pe care le poate produce un agent infecţios nou, atunci
când aceasta pătrunde într-un alt areal geografic şi afectează populaţii neimunizate
(câteva milioane de morţi, depopularea sau chiar dispariţia anumitor populaţii
indigene din America Precolumbiană)28.
Pandemiile gripale sunt produse de virusuri gripale care au un genom ARN
segmentat (8 segmente pentru cele de tip A şi B, şi 7 segmente pentru cele de tip C).
Prin reasortarea acestor segmente, rezultă noi variante antigenice. Virusurile gripale
au cele mai înalte rate de mutaţie, în urma cărora rezultă diferite variante antigenice.
Variantele antigenice limitate nu determină epidemii.
Pandemiile de gripă sunt produse numai de subtipurile de virus A (pentru că au
rezervor animal), al căror genom se reasortează cu genomul virusurilor infecţioase
pentru păsări. Subtipurile de virus A infecţioase pentru om, infectează de asemenea
porcul şi păsările, în special pe cele acvatice. Condiţia reasortării genomice este ca
cele două tulpini virale (umană şi aviară) să infecteze simultan aceeaşi celulă.
23
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Creuzetul reasortării este reprezentat de celulele tractului respirator al porcului,
infectat concomitent de virusurile umane şi aviare.
Cele 4 pandemii majore ale secolului XX produse de virusul gripal de tip A au
fost: i) gripa spaniolă (1918), a cărei origine este controversată: China, oraşul
Kansas (SUA) sau Etaples (Franţa). Majoritatea opiniilor consideră că virusul a fost
adus de muncitorii chinezi în Europa. A fost prima pandemie produsă de H1N1, un
virus al cărui genom s-a reasortat cu genomul unui virus aviar în tractul respirator al
porcului, de unde a trecut la om. Spania, neutră în Primul Război Mondial, nu a
cenzurat sever presa, astfel încât serviciile de telefonie au raportat-o în 1918 şi de
aici i s-a atribuit numele de „gripa spaniolă”. Neobişnuit de virulentă, pandemia a
dispărut complet după 18 luni, în aprilie 1919. În primele 6 luni au murit 50 de
milioane de oameni29, dar numărul total al victimelor depăşeşte 100 de milioane;
multe ţări nu au înregistrat victimele (URSS postrevoluţionară), în Africa subsahariană au murit circa 1,5 milioane de persoane, iar în India a dispărut o generaţie
întreagă (17 milioane)30. Epidemiile de gripă fac victime, de regulă, la cei doi poli ai
vârstelor, dar gripa spaniolă a ucis mai mulţi tineri31. Alte opinii afirmă că virusul
n-ar fi fost mai virulent decât tulpinile pandemiilor anterioare, dar condiţiile specifice
perioadei au creat terenul favorabil propagării virusului şi expresia potenţialului
virulent: malnutriţia, igiena precară amplificate de războiul recent încheiat, au
aglomerat aşezămintele medicale şi au favorizat suprainfecţiile bacteriene32.
În 1918, vaccinurile şi antibioticele eficiente pentru prevenirea gripei şi
tratarea pneumoniei bacteriene secundare erau încă la zeci de ani distanţă, virusurile
gripale fiind izolate în perioada 1933-1936, iar primele vaccinuri antigripale fiind
disponibile în perioada 1942-194533. Este cunoscut faptul că epiteliul tractului
respirator, după infecţia virală exprimă un grad înalt de sensibilitate la infecţiile
bacteriene, care amplifică patologia. În absenţa antibioticelor, cele mai multe decese
s-au datorat probabil suprainfecţiilor bacteriene. Persoanele care se îmbolnăveau
utilizau remedii sau medicamente ineficiente, iar unii medici prescriau consumul de
alcool ca mijloc de prevenire a infecţiilor. Eforturile de combatere a focarelor s-au
bazat în esenţă pe intervenţii non-farmaceutice cum ar fi carantina, închiderea
şcolilor, interzicerea adunărilor publice şi prevenirea infecţiilor, cu ajutorul măştilor
faciale din tifon, eficiente în prevenirea infecţiilor bacteriene, dar cu pori de diametru
prea mare pentru a putea opri trecerea virusurilor, care au dimensiuni mult mai mici
decât bacteriile. Cu toate limitările, aceste măsuri au condus la reducerea semnificativă a mortalităţii34. Foarte important până în perioada actuală, s-a constatat de
asemenea că renunţarea prematură la aceste intervenţii a condus la accentuarea
valului pandemic. Gripa spaniolă rămâne cea mai severă pandemie înregistrată din
29
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istorie, care a arătat în acelaşi timp necesitatea şi urgenţa îmbunătăţirii sănătăţii
publice, ceea ce a condus la progrese importante în cercetarea biomedicală, planificarea sănătăţii publice şi eforturile de cooperare internaţională.
Astfel, la venirea celei de-a doua pandemii, care a urmat după aproape 40 de ani,
ţările au fost mult mai bine pregătite35; ii) gripa asiatică (1957), cauzată de H2N2 a
început în Hong Kong şi s-a răspândit în China – SUA – Anglia (1,4 milioane de
morţi). Al doilea val al pandemiei (1958) a provocat 1,1 milioane de decese. Noul
virus H2N2 a rezultat prin reasortare genomică între virusul gripal aviar şi uman.
Rata mai scăzută de mortalitate poate fi explicată prin faptul că pandemia a fost
precedată de descoperiri medicale importante, respectiv descoperirea penicilinei în
1929, care a făcut posibil tratamentul infecţiilor bacteriene supra-adăugate şi confirmarea etiologiei virale a infecţiei gripale, în anul 1931, ceea ce a permis canalizarea
eforturilor în direcţia dezvoltării unor metode adecvate de diagnostic şi prevenţie,
inclusiv prin vaccinare. Mai mult, în anii ’40 ai secolului trecut, secţiile de terapie
intensivă au fost dotate cu sisteme de ventilaţie artificială, care au permis gestionarea
cazurilor clinice severe; iii) gripa Hong Kong (1968-1970), pandemie cu epicentrul în
Hong Kong, produsă de H3N2, a provocat între 500.000 şi 2 milioane de victime36.
Controlul extinderii pandemiei s-a realizat printr-o combinaţie de măsuri constând în
vaccinare, spitalizarea cazurilor complicate şi administrarea antibioticelor pentru
tratamentul pneumoniei secundare cu etiologie bacteriană. Din păcate, în majoritatea
ţărilor, vaccinurile au fost disponibile după ce valul pandemic a atins apogeul. Ulterior,
dezvoltarea tehnologiei digitale a permis utilizarea la scară largă a programelor de
modelare a evoluţiei pandemiei. În 1952, OMS a înfiinţat Sistemul global de supraveghere şi răspuns la gripă, pentru a facilita raportarea şi monitorizarea infecţiilor
gripale în întreaga lume. Odată cu înfiinţarea FluNet în 1996, informaţiile au devenit
disponibile pentru public aproape în timp real. Această reţea monitorizează tulpinile
de virus gripal care circulă în populaţia umană în diferite zone geografice, accelerând
dezvoltarea şi stocarea vaccinurilor şi acţionând ca sistem de avertizare timpurie.
Sistemul de supraveghere se bazează însă exclusiv pe raportarea cazurilor simptomatice, excluzând infecţiile asimptomatice sau autolimitante, ceea ce conduce la o
subestimare a amplorii epidemiei şi la elucidarea căilor de transmitere37. Mai mult,
apariţia mai multor sisteme de supraveghere a condus la apariţia unor sincope de
comunicare şi coordonare.
La sfârşitul secolului al XX-lea, s-au înregistrat două progrese medicale deosebit
de importante: disponibilitatea vaccinurilor antigripale sigure, cu efecte secundare
minore şi dezvoltarea medicamentelor antivirale (de exemplu, amantadina, zanamivir
şi oseltamivir, care pot fi eficiente în prevenirea infecţiei, precum şi pentru reducerea
severităţii şi duratei infecţiei, în special dacă sunt administrate în primele 48 de ore
de la debutul simptomelor)38. Pe de altă parte, progresele tehnologice şi cooperarea
35
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economică internaţională au condus la creşterea fără precedent a mobilităţii de
persoane şi bunuri peste graniţe, călătoriile cu avionul devenind din ce în ce mai
populare după anii 1970. Astfel, în momentul apariţiei gripei porcine în 2009,
conexiunea şi mobilitatea globală ajunseseră la o cu totul altă scară decât în timpul
pandemiilor anterioare, dovedindu-se a avea implicaţii importante pentru apariţia,
răspândirea, impactul şi supravegherea pandemiei următoare; iv) gripa porcină
(2009-2010), cea de-a doua pandemie al cărei agent etiologic a fost H1N1, revenit
după pandemia spaniolă, a izbucnit în statul Veracruz, Mexic, unde a evoluat în trei
valuri (de primăvară, vară şi toamnă) şi s-a răspândit pe tot globul. A durat 19 luni
(ianuarie 2009-august 2010) şi a produs între 700 milioane şi 1,4 miliarde infectări şi
un număr estimat la câteva sute de mii de morţi, majoritatea copii şi, neobişnuit,
adulţi sub 65 de ani39. Deşi cifra minimă de 700 milioane de infectări este mai mare
decât cele 500 milioane ale gripei spaniole, raportate la populaţia totală, aceasta
reprezintă 11-21% din cele 6,8 miliarde, pe când cele 500 de milioane au reprezentat
1/3 din populaţia vremii, de 1,4 miliarde. OMS a raportat 18449 de decese confirmate de laborator la nivel global, deşi modelele matematice sugerează că mortalitatea
efectivă asociată cu gripa s-a situat între 151.700 şi 575.400, ceea ce înseamnă de opt
până la treizeci de ori numărul cazurilor confirmate în laborator40.
H1N1 a rezultat dintr-o triplă reasortare genomică a tulpinilor de virus porcin,
aviar şi uman, combinat cu un virus gripal porcin euroasiatic şi de aici a primit
denumirea de gripă porcină. Virusul porcin originar în Asia a infectat omul şi a ajuns
în America de Nord. Măsurile de limitare a pandemiei au constat într-o combinaţie
de intervenţii farmaceutice şi non-farmaceutice (închiderea şcolilor, respectarea
recomandărilor privind igiena mâinilor, autoizolare, tratament antiviral pentru cazuri
suspecte şi profilaxia în masă prin vaccinare). În Canada, vaccinul anti-H1N1 a fost
aprobat după aproximativ şase săptămâni după izbucnirea celui de-al doilea val şi a
fost utilizat pentru cel mai mare program de imunizare în masă din istoria naţiunii,
guvernul federal investind iniţial 400 de milioane de dolari pentru a cumpăra
cincizeci de milioane de doze de vaccin41.
Toate cele 4 pandemii de gripă (1918, 1957, 1968, 2009) au fost produse de
virusuri noi al căror genom a rezultat prin fenomenul de reasortare genomică. La
păsări, virusurile se multiplică preferenţial în celulele tractului intestinal, dar şi în
tractul respirator, fără semne clinice şi sunt eliminate în cantităţi mari, prin fecale şi
prin ciclul fecal-oral, ajungând astfel la mamifere. Virusurile aviare nu infectează
eficient primatele, datorită, în primul rând, specificităţii diferite faţă de receptorii de
pe suprafaţa celulelor. Un exemplu în acest sens este gripa aviară, produsă de un
virus patogen aviar (H5N1), care a infectat în intervalul 1997-2007, milioane de
păsări domestice, dar numai 278 de persoane, dintre care 168 de decese. Este un
exemplu tipic de pandemie provocată de un virus infecţios pentru păsări, care a trecut
la om, dar fiind lipsit de contagiozitate, a avut o arie limitată de diseminare.
39
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Trebuie notat că, dacă între 1700 şi 1889, perioada inter-pandemică medie a
variat între 50-60 de ani, din 1889 aceasta s-a scurtat la 10-40 de ani42. S-a estimat că
izbucnirea unei noi pandemii, cu o rată de mortalitate similară celei din 1918,
raportată la populaţia actuală a globului, ar putea ucide între 74 şi 370 de milioane de
oameni.
Pojarul (rujeola) este o boală transmisibilă care are ca agent etiologic un
paramixovirus şi care poate fi controlată prin vaccinare43. Infecţia produce o imunitate solidă, dar la copiii cu deficienţe ale imunităţii mediate celular, infecţia
evoluează persistent, caz în care virusul poate pătrunde în sistemul nervos central şi
poate determina maladii neurologice: encefalita post-infecţioasă acută demielinizantă, asociată cu reacţia autoimună faţă de mielină şi rareori, panencefalita
sclerozantă subacută (PESS)44. Virusul nu are rezervor natural. Epidemiile de rujeolă
au făcut, la nivel global, peste 200 milioane de morţi în ultimii 150 de ani45. În
absenţa vaccinării, epidemiile sunt frecvente. Pentru controlul infecţiilor cu virusul
rujeolei se administrează vaccinul atenuat (Sabin), pe cale orală sau virusul inactivat
(Salk), injectabil intramuscular. Vaccinul atenuat administrat pe cale orală se
multiplică în ţesutul limfoid al faringelui şi intestinului, în epiteliul tractului
respirator şi gastrointestinal şi induce sinteza anticorpilor protectori din clasa Ig, care
se acumulează în secreţii (sIgA) şi împiedică colonizarea organismului de către
virusul sălbatic. Vaccinarea globală împotriva rujeolei, sub formă de vaccin trivalent
(rujeolă-rubeolă-oreion) sau vaccin divalent (rujeolă-rubeolă) a dus la reducerea
substanţială a cazurilor de rujeolă şi a deceselor asociate, constituind un exemplu de
succes al programelor de vaccinare pe scară largă46. Cu toate acestea, încrederea în
vaccinul împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei a fost zdruncinată de un studiu
publicat în 1998, dar retras ulterior de către jurnal, care a sugerat că vaccinul
provoacă autism, deşi nu există dovezi epidemiologice care să demonstreze această
asociere47. Scăderea acceptării vaccinării a condus la reapariţia unor noi focare de
rujeolă, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul tusei convulsive, în mai multe ţări, în anii
1970-198048. În anul 2000 au murit 777000, din 40 milioane de infectări la nivel
global49.
Pandemia Covid 19 (SARS-CoV-2)
Coronavirusurile au fost descrise iniţial de Tyrell şi Bynoe (1966), la pacienţi
cu infecţii ale tractului respirator superior50, iar ulterior s-a demonstrat că acestea pot
infecta o gamă largă de specii de animale (păsări, porc, civetă de palmier, maimuţe,
pisică, dihor, hamster, câinele enot lilieci). Dintre cele 7 tipuri de coronavirusuri
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infecţioase pentru om, unele produc răceala comună, în timp ce altele pot provoca
infecţii severe şi au potenţial epidemic sau pandemic, respectiv SARS-CoV-1 (gazdă
intermediară posibilă – Civeta civetictis), MERS (originară în Arabia Saudită, gazdă
intermediară posibilă – cămila) şi SARS-CoV-2 (gazdă intermediară posibilăpangolinul)51. Rata de mortalitate a cazurilor de SARS-CoV-2 este de aproximativ
2,2%, spre deosebire de 9,6% în epidemia cu SARS‐CoV-1 şi de 34,4% în epidemia
MERS‐CoV din 2012. Răspândirea infecţiei cu SARS-CoV-2 a atins proporţii
transcontinentale, astfel că la data de 11 martie 2020, după ce trecuse prin 114 ţări,
COVID-19 a fost declarată pandemie de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Virusul
s-a propagat în toată lumea, astfel că până la 27 ianuarie 2021, infectase peste
100 milioane, cu peste 2 milioane de morţi şi cu o rată de diseminare de circa
500.000 cazuri noi/zi.
Transmiterea interumană se realizează în principal prin secreţiile respiratorii
infectate, eliminate prin tuse sau strănut, dar nu sunt excluse alte căi de transmitere,
precum contactul direct sau accidental al mâinilor infectate cu mucoasa cavităţii
orale, nazale, conjunctivale sau transmiterea fecal-orală52. Manifestările severe ale
infecţiei sunt rezultatul activării unui răspuns inflamator exacerbat (furtună
citokinică), care determină leziuni în principal la nivelul ţesutului pulmonar, dar şi la
nivelul tractului digestiv, ţesutului renal, hepatic, aparatului cardio-vascular, care
periclitează viaţa. Starea inflamatorie persistentă asociată cu obezitatea, diabetul,
îmbătrânirea (inflamaging), fumatul, deficitul vitaminei D, bolile inflamatorii
cronice, precum şi insuficienţa renală sau hipertensiunea arterială sunt asociate cu un
prognostic rezervat. Rata de infecţie cu SARS-CoV-2 şi rata de mortalitate sunt mai
ridicate la bărbaţi. Femeile sunt mai puţin sensibile, pentru că sistemul imunitar
înnăscut, dar şi unii factori specifici (hormonii sexuali) ar asigura o protecţie antiinfecţioasă mai bună.
Pentru diagnosticul infecţiei, ARN viral sau antigenele virale se detectează în
probe recoltate din tractul respirator: secreţii nazofaringiene, spută, secreţii de tract
respirator inferior, sânge şi fecale, în timp ce anticorpii specifici se cuantifică din ser.
Strategia larg acceptată pentru gestionarea terapeutică a infecţiei COVID-19 este
4-Anti (anti-viral, anti-şoc, anti-hipoxie şi anti-infecţii secundare) şi 2-echilibrare
(hidro-electrolitică şi acido-bazică)53.
Speranţele umanităţii cu privire la ieşirea din pandemia provocată de SARSCoV-2 sunt strâns legate de administrarea vaccinurilor. Certitudinile privitoare la
eficienţa acestora trebuie însoţite de prudenţă şi de experienţele anterioare. Pe termen
scurt, cel puţin de ordinul câtorva luni, vaccinurile disponibile în prezent, pe bază de
ARNm, foarte probabil vor proteja împotriva infecţiilor asociate cu patologie severă.
Dar măsurile de prevenţie a infecţiei vor trebui păstrate, în mod clar, cel puţin până
când se va ajunge la un procent adecvat de imunizare a populaţiei. În infecţia cu
SARS-CoV-2, efectul protector al anticorpilor trebuie să se manifeste în primul rând
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la nivelul epiteliului tractului respirator54. Un motiv de îngrijorare cu privire la
eficienţa vaccinului îl reprezintă caracterul mutant al acestui virus. Până acum se
raportează numai o creştere a transmisibilităţii inter-umane a noilor tulpini mutante.
O eventuală mutaţie la nivelul genei codificatoare a proteinei S, asociată cu
caracterul înalt transmisibil, ar putea avea însă un impact major, atât asupra eficienţei
vaccinului, ceea ce ar putea conduce la necesitatea prelungirii măsurilor de limitare a
contactelor inter-umane cel puţin la nivelul celor actuale, cât şi psihologic, manifestat
prin pierderea încrederii în obţinerea unui vaccin eficient, care ar putea garanta
stoparea pandemiei. Totuşi, alături de alte măsuri de prevenţie, vaccinul este soluţia
pentru care se depun cele mai mari eforturi, eficienţa acestei metode de profilaxie
fiind dovedită în pandemiile anterioare55.
Pandemia COVID-19 reprezintă o adevărată provocare pentru guvernele din
întreaga lume, indiferent de forma de guvernare şi de politicile de sănătate publică.
Pe lângă povara pentru sistemul sanitar şi sănătatea publică, pandemia actuală a
provocat pierderea a milioane de locuri de muncă, limitarea drastică a posibilităţilor
de călătorie, adoptarea precipitată şi impunerea autoritară a unor stări de urgenţă care
au influenţat calendarul de desfăşurare a unor evenimente publice (demonstraţii,
alegeri etc.), au generat conflicte sociale, apariţia unor teorii ale conspiraţiei şi negări
absurde ale realităţii medicale de către anumite grupuri şi chiar de către liderii
politici56. Astfel, faţă de provocările ştiinţifice şi medicale imediate aduse de
fenomenul pandemic în sine, se adaugă contexte complexe şi realităţi globale extrem
de reactive, aşa cum sunt cel al migraţiilor unor întregi comunităţi sau cel generat de
accesul imediat la informaţii neverificate. Devine, în consecinţă, imperativă orientarea atenţiei nu doar spre componenta ştiinţifică şi de cercetare medicală, ci şi pe
aceea istoric-mentalitară, sociologică sau psihologică. O abordare complexă, multidisciplinară a pandemiilor ar putea genera soluţii eficiente, mai ales în condiţiile
avertismentelor repetate şi puternic fundamentate din partea comunităţii ştiinţifice
privind recurenţa evenimentelor medicale cu profil global.
Concluzii
Contrar presupunerilor din afara domeniului medical, maladiile infecţioase
rămân şi în prezent în topul primelor cinci cauze de mortalitate şi morbiditate la nivel
global. Creşterea populaţiei, globalizarea şi apropierea din ce în ce mai mare de
rezervoarele animale reprezintă factori de risc pentru apariţia şi răspândirea unor
tulpini noi de virusuri, care ar putea genera noi pandemii. În timp ce acum o sută de
ani ar fi durat săptămâni sau luni până când acestea s-ar fi răspândit la nivel global,
în prezent această perioadă s-ar reduce la doar câteva zile. Acest risc crescut
subliniază necesitatea dezvoltării capacităţii de supraveghere a pandemiilor umane şi
zoonotice la nivel global, eficientizarea modalităţilor de raportare a cazurilor
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individuale şi a focarelor, cu furnizarea de informaţii în timp real, care să permită
avertizarea timpurie asupra unei posibile pandemii şi creşterea disponibilităţii testelor
de diagnostic rapide şi accesibile.
Din punct de vedere ştiinţific, cele mai eficiente măsuri de limitare a diseminării agentului infecţios pandemic rămân supravegherea epidemiologică, limitarea
contactelor inter-umane sau cu rezervorul animal de infecţie şi vaccinarea, atunci
când preparatul este disponibil. În mod cert, implementarea acestor măsuri de prevenţie reprezintă o provocare serioasă şi continuă, care necesită o bună comunicare şi
colaborare a comunităţii umane extinse cu autorităţile, precum şi o perspectivă
permeabilă, acordată cu profilul complex al individului şi comunităţilor actuale.
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O ETAPĂ ÎN PROCESUL REORGANIZĂRII ECONOMICE
POSTCOMUNISTE DIN ROMÂNIA:
FORMAREA REGIILOR AUTONOME (1990, 1991)
Valentin MAIER
A PHASE TOWARDS THE PROCESS OF POST-COMMUNIST
ECONOMIC REORGANIZATION IN ROMANIA:
THE ESTABLISHMENT OF “REGII AUTONOME”
(AUTONOMOUS ECONOMIC ENTITIES) (1990, 1991)
(Abstract)
The fall of the communism offered the opportunity for a substantial change in
the fabric of the Romanian society and its components. However, the economic
change could not happen overnight after many decades of a radical different modus
operandi. The economic reorganization was a complex process that demanded a
reasonable amount of time and expertise to carry out. In this process, the
establishments of a legislative framework and institutions were quintessential in
Romania as in any other ex-communist country. This article deals with a phase in
this process: the establishment of “regii autonome” (autonomous economic entities)
from 1990 and 1991 and the according legislative framework. The analysis based on
72 “regii autonome” brings information about these institutions in this economic
restart soon after 1989, focusing on their characteristics like naming, object of
activity, value of patrimony or structure.
Keywords: economic history; postcommunist Romania; legislative framework;
economic reorganization; “regii autonome”.

Căderea regimului comunist în decembrie 1989 a deschis calea unor oportunităţi de relansare a societăţii româneşti la toate nivelurile sale, după perioada dificilă
de dictatură comunistă.
În lunile imediat următoare după decembrie 1989 s-au produs schimbări lente
în economie. Statul, prin care înţelegem instituţiile sale centrale şi locale (Guvernul
şi instituţiile din subordinea sa, precum şi consiliile judeţene), a rămas în controlul
economiei şi a continuat să înfiinţeze şi să finanţeze unităţi economice. Deceniile de
prezenţă autoritară a Statului în economie au influenţat negativ reluarea iniţiativei
private. În plus, modul şi rezultatul primelor măsuri luate de guvernarea postdecem
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bristă (de exemplu, cadrul legislativ) au fost în direcţia tranziţiei economice, dar şi a
menţinerii importanţei Statului în economie, cel puţin pentru o perioadă 1.
În acest context, în cuprinsul acestui articol vom prezenta un moment
important din suita măsurilor întreprinse pe drumul către tranziţia spre o economie de
piaţă de la o economie controlată de Stat, şi anume, formarea regiilor autonome în
anii 1990 şi 1991.
Regiile autonome au fost înfiinţate2 doar în acele domenii de activitate ale
Statului care erau considerate esenţiale. Este interesant să urmărim care erau acestea,
ce regii autonome au fost înfiinţate, ce cuprindeau şi alte caracteristici care ne ajută
să le definim şi să le înţelegem. Caracteristicile regiilor autonome ne vor permite să
surprindem o bună parte din economia României într-un punct de cotitură, fiind
deopotrivă un bilanţ pentru activitatea precedentă anului 1989, un instantaneu
economic şi patrimonial pentru anul 1989, cât şi o viziune de perspectivă asupra
dezvoltării economice ulterioare. Ea nu putea fi realizată decât cu limitările aferente
oricărui plan şi oricărei mişcări inovatoare după ani de modus operandi radical
diferit, care au sfârşit într-o criză economică (care s-a răsfrâns şi pe alte paliere)
generată de sistemul comunist3.
Formarea regiilor autonome în anii 1990 şi 1991 este un subiect de istorie
economică recentă şi, ca multe evenimente desfăşurate după 1989, îşi aşteaptă
istoricii care să se aplece sistematic asupra lui. Până la intrarea în circuitul cercetării
istorice a documentelor de arhivă şi a altor surse, credem că este deja posibilă
prezentarea acestui subiect în anumite limite şi este important să se pună anumite
baze încă de acum, pentru a impulsiona cercetarea în acest domeniu (grăbirea intrării
în circulaţie a mai multor tipuri de surse, dar şi avansarea unor interpretări şi căi de
înţelegere a ceea ce s-a întâmplat). În paginile următoare, pe baza mai multor acte
legislative consultate, în principal hotărârile de guvern (H.G.) emise pentru înfiinţarea regiilor autonome, şi cu ajutorul câtorva lucrări care s-au ocupat de subiect,
chiar dacă uneori tangenţial, vom prezenta această etapă de reorganizare economică
din România.
Legea nr. 15/1990
Calea către schimbări reale în economia românească după 1989 a fost
inaugurată în vara anului 1990, într-un context naţional destul de dificil. Atunci, la
7 august 1990, a fost adoptată Legea nr. 15 privind reorganizarea unităţilor economice
de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, prin care se pornea hotărât în
direcţia separării faţă de vechiul mod de conducere a economiei româneşti4. Pe baza
acestei legi, fostele unităţi economice socialiste (centrale industriale, întreprinderi,
fabrici, uzine, combinate, trusturi sau grupuri industriale) îşi încetau existenţa în
1

Fitzek, Stănescu, 2017; Brateş, 1997: 48-53.
În România au funcţionat regii autonome şi în perioada interbelică (de exemplu, Regia Autonomă a
Porturilor şi Căilor de Comunicaţie pe Apă) (Banabic, 2019: 470). Despre regiile autonome de atunci
vezi şi Epureanu, 2018: 65-67.
3
Ionete, 1993.
4
Adoptarea legii a fost considerată „o primă breşă în sistemul de comandă” (Brateş, 1997: 65).
2
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respectiva formă de organizare, pe măsură ce erau transformate în regii autonome şi
societăţi comerciale (prevederile legii se aplicau şi pentru noile unităţi economice
înfiinţate în lunile de până la adoptarea Legii nr. 15, unele cu denumiri noi, precum
„companie”). Astfel, forma de organizare reprezentată de centralele industriale, care
reunea mai multe întreprinderi, uneori chiar şi grupuri industriale, era abolită
împreună cu relaţiile economice care au fost create între componentele sale. În
schimb, fostele întreprinderi şi forme de organizare similare sau inferioare au
continuat să funcţioneze cu activitate economică, dar în alte condiţii. Ele difereau atât
ca organizare (fie funcţionau de sine stătătoare ca societăţi comerciale pe acţiuni, fie
în cadrul unor regii autonome sau devenind ele însele regii autonome), cât şi ca
principii economice, ţintindu-se „redobândirea competivităţii pe baza structurilor de
proprietatea privată”5.
Deosebirea dintre cele două forme de organizare şi conducere economică,
consta în importanţa domeniilor de activitate pe care urmau să le patroneze. Astfel,
regiile autonome se organizau şi funcţionau în ramurile strategice ale economiei
naţionale, ele fiind şi precizate: „industria de armament, energetică, exploatarea
minelor şi a gazelor naturale, poştă şi transporturi feroviare, precum şi unele domenii
aparţinând altor ramuri stabilite de guvern” (articolul 2).
Regiile autonome erau şi ele de două tipuri: de interes naţional, în atribuţia
Guvernului (fostul „interes republican”, dinainte de 1989) şi de interes local, în
atribuţia prefecturilor sau a Primăriei Municipiului Bucureşti (de exemplu, în
Capitală au fost înfiinţate Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi Regia
Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti).
O altă posibilă clasificare împărţea regiile autonome în cele de interes public
(„pentru satisfacerea unui interes general al societăţii, al membrilor acesteia, toate
activităţile fiind îndreptate spre realizarea acestui interes”) şi cele „comerciale”
(creată cu prioritate pentru a exploata în regim comercial, bunurile de proprietate
publică a statului)6. Din analiza scopurilor şi obiectelor de activitate ale regiilor
autonome rezultă însă că nu se poate face clar o astfel de separaţie pentru toate
regiile autonome.
În structura regiilor autonome puteau funcţiona uzine, fabrici, ateliere, servicii,
sucursale şi alte asemenea subunităţi necesare realizării obiectului de activitate. În
mod similar, înainte de 1989, se prezenta şi structura centralelor industriale şi altor
unităţi asimilate.
Regiile autonome erau conduse de un consiliu de administraţie compus din
7-15 membri, care în fiecare an trebuia să prezinte un raport de activitate al regiei.
Unul dintre membrii consiliului era numit directorul sau directorul general al regiei.
Dintre membrii consiliului, obligatoriu s-a prevăzut să facă parte „un reprezentant al
Ministerului Finanţelor şi, după caz, reprezentanţi ai Ministerului Resurselor şi
Industriei, Ministerului Comerţului şi Turismului şi ministerului economic de resort”
(adică, din domeniul respectiv de activitate şi care era aflat în gestiunea regiei
5
6

Ionete, 1995: 25.
Epureanu, 2018: 71, 72.
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autonome), iar restul „ingineri, tehnicieni, economişti şi jurişti specializaţi în
domeniul de activitate al respectivei regii” (art. 12).
În funcţie de profilul regiei autonome şi de modificările ministeriale, componenţa consiliilor administrative a variat însă foarte mult. Principial, era un mix foarte
bun de tipuri de specialişti, prin care se încerca coordonarea activităţilor economice.
Trebuie cercetat în viitor cine a făcut efectiv parte din aceste consilii de administrare
şi câtă putere reală aveau. Aspectul anterior este important pentru că până la urmă
regiile autonome fiinţau în subordinea ministerelor, iar ele în cadrul unui guvern, cu
un program de guvernare politic cu măsuri în diferite domenii. Riscul ca membrii
consiliilor de administrare să fie aserviţi unor interese politice, chiar personale, era
mare7. În cazul în care membrii unui consiliu de administraţie se dovedeau a nu fi
competenţi sau pentru că încălcau alte prevederi (de exemplu, se dovedea ulterior că
participau în acţionariatul societăţilor comerciale cu care regia autonomă avea relaţii
de afaceri), era totuşi posibilă revocarea lor.
În ceea ce priveşte personalul regiilor autonome, el era angajat de directorul
general, ceea ce făcea ca cel din urmă să aibă putere foarte mare. Şi cum în general
regiile autonome au fost înfiinţate în sectoare economice strategice, ne putem gândi
şi la faptul că „tehnocraţia de întreprindere” putea exercita o influenţa importantă în
planul economic şi politic, în contextul general al anilor 19908.
Totuşi nu trebuie pierdut din vedere că prin acest mod de a organiza regiile
autonome s-a dorit o descentralizare a deciziei, şi ajungerea la ea prin consultarea
mai multor specialişti în domeniu (tehnocraţi). Astfel, se putea face mai uşor
transferul către o economie de piaţă, în care România să-şi conserve şi interesele
strategice. O problemă similară au avut şi alte state care înainte de 1989 au fost
comuniste.
Dacă dictatorii Nicolae şi Elena Ceauşescu au fost executaţi în anul 1989,
totuşi o mare parte din nomenclatura şi Securitatea comunistă, precum şi vechile
moduri de realizare a activităţilor economice, se subînţelege că nu aveau cum să
dispară în decurs de câteva luni. O măsură care putea fi fundamentată din punct de
vedere economic (precum restrângerea activităţii şi trecerea în şomaj a unor angajaţi
din întreprinderi), trebuia mediată din punct de vedere politic şi social, cu partidele
din opoziţie, sindicate şi muncitori. În general, în societate a fost un consens asupra
necesităţii tranziţiei economice9, dar în ceea ce priveşte viteza sa au fost mai multe
opinii, unii manifestând dorinţa unei „terapii de şoc”, alţii o perioadă graduală de
transformare10. Prin caracteristicile lor, regiile autonome pot fi încadrate în ideea
treptată de restructurare. Dar prin răspândirea lor, regiile autonome au contribuit la
apariţia în anii următori a unor probleme economice (transformări economice într-un
7

Pasti, 2006: 357.
Murgescu, 2010: 467, 471.
9
Prima Constituţie postdecembristă, cea din anul 1991, preciza că economia ţării era „o economie de
piaţă” (art. 134). În realitate, a trecut mult timp până când acest statut să fie atins, dar menţionarea sa
reprezenta o ruptură clară cu trecutul.
10
Georgescu, 2018: 531. Şi în alte ţări intrate pe drumul tranziţiei precum România s-a manifestat
această dilemă.
8
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ritm mai lent, cu un sector al companiilor de stat care înregistra un deficit foarte
ridicat)11.
Spre deosebire de regiile autonome, prin Legea nr. 15/1990 era prevăzut
pentru societăţile comerciale un proces de transfer a acţiunilor sau părţilor sociale
prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Privatizare. Instituţia primea un titlu de
valoare egal cu 30% din cuantumul capitalului social stabilit pentru fiecare societate
comercială. Fără a intra în prea multe detalii, în temeiul titlurilor astfel primite,
Agenţia Naţională pentru Privatizare „emitea înscrisuri nominative de valoare a câte
5.000 lei şi le distribuia în mod egal şi gratuit tuturor cetăţenilor români cu domiciliul
în ţară, care până la data de 31 decembrie 1990 împliniseră vârsta de 18 ani” (art. 23).
De altfel, diferit de regiile autonome, pentru societăţile comerciale se amintea
în mod expres faptul că pe criteriul autonomiei funcţionale şi financiare, Guvernul va
desfăşura restructurarea lor. Ea avea ca scop reducerea dimensiunii marilor întreprinderi şi multiplicarea agenţilor economici care produceau acelaşi tip de bunuri,
efectuau acelaşi tip de lucrări sau prestau acelaşi tip de servicii (art. 39). Desigur,
scopul final era sau trebuia să fie, rentabilitatea activitităţii economice (obţinerea
profitului – raţiunea de a fi a unităţilor economice, mai ales a societăţilor comerciale,
care nu aveau acelaşi „acoperământ” din partea instituţiilor de stat). Înainte de 1989,
unele întreprinderi sau servicii şi produse pe care le furnizau nu erau rentabile, dar
continuau să fie finanţate de stat, din motive politice. După 1989, s-a încercat găsirea
unor moduri elegante de a întrerupe această practică. Cu toate acestea, măsurile de
intervenţie ale Statului în sprijinul continuării activităţii economice a întreprinderilor
nerentabile nu au încetat.
Responsabilizarea regiilor autonome şi a societăţilor comerciale s-a făcut şi
prin oferirea posibilităţii de a realiza activitatea de comerţ exterior în mod direct, nu
prin intermediul unei alte instituţii precum înainte de 1989 (întreprinderile de comerţ
exterior). Cu alte cuvinte, se oferea şi mai mult control pentru consiliul de administraţie asupra activităţii economice prin descentralizarea conducerii economice şi în
acelaşi timp acestuia îi revenea şi mai multă responsabilitate. Cunoştinţele în
domeniu (know-how) trebuiau abil folosite într-un context economic diferit, fie şi
dacă ne gândim la întreruperea legăturilor de export tradiţionale stabilite în timpul
regimului comunist. De aceea, era normal să fie resimţite deficienţe în această
funcţionare.
În privinţa colaborării celor două forme de organizare economică era prevăzut
că se puteau asocia, dar fără a dezvolta practici care ar fi putut vicia „jocul
concurenţei” ori care să abuzeze de poziţia dominantă deţinută pe piaţă, dând naştere
la monopol sau oligopol (art. 36). Statul îşi putea însă rezerva unele activităţi
economice pe care să le desfăşoare în regim de monopol, statut stabilit în prealabil
prin legi speciale (art. 40).
11

Ionete, 1997: 8; Georgescu, 2018: 619. De altfel, regiile autonome au fost supuse unor reconsiderări şi
restructurări, în primul rând asupra bunurilor şi serviciilor asupra cărora ele trebuie să se răsfrângă, mai
întâi în anul 1993 (Ordonanţa de Guvern nr. 15/9 august 1993 privind unele măsuri pentru restructurarea
activităţii regiilor autonome), şi ulterior în anul 1997 (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/16
iunie 1997 privind reorganizarea regiilor autonome).
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Înfiinţarea regiilor autonome în anii 1990 şi 1991
Primele regii autonome au fost înfiinţate în luna iulie 1990, chiar dacă Legea
nr. 15/1990, cea pe baza căreia se realiza înfiinţarea tuturor regiilor autonome, a fost
adoptată abia în luna următoare. Pe baza actelor legislative de înfiinţare a celor 72 de
regii autonome în anii 1990 şi 1991, iată un grafic cu distribuţia apariţiei lor pe luni:
Graficul nr. 1: Numărul regiilor autonome înfiinţate în anii 1990 şi 1991
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Se poate observa cu uşurinţă că marea majoritate a regiilor autonome a fost
înfiinţată în şapte luni, în perioada noiembrie 1990-mai 1991, totalizând 51 de regii
autonome. În ceea ce priveşte data exactă a înfiinţării, în general, ea era chiar pe data
emiterii hotărârii de guvern, cu excepţii pentru Regia Autonomă (R.A.) română de
turism şi prestaţii „DACOREX amp; CO.” Bucureşti (1 iulie 1990, prima regie
autonomă înfiinţată) sau cel al R.A. „Administraţia română a serviciilor de trafic
aerian” – ROMATSA (Romanian Air Trafic Services Administration) Bucureşti
înfiinţată la 1 decembrie 1990, deşi H.G. nr. 74 era datată 26 ianuarie 1991, R.A.
„Poşta română” Bucureşti, R.A. „Rom-Telecom” Bucureşti, R.A. „Radio-comunicaţii”
Bucureşti şi R.A. „Inspectoratul general al radio-comunicaţiilor” Bucureşti (toate
cele patru regii autonome înfiinţate la 1 iulie 1991 prin H.G. nr. 448/27.06.1991
rezultând din separarea din cadrul R.A. „Rom-Post-Telecom” Bucureşti).
Conform prevederilor aceleeaşi legi, toate aceste regii au fost înfiinţate prin
hotărâri de guvern. În cuprinsul acestor acte, erau înscrise, pe lângă data înfiinţării
despre care am arătat anterior, denumirea, adresa, valoarea patrimoniului, obiectul de
activitate, structura şi unităţile economice care se reorganizau, conducerea şi
regulamentul de funcţionare.
Nu toate hotărârile au menţionate public aceste caracteristici, explicaţia venind
chiar din Legea nr. 15/1990 şi din definiţia acestor personalităţi juridice care funcţionau pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară în domenii de interes
naţional. Astfel, printre ele se aflau şi regii autonome cu profil militar (de exemplu,
Regia Autonomă – R.A. – „Grupul Industrial al Armatei” şi R.A. pentru Producţia de
30

Tehnică Militară „Ratmil” Bucureşti) sau care acopereau un domeniu „sensibil”,
precum imobilele de protocol ale Statului sau realizarea construcţiilor în străinătate
(R.A. română de turism şi prestaţii „DACOREX amp; CO.” Bucureşti, R.A. de
construcţii şi proiectare „Carpaţi” Bucureşti), care cu siguranţă, aveau în mod secret şi
alte obiecte de activitate. Şi cum aceste acte legislative au fost consultate doar pe baza
informaţiilor publice disponibile pe cale digitală, prin Repertoriul Legislativ al Camerei
Deputaţilor12 şi la alte pagini de internet care găzduiesc acte legislative13, va trebui să
ne mărginim în analiză, doar la ceea ce s-a putut astfel colecta ca informaţii14.
Pentru unele regii precum R.A. de comerţ exterior „Romtehnica” Bucureşti a
putut fi aflat obiectul de activitate (măcar parţial), la fel şi pentru „Romfarm”
Bucureşti sau Compania Română de Aviaţie „Romavia”, fără prea multe alte
informaţii. Despre înfiinţarea R.A. de construcţii şi proiectare „Carpaţi” Bucureşti nu
se pot afla detalii consultând Repertoriul Legislativ al Camerei Deputaţilor în rubrica
corespunzătoare anului 1990, ci ulterior din hotărârea de guvern pentru înfiinţarea
altor regii autonome, şi anume R.A. de construcţii „Carpaţi” Bucureşti şi R.A.
„Carpaţi Proiect” Bucureşti (H.G. nr. 112 din 15 februarie 1991). Similar şi parţial în
cazul structurii R.A. română de turism şi prestaţii „DACOREX amp; CO.” Bucureşti
despre care au fost consultate informaţii din H.G. de înfiinţare a R.A. „Administraţia
Patrimoniului Protocolului de Stat” (H.G. nr. 1217 din 21 noiembrie 1990) – am scris
doar „parţial”, pentru că este o diferenţă de luni între emiterea celor două acte
legislative şi unele modificări structurale care ar fi putut fi efectuate între timp.
Analizăm în cele ce urmează şi celelalte tipuri de informaţie pe care le putem
obţine din aceste H.G., care ne ajută să înţelegem ce au reprezentat aceste regii autonome înfiinţate în 1990 şi 1991. În anii următori, raţiuni de restructurare economică
au generat şi alte schimbări structurale, inclusiv înfiinţări sau desfiinţări de regii
autonome, dar în mare parte arhitectura regiilor autonome a fost trasată în acei ani, de
unde şi concentrarea cronologică stabilită pentru acest articol.
Denumirile regiilor autonome au fost în general sugestive (R.A. a Lignitului
din România, R.A. a tutunului din România, R.A. „Romcereal”) sau le-au preluat pe
cele din istoria antecomunistă („Institutul Cantacuzino”, „Institutul naţional de medicină veterinară Pasteur”) sau comunistă (R.A. „Plafar”, R.A. a loteriilor şi pronosticurilor sportive din România „Loto-Pronosport” Bucureşti), în timp ce altele sunt cel
puţin (intenţionat) ambigue (R.A. română de turism şi prestaţii „DACOREX amp;
CO.”) sau nu li se poate bănui activitatea (R.A. „Multiproduct”, R.A. „Pelendava”,
R.A. „Romag Drobeta”), poate decât parţial, şi dacă sunt utilizate alte cunoştinţe
istorice şi geografice precum adresa regiei autonome (R.A. „Rompiro” Făgăraş, R.A.
cu profil militar, pentru fabricarea de explozibili, bineînţeles, printre altele). Pot fi
12

Repertoriul Legislativ al Camerei Deputaţilor, http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame.
Portal Legislativ (proiect al Ministerului Justiţiei), http://legislatie.just.ro/Public/NLEX; Lege5
Online (proiect al Indaco Systems), Lege5Online, https://lege5.ro/; MonitorulJuridic.ro,
http://www.monitoruljuridic.ro.
14
Pentru cadrul legislativ general a fost utilizată şi lucrarea semnată de Vonica, 1998. În ceea ce
priveşte desecretizarea unor informaţii, este de aşteptat ca acest lucru să dureze mult mai mult decât
pentru informaţiile obişnuite introduse în cercetarea istorică, poate niciodată.
13
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utile în documentare şi alte surse precum deciziile judecătoreşti15 sau rapoartele de
auditare a situaţiilor financiare16. În viitor, lor li se vor adăuga şi alte surse, în primul
rând documente de arhivă aparţinând acestor regii autonome, acte de la registrul
comerţului sau ministeriale, interviurile cu directori de regie autonomă şi miniştri (cu
subiectivitatea aferentă fiecărei surse istorice). Totuşi, prudenţa trebuie să ia locul
optimismului, gândindu-ne la trierea voită şi nevoită care s-a petrecut dintotdeauna
cu sursele de cercetare istorică.
De asemenea, observăm că denumirea unor regii a fost obţinută din alăturarea/
abrevierea unor cuvinte („Rom-Post-Telecom” – România-Poştă-Telecomunicaţii),
uneori chiar din limba engleză („Administraţia română a serviciilor de trafic aerian”
– ROMATSA – Romanian Air Trafic Services Administration Bucureşti).
În unele cazuri titulatura regiei autonome nu sună tocmai bine în limba
română, dacă i s-ar ataşa în vorbire şi particula „regie autonomă”, precum în
exemplele, R.A. Societatea Naţională a Căilor Ferate Române Bucureşti, R.A.
Compania Română de Aviaţie „Romavia”, pentru că atât „regia autonomă”, cât şi
„societatea” sau „compania” te poartă cu gândul la o personalitate juridică17. Alte
regii autonome sunt la bază institute, administraţii sau chiar editură/imprimerie sau
studio cinematografic (R.A. „Institutul de cercetare şi dezvoltare pentru valorificarea
produselor horticole” Bucureşti, R.A. Administraţia fluvială a Dunării de Jos Galaţi,
R.A. „Editura Didactică şi Pedagogică” Bucureşti, R.A. Studioul cinematografic
„Sahia-Film” Bucureşti).
Aşezate în mare parte în Bucureşti (49 din 72), Constanţa (3), Cluj-Napoca (2),
Craiova (2), Galaţi (2), Giurgiu (2) pentru restul ţării a funcţionat câte o regie
autonomă per localitate (12), pentru un total de 18 care au găzduit cel puţin o regie
autonomă. Dintre acestea, două au fost de nivelul comunelor (pentru „Institutul de
montanologie” – comuna Cristian, judeţul Sibiu şi R.A. Didactică-Experimentală
Belciugatele – comuna Belciugatele, judeţul Călăraşi). Ce contează şi mai mult era
evident obiectul de activitate, dar şi tipul de localitate şi distribuirea în teritoriu pot fi
indicatori importanţi. De exemplu, faptul că majoritatea regiilor autonome se aflau în
Bucureşti probează dezvoltarea economică a localităţii, deloc întâmplător Capitala
ţării, acest rol administrativ cântărind enorm în decizia de a localiza aici o regie
autonomă, mai ales datorită interesului naţional (reamintim că şi prin voinţa
autorităţilor locale se puteau crea regii autonome, dar ele reflectau doar un interes
corespunzător).
15

Decizia nr. 4197/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Contencios. Anulare certificat de atestare a
dreptului de proprietate. Recurs, https://legeaz.net/spete-contencios-inalta-curte-iccj-2007/decizia-4197-2007.
16
Raport de auditare a situaţiilor financiare la S.C. Fabrica de Pulberi Făgăraş S.A., 31.12.2015,
http://www.fabricapulberi.ro/file/Bilant/2015/Raportul%20auditorului%20independent%202015.pdf.
17
De altfel, peste câţiva ani, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 30 din 16 iunie 1997 privind reorganizarea
regiilor autonome, o parte din regiile autonome au fost organizate în „societăţi naţionale” sau „companii
naţionale”, după caz, pentru a fi supuse procesului de privatizare (ca societăţi comerciale pe acţiuni,
S.A.). Era o separare în denumire, dar încărcătura din spatele ei era şi mai mare, chiar dacă menirea
finală a actului legislativ şi a măsurii luate avea să dureze ani (de exemplu în cazul R.A. a petrolului
Petrom, transformată în 1997 în Societatea Naţională a Petrolului „Petrom” S.A. şi cu transfer majoritar
de capital către mediul privat de abia în anul 2004, deci la şapte ani distanţă).
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Figura nr. 1: Amplasarea regiilor autonome din România
înfiinţate în anii 1990 şi 1991

În cazul celorlalte regii autonome amplasate în ţară, ele oglindeau trecutul
economic, adică existenţa unor resurse naturale sau a unei foste unităţi economice,
reorganizată la începutul anilor 1990 (huila în Valea Jiului sau Institutul Cantacuzino
în Bucureşti). Ca număr de localităţi în care s-au înfiinţat regii autonome, conducea
detaşat regiunea istorică Transilvania, în principal datorită resurselor naturale de
importanţă strategică (de tipul cărbunilor, metalelor şi nemetalelor sau gazelor
naturale) şi datorită dezvoltării industriale care a făcut posibilă utilizarea resurselor
încă din timpuri mai vechi.
Din punct de vedere al valorii patrimoniului net, exprimat în milioane lei vechi
(în hotărârile de guvern pentru înfiinţarea regiilor autonome, după mai multe
prelucrări şi evaluări exprimate în lei vechi pentru a putea compara situaţia regiilor
autonome de la acel moment) se poate obţine o situaţie interesantă pentru o parte din
regiile autonome, adică pentru cele care aveau trecută valoarea patrimoniului (60 faţă
de totalul de 72 de regii autonome; de exemplu, nu şi pentru regiile autonome cu
obiect de activitate militar). În Anexa 2, cu date preluate din H.G. de înfiinţare a
regiilor autonome (vezi Anexa 1, pentru detalii), instituţiile au fost aranjate în ordine
descrescătoare, în funcţie de valoarea patrimoniului.
Din datele colectate în Anexa 2, rezultă că cele mai valoroase regii autonome
erau de electricitate „Renel” Bucureşti, Societatea Naţională a Căilor Ferate Române
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(S.N.C.F.R.) Bucureşti, a Petrolului „Petrom” Bucureşti şi a Lignitului din România
Târgu Jiu, toate cu un patrimoniu în valoare de peste 50.000 milioane lei vechi.
Industria energetică a fost foarte mult dezvoltată după 1948, motiv pentru care în anii
1950 a fost elaborat un plan de electrificare decenal special conceput. Au luat fiinţă
numeroase termocentrale şi hidrocentrale, ulterior chiar şi o centrală nuclearoelectrică (prima unitate din cadrul ei care producea energie electrică a intrat în
funcţiune în anul 1996), dar infrastructura energetică contura încă de la sfârşitul
anilor 1950, un Sistem Energetic Naţional. Toate acestea explică prezenţa Renel pe
primul loc în topul regiilor autonome după valoarea patrimoniului18.
Pe urmă, în cazul S.N.C.F.R., trebuie luată în calcul atât moştenirea istorică
dinainte de 1948, cât şi cea ulterioară, dincolo de materialul rulant, regia autonomă
fiind în primul rând un mare proprietar de pământ şi bunuri imobile.
Nu surprinde în cea de-a treia poziţie nici Petrom. Istoria petrolului în ţara
noastră are rădăcini vechi şi cunoscute la nivel internaţional încă din a doua jumătate
a secolului al XIX-lea. În plus, dezvoltarea extracţiei de ţiţei în comunism a fost mult
extinsă, cu producţii record (nu luăm în calcul dezvoltarea rafinăriilor de petrol, care
de altfel nici nu figurau în structura Petrom)19.
Regia autonomă a Lignitului se afla pe a patra poziţie din punct de vedere
patrimonial, pentru că susţinea dezvoltarea industriei energetice, furnizând combustibil termocentralelor, dar sigur că dintre cărbunii extraşi, unii luau calea
industriei chimice (nu cântărim importanţa huilei, un alt cărbune, folosit cu precădere
în industria metalurgică feroasă pentru producerea cocsului necesar obţinerii de oţel
şi alte produse).
Alte 7 regii autonome aveau un patrimoniu net cuprins între 10.000 şi 50.000
milioane lei vechi, 15 regii autonome între 1000 şi 9.999 milioane lei vechi, 11 regii
autonome între 100 şi 999 milioane lei vechi, 16 regii autonome între 1 şi 99 milioane lei vechi şi 7 sub 1 milion lei vechi. În total valoarea patrimonială netă a celor
60 de regii autonome era de sub 1 miliard de milioane lei vechi (0,937723003).
Obiectul de activitate al regiilor autonome era foarte variat, aceeaşi regie
autonomă având în general chiar mai multe direcţii de acţiune în raport cu ce îşi
propunea în principal, din enunţul H.G. de înfiinţare. Regiile autonome administrau
bunuri şi activităţi de import şi export, activităţi productive agricole şi industriale (de
exemplu, produceau, transportau şi distribuiau bunuri, gestionau şi exploatau resurse
naturale) şi din sfera serviciilor (de transporturi, construcţii, proiectare, telecomunicaţii, telefonie, poştă, comerţ, construcţii) şi de cercetare-dezvoltare sau research
and development (R&D), după cum am spune astăzi.
De exemplu, R.A. a petrolului „Petrom” avea ca obiect de activitate: „exploatarea, gestionarea şi descoperirea zăcămintelor de petrol şi gaze de pe uscat şi din
platoul continental al Mării Negre, cu excepţia zăcămintelor de gaze aflate în ges18

Pentru puterea patrimonială pe care RENEL o exercita, a se vedea şi lucrările Stan, 1995; Cartianu,
Iftime, Mihăileanu, 1996.
19
Despre modul în care s-a desfăşurat tranziţia economică în industria petrolieră, inclusiv despre R.A.
Petrom vezi în Ivănuş, 2008: 639-742; Maier, 2020: 34-103.
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tiunea şi exploatarea Regiei autonome a gazelor naturale; comercializarea produselor
rezultate; forajul sondelor; cercetări şi proiectări, lucrări de construcţii-montaj, de
întreţinere şi reparaţii utilaje, prestări de servicii; importul şi exportul de produse,
utilaje, echipamente şi tehnologii specifice; colaborarea economică, tehnicoştiinţifică şi executarea de lucrări în străinătate în domeniul său de activitate; alte
lucrări şi activităţi cuprinse în regulamentul său de organizare şi funcţionare” (H.G.
nr. 23/10.01.1991).
Cu toate acestea, descrierea obiectului principal de activitate din actul
legislativ poate fi înşelătoare. Nu sunt detaliate toate activităţile desfăşurate, ci doar
cele principale. Mai aproape de a înţelege complexitatea activităţilor desfăşurate este
regulamentul de organizare şi funcţionare, menţionat, de asemenea, în H.G. Spre
comparaţie, iată obiectul de activitate din regulamentul de funcţionare tot al R.A. a
petrolului „Petrom”: „exploatarea, gestionarea şi descoperirea zăcămintelor de petrol
şi gaze de pe teritoriul României, de pe uscat şi din platoul continental al Mării Negre
cu excepţia zăcămintelor de gaze aflate în gestiunea şi exploatarea Regiei autonome a
gazelor naturale; recuperarea fracţiilor de gazolină şi etan din gaze; extracţia
bioxidului de carbon din sonde pentru necesităţi tehnologice şi alte utilizări; cercetări
şi proiectări tehnologice; forajul sondelor; întreţinerea şi repararea sondelor, a
echipamentelor şi instalaţiilor de producţie, lucrări de construcţii-montaj specifice;
aprovizionarea tehnico-materială şi alte prestări de servicii în legătură cu obiectul său
de activitate; importul şi exportul de produse, utilaje, echipamente şi tehnologii;
colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică şi executarea de lucrări în străinătate pe
perimetre cu perspective petroliere, pe contul şi riscul său; exploatarea unor
zăcăminte de petrol de pe teritoriul altor ţări prin participare cu capital şi înfiinţare de
societăţi mixte; activităţi cu caracter social în favoarea salariaţilor”.
O consultare a cuvintelor întrebuinţate în prezentarea obiectului de activitate al
acestor regii autonome20, arată că cel mai mult au fost întrebuinţate: „exploatare”,
„administrare” şi „gestionare”21. Toate ne transmit ideea principală că aceste instituţii
era împuternicite să desfăşoare activităţi complexe în interes public, care nu pot fi
rezumate într-un simplu text de act legislativ şi care trebuiau codificate, pentru a nu
limita artificial printr-un text juridic activitatea economică. De exemplu, prin
cuvântul „gestionare” din „Gestionarea zăcămintelor de gaze naturale ale statului”
aflată în obiectul de activitate al Romgaz, putem înţelege atât evidenţa zăcămintelor
de gaze naturale, cât şi detalii precum gradul de folosire/epuizare pentru fiecare
zăcământ în parte, detaliile contabile sau modul în care valorificarea zăcămintelor se
realiza (consum intern casnic sau industrial, export). Uneori se punea accent nu doar
pe latura administrării unui bun, dar şi pe comercializarea sa.
20

Şi denumirea de „regie” are importanţa sa etimologică, pentru că provine din limba latină, „rego,
regere, rexi, rectus”, care înseamnă „a administra”.
21
Alte asemenea cuvinte utilizate: „organizare”, „dezvoltare”, „producere”, „transport”, „distribuţie”,
„întreţinerea”, „asigurarea”, „realizarea”, „proiectarea”, „cercetarea/cercetări”, „protecţia”, „aplicarea”,
„contractarea”, „achiziţionarea”, „descoperirea”, „preluarea”, „prelucrarea”, „industrializarea”,
„valorificarea”, „comercializarea”, „omologarea”, „furnizarea”, „elaborarea”, „fabricarea”,
„executarea”, „importul”, „aprovizionarea”, „executarea”, „editarea”, „creaţia” şi „instruirea”.
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Un indicator important pentru a putea înţelege complexitatea activităţilor unei
regii autonome este structura sa, mai precis instituţiile componente. Ele pot fi de mai
multe tipuri, fiecare tip având propriile subtipuri, ceea ce, de cele mai multe ori,
poate oferi o imagine de ansamblu a caracterului de interes naţional al regiei
autonome. Un exemplu în continuare este R.A. a petrolului „Petrom”: 25 de
sucursale de producţie, 12 sucursale de foraj, probe de producţie şi reparaţii sonde,
7 subunităţi de construcţii şi întreţinere, 1 unitate de ateliere şi transporturi, 1 unitate
de aprovizionare tehnico-materială, 1 unitate de cercetare-proiectare, 1 unitate de
calcul, 1 unitate de perfecţionare, 1 unitate social-culturală şi 11 unităţi şcolare.
Observăm componente şi din afara sferei productive industriale, precum cele de
cercetare, proiectare, învăţământ şi cultură.
Desigur că, nu toate regiile autonome aveau o structură atât de detaliată.
De exemplu, R.A. „Cai de Rasă” din Bucureşti avea în componenţă doar 20 de
unităţi, constând din herghelii, depozite de armăsari şi un hipodrom (H.G. nr.
702/10.10.1991), pentru altele, precum R.A. „Administraţia porturilor Dunării
fluviale Giurgiu” Giurgiu nici măcar nu erau amintite componentele, doar se
menţionau tipurile celor care se puteau înfiinţa: „direcţii, servicii şi birouri în funcţie
de necesitatea şi volumul activităţii” (H.G. nr. 19/10.01.1991).
În parte, plaja de activităţi economice sau de altă natură desfăşurate de o regie
autonomă, poate fi bănuită din chiar primele prevederi, cele care arată atribuţiile ale
cărui minister sunt îndeplinite de respectiva regie autonomă. În speţă, pentru R.A.
„Institutul naţional de medicină veterinară Pasteur” Bucureşti era Ministerul
Agriculturii şi Alimentaţiei (H.G. nr. 665/20.09.1991). Alteori, este utilă componenţa
consiliului de administrare, precum la R.A. „Unifarm” Bucureşti, acolo unde se
regăsesc: preşedintele regiei, reprezentantul Ministerului Finanţelor; cel al Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Comerţului şi Turismului şi specialişti din domeniul
de activitate al Regiei autonome „Unifarm” la care se adăuga şeful compartimentului
juridic (H.G. nr. 1246/04.12.1990).
Restructurarea economiei şi a societăţii prin înfiinţarea regiilor autonome
Prin adoptarea Legii nr. 15/1990 fostele unităţi economice au fost reorganizate
în societăţi comerciale şi regii autonome, în vederea unei administrări economice mai
eficiente prin descentralizarea conducerii economice şi prin crearea unei structuri
care să creeze premisele obţinerii profitului pe baza activităţilor desfăşurate. Unităţile
economice organizate în societăţi comerciale erau în majoritate prevăzute a fi
administrate în anii următori de către capitalul privat, prin transferul proprietăţii cel
puţin majoritare de la Stat. În cadrul acestuia aveau însă să rămână regiile autonome
care administrau bunuri de interes naţional: imobile de protocol, serviciile de poştă,
telegraf, radio şi telecomunicaţii, resursele naturale (apele minerale, lignitul, huila,
plumbul, zincul, sarea, cuprul, metalele rare şi alte nemetalifere, gazele naturale,
petrolul, lemnul), alte produse agricole şi industriale (tutunul, produsele farmaceutice), o parte din serviciile de cercetare şi proiectare (în construcţii, medicale
umane şi veterinare, agricole), activităţile din domeniul militar (producţie şi comerţ
de echipament militar, servicii aeriene militare), transporturile pe căi ferate, aeriene
36

şi fluviale şi serviciile aferente, administrarea sistemului energetic, monetăria şi
imprimeria naţională (de bani, înscrisuri şi acte oficiale), registrul auto şi naval.
Alte regii autonome aveau un profil care poate nu ar fi necesitat administrarea
în acest fel, precum cele de difuzare a cărţii, cercetare în domeniul montanologiei şi
cinematografie. Reprezentau caii de rasă o ramură strategică a economiei naţionale,
astfel încât să se justifice înfiinţarea unei regii autonome cu acest conţinut (regia
înfiinţată la 10 octombrie 1991 avea 15 puncte trecute la rubrica „obiect de
activitate”)? Din unele puncte de vedere, răspunsul este afirmativ, dar din altele,
evident negativ22. În Legea nr. 15/1990, art. 2, exista însă şi menţiunea că regiile
autonome se puteau înfiinţa şi în unele domenii aparţinând altor ramuri decât cele
strategice, şi care urmau să fie stabilite de guvern. Cert este că a fost înfiinţată o
astfel de regie autonomă.
Şi invers, sunt oare printre societăţile comerciale înfiinţate în anii 1990 şi
1991, unele exemple care s-ar fi putut regăsi în rândul, dacă nu al regiilor autonome,
atunci în cel de a fi componentă a uneia deja înfiinţate? Răspunsul este fără doar şi
poate, da, şi argumentaţia se poate baza pe exemplul industriei petroliere autohtone.
În 1991, la înfiinţarea Regiei Autonome a Petrolului „Petrom”, rafinăriile petroliere
erau organizate în societăţi comerciale. Ulterior, activitatea lor a fost parţial
coordonată de o altă societate comercială (Rafirom). Însă în 1997, la înfiinţarea
Societăţii Naţionale a Petrolului „Petrom” în locul regiei autonome Petrom, lucru s-a
întâmplat la două rafinării, care au fost subordonate în timp ce majoritatea celorlalte
erau în pragul falimentului. Cu alte cuvinte doar o simplă formă de organizare nu
asigura eficienţă economică, ci era cel mult o premisă (o regie autonomă să
funcţioneze în cadrul capitalului de Stat pentru a administra un domeniu strategic, o
societate comercială să funcţioneze în cadrul capitalului privat pentru a administra
celelalte domenii, ambele forme de organizare propunându-şi rentabilitatea
economică).
De asemenea, existau şi societăţi comerciale cu un caracter de interes naţional
importante pentru anumite industrii. Un exemplu provine tot din industria petrolieră
şi se referă la compania Conpet din Ploieşti, înfiinţată prin HG. nr. 1213 din
20.11.1990 şi care se ocupa de transportul ţiţeiului şi produselor asociate prin
(magistrale de) conducte. Poate că ar fi meritat să fie de rangul unei regii autonome,
deşi caracterul său strategic nu ar trebui legat de o astfel de formă de organizare.
Astăzi, Conpet este încă o societate comercială deţinută majoritar de stat, cu
22

Creşterea şi ameliorarea efectivelor de cabaline de rasă pură era o problemă de patrimoniu naţional
pentru că exista un fond genetic considerat ca fiind important de a fi păstrat şi ameliorat, o activitate
ştiinţifică de cercetare ce necesită o perioadă lungă de timp şi la fel de lungă şi pentru materializarea
obiectivelor propuse, ţinând cont că în cauză sunt fiinţe vii care transmit ereditar anumite caracteristici.
Nu mai amintim aici importanţa istorică a cabalinelor pentru civilizaţia umană. Din alt punct de vedere,
poate un „simplu” institut de cercetare privind caii de rasă ar fi fost suficient, în măsura în care
obiectivele sale ar fi fost îndeplinite. Nu cred că este just să comparăm într-o analiză cabalinele cu alte
fiinţe sau servicii sau produse care au rămas în afara administrării unei instituţii precum regia autonomă.
Postfactum: în anul 2002, R.A. „Cai de Rasă”, devenită din 1998 Societatea Naţională „Cai de Rasă”, a
fost desfiinţată şi inclusă în cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – „Romsilva”, ulterior ca Direcţie de
Creştere, Exploatare şi Ameliorare a Cabalinelor (https://www.hergheliidestat.ro/dup--anul-1989.html).
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importanţa economică şi strategică cuvenită, pe când alte regii autonome au fost
desfiinţate.
În acelaşi timp este important de menţionat că „substanţa” care trebuia să
„mişte economic” aceste unităţi o reprezenta politica/strategia industrială/economică
şi aici ar fi o altă analiză de făcut, dar care depăşeşte scopul acestui articol şi
limitarea sa cronologică23. Este clar însă că dacă o astfel de politică a existat, ea nu a
funcţionat deloc bine. Cu siguranţă însă că doar o orientare strategică ar fi putut
anima un colos structural precum erau multe dintre regiile autonome24.
Uneori s-a înfiinţat acelaşi tip de regie autonomă cu obiect de activitate similar,
dar care era amplasată într-o altă parte a ţării (a se vedea cazul regiilor didacticeexperimentale din judeţele Călăraşi, Cluj, Iaşi şi Dolj), dar de cele mai multe ori
funcţiona o singură regie autonomă pentru un domeniu (de exemplu, o regie
autonomă a gazelor naturale la Mediaş, deşi astfel de resurse existau şi în alte zone
din ţară). Prin regiile autonome se dorea nu doar controlul statului asupra unei părţi
semnificative din economie sau al unor activităţi din alte planuri (precum cultural –
regiile autonome Studioul cinematografic „Sahia-Film” Bucureşti sau „Editura
Didactică şi Pedagogică” Bucureşti), de aceea această secţiune a fost intitulată şi
restructurarea societăţii, nu doar a economiei. Astfel, Regia autonomă „Institutul
naţional de medicină veterinară Pasteur” realiza „cercetări ştiinţifice în domeniul
patologiei animale şi igienei publice sanitar-veterinare, inclusiv prin colaborarea
naţională şi internaţională” (H.G. nr. 665/20 septembrie 1991), iar Regia autonomă
„Institutul Cantacuzino” avea ca obiect de activitate în principal realizarea de
„cercetări ştiinţifice în domeniul bolilor bacteriene, virale, parazitare, imunitare şi al
mijloacelor de prevenire şi combatere a acestora, ca şi în domeniul biologiei
moleculare şi geneticii, cu forţe proprii şi prin cooperare naţională şi internaţională”
(H.G. nr. 1247/4 decembrie 1990). Altfel scris, ambele regii aveau un rol de seamă în
siguranţa sanitară umană şi veterinară în societatea românească, un rol pe care şi l-au
câştigat încă de la începutul secolului al XX-lea şi care se dorea prezervat pentru
siguranţa Statului şi după 1989.
Structura regiilor autonome, aşa după cum s-a văzut în exemplele din
paragrafele anterioare, era asemănătoare fostelor centrale industriale, dar în fapt era
mult mai diversificată economic, atât pe orizontală, cât şi pe verticală. De exemplu,
Centrala gazului metan Mediaş funcţiona în subordinea directă a Ministerului
Petrolului având 5 schele (întreprinderi de foraj şi producţie de gaze naturale) – 2 de
foraj şi 3 de producţie de gaze naturale, şi 5 întreprinderi – de exploatare conducte
magistrale pentru gaz metan, de montaj conducte magistrale, mecanică pentru gaz
metan şi alte 2 de reţele şi instalaţii de distribuţie a gazelor naturale (D.C.S. nr. 171
din 13 mai 1983). Odată cu înfiinţarea Regiei Autonome a Gazelor Naturale
„Romgaz”, în structura sa funcţionau pe lângă cele amintite (devenite sucursale de
foraj, producţie, transport şi distribuţie de gaze naturale) şi Baza de ateliere şi
23

Dăianu, 1999: 143.
S-a dorit afirmarea autonomiei întreprinderilor, dar de cele mai multe ori întreprinderile de Stat au
realizat o tranziţie greoaie de la autonomia formală la una graduală, la adăpostul poziţiei dominante pe
care o aveau în piaţă (Adumitrăcesei, Niculescu, 1998: 124, 125, 133).
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transporturi Mediaş, Baza de aprovizionare tehnico-materială Mediaş, Centrul de
cercetări şi proiectări pentru gaz metan Mediaş, Centrul de calcul Mediaş şi Grupul
şcolar industrial pentru gaz metan Mediaş. Cu alte cuvinte, în cadrul noii forme de
organizare au intrat şi alte componente pentru ca gestionarea acestei resurse naturale
să fie mai eficientă, cel puţin în viziunea legislatorului (vezi şi exemplul anterior, al
Petrom).
Înainte de 1989, în cadrul Ministerului Petrolului nu funcţiona o centrală
industrială pentru industria petrolului precum pentru gazele naturale, extracţia sa
revenind altor unităţi care funcţionau însă în cadrul aceluiaşi minister (schele de foraj
şi producţie organizate în mai multe trusturi de foraj-extracţie, chiar dacă erau forme
de organizare inferioare centralelor industriale). După 1989, în afară de regia
autonomă a gazelor naturale s-a înfiinţat şi o regie autonomă a petrolului, iar o parte
dintre unităţile care funcţionau în cadrul Ministerului Petrolului au fost transformate
în societăţi comerciale.
De exemplu, Întreprinderea de cooperare economică cu străinătatea în
domeniul petrolului şi gazelor „Rompetrol”, înfiinţată în 1974, a fost transformată în
Societatea Comercială Rompetrol Societate pe Acţiuni, din al cărei capital, 90% era
deţinut de „Petrom”, înfiinţată în acelaşi timp cu Rompetrol (H.G. nr. 22 din
10 ianuarie 1991). Trebuie subliniat că din componentele unui minister ce a funcţionat înainte de 1989, puteau rezulta mai multe regii autonome şi societăţi comerciale.
Uneori pentru administrarea unei singure resurse naturale precum lemnul au
fost înfiinţate mai multe regii autonome.
Astfel, în industria lemnului s-au înfiinţat trei regii autonome (la Suceava,
Braşov şi Bucureşti), dar doar pentru exploatarea, transportul şi prelucrarea primară a
lemnului, ceea ce înseamnă fără prelucrări industriale cu rezultat în produse finite
precum mobila, articolele sportive sau muzicale. Dintre cele trei regii autonome,
alegem să prezentăm structura Regiei Autonome „Estrel” Suceava, adică din cel mai
împădurit judeţ al ţării. În cadrul acestei regii autonome funcţionau 18 sucursale de
exploatare şi prelucrare primară a lemnului (rezultate din desfiinţarea a 5 întreprinderi forestiere de exploatare şi transport – juridic şi aceste I.F.E.T., cum erau
abreviate înainte de 1989, aveau la rândul lor propriile unităţi, dar fără personalitate
juridică, adică drept de exploatare a lemnului într-un anumit perimetru), 1 sucursală
de transport tehnologic, 1 bază de aprovizionare şi desfacere (acestea două rezultate
tot din reorganizarea celor 5 I.F.E.T.), 1 centru de perfecţionare a lucrătorilor din
exploatările forestiere, 3 instituţii de învăţământ (1 grup şcolar şi 2 şcoli profesionale) (H.G. nr. 34/14 ianuarie 1991).
În ceea ce priveşte prelucrarea superioară a lemnului, neorganizată la nivel de
regie autonomă, ea este un caz interesant pentru că dacă înainte de 1989 funcţiona
doar Centrala de prelucrare a lemnului Bucureşti, însă începând cu 1 februarie 1990
s-a înfiinţat o altă centrală industrială, Centrala industriei mobilei Braşov, prin preluarea unor unităţi din cadrul celei bucureştene (H.G. nr. 98/1 februarie 1990). Să nu
uităm că înainte de adoptarea Legii nr. 15/1990, modul de înfiinţare şi administrare a
unităţilor economice rămăsese similar celui din comunism, inclusiv din punct de
vedere al terminologiei.
39

Din cele arătate trebuie înţeles că s-a realizat reorganizarea fostelor unităţi
economice prin crearea unor noi forme de organizare şi prin redistribuirea diferitelor
componente, deci prin modificări structurale. Şi această reorganizare structurală, ca
şi privatizarea, a fost o etapă din restructurarea acestor „bunuri ale poporului”, pe
calea de a fi administrate eficient25.
Redistribuirea componentelor economice şi intrarea lor în structura unei regii
autonome nu garanta că respectiva unitate nu va lua calea similară a unei societăţii
comerciale, şi evoluţiile din anii 1990 susţin afirmaţia. Sunt de altfel regii care au
intrat relativ repede pe calea restructurării, cum a fost cazul Regiei Autonome
„Romag”, care a intrat în componenţa „Renel” în primăvara anului 1992 (H.G. nr.
195/23 aprilie 1992), ca să nu mai amintim de prima regie înfiinţată şi în acelaşi timp
desfiinţată, Regia autonomă română de turism şi prestaţii „DACOREX amp; CO.”
Bucureşti transformată în Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” Bucureşti (H.G. nr. 1217/21 noiembrie 1990) sau de exemplul Regiei
Autonome „Rom-Post-Telecom” Bucureşti „spartă” în patru regii autonome nu mai
târziu de vara anului 1991 (H.G. nr. 448 din 27 iunie 1991).
Poate că principiul restructurării prevăzut pentru societăţile comerciale, în
sensul reducerii dimensiunii marilor întreprinderi şi multiplicării agenţilor economici
care produceau acelaşi tip de bunuri şi efectuau sau prestau acelaşi tip de lucrări, ar fi
trebuit aplicat mai des şi pentru regiile autonome, printr-o grijă în alcătuirea structurii
lor. Credem că din acest punct de vedere, structura regiilor autonome din anii 1990 şi
1991 era un pas înainte către eficientizare şi modernizare faţă de cea a centralelor
industriale din comunism. La nivelul anului 1990 însă nu era suficient, ci ar fi fost
necesară integrarea, de exemplu, a producţiei unei resurse naturale cu prelucrarea şi
valorificarea ei superioară în cadrul unei singure regii autonome. Nu trebuiau să fie
integrate toate unităţile economice care prelucrau o resursă naturală, dar în orice caz
lipsa lor a prejudiciat actul economic „sănătos” şi dezvoltarea specifică domeniilor
de activitate gestionate. Era poate prea devreme pentru România anilor 1990 şi 1991
(din cauza lipsei de experienţă economică/voinţă politică), dar în fapt era extrem de
necesar pentru a obţine o sporită rentabilitate economică, şi nu una de „subzistenţă”,
în cazul când măcar aceasta se întâmpla (alteori funcţiona în pierdere). În acest punct
se ivesc alte două observaţii importante.
Prima observaţie este evidentă – era nevoie de persoane capabile să realizeze
un management eficient, deci de specialişti şi bineînţeles de politicieni capabili să
navigheze „corabia prin marea tulbură” a societăţii de atunci (agitată de criza de
sistem, „şomajul ascuns”, populaţia care nu era încurajată şi alfabetizată să
gândească şi să acţioneze în termenii iniţiativei private şi aştepta uneori fără voinţă,
alteori fără putinţă, calea de urmat din partea Statului)26.
25

Tempoul lent al restructurării şi privatizării, inclusiv prin faptul că unele domenii de activitate au
intrat în administrare în cadrul regiilor autonome, poate fi interpretat şi ca o pârghie prin care anumite
persoane din rândurile administraţiei centrale şi/sau tehnocraţiei industriale doreau să-şi păstreze
controlul şi după 1989 (Murgescu, 2010: 470, 471).
26
Sugestiv în această situaţie poate fi exemplul desfăşurării şi rezultatului primelor alegeri democratice
din România, dintr-o duminică de 20 mai 1990, rămasă sugestiv în istorie drept „Duminica Orbului”.
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Cea de-a doua observaţie comportă o viziune de adâncime în interiorul
structurii şi obiectivului de activitate ale regiilor autonome pentru că se referă la
randamentul economic. Să luăm cazul Regiei Autonome a Lignitului din România de
la Târgu Jiu, care prelua patrimoniul fostelor combinate miniere de la Motru,
Rovinari şi Ploieşti, precum şi ale Întreprinderii miniere Berbeşti şi Întreprinderii de
reparaţii utilaj minier Târgu Jiu. Pentru a obţine randament, trebuie luaţi în calcul
mai mulţi factori, „ca la manual”: factorii naturali (abundenţa resurselor de lignit, dar
şi de cărbune brun şi turbă care intrau în gestiunea regiei autonome, pe urmă calitatea
lor, de care depindea randamentul energetic, dincolo de faptul că turba prin excelenţă
nu era o resursă forte la acest capitol, iar lignitul sau cărbunele brun nu se puteau
totuşi compara cu huila sau antracitul, ultimul găsindu-se mai mult simbolic în ţară;
factorii tehnici (poate că existau utilaje suficiente, dar tehnologia utilizată avea
limitările sale, în plus întreţinerea utilajelor nu trebuia neglijată, altfel tot eşafodajul
extractiv funcţiona în regim de „avarie”); factorii umani (organizarea muncii, gradul
de pregătire a lucrătorilor, în acest caz nu putem afirma că nu au existat preocupări,
dar cu siguranţă nu se realiza la nivel Occidental, de corporaţie, mai ales în România
anului 1990, după aproape o jumătate de veac petrecut în comunism; climatul în care
trăiau mulţi dintre muncitorii nu încuraja motivaţia la locul de muncă – nemulţumiri
şi greve au fost inclusiv în comunism, cu atât mai mult în democraţie, unde însă lipsa
de alfabetizare democratică, nu servea decât populismului în politică şi manipulării
colective a muncitorilor, nu unei viziuni argumentate economic şi care avea nevoie
cel puţin de o durată medie de timp pentru a produce efecte; e drept, trebuia oferită şi
o alternativă oamenilor care îşi pierdeau locul de muncă, pentru că o „terapie de
şoc”27 fără „pacienţi”, nu putea exista); în fine, conjunctura internaţională era şi ea un
factor de cântărit, chiar şi în comunismul românesc, care mai ales spre final său era
înclinat către autarhie (preţurile la resurse şi produse finite, cantitatea produsă,
înţelegerile economice, progresul tehnologic, concurenţa altor ţări şi companii).
Concluzii
Criza de sistem din România anilor 1980 nu a putut fi stopată imediat după
căderea regimului comunist în anul 1989 şi nici nu avea cum în contextul dificil de
atunci. Trebuia realizată în primul rând o restructurare economică, din care transferul
de proprietate de la Stat către sectorul privat, prin privatizare era foarte important,
dar şi greu de realizat. Era precum un experiment economic care trebuia realizat în
ţările foste comuniste, dar nu în toate poate că Statul era atât de prezent, precum în
România şi nici situaţia atât de gravă economic ca la noi.
Transferul de proprietate din anii 1990 a fost fenomenul invers petrecut în
(jurul anului) 1948, atunci când a avut loc naţionalizarea industriei şi a altor bunuri
particulare. Pentru ca privatizarea să fie posibilă, trebuiau efectuaţi mai mulţi paşi.
S-a creat o bază juridică, prin Legea nr. 15/1990, cea prin care unităţilor economice
de Stat erau reorganizate ca regii autonome şi societăţi comerciale. În cuprinsul
articolului ne-am oprit asupra regiilor autonome, forme de organizare înfiinţate în
27

Formulă care a circulat adesea în anii 1990 pentru a descrie un proces politic, economic (în special) şi
social prin care erau introduse reforme structurale în mod accelerat.
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acele domenii considerate strategice pentru Stat. Fundaţia acestui proces a fost
ridicată în anii 1990 şi 1991. A fost prima etapă în procesul de restructurare
economică. Am putut afla care au fost cele 72 de regii autonome înfiinţate în
România, în ce domenii de activitate, în ce localităţi, cu ce structură şi valoare
patrimonială au fost constituite (a se vedea şi anexa de la sfârşitul articolului), puncte
comune şi deosebire faţă de forma de organizare dinainte de 1989.
Pe baza acestor elemente descriptive am putut înţelege cum au fost înfiinţate
regiile autonome şi ce au reprezentat în contextul perioadei imediat următoare, a
reconstrucţiei către economia de piaţă. În faţa acestei perspective, instituţiile centrale
şi locale au manifestat un reflex defensiv prin crearea acestor regii autonome. În
unele cazuri, s-a dovedit ulterior că energia consumată în iniţierea acestui reflex nu a
fost în favoarea sa, stresând economia fragilă de la începutul anilor 1990. Lipsa de
know-how economic, de viziune şi de voinţă politică poate fi recunoscută în fizionomia acestor instituţii de organizare economică. Până într-un punct era justificată
crearea unor regii autonome în sensul Legii nr. 15/1990, mai ales în domenii precum
energia electrică, petrolul sau producţia de echipament militar. Ele erau realmente
strategice pentru stat, cu precădere în haosul şi necunoscutul anilor post-1989, dar o
formă de organizare precum regia autonomă nu putea reprezenta decât o premisă
pentru dezvoltare şi ea ar fi trebuit animată de o politică economică.
Sperăm ca studii viitoare să ajute şi mai mult la înţelegerea regiilor autonome
şi a modului în care ele au funcţionat şi ulterior a eşecului parţial al tranziţiei
economice româneşti din anii 1990, inclusiv printr-un apel la date comparative cu
situaţia din alte ţări care au fost comuniste înainte de 1989.
Anexă nr. 1: Regiile autonome aranjate în ordinea cronologică a actului legislativ
de înfiinţare şi primul obiect de activitate menţionat.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Regia Autonomă

Obiect de activitate
Organizarea, dezvoltarea şi exploatarea în
română de turism şi
scopuri turistice a imobilelor, bazelor de
prestaţii „DACOREX
agrement şi agrosilvice, precum şi a
amp; CO.” Bucureşti
mijloacelor de transport din dotare.
Exploatarea şi administrarea serviciilor de
poştă şi telecomunicaţii de bază, cu aspect
„Rom-Post-Telecom”
social important şi drepturi speciale
Bucureşti
rezervate pentru stat şi anume: telefonia
vocală, telegrafia, inclusiv telex, circuite de
telecomunicaţii închiriate şi poştă.
a Apelor Minerale din
Gestionarea fondului hidromineral
România Bucureşti
al Statului.
Producerea, transportul şi distribuţia
energiei electrice, producerea şi transportul
de electricitate
energiei termice, întreţinerea şi repararea
„Renel” Bucureşti
agregatelor şi instalaţiilor energetice,
dezvoltarea sistemului energetic naţional,
importul şi exportul de energie electrică.
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HG nr. /data
763/06.07.1990

883/30.07.1990

1035/21.09.1990

1199/12.11.1990

Nr.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Regia Autonomă

Obiect de activitate
Gestionarea rezervelor industriale de lignit,
a Lignitului din
cărbune brun şi turbă din perimetrele
România Târgu Jiu
încredinţate spre exploatare.
Gestionarea rezervelor de huilă, huilă cu
a Huilei din România şist, cărbune brun, lignit şi argilă refractară
Petroşani
din perimetrele miniere încredinţate spre
exploatare.
Realizarea întregii producţii de tutun la
a tutunului din
toate categoriile de cultivatori din ţară şi
România Bucureşti
cultivarea de tutun în ferme proprii.
Administrarea, întreţinerea, asigurarea
serviciilor şi deservirea imobilelor în care
„Administraţia
îşi desfăşoară activitatea Adunarea
Patrimoniului
Deputaţilor, Senatul, Preşedinţia României,
Protocolului de Stat”
Guvernul, ministerele şi alte organe
Bucureşti
centrale, precum şi a spaţiilor şi bunurilor
destinate activităţilor de reprezentare şi
protocol ale instituţiilor menţionate.
Proiectarea şi realizarea cu prioritate a
lucrărilor de construcţii, instalaţii şi montaj
de construcţii şi
a obiectivelor de interes naţional în ţară şi
proiectare „Carpaţi”
străinătate sau pe bază de contracte
Bucureşti
încheiate cu regii autonome, societăţi
comerciale, persoane fizice şi juridice
române şi străine.
Asigurarea din producţia internă şi din
import a necesarului de medicamente,
„Unifarm” Bucureşti
produse tehnico-materiale, echipamente
sanitare şi alte produse specifice sectorului
sanitar, în limitele competenţei sale.
Cercetări ştiinţifice în domeniul bolilor
bacteriene, virale, parazitare, imunitare şi al
„Institutul
mijloacelor de prevenire şi combatere a
Cantacuzino”
acestora, ca şi în domeniul biologiei
Bucureşti
moleculare şi geneticii, cu forţe proprii şi
prin cooperare naţională şi internaţională.
Gestionarea şi protecţia zăcămintelor din
perimetrele încredinţate spre exploatare,
extracţia şi prepararea minereurilor
a plumbului şi
complexe cuprifere, auro-argintifere,
zincului Baia Mare
substanţelor nemetalifere, comercializarea
produselor rezultate, executarea
lucrărilor şi serviciilor din acest
domeniu de activitate.
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HG nr. /data
1211/20.11.1990

1212/20.11.1990

1214/20.11.1990

1217/21.11.1990

1218/21.11.1990

1246/04.12.1990

1247/04.12.1990

1285/08.12.1990

Nr.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Regia Autonomă

Obiect de activitate
Gestionarea şi protecţia zăcămintelor din
perimetrele încredinţate spre exploatare,
extractia, prepararea şi comercializarea sării
a sării Bucureşti
şi a substanţelor nemetalifere din
perimetrele miniere încredinţate, precum şi
executarea de lucrări şi prestări de servicii
legate de obiectul său de activitate.
Gestionarea şi protecţia zăcămintelor din
perimetrele încredinţate spre exploatare,
extracţia, prepararea şi comercializarea
a cuprului Deva
minereurilor cuprifere, auro-argentifere şi
substanţelor nemetalifere asociate acestora,
precum şi executarea de lucrări şi prestări de
servicii legate de obiectul său de activitate
Gestionarea şi protecţia zăcămintelor din
perimetrele miniere încredinţate spre
exploatare, extracţia, prepararea şi
a nemetaliferelor Clujcomercializarea substanţelor nemetalifere şi
Napoca
altor substanţe minerale utile, cum şi
executarea de lucrări şi prestări de servicii
legate de obiectul sau de activitate.
Gestionarea şi protecţia zăcămintelor din
perimetrele încredinţate spre exploatare,
extracţia, prepararea şi comercializarea
pentru metale rare
minereurilor de metale rare şi radioactive şi
Bucureşti
asociatele acestora, precum şi executarea de
lucrări şi prestări de servicii legate de
obiectul său de activitate.
„Grupul Industrial al
Nu avem date (obiect de activitate militar).
Armatei” Bucureşti
Aplicarea strategiei naţionale în domeniul
silviculturii, acţionind pentru apărarea,
a pădurilor
conservarea şi dezvoltarea fondului
„ROMSILVA”
forestier, gospodărirea vânatului, a peştelui
Bucureşti
din apele de munte, precum şi valorificarea
celorlalte produse ale pădurii.
Administrarea şi exploatarea bazei
aeroportuare naţionale, precum şi
asigurarea mijloacelor tehnice de deservire
la sol a aeronavelor şi pasagerilor, de
Administraţia
control şi dirijare a zborurilor, a
naţională a
informaţiilor aeronautice interne şi
aeroporturilor
internaţionale, pentru desfăşurarea în
Bucureşti
siguranţă a transporturilor aeriene de
călători şi mărfuri, precum şi altor zboruri
ale aviaţiei în spaţiul aerian repartizat
aeroporturilor.
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HG nr. /data

1286/08.12.1990

1287/08.12.1990

1288/08.12.1990

1289/08.12.1990

1329/21.12.1990

1335/21.12.1990

1338/21.12.1990

Nr.

Regia Autonomă

20.

„Plafar” Bucureşti

21.

pentru Producţia de
Tehnică Militară
„Ratmil” Bucureşti

Nu avem date (obiect de activitate militar).

11/10.01.1991

„Romcereal”
Bucureşti

Contractarea, achiziţionarea şi preluarea de
la producătorii agricoli a cerealelor,
leguminoaselor boabe şi seminţelor
oleaginoase la fondul de stat şi păstrarea
acestora până la livrare.

12/10.01.1991

a Gazelor „Romgaz”
Mediaş

Gestionarea zăcămintelor de gaze naturale
ale statului, cu excepţia zăcămintelor de
gaze aflate în prezent în exploatarea
unităţilor de extracţie a petrolului,
pe uscat şi pe mare.

16/10.01.1991

„Administraţia
Portului Constanţa”
Constanţa

Administrarea întregii infrastructuri a
porturilor Constanţa, Mangalia şi Midia
(diguri, cheiuri, bazine, şenale, teritorii
câştigate asupra mării) şi a unei părţi din
suprastructură (platforme, magazii,
instalaţii şi utilaje, clădiri
social-administrative, staţii de
transformare, grupuri sociale etc.)
care sunt în dotare proprie.

19/10.01.1991

25.

„Administraţia
porturilor Dunării
maritime Galaţi”
Galaţi

Administrarea întregii infrastructuri a
porturilor Dunării maritime între Brăila şi
Sulina (diguri, cheiuri, bazine, şenale,
teritorii) şi a unei părţi din suprastructură
(platforme, magazii, instalaţii şi utilaje,
clădiri social-administrative, staţii de
transformare, grupuri sociale etc.)
care sunt în dotare proprie.

19/10.01.1991

26.

„Administraţia
porturilor Dunării
fluviale Giurgiu”
Giurgiu

Administrarea, întreţinerea funcţionalităţii,
dezvoltarea şi modernizarea întregii
infrastructuri a tuturor porturilor fluviale de
la Brăila (exclusiv) pînă la Baziaş (inclusiv)
şi a suprastructurii din porturile industriale
Călăraşi şi Pîrjoaia.

19/10.01.1991

„Administraţia
Exploatarea eficientă a canalelor navigabile
canalelor navigabile
Cernavodă - Constanţa şi Poarta Albă Constanţa” Constanţa
Midia Năvodari.

19/10.01.1991

22.

23.

24.

27.

Obiect de activitate
HG nr. /data
Producerea în ferme proprii şi contractarea
cu producătorii agricoli a plantelor
medicinale şi aromatice,
1362/29.12.1990
cu prioritate a celor destinate
industriei de medicamente.
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Nr.

Regia Autonomă

28.

a Petrolului „Petrom”
Bucureşti

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Obiect de activitate
Exploatarea, gestionarea şi descoperirea
zăcămintelor de petrol şi gaze de pe
teritoriul României, de pe uscat şi din
platoul continental al Marii Negre cu
excepţia zăcămintelor de gaze aflate în
gestiunea şi exploatarea Regiei autonome
a gazelor naturale.

HG nr. /data

23/10.01.1991

de exploatare,
transport şi prelucrare
Exploatarea şi prelucrarea primară a
34/14.01.1991
primară a lemnului
lemnului.
„Estrel” Suceava
de exploatare,
transport şi prelucrare
Exploatarea şi prelucrarea primară a
34/14.01.1991
primară a lemnului
lemnului.
„Vestrel” Braşov
de exploatare,
transport şi prelucrare
Exploatarea şi prelucrarea primară a
34/14.01.1991
primară a lemnului
lemnului.
„Sudrel” Bucureşti
„Administraţia
Furnizarea de servicii de navigaţie aeriană,
română a serviciilor
incluzând servicii de trafic aerian, servicii
de trafic aerian” de comunicaţii aeronautice, navigaţie şi
ROMATSA
supraveghere în domeniul aeronautic,
74/26.01.1991
(Romanian Air Trafic
servicii meteorologice aeronautice, servicii
Services
de informare aeronautică, precum şi servicii
Administration)
de căutare şi salvare.
Bucureşti
Producerea şi valorificarea pe piaţa internă
„Multiproduct”
şi la export, de produse industriale şi
98/06.02.1991
Bucureşti
executarea de lucrări.
Realizarea, cu prioritate, a lucrărilor de
de construcţii
construcţii, instalaţii şi montaj, de interes
112/15.02.1991
„Carpaţi” Bucureşti naţional, în ţara, precum şi a unor asemenea
lucrări în străinătate.
Elaborarea, cu prioritate, de studii şi
proiecte pentru realizarea obiectivelor de
„Carpaţi Proiect”
interes naţional în domeniile: sistematizare,
112/15.02.1991
Bucureşti
arhitectura, construcţii, instalaţii, amenajări
şi decoratiuni, design, precum şi prestarea de
servicii specifice de consulting şi expertiză.
Elaborează, organizează şi administrează pe
a loteriilor şi
întreg teritoriul ţării jocurile loteristice de
pronosticurilor
pronosticuri sportive şi alte activităţi
sportive din România similare (tombole, bingo, jocuri mecanice 130/25.02.1991
„Loto-Pronosport”
sau electronice cu câştiguri, precum şi
Bucureşti
pariuri publice), cu taxa de participare în lei
sau în devize convertibile.
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Nr.

Regia Autonomă

37.

„Zirom” Giurgiu

38.

„Rompiro” Făgăraş
„Romag Drobeta”
Drobeta Turnu
Severin

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Obiect de activitate
Fabricarea titanului şi zirconiului pentru
industria nuclearo-electrică şi industria
aeronautică.
Nu avem date (obiect de activitate militar).

145/01.03.1991

Domeniul nuclear.

147/07.03.1991

Executarea de tipărituri şi alte lucrări
poligrafice; editarea şi comercializarea de
tipărituri şi produse poligrafice.
Gestionarea resurselor de apă,
administrarea şi exploatarea albiilor
a apelor „Apele
minore, a lucrărilor de gospodărire a apelor,
Române” Bucureşti
precum şi a bunurilor mobile şi imobile
necesare desfăşurării acestei activităţi.
Prestaţii trafic radio-telegrafic,
„Radionav” Constanţa
radiotelefonic şi telex pentru
flota maritimă şi fluvială.
Fabricarea de monede metalice pentru
satisfacerea nevoilor de numerar ale ţării,
„Monetăria statului” pentru vânzări la export în scop numismatic
Bucureşti
de către Banca Naţionala a României,
precum şi de monede metalice
pentru alte ţări.
Fabricarea biletelor de bancă pentru
„Imprimeria Băncii
acoperirea nevoilor de numerar ale ţării şi
Naţionale a
pentru vânzari la export în scop numismatic
României” Bucureşti
de către Banca Naţionala a României,
precum şi de bancnote pentru alte ţări.
Societatea Naţională a
Administrează şi asigură exploatarea căilor
Căilor Ferate Române
ferate din domeniul public.
Bucureşti
Importul produselor, pieselor de schimb,
de comerţ exterior
materialelor, tehnologiilor, asistenţei
„Romtehnica”
tehnice şi a altor servicii necesare forţelor
Bucureşti
armate.
Activitatea de aprovizionare din ţară şi din
import cu produse specifice din domeniul
„Romfarm” Bucureşti său ca: medicamente, reactivi, echipament
sanitar, produse tehnico-medicale,
aparatură medicală şi alte produse.
Executarea de prestaţii aeronautice, prin
efectuarea transporturilor de călători,
Compania Română de
mărfuri şi poştă, în trafic intern şi
Aviaţie „Romavia”
internaţional, executarea de zboruri în
Bucureşti
folosul protocolului de stat şi al
Ministerului Apărării Naţionale.
a imprimeriilor
Bucureşti
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HG nr. /data

146/01.03.1991

170/07.03.1991

196/22.03.1991

205/22.03.1991

231/29.03.1991

231/29.03.1991

235/29.03.1991

236/29.03.1991

237/29.03.1991

244/03.04.1991

Nr.

Regia Autonomă

49.

de difuzare a cărţii,
discurilor şi altor
bunuri culturale
„Arcadia” Bucureşti

50.

„Institutul de
montanologie”
comuna Cristian
(judeţul Sibiu)

Obiect de activitate
HG nr. /data
Valorificarea producţiei editoriale
ştiinţifice, tehnice, de artă, a cărţii şcolare, a
literaturii clasice şi contemporane,
248/05.04.1991
discurilor, casetelor muzicale şi altor
produse culturale.
Cercetarea ştiinţifică fundamentală şi
aplicativă în domeniile agriculturii de tip
montan privind valorificarea superioară
a terenurilor agricole şi efectivelor de
255/05.04.1991
animale, extinderea culturilor pomicole
şi arboricole în zona
Montană.

„Institutul de cercetare
Activitatea de cercetare cu caracter
şi dezvoltare pentru
fundamental şi aplicativ pentru: - crearea de
51.
valorificarea
noi soiuri şi hibrizi de legume şi flori
produselor horticole”
cultivate în sere şi sere solar.
Bucureşti
Supravegherea tehnică, clasificarea şi
certificarea, pe baza regulilor şi
„Registrul naval
prescripţiilor pe care le stabileşte, a
52.
român” Bucureşti
construcţiei, reconstrucţiei şi reparării
navelor, unităţilor de foraj marin şi
conteinerelor.
„Monitorul Oficial” Editarea publicaţiei „Monitorul Oficial” al
53.
Bucureşti
României.
Administraţia fluvială Întreţinerea senalului navigabil al Dunării
54.
a Dunării de Jos
între bara Sulina şi Baziaş, precum şi a
Galaţi
braţelor secundare.
„Poşta română”
Administrarea, dezvoltarea şi exploatarea
55.
Bucureşti
serviciilor poştale.
„Rom-Telecom”
Administrarea, dezvoltarea şi exploatarea
56.
Bucureşti
serviciilor telefon-telegraf.
„Radio-comunicaţii” Administrarea, dezvoltarea şi exploatarea
57.
Bucureşti
serviciilor de radiocomunicaţii.
„Inspectoratul general
Gestionarea spectrului de frecvenţe
al radio58.
radioelectrice şi controlul tehnic în
comunicaţiilor”
domeniul radiocomunicaţiilor.
Bucureşti
Realizează pe peliculă şi suport magnetic
filme documentar-artistice (reportaje, eseuri
cinematografice, filme de anchetă socială,
Studioul
de artă şi etnografie, ştiinţifice,
cinematografic
59.
experimentale, de montaj, pentru
„Sahia-Film”
Departamentul Informaţiilor din cadrul
Bucureşti
Guvernului, Direcţia reţelei
cinematografice şi difuzării filmelor şi
pentru beneficiarii interni şi externi etc.).
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300/24.04.1991

302/24.04.1991

358/20.05.1991
362/20.05.1991
448/27.06.1991
448/27.06.1991
448/27.06.1991

448/27.06.1991

486/15.07.1991

Nr.
60.

61.

62.

63

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

Regia Autonomă
Obiect de activitate
de creaţie şi producţie
cinematografica
Creaţia şi producţia de filme de ficţiune.
„Cinerom” Bucureşti
a distribuţiei şi
exploatării filmelor Distribuţia filmelor româneşti în străinătate
„România film”
şi a filmelor străine în România.
Bucureşti
DidacticăInstruirea teoretică şi practică a studenţilor
Experimentală
în câmpuri didactice şi exploatări
Belciugatele comuna
zootehnice, dotate cu echipamente
Belciugatele (judeţul
tehnologice moderne.
Călăraşi)
Regia Autonomă
Instruirea teoretică şi practică a studenţilor
Didacticăîn câmpuri didactice şi exploatări
Experimentală
zootehnice, dotate cu echipamente
Mănăştur Clujtehnologice moderne.
Napoca
Regia Autonomă
Instruirea teoretică şi practică a studenţilor
Didacticăîn câmpuri didactice şi exploatări
Experimentală Iaşi
zootehnice, dotate cu echipamente
Iaşi
tehnologice moderne.
Regia Autonomă
Instruirea teoretică şi practică a studenţilor
Didacticăîn câmpuri didactice şi exploatări
Experimentală
zootehnice, dotate cu echipamente
Craiova Craiova
tehnologice moderne.
Producerea, industrializarea şi
„Pelendava” Craiova
comercializarea produselor agrozootehnice.
Editarea de: manuale şcolare pentru
„Editura Didactică şi învăţământul primar, gimnazial, postliceal
Pedagogică”
şi universitar, în limba română şi în limbile
Bucureşti
minorităţilor naţionale, de lucrări pentru
învăţământul preşcolar.
Cercetări ştiinţifice în domeniul patologiei
„Institutul naţional de
animale şi igienei publice sanitarmedicină veterinară
veterinare, inclusiv prin colaborarea
Pasteur” Bucureşti
naţională şi internaţională.
Transportul de persoane cu metroul pe
reţeaua de cai ferate subterane şi
de exploatare a
supraterane, în condiţii de siguranţă a
metroului „Metrorex”
circulaţiei, având ca scop satisfacerea
Bucureşti
interesului public, social şi de apărare
civilă.
Creşterea, ameliorarea, calificarea şi
„Cai de Rasă”
perfecţionarea efectivelor de cabaline de
Bucureşti
rasă pură în cadrul hergheliilor care sunt
ferme de elită.
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HG nr. /data
530/01.08.1991

530/01.08.1991

533/01.08.1991

533/01.08.1991

533/01.08.1991

533/01.08.1991

633/09.09.1991

645/17.09.1991

665/20.09.1991

686/03.10.1991

702/10.10.1991

Nr.

Regia Autonomă

Obiect de activitate
HG nr. /data
Până la punerea în funcţiune a investiţiei:răspunde de realizarea obiectivului de
investiţii la parametrii şi indicatorii tehnico„Administraţia rîului
71.
economici aprobaţi pentru funcţiunile de 707/10.10.1991
Argeş” Bucureşti
navigaţie, irigaţii, alimentare cu apă
industrială şi potabilă a localităţilor
limitrofe.
Omologarea de tip şi individuală pentru
circulaţia pe drumurile publice a tuturor
„Registrul Auto
72.
tipurilor de vehicule rutiere, fabricate în
768/08.11.1991
Român” Bucureşti
ţara sau importate, pe baza încercărilor în
laboratoarele proprii.
Surse: (numărul regiei autonome din tabel, linkul corespunzător către actul legislativ
de înfiinţare; consultarea lor digitală a fost realizată între 5-10 ianuarie 2021; m = domeniu
militar, fără link către act legislativ, alteori este un link de importanţă conexă, cum sunt şi
ultimele două tot în aceeaşi problemă):
1 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1175;
2 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1187;
3 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1249;
4 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1301;
5 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1304;
6 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1305;
7 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1306;
8 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1308;
9 https://legeaz.net/spete-contencios-inalta-curte-iccj-2007/decizia-4197-2007;
10 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1324;
11 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1325;
12 http://www.monitoruljuridic.ro/act/hotarare-nr-1-285-din-8-decembrie-1990privind-infiintarea-regiei-autonome-a-plumbului-si-zincului-emitent-guvernulpublicat-1352.html;
13 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1353;
14 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1354;
15 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1355;
16 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1356;
17 m;
18 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1387;
19 https://lege5.ro/Gratuit/heydkoju/hotararea-nr-1338-1990-privind-infiintarea-regieiautonome-administratia-nationala-a-aeroporturilor-din-romania;
20 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1402;
21 m;
22 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1444;
23 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1454;
24-27 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/14801;
28 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1469;
29-31 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1489;
32 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1559;
33 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1596;
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34, 35 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1612;
36 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1625;
37 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24509;
38 m;
39 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2511;
40 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1655;
41 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1675;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/3184;
42 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1683;
43, 44 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1699;
45 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1702;
46 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1703;
47 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1704;
48 m;
49 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1713;
50 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1719;
51 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1754;
52 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/28492;
53 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1786;
54 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1791;
55-58 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1839 ;
59 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1856;
60, 61 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1884 ;
62-65 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1887;
66 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1939;
67 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1943;
68 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1954;
69 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1970;
70 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1977;
71 https://lege5.ro/Gratuit/gy2tkmbx/hotararea-nr-707-1991-privind-infiintarea-regieiautonome-administratia-riului-arges;
72 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/2007;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2007;
m https://lege5.ro/Gratuit/gyztqnrt/regiile-autonome-de-resortul-ministerului-aparariinationale-hotarare-334-1992?dp=heytqmbvgi3a;
m http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=13323.

Anexa nr. 2: Valoarea patrimoniului net a regiilor autonome
înfiinţate în anii 1990 şi 1991
(milioane lei vechi)
Regia autonomă
de electricitate „Renel” Bucureşti
Societatea Naţională a Căilor Ferate Române Bucureşti
a Petrolului „Petrom” Bucureşti
a Lignitului din România Târgu Jiu
a cuprului Deva
„Administraţia canalelor navigabile Constanţa” Constanţa
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Mil. lei
vechi
395250
170706
76874,7
64506,9
40737,1
34456,063

Regia autonomă
„Administraţia Portului Constanţa” Constanţa
de exploatare a metroului „Metrorex” Bucureşti
a Gazelor „Romgaz” Mediaş
a plumbului şi zincului Baia Mare
„Romcereal” Bucureşti
„Administraţia rîului Argeş” Bucureşti
de exploatare, transport şi prelucrare primară a lemnului „Vestrel” Braşov
pentru metale rare Bucureşti
a nemetaliferelor Cluj-Napoca
„Administraţia porturilor Dunării fluviale Giurgiu” Giurgiu
de exploatare, transport şi prelucrare primară a lemnului „Estrel” Suceava
de exploatare, transport şi prelucrare primară a lemnului „Sudrel” Bucureşti
a tutunului din România
Administraţia naţională a aeroporturilor
a Huilei din România Petroşani
a loteriilor şi pronosticurilor sportive din România „Loto-Pronosport”
Bucureşti
a sării Bucureşti
Administraţia fluvială a Dunării de Jos Galaţi
„Administraţia porturilor Dunării maritime Galaţi” Galaţi
„Administraţia română a serviciilor de trafic aerian” - ROMATSA (Romanian
Air Trafic Services Administration) Bucureşti
a imprimeriilor Bucureşti
„Institutul naţional de medicina veterinara Pasteur” Bucureşti
„Cai de Rasă” Bucureşti
Administraţia fluvială a Dunării de Jos Galaţi
„Multiproduct” Bucureşti
„Unifarm” Bucureşti
„Rom-Telecom” Bucureşti
„Pelendava” Craiova
„Institutul de cercetare şi dezvoltare pentru valorificarea produselor horticole”
Bucureşti
„Institutul de montanologie” comuna Cristian (judeţul Sibiu)
„Institutul Cantacuzino”
„Monetăria statului” Bucureşti
de difuzare a cărţii, discurilor şi altor bunuri culturale „Arcadia” Bucureşti
„Zirom” Giurgiu
„Imprimeria Băncii Naţionale a României” Bucureşti
„Carpaţi Proiect” Bucureşti
„Editura Didactică şi Pedagogică” Bucureşti
a apelor „Apele Române” Bucureşti
Studioul cinematografic „Sahia-Film” Bucureşti
„Romfarm” Bucureşti
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Mil. lei
vechi
29070,855
23574,784
18347,6
15206,6
12780
9503,74
5567,11
5207,7
5037,3
4704,899
4600,156
3529,393
2792,72
2593,03
2355
1983,364
1456,2
1330,597
1006,244
1004,229
738
411,594
399,626
330
231,5
205,517
188,6829
170,055
168,449
167,219
136,8
55,575
52,175
51,8
46,693
39,8
32,131
28,16
17,632
14,999

Regia autonomă
„Monitorul Oficial” Bucureşti
„Registrul naval român” Bucureşti
„Poşta română” Bucureşti
„Poşta română” Bucureşti
„Radionav” Constanţa
a pădurilor „ROMSILVA” Bucureşti
„Radio-comunicaţii” Bucureşti
de creaţie şi producţie cinematografica „Cinerom” Bucureşti
de creaţie şi producţie cinematografica „Cinerom” Bucureşti
Regia Autonomă Didactică-Experimentală Craiova Craiova
Regia Autonomă Didactică-Experimentală Iaşi Iaşi
Didactică-Experimentală Belciugatele comuna Belciugatele (judeţul Călăraşi)
„Inspectoratul general al radio-comunicaţiilor” Bucureşti
Regia Autonomă Didactică-Experimentală Mănăştur Cluj-Napoca

Mil. lei
vechi
13,383
11,24
9,6281
6,093
5,331
5,241
2,163
0,919633
0,07617
0,063452
0,052292
0,051342
0,042
0,027132

Referinţe*
D.C.S. = Decretul Consiliului de Stat nr. 171 din 13 mai 1983 privind îmbunătăţirea
activităţii
în
domeniul
industriei
extractive
de
petrol
şi
gaze,
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/568.
Legea nr. 15 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi
comerciale, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/755.
Adumitrăcesei, I. D.; Niculescu, N. G. (1998) Economia românească postsocialisă. Încotro?
Cum? De ce?, Bucureşti: Economică.
Banabic, Dorel (2019) Istoria tehnicii şi a industriei româneşti, vol. 1, Bucureşti: Editura
Academiei Române.
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OVERCOMING THE GREAT RECESSION
(Abstract)
Although considered an economic cataclysm comparable to the Great
Depression, the Great Recession was in fact overcome quite swiftly. The paper
focuses on the unfolding of the Great Recession in the United States, in Europe and
in Romania, as well as on the policies and measures to restore growth. A special
section labelled Lessons learned? deals with issues like the moral hazard of saving
economic actors who fostered the crisis through their reckless pursuit of maximizing
short-term profits, the institutional arrangements governing the financial sector, and
the role of various stimulus packages. While combinations of neokeynesian policies
have helped in overcoming the recession, the authors ask whether the fast recovery
(at least at a global level) has not prevented a thorough restructuring of the economy
in order to avoid future crises. Another issue is whether the social costs of the
adjustments needed to overcome the recession, combined with the trend towards
increasing economic polarization, are partially responsible for the upsurge of
populist, illiberal and authoritarian political actors and/or movements, which
provide pseudo-solutions to the challenges of the 21st century and therefore make
progressive adjustments even more difficult.
Keywords: Great Recession; mortgage-backed securities; housing bubble;
bailout; „too big to fail”; stimulus package; austerity.
1. Introducere
„Marea Recesiune” este un termen folosit pentru a desemna criza economică
mondială din a doua parte a primului deceniu al secolului XXI. După cum a observat
ziarista Catherine Rampell1, termenul nu era nou în 2008-2009, ci mai fusese folosit
şi pentru a desemna alte momente de criză economică; după ce a fost utilizat sporadic
în cursul anului 2008, în luna decembrie 2008 termenul apare în peste 100 de articole
indexate Nexis în Statele Unite, iar trendul crescător s-a menţinut şi în 2009,
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termenul impunându-se atât în presă, cât şi în analizele specialiştilor. Pentru economişti şi istorici, termenul a avut o rezonanţă specială, deoarece mai ales în forma sa
din limba engleză („Great Recession”) a facilitat comparaţiile cu „Great Depression”,
denumirea uzuală în istoriografie pentru marea criză declanşată în 1929.
Dincolo însă de etimologie, în analizele economice „recesiune” este un termen
tehnic, care se foloseşte atunci când economia unei ţări (măsurată de regulă prin
Produsul Intern Brut) scade timp de două trimestre consecutive. Or, ceea ce s-a
întâmplat în anii 2007-2009 a fost faptul că foarte multe ţări, reprezentând cea mai
mare parte a economiei lumii, au cunoscut scăderi ale PIB care au semnificat intrarea
lor în recesiune tehnică, iar perioadele de recesiune au alternat cu perioadele de
redresare pentru o bună parte a deceniului următor. La nivel mondial, datorită
faptului că unele ţări nu raportează date la nivel trimestrial, Fondul Monetar
Internaţional nu foloseşte termenul de „recesiune” la nivel de trimestru, ci doar la
nivelul unui an calendaristic, ceea ce face ca an de recesiune să fie considerat doar
2009. Totuşi, economiştii care au luat în considerare ponderea în economia globală a
ţărilor pentru care există date trimestriale, au ajuns la concluzia că recesiunea la nivel
mondial a durat din trimestrul III al anului 2008 până în trimestrul I al anului 2009
(când a atins şi apogeul), şi apoi a fost încet resorbită2.
Discuţiile asupra cauzelor şi mecanismelor care au condus la „Marea Recesiune”
sunt deosebit de ample, şi reflectă pe de o parte complexitatea fenomenului şi pe de
altă parte mizele ideologice şi de politică economică pe care le implică diversele
explicaţii. Există totuşi un consens destul de larg asupra faptului că această criză şi-a
avut originea în sectorul financiar şi în conexiunea acestuia cu piaţa imobiliară, zone
din care apoi a afectat şi alte părţi ale economiei. Aşa cum au arătat specialiştii, criza
financiară din 2008-2009 şi-a avut originile în distorsiunile şi stimulii generaţi de
politicile financiare adoptate în anii pre-criză. După ce într-o primă fază discuţiile
s-au concentrat pe eşecul pieţei în precipitarea crizei şi pe performanţa dezastroasă a
pieţei financiare, într-o a doua etapă de analizare „la rece” a crizei, cele mai multe
studii au demonstrat că guvernele şi agenţiile de reglementare au jucat şi ele un rol
major în geneza crizei prin faptul că au relaxat reglementările prudenţiale şi au
permis băncilor şi altor instituţii financiare să se concentreze pe maximizarea
profitului pe termen scurt şi să folosească în acest sens diverse metode de sporire a
capitalului disponibil prin aşa-zisa „securitizare a investiţiilor”. Deşi aceste măsuri de
relaxare a normelor prudenţiale au fost adoptate în Statele Unite încă din anii 1990,
efectele lor s-au acumulat în timp, conducând gradual la o decuplare a creşterii
sectorului financiar şi a câtorva pieţe strâns conectate cu acesta (îndeosebi piaţa
imobiliară bazată pe credite ipotecare) de fundamentele restului economiei. Or, aşa
cum spunea Joseph E. Stiglitz, laureat al premiului Nobel pentru economie, poate cel
mai surprinzător aspect al Marii Recesiuni a fost convingerea iniţială a analiştilor
financiari şi a oamenilor politici că nu exista nicio bulă imobiliară, urmată apoi de
ideea că nu existau instrumente pentru a aplana acea bulă fără a afecta restul
economiei, sau că acţiunea preventivă ar fi mai costisitoare decât un damage control
realizat ulterior3.
2
3
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Figura nr. 1: Creşterea preţurilor locuinţelor 2002-2008

Sursa: NC 2011: 415.

La nivel mondial, Marea Recesiune a fost anunţată de spargerea bulei
imobiliare, respectiv de declinul preţului caselor şi terenurilor după o perioadă lungă
de creştere favorizată de proliferarea creditelor ipotecare şi de îndatorarea excesivă a
cumpărătorilor de imobile în raport cu veniturile lor stabile. Bule imobiliare luaseră
naştere în foarte multe economii (fig. 1), inclusiv în România, amplificate de
creşterea economică şi de ratele scăzute ale dobânzii, îndeosebi în Statele Unite.
Intrarea în incapacitate de plată a multor debitori de credite ipotecare a
reverberat la nivelul instituţiilor financiare, deoarece multe bănci fie acordaseră
direct credite ipotecare, fie investiseră masiv în fonduri de investiţii care finanţaseră
construcţii ce urmau să fie valorificate prin achiziţii bazate pe credite ipotecare. Un
exemplu al acestei vulnerabilităţi a fost Banca Bear Stearns, care în vara anului 2007
a trebuit să recunoască faptul că două fonduri de investiţii ale sale au înregistrat
pierderi care nu mai puteau fi acoperite din resurse proprii, şi care ulterior a fost
salvată printr-un credit excepţional de 29 miliarde $ de către Banca Rezervelor
Federale din New York şi absorbită apoi de JPMorgan Chase. Acest exemplu este
însă doar unul dintre cele mai timpurii, ulterior cunoscând crize similare şi alte
fonduri de investiţii şi bănci de investiţii. La nivelul anilor 2007 şi 2008, crize ale
datoriilor ipotecare au izbucnit în cel puţin 33 de ţări, fiind asociate şi cu scăderea
preţurilor imobiliare pentru tranzacţiile noi, ceea ce a împins în criză şi sectorul
construcţiilor, şi o parte din industriile furnizoare de materiale de construcţie.
Declinul economiei reale s-a asociat cu îngrijorările legate de dimensiunile prea mari
ale îndatorării gospodăriilor particulare, ceea ce a reverberat la nivelul întregii
economii bazate pe credite.
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Tabelul nr. 1: Rate anuale ale creşterii economice în principalele economii ale lumii
2005
2006
2007
2008
2009
2010
3.9
4.4
4.3
1.9
-1.7
4.3
Global
1.9
3.5
3.2
0.6
-4.3
2.2
Uniunea Europeană
3.5
2.9
1.9
-0.1
-2.5
2.6
S. U. A.
1.7
1.4
1.7
-1.1
-5.4
4.2
Japonia
11.4
12.7
14.2
9.7
9.4
10.6
China
3.2
4.0
6.1
5.1
-0.1
7.5
Brazilia
6.4
8.2
8.5
5.2
-7.8
4.5
Federaţia Rusă
5.0
4.2
6.9
1.0
-2.9
3.1
Canada
7.9
8.0
7.7
3.1
7.9
8.5
India
2.3
4.5
2.3
1.1
-5.3
5.1
Mexic
3.2
2.8
3.8
3.7
1.9
2.1
Australia
4.3
5.3
5.8
3.0
0.8
6.8
Coreea de Sud
Sursa: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2019&start=1990
(accesat 19.01.2021).

Rând pe rând, tot mai multe ţări au consemnat declinul economiei, mai întâi
pentru câte un trimestru, apoi intrarea în recesiune tehnică, atunci când scăderi ale
PIB se înregistrau două trimestre consecutive. Amploarea recesiunii, ca şi diferenţele
dintre impactul acesteia asupra principalelor economii ale lumii, este evidenţiată şi de
datele anuale publicate de Banca Mondială:
Concret, observăm cum de la rate ale creşterii economice globale de peste 4%
anual înainte de criză s-a ajuns la sub 2% în 2008 şi la -1,7% în 2009, înregistrându-se
deci un declin net de 6% în doar doi ani.
Recesiunea nu a fost percepută în întreaga ei anvergură de la primele ei semne.
Deşi indicii bursieri au consemnat scăderea valorii activelor financiare (indicele Dow
Jones al bursei din New York a scăzut cu minime întreruperi de la finele anului 2007
până în martie 2009, pierzând cumulat peste 40% din valoarea avută în septembrie
20074), această evoluţie a fost considerată o ajustare necesară după creşterile anterioare. Pe de altă parte, în mai multe state efectele crizei datoriilor ipotecare şi
spargerea bulelor financiare au indus efecte care au redus sau chiar împins la valori
negative rata de creştere economică, dar oscilaţiile de la o lună la alta sau de la un
trimestru la altul au hrănit speranţele că recesiunea poate fi evitată, sau că măcar
consecinţele ei pot fi limitate. De exemplu, Irlanda a cunoscut o scădere a produsului
intern brut timp de două trimestre consecutive (trimestrele II şi III din anul 2007, dar
apoi a revenit cu o creştere semnificativă în trimestrul IV al anului 2007, înainte de a
se afunda în creşteri negative succesive de-a lungul anilor 2008 şi 2009. Alte ţări
europene care au consemnat creşteri economice negative în unele trimestre din 2007
au fost Danemarca, Grecia, Ungaria, Islanda, Italia şi Letonia, dar volumul acestor
economii era mult prea mic pentru a afecta lumea în ansamblul său, mai ales că restul
Uniunii Europene cunoştea o creştere pozitivă, fie ea şi modestă5. La nivel mondial,
4
5

https://www.macrotrends.net/1319/dow-jones-100-year-historical-chart (accesat 29.01.2021).
Date preluate din https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryName=350# (accesat 29.01.2021).
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ceea ce a contat cel mai mult au fost evoluţiile din Statele Unite ale Americii. S.U.A.
au cunoscut o încetinire semnificativă a creşterii economice în anii 2006-2007, au
consemnat o creştere negativă în trimestrul I al anului 2008 (-2,3%), au avut din nou
creştere pozitivă în trimestrul II (+2,1%) şi s-au afundat în recesiune în a doua
jumătate a anului 2008 (-2,1% în trimestrul III, -8,4% în trimestrul IV)6, ceea ce a
făcut ca recesiunea tehnică să fie declarată relativ târziu.
În cursul verii anului 2008 a devenit evident că problema crizei economice era
serioasă şi că ea se răspândea cu repeziciune la nivel mondial. Dintre economiile
majore ale lumii, au intrat în creştere economică negativă Germania, Franţa, Marea
Britanie şi Italia, şi odată cu ele Uniunea Europeană în ansamblul ei (creştere
negativă încă din trimestrul II al anului 2008, recesiunea tehnică fiind consemnată în
toamnă, după publicarea datelor economice pe trimestrul III al anului 2008), precum
şi Japonia (creştere economică negativă timp de 4 trimestre începând din trimestrul II
al anului 2008), în timp ce China, India, Rusia şi Brazilia au cunoscut încetiniri ale
creşterii, care a rămas totuşi pozitivă până spre finele anului 2008.
La nivel naţional, reacţiile de politică economică au devenit evidente din luna
septembrie 2008, deşi unele măsuri fuseseră adoptate chiar mai devreme. Un rol
esenţial a revenit lui Ben Bernanke, preşedintele Băncii Rezervelor Federale din
Statele Unite în anii 2006-2014. Bernanke studiase cu atenţie experienţa istorică a
Marii Crize din perioada interbelică, şi ajunsese la concluzia că efectele crahului
financiar din 1929 fuseseră agravate de restrângerea creditului care condusese la
deflaţie şi la proliferarea crizei la nivelul întregii economii, precum şi de politicile
protecţioniste, care conduseseră la segmentarea economiei globale şi la tensionarea
suplimentară a relaţiilor internaţionale7. De aceea, el a fost partizanul unei economii
bazate pe injectarea de lichidităţi în piaţă (termenul tehnic care s-a impus în limba
engleză a fost „quantitative easing”) astfel încât să se menţină fluxurile financiare.
Totodată, în momentul în care criza a devenit deosebit de gravă, ameninţând întregul
sistem financiar, el a susţinut intervenţia decisă a băncii centrale ca împrumutător de
ultimă instanţă şi a bugetului federal pentru stimularea economiei. Începând din
septembrie 2008, pachete de stimulare a economiei au fost adoptate în cele mai multe
dintre economiile majore ale lumii. Aceste pachete au combinat în proporţii
variabile: (a) Bailouts şi injectări de bani în sistemul financiar pentru a menţine
creditele; (b) Scăderea dobânzilor pentru a stimula împrumuturile şi investiţiile;
(c) Cheltuieli fiscale suplimentare menite să susţină cererea agregată.
La rândul său, din septembrie 2008 şi până în iunie 2009 Fondul Monetar
Internaţional a aprobat 20 de acorduri de împrumuturi, cumulând un total de 30,848
milioane dolari, dintre care 48.15% erau dedicate statelor membre UE şi încă 35%
pentru state Europene din afara UE. Cel mai mare împrumut a fost contractat de
România – 7,231 milioane dolari, urmată de Ucraina – 6,952 milioane dolari şi
Ungaria 6,659 milioane dolari. Prin contrast, doar 1.6% dintre împrumuturi au mers
către state din Africa8. Un raport al Băncii Mondiale exprima însă grija că:
6

Date preluate din https://fred.stlouisfed.org/series/A191RL1Q225SBEA (accesat 29.01.2021).
Bernanke, 2004.
8
Parlamentul European, 2009.
7
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„Cele mai multe dintre resursele disponibile puse la dispoziţie de FMI şi de
alte instituţii financiare par a fi cu precădere dedicate pieţelor emergente cu
venituri mari şi ţărilor cu venituri medii, pentru că acestea sunt mai predispuse
să plătească înapoi împrumuturile primite”9.
În fine, dar nu în cele din urmă, caracterul global al crizei a determinat întrunirea în regim de urgenţă a unui organism care grupa liderii celor mai importante 20
de economii ale lumii (G20). G20 începuse să funcţioneze la nivelul miniştrilor de
finanţe încă din 1999, dar în septembrie-octombrie 2008 preşedintele francez Nicolas
Sarkozy, premierul australian Kevin Rudd şi premierul britanic Gordon Brown au
lansat ideea unei reuniuni la nivelul şefilor de stat sau de guvern. Preşedintele George
W. Bush a preluat ideea şi a lansat invitaţia pentru întrunirea G20 la acest nivel la
Washington în 14-15 noiembrie 2008. Spre deosebire de summit-urile internaţionale
anterioare în grup mai restrâns (de exemplu, G8 la Tōyako, Japonia, în 7-9 iulie 2008),
care avuseseră agende diverse, slab focusate, întâlnirea G20 de la Washington,
pregătită în 8-9 noiembrie de o reuniune la Sao Paolo a miniştrilor de finanţe, a vizat
cu precădere răspunsul global la criza economică. Declaraţia comună10 consemna atât
un acord destul de larg cu privire la cauzele şi componentele crizei economice
mondiale, cât şi cu privire la acţiunile ce urmau a fi întreprinse. Dintre acestea, trei
erau esenţiale. Prima era un angajament relativ vag de a stimula cererea globală şi
revenirea la creşterea economică. Mai concret era angajamentul de a respecta
principiile pieţei libere, care însemna că se exclude opţiunea protecţionistă şi recursul
la politicile de segmentare a pieţei mondiale. În fine, liderii G20 au convenit asupra
unor principii de reformare viitoare a pieţelor financiare, reformare care nu putea
avea eficienţa dorită fără un larg sprijin internaţional. Ideea reformării reglementării
internaţionale a sectorului bancar a fost concretizată la summit-ul G20 de la
Pittsburgh din 24-25 septembrie 2009, unde s-au pus bazele a ceea ce a devenit
ulterior Acordul Basel III. Aceste reforme includeau o propunere de creştere a calităţii capitalului pentru a permite băncilor să absoarbă mai uşor pierderile; creşterea
standardelor pentru acoperirea riscurilor în principal în ceea ce priveşte portofoliile
de tranzacţionare şi securitizarea – elemente evidenţiate în timpul crizei; creşterea
nivelului cererii de capital minim; limitarea efectului de pârghie, dar şi o serie de
standarde internaţionale de lichiditate11.
În pofida măsurilor adoptate, criza s-a agravat mai întâi, scăderea economică
cea mai mare fiind consemnată în trimestrul I al anului 2009. Apoi, treptat unele
economii au reuşit să revină pe o traiectorie ascendentă şi acest fapt s-a repercutat şi
la nivel mondial, unde trimestrele III şi IV ale anului 2009 au reprezentat o reluare
graduală a creşterii economice. Efecte ale crizei au continuat însă să se resimtă în
multe ţări, iar atingerea parametrilor macroeconomici anteriori crizei s-a realizat abia
în anii următori.

9

World Bank, 2009:6.
G20 2008.
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Bank for International Settlements, 2010: 1, 2.
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2. Statele Unite ale Americii
Criza economică din Statele Unite a devenit evidentă în ultimele luni ale
anului 2007 şi s-a agravat în 2008. Dincolo de variaţiile trimestriale ale Produsului
Intern Brut – scădere în trimestrul I, creştere în trimestrul II, apoi scădere considerabilă timp de 4 trimestre – ceea ce a conferit vizibilitate şi penetranţă crizei a fost
scăderea semnificativă a indicilor bursieri, care reflecta scăderea valorii multor
companii importante pentru economie în ansamblul ei.
Figura nr. 2: Evoluţia indicilor Dow Jones şi S&P 500 (medii lunare, 2007-2013)

Surse:
https://www.macrotrends.net/1319/dow-jones-100-year-historical-chart;
https://www.macrotrends.net/2324/sp-500-historical-chart-data (accesate 29.01.2021).

Efectele crizei se propagau în societate, amplificându-se reciproc. Intrarea în
incapacitate de plată a deţinătorilor de credite ipotecare a condus la scăderea valorii
imobilelor şi la restricţionarea creditelor, ceea ce a împiedicat refinanţarea debitorilor
şi a pus în dificultate şi sectoare care nu erau legate direct de piaţa imobiliară. Mai
multe bănci şi fonduri de investiţii au intrat în faliment, sau au trebuit să fie salvate
de autorităţile federale prin infuzia unor mari sume de bani menite să răscumpere
activele compromise. Dintre exemplele mai importante, care au necesitat intervenţii
publice de ordinul mai multor zeci de milioane de dolari, menţionăm prăbuşirea Bear
Stearns (martie 2008) şi pe cea a IndyMac (iulie 2008). Mai grav era faptul că în
mari dificultăţi intraseră şi cele 2 mari instituţii federale de refinanţare a creditelor
ipotecare, Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) şi Freddie Mac
(Federal Home Loan Mortgage Corporation), care au acumulat tot mai mari portofolii
de credite devenite „putrede”. În septembrie 2008 criza a devenit acută, necesitând
intervenţia masivă a autorităţilor federale12. În ziua de 7 septembrie 2008 Fannie Mae
şi Freddie Mac au fost puse în conservarea gigantului asigurărilor AIG (American
International Group, Inc.), care la rândul său a fost pus sub controlul autorităţilor
federale şi a trebuit să accepte la conducere pe un preşedinte numit de Secretarul
Trezoreriei (17 septembrie 2008). Între timp, Banca Lehman Brothers, la acea dată a
4-a bancă de investiţii din Statele Unite, a intrat în faliment (15 septembrie 2008).
12
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Şi alte bănci erau în mare dificultate, cum ar fi Merrill Lynch, care a evitat falimentul
acceptând să fie preluată de Bank of America (14 septembrie 2008) sau banca de
economii Washington Mutual, preluată de autorităţile federale la 25 septembrie 2008,
falimentată şi apoi vândută băncii JPMorgan Chase. Cum nici Trezoreria şi nici Banca
Rezervelor Federale nu aveau destule resurse pentru a răscumpăra toate activele
nerentabile din portofoliile băncilor şi fondurilor de investiţii, Hank Poulsen, secretarul Trezoreriei, a lansat ideea unui mare program federal de răscumpărare a activelor financiare problematice pentru a salva băncile şi a reface încrederea publicului şi
a pieţelor în perspectivele sectorului financiar. Susţinut de preşedintele Bush şi de
ambii candidaţi majori la preşedinţie, republicanul John McCain şi democratul
Barack Obama13, acest program în valoare de 700 miliarde dolari, cunoscut sub
abrevierea TARP (Troubled Asset Relief Program), a fost adoptat de Congres (nu
fără destule dificultăţi şi împotriviri) şi a devenit lege la 3 octombrie 2008.
În lunile care au urmat au fost cheltuiţi peste 400 de miliarde de dolari din
totalul celor 700 de milioane alocaţi prin lege. Cea mai mare parte a banilor au servit
la răscumpărarea de active bancare fără perspective (bank bailout), ceea ce a amplificat resentimentele pentru felul în care politicienii salvau băncile şi pe bancherii care
erau consideraţi de public răspunzători de declanşarea crizei. TARP a salvat sistemul
bancar, dar nu a putut opri criza care se propaga în restul economiei. Barack Obama
îşi aminteşte astfel o analiză prezentată de consilieri în decembrie 2008, atunci când
în calitate de preşedinte-ales îşi pregătea instalarea la Casa Albă:
„Peste jumătate din cele mai mari 25 de instituţii financiare fie falimentaseră,
fie fuzionaseră cu alte companii, fie fuseseră restructurate pentru a evita
falimentul în anul precedent, iar ceea ce începuse ca o criză pe Wall Street a
afectat încet, dar sigur, întreaga economie. Valoarea acţiunilor de la Bursă
scăzuse cu 40 de procente. 2,3 milioane de locuinţe [de fapt, gospodării – BM]
fuseseră executate silit. Nivelul e trai scăzuse cu 16% [...]. Şi nu ajunsesem
încă pe fundul prăpastiei. Oamenii nu mai cheltuiau aşa de mult, băncile nu
mai aprobau împrumuturi din cauza pierderilor acumulate, punând în pericol
din ce în ce mai multe firme şi locuri de muncă. Câţiva distribuitori de marcă
dăduseră faliment. GM şi Chrysler se îndreptau în aceeaşi direcţie. Canalele de
ştiri anunţau rapoarte zilnice de concedieri masive la companii cu renume cum
erau Boeing şi Pfizer. Conform informaţiilor lui Christy, toate datele indicau
apropierea celei mai grave recesiuni din anii 1930 încoace, cu o creştere
îngrijorătoare a numărului de şomeri, care, potrivit unor estimări, atinsese
numai în luna noiembrie cifra de 533.000”14.
În aceste condiţii, dacă TARP se concentrase pe salvarea sectorului bancar,
pentru a face faţă crizei şi a relansa economia în ansamblul ei era nevoie de
intervenţii încă şi mai ample de politică economică de la nivel federal. În mai puţin
13

O relatare subiectivă a evenimentelor, nelipsită însă de o componentă analitică, la Obama 2020: 214-230.
Obama 2020: 280-281. Cifra şomerilor se referă la şomerii nou înregistraţi în luna respectivă, nu la
numărul cumulat de şomeri, care în toamna lui 2008 a depăşit 10 milioane, ajungând în 2009 la peste
15 milioane (BLS 2009).
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de o lună de la instalarea noii administraţii Obama a fost adoptată de Congres şi
promulgată o lege prin care se instituia un mare pachet de stimulare a economiei,
în valoare de 787 miliarde $15. Dacă TARP fusese intenţionat redactat minimalist
(3 pagini) pentru a îngădui maximă flexibilitate pentru intervenţiile de urgenţă,
American Recovery and Reinvestment Act (ARRA), promulgată la 17 februarie
2009, era o lege foarte amplă (407 pagini), care enumera în detaliu pe destinatarii
diverselor categorii de stimulente şi promitea transparenţă în ceea ce priveşte modul
de folosire a banilor publici. Pachetul de stimulente cuprindea atât reduceri de taxe
ţintite pentru anumite categorii de indivizi şi de companii, cât şi stimulente directe
pentru serviciile de sănătate şi educaţie, ajutoare pentru angajaţii cu venituri reduse,
pentru şomeri şi pensionari, investiţii de infrastructură şi pentru îmbunătăţirea
eficienţei energetice, subvenţii pentru modernizarea locuinţelor, subvenţii pentru
anumite programe şi instituţii de cercetare, precum şi sume mai mici pentru alte
categorii de beneficiari care trebuiau să contribuie la menţinerea funcţionării
adecvate a serviciilor publice şi la relansarea economiei.
O zonă de mari probleme a fost industria auto, care se afla pe de o parte sub
presiunea structurală pe termen lung a nevoii de modernizare pentru a face faţă
competiţiei tot mai intense din partea altor producători globali, şi pe de altă parte sub
impactul scăderii cererii din cauza crizei. Cele mai mari firme au înregistrat pierderi
de ordinul zecilor de miliarde de dolari în 2008, şi au solicitat ajutor federal. În
decembrie 2008, preşedintele Bush a emis un ordin prin care autoriza Trezoreria să
folosească fonduri TARP pentru a sprijini industria auto (deşi voci din Congres
atrăgeau atenţia ca TARP fusese autorizat doar pentru salvarea instituţiilor financiare), dar aceasta nu a fost suficient pentru a salva pe marii producători de
automobile. Administraţia Obama a intensificat strădaniile pentru găsirea unei soluţii
de revitalizare a industriei auto, ţinând însă cont şi de faptul că problemele erau nu
doar conjuncturale, ci şi structurale. Până la urmă soluţia a fost în declararea
falimentului de către două din cele mai mari companii din această ramură, General
Motors şi Chrysler (1 iunie 2009), preluarea temporară de către guvernul federal a
pachetului majoritar la General Motors şi achiziţionarea Chrysler de către grupul
Fiat, urmate de restructurarea severă a celor două companii, astfel încât acestea să
redevină competitive. Eforturile, care au costat circa 80 miliarde de dolari, au fost
încununate de succes, şi se consideră că în mare industria auto americană se
redresase până în 2012, ceea ce a permis guvernului federal să vândă gradual unele
din acţiunile pe care le preluase în 2009 şi să recupereze astfel o parte din sumele
investite în salvarea marilor companii auto.
Intervenţiile finanţate prin ARRA, adăugate celor prin TARP şi alte programe
suplimentare, au reuşit să ajute economia să iasă din criză şi treptat să se relanseze.
De notat faptul că după ce a atins scăderea trimestrială cea mai mare în trimestrul IV
al anului 2008 (-8,4%), produsul intern brut al Statelor Unite a continuat să scadă şi
în trimestrele I şi II ale anului 2009 (-4,4% şi respectiv -0,6%), după care a început
redresarea (+1,5% în trimestrul III al anului 2009 şi +4,5% în trimestrul IV)16.
15
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Trendul pozitiv nu a condus imediat la recuperarea întregii scăderi din timpul
recesiunii, dar a făcut posibilă realizarea acestui obiectiv în termen de câţiva ani.
Astfel, valoarea imobilelor a atins nivelul din 2007 la finele anului 2012, produsul
intern brut a atins nivelul de dinainte de criză în trimestrul IV al anului 2013,
numărul locurilor de muncă în mai 2014, iar deficitul bugetului federal, care atinsese
peste 10% din PIB în anul 2009, a scăzut la sub 3% în 201417.
3. Uniunea Europeană
Uniunea Europeană a fost construită de la început din raţiuni economice, ceea
ce a însemnat că încă de la înfiinţarea Comunităţii Economice Europene în 1957,
integrarea economică a fost adâncită şi extinsă de la an la an. Din a doua jumătate a
anilor 1980 au avut loc modificări semnificative în termeni de dezvoltare a pieţei
interne, începând cu Actul Unic European introdus în 1985 şi continuând cu
dezvoltarea unei uniuni monetare prin asumarea, într-un final, a unei monede
comune în 1999. Dificultatea gestionării unor economii diverse cu o monedă unică a
devenit evidentă când, unul după altul, statele membre au început să încalce regulile
adoptate în Actul de Creştere şi Stabilitate, un set de reglementări privind coordonarea disciplinei fiscale în Zona Euro. Acest lucru este important de menţionat,
pentru că, în 2008, Marea Recesiune a surprins exact aceste slăbiciuni ale UE, creând
dificultăţi în stabilirea politicilor de austeritate şi a planurilor naţionale de refacere
economică.
Tabel nr. 2: Rate anuale ale creşterii economice la nivelul UE
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.93 3.49 3.15 0.64 -4.33 2.21 1.83 -0.75 -0.06 1.57 2.30
UE
0.73 3.82 2.98 0.96 -5.69 4.18 3.93 0.42 0.44 2.21 1.49
Germania
Marea Britanie 3.18 2.79 2.43 -0.28 -4.25 1.95 1.54 1.48 2.14 2.61 2.36
1.66 2.45 2.42 0.25 -2.87 1.95 2.19 0.31 0.58 0.96 1.11
Franţa
0.82 1.79 1.49 -0.96 -5.28 1.71 0.71 -2.98 -1.84 0.00 0.78
Italia
3.65 4.10 3.60 0.89 -3.76 0.16 -0.81 -2.96 -1.44 1.38 3.84
Spania
9.49 9.72 7.57 -5.09 -14.43 2.69 7.44 3.12 1.35 2.99 1.84
Estonia
0.60 5.65 3.27 -0.34 -4.30 -5.48 -9.13 -7.30 -3.24 0.74 -0.44
Grecia
3.51 6.13 7.06 4.20 2.83 3.74 4.76 1.32 1.13 3.38 4.24
Polonia
Sursa: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG (accesat 01.02.2021).

Legăturile comerciale cu pieţele financiare americane, dar şi bulele imobiliare
ajunse la apogeu în anumite state europene s-au tradus într-o creştere negativă de
4.3% a PIB-ului Uniunii în 2009 (Tabel 4.1), cu extreme precum Estonia sau
Lituania al căror PIB a scăzut cu 14%. Mai mult, deficitul bugetar atingea în medie
7% din PIB, iar datoria publică depăşea 80% din PIB (ajungând la 135% în Grecia şi
126% în Italia)18, situându-se cu mult peste limitele de 3%, respectiv 60% impuse
prin tratatele UE19.
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Date preluate din https://data.oecd.org/gga/general-government-debt.htm (accesat 31.01.2021).
19
Comisia Europeană, 2010.
18

64

Au fost şi ţări care au trecut mai uşor prin criză. Astfel, Germania, deşi a
cunoscut în 2009 o scădere a PIB de 5.7%, cauzată mai ales de reducerea cererii
mondiale pentru exporturile sale, a reuşit performanţa de a reveni rapid, reuşind în
primul trimestru al 2011 să revină la un nivel al PIB aproximativ egal cu cel de
dinaintea crizei, fiind un veritabil pilon al stabilităţii europene. În Europa centrală, în
timp ce restul UE trecea printr-o dureroasă recesiune, urmată de o redresare instabilă,
Polonia înregistra creşteri robuste, de la 2.8% în 2009 la 3.74% în 2010 şi 4.76% în
2011. Succesul Poloniei se datora în parte unui nivel scăzut al datoriei gospodăriilor
şi companiilor, atractivităţii pe care aceasta o avea pentru investitorii străini, cât şi
faptului că, nefăcând parte din zona Euro, ea a reuşit să fie mai flexibilă cu regimul
ratelor de schimb valutar, slăbind zlotul şi scăzând dependenţa de exporturi şi reuşind
astfel să protejeze locurile de muncă din industriile de export. Mai mult, capacitatea
Poloniei de a continua să atragă fonduri structurale a ajutat la sprijinirea cererii
domestice şi la continuarea proiectelor de investiţii, iar acest cumul de factori a făcut
ca această ţară să nu resimtă aproape deloc efectele negative ale crizei.
Încă de la începutul crizei, Uniunea Europeană a menţinut un răspuns
coordonat. Strategiile dezvoltate de UE ca răspuns la criză pot fi împărţite în trei
categorii: (1) strategii dedicate refacerii încrederii în pieţe folosind stimulente;
(2) strategii dezvoltate pentru supravegherea şi guvernanţa sistemului financiar;
(3) strategii menite să sporească coordonarea politicilor economice între statele
membre folosind diverse mecanisme economice20.
Când criza a ajuns în momentul său critic în UE, în toamna anului 2008,
Planul de recuperare economică al UE a fost primul pachet de stimuli introdus la
nivel european. Prezentat de către Comisia Europeană pe 26 noiembrie 2008, planul
a reprezentat un efort de 200 miliarde de euro din partea Uniunii Europene, dedicat
ameliorării efectelor crizei financiare asupra economiilor statelor membre. Planul le
permitea, printre altele, statelor membre să încalce Pactul de Creştere şi Stabilitate,
care impunea limite naţionale de 3% din PIB deficitului bugetar şi 60% din PIB
datoriei publice. Iniţial, Comisia a sugerat că prioritatea erau sprijinirea cererii şi a
locurilor de muncă pe termen scurt, urmând ca pe termen lung injectarea de putere de
cumpărare în economie să stimuleze încrederea şi competitivitatea. Pe măsură ce
criza s-a agravat la periferia zonei euro, adică în Grecia, Irlanda şi Portugalia, s-au
introdus Mecanismul European de Stabilitate împreună cu Facilitatea Europeană de
Stabilitate Financiară cu scopul refacerii zonei euro, care au permis realizarea de
împrumuturi în numele UE şi emiterea de obligaţiuni21.
Al doilea grup de strategii a început când UE a dat unui grup condus de
Jacques de Larosière mandatul de a propune reforme financiare mai profunde. Pe
baza raportului grupului Larosière, Comisia Europeană a lansat un set de strategii
menit să creeze un sistem financiar european mai transparent, formând Sistemul de
Supraveghere Financiară în 2009, menit să grupeze Comitetul European Bancar,
20
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Comitetul European al Valorilor Mobiliare Comitetul European al Asiguratorilor în
Autorităţi cu rol sporit în supravegherea şi reglementarea acestor trei sectoare22.
În fine, al treilea pilon al guvernanţei economice avea menirea de a armoniza
cadrele bugetare din Statele membre, realizând convergenţa dintre sistemele publice
de contabilitate, metodele de analiză şi previziune statistică şi transparentizarea
internă. Criza financiară globală nu a fost însă singura cauză a deteriorării economice
şi financiare la nivelul UE, însă aceasta a slăbit capacitatea de manevră posibilă prin
politicile macroeconomice. Un element particular al perioadei ce începea în 2009 a
fost aşa numita criză a datoriilor suverane sau criza Zonei Euro, aşa cum s-a
consemnat ea în literatura de specialitate. Criza datoriilor suverane a debutat spre
finalul anului 2009 şi a fost caracterizată de deficite structurale guvernamentale şi
niveluri de datorie publică crescândă. Atunci când, ca repercusiune la criză, sectorul
bancar a suferit pierderi masive, majoritatea statelor membre au decis să salveze o
parte dintre băncile afectate prin recapitalizarea împrumuturilor, chestiune care era
văzută ca fiind vitală pentru stabilitatea financiară a economiei. Acest lucru a acutizat
raportul dintre PIB şi datorie publică pentru mai multe state europene. Tot în
contextul crizei datoriilor, un împrumut de 67.5 miliarde euro a fost oferit de către
UE şi FMI Irlandei în noiembrie 2010, care împreună cu 17.5 miliarde euro din
rezervele şi fondurile de pensii naţionale aveau să reprezinte baza pentru redresarea
financiară a acesteia, cu promisiunea reducerii deficitului bugetar sub 3% în 2015.
În iulie 2012, Irlanda reuşea să se întoarcă pe pieţele financiare, vânzând peste
5 miliarde de euro din datoria guvernamentală, iar în decembrie 2013 ieşea cu succes
din planul de salvare al UE şi FMI, fără a avea alte solicitări de ajutor financiar.
După Irlanda, Portugalia devenea al treilea stat membru UE care solicita un bailout.
În prima parte a anului 2011, Portugalia primea un pachet de redresare din partea
FMI şi UE în valoare de 78 miliarde euro, cu cerinţa ca aceasta să reuşească să
acceseze din nou pieţele financiare până în septembrie 2013. Pe 18 mai 2014,
Portugalia părăsea mecanismul UE de redresare fără solicitări pentru sprijin ulterior.
Criza datoriilor a debutat în Grecia în noiembrie 2009, pe fondul unui nivel
scăzut al reformelor structurale şi al unor dezechilibre macroeconomice care au slăbit
capacitatea ţării de a preveni şocul generat de criză. În primul trimestru al anului
2009 a fost deschisă procedura de deficit excesiv în cazul Greciei, Consiliul European
solicitând corectarea acestuia până în 2010. În noiembrie 2009 însă, guvernul grec
anunţa că deficitul avea să ajungă la 12.7% din PIB. Pe 2 decembrie, la întâlnirea
Consiliului pe probleme economice şi financiare, s-a luat decizia de a realiza un plan
de implementare a măsurilor de austeritate pentru Grecia 23. În aprilie 2010, nemaiputând să se împrumute de pe pieţele externe, guvernul grec a solicitat de la UE şi
FMI un împrumut iniţial de 45 miliarde euro de la UE şi FMI pentru a-şi acoperi
cheltuielile bugetare în următoarele luni ale anului. Câteva zile mai târziu, agenţia de
rating Standard & Poor’s a atribuit Greciei ratingul de BB+ sau „junk24, în contextul
temerilor de incapacitate de plată, cauzând o cădere a burselor la nivel global şi o
22
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scădere a valorii monedei euro. Pe 1 mai 2010, liderii greci au luat decizia de a securiza un împrumut pe trei ani în valoare de 110 miliarde de euro25, în ciuda protestelor
civile şi a deteriorării încrederii populaţiei în guvern, pe fondul măsurilor de austeritate asumate faţă de instituţiile creditoare. Ulterior, în octombrie 2011, aşa numita
Troika, formată din Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană şi FMI, oferea
Greciei un al doilea împrumut de 130 miliarde de dolari cu scopul salvării economiei
acesteia şi implicit a monedei euro. Politicile de austeritate, împreună cu împrumuturile au ajutat la reducerea deficitului fiscal de la 10.6% din PIB în 2009 la 2.4% în
2011, dar au contribuit şi la înrăutăţirea recesiunii, Grecia având cel mai drastic declin
economic în 2011, înregistrând o scădere de 6.9% din PIB, cu 110000 companii
falimentare, o scădere de 40% a puterii de cumpărare şi un şomaj în rândul tinerilor
care atingea 62% în 2012. Mai mulţi specialişti recomandau Greciei un faliment
programat care să permită retragerea Atenei din zona euro şi reintroducerea drahmei
la un curs de schimb devalorizat26, ceea ce ar fi generat însă hiperinflaţie, dar şi
pierderi majore pentru Băncile Centrale naţionale din zona Euro. Pentru a preveni
acest lucru, Troika a agreat un nou pachet de bailout în valoare de 130 miliarde de
euro în februarie 2012, condiţionat de un pachet de măsuri de austeritate dur care să
reducă cheltuielile bugetare cu 3.3 miliarde euro în 2012 şi cu alte 10 miliarde euro
în 2013 şi 2014.
Un moment decisiv al refacerii economice a Greciei a fost declaraţia din iulie
2012 a Preşedintelui Băncii Centrale Europene Mario Draghi care afirma că „BCE va
face tot ce este necesar pentru a păstra moneda euro”27. În urma înrăutăţirii situaţiei
financiare şi sociale, în noiembrie 2012 UE şi FMI taie aproximativ 40 miliarde de
euro din datoria Greciei, iar în 2013 Grecia redevine activă pe pieţele internaţionale,
reuşind să strângă 4 miliarde de $ din vânzarea bonurilor de trezorerie. Redresarea
relativă a avut însă un preţ politic ridicat pentru guvernul de coaliţie condus de Antonis
Samaras (Partidul Noua Democraţie). Alegerile din ianuarie 2015 au adus o nouă
majoritate parlamentară, un nou prim ministru, Alexis Tsipras şi un ministru de finanţe,
Yanis Varoufakis, determinaţi să încheie politicile de austeritate. În iunie 2015,
Grecia a intrat în incapacitate de plată a împrumutului de la FMI, iar în iulie alegătorii au respins prin referendum planul de bailout oferit de Troika, plan care a fost în
cele din urmă acceptat şi semnat de prim ministrul Tsipras în ciuda rezultatului şi a
opiniei publice. Măsurile de austeritate aplicate consecvent, ca şi reformele aplicate
(liberalizarea pieţei muncii, scăderea evaziunii fiscale etc.) şi îmbunătăţirea conjuncturii generale au permis ieşirea din recesiune şi intrarea Greciei pe un trend crescător
al produsului intern brut, deşi pentru revenirea la nivelul de dinainte de criză va mai
fi nevoie de ani mulţi de creştere economică. Redresarea a fost însă reflectată de
închiderea în 2017 a procedurii de deficit excesiv şi de acceptarea unui nou plan de
plată a datoriei, urmând ca pe 20 august 2018 să se încheie programul de bailout.
În principal, răspunsul UE a fost acela de a „stinge incendiile” pe măsură ce
diverse instituţii financiare cereau planuri de salvare, în timp ce se încerca şi
25
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reformarea sistemului financiar. Deşi semne de refacere moderată erau vizibile din
2014, riscul de a cădea în deflaţie sau stagnare continuă rămânea destul de mare şi
abia în 2017 economia UE s-a întors la un nivel similar cu cel de dinaintea crizei
(fig. 4.2). Moştenirea crizei este încă prezentă iar provocările aduse de aceasta
continuă să persiste. Viziunea pentru o viitoare uniune monetară este încă neclară,
dezechilibrele macroeconomice şi deficitele bugetare mari rămân o realitate în multe
state membre, iar şomajul în special în rândul tinerilor rămâne şi el problematic, deşi
indubitabil situaţia s-a îmbunătăţit prin comparaţie cu anii de cumpănă ai crizei în
UE28 (Szczepanski, 2019).
Figura nr. 3: Ritmul revenirii economice în UE raportat la PIB/locuitor

Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20191023-1
(accesat 05.02.2020).

4. România
În România „Marea Recesiune” a fost resimţită din a doua jumătate a anului
200829. O parte din criză a fost importată, îndeosebi prin reducerea cererii externe, ca
şi prin reticenţele şi posibilităţile mai reduse ale investitorilor străini, o altă parte s-a
datorat derapajelor interne acumulate din anii anteriori. O mare parte din aceste
28

Szczepanski, 2019: 1.
Acest subcapitol reia în parte idei şi chiar formulări enunţate de unul dintre co-autori în publicaţii
anterioare, cum ar fi Murgescu 2010: 477-480 şi Dăianu, Murgescu 2013: 6-8.
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derapaje pot fi asociate cu relaxarea post-aderare, altele îşi au originea chiar în
dinamica economică declanşată de procesul aderării României la Uniunea Europeană.
După o perioadă de pre-aderare în care politicienii şi societatea în ansamblul său au
dat dovadă de o remarcabilă coerenţă şi auto-disciplină, printre altele şi deoarece
evoluţiile din România erau atent monitorizate de la Bruxelles, a urmat a urmat o
„euforie a consumului”, stimulată pe de o parte de extinderea sistemului de credite, şi
pe de altă parte de politicile prociclice ale statului, care a scăzut impozitele prin
introducerea cotei unice (decizie din decembrie 2004 cu aplicativitate din 2005) şi a
majorat cheltuielile, mai ales în anii 2007 şi 2008. În aceste condiţii, deficitul contului
curent al balanţei de plăţi externe a atins 13,5% din PIB în 2007 şi 12,3% în 2008,
datoria externă a sectorului privat a ajuns la 45,6% din PIB, iar deficitul bugetar a
crescut considerabil de la 2,1% din PIB în 2006 la 2,7% în 2007 şi la 5,4% în 200830,
deşi în anii respectivi şi produsul intern brut crescuse semnificativ. Totodată,
România a avut şi ea propria ei bulă imobiliară, preţurile locuinţelor crescând de mai
multe ori din anul 2001 şi până în 200731.
Dacă echilibrele macroeconomice au mai putut fi încă menţinute într-o
oarecare măsură în anii de creştere economică de până în 2008, în momentul în care
România a fost afectată de criza economică mondială combinaţia dintre deficitul
balanţei externe, deficitul bugetar şi restrângerea determinată de criză a unora dintre
fluxurile financiare a devenit nesustenabilă. În trimestrul III al anului 2008 creşterea
economică s-a redus dramatic, iar din trimestrul IV România a intrat pe creştere
economică negativă (-1,5% urmat de -7,1% în trimestrul I al anului 2009)32. Totuşi,
perspectiva alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2008 şi apoi cea a alegerilor
prezidenţiale programate pentru noiembrie-decembrie 2009 a întârziat adoptarea unor
măsuri de ajustare pentru a face faţă recesiunii. În condiţiile dezechilibrelor
acumulate, în octombrie-noiembrie 2008 a avut loc un atac speculativ asupra leului,
care a fost blocat prin intervenţiile pe piaţă ale Băncii Naţionale; totuşi, o ajustare a
fost necesară, şi până în ianuarie 2009 leul a pierdut circa 20% din valoarea de la
mijlocul anului 200833. Această devalorizare a fost urmată de un acord de împrumut
şi asistenţă încheiat la 24 martie 2009 cu Fondul Monetar Internaţional, cu Comisia
Europeană, cu Banca Mondială şi cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare (BERD), în virtutea căruia România primea posibilitatea să acceseze
credite de 19,95 miliarde de Euro; acest acord a oferit nu numai o garanţie pentru
evitarea unui blocaj financiar, dar şi un plus de credibilitate în raport cu pieţele
interne şi internaţionale şi un set de constrângeri pentru a trece la ajustarea de fond a
economiei româneşti.
În ceea ce priveşte ajustarea, aceasta s-a produs cu semnificative diferenţe în
ceea ce priveşte diferitele sectoare ale economiei. Sectorul privat a reacţionat relativ
30

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/GOV_10DD_EDPT1_custom_540549/default/table?
lang=en (accesat 26.01.2021).
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Un raport al Consiliului Concurenţei consemna în 2009 faptul că în „România nu există un indice
imobiliar oficial calculat pe baza valorilor de tranzacţionare”, dar adăuga că un proxy poate fi creşterea
de peste 5 ori a valorii totale a tranzacţiilor imobiliare taxate de stat în anii 2003-2007 (CC 2009: 23, 24).
32
https://tradingeconomics.com/romania/gdp-growth (accesat 26.01.2021).
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rapid, fiind de altfel şi primul afectat de restrângerea cererii externe pentru produsele
sale. Reducerile de salarii şi concedierile au afectat masiv acest sector. Astfel, rata
şomajului BIM a crescut de la 5,8% în 2008 la 6,9% în 2009 şi la 7,3% în 201034,
creşterea fiind datorată exclusiv sectorului privat din economie. Sectorul de stat a
fost mai puţin afectat de criză în 2009, măsurile de austeritate reflectându-se doar în
îngheţarea unora dintre venituri şi în restrângerea achiziţiilor publice, care la rândul
său a lovit mai ales pe operatorii privaţi din economie. Consecinţa combinată a
recesiunii economice, care a condus la reducerea veniturilor bugetare, şi a întârzierii
ajustărilor din sectorul de stat a fost mărirea deficitului bugetar de la 5,4% din PIB în
2008 la 9,1% din PIB în 200935.
Ca o consecinţă a întârzierii ajustării în ceea ce priveşte cheltuielile publice,
redresarea, care ar fi fost de aşteptat în urma relansării cererii externe şi în condiţiile
în care sistemul bancar s-a dovedit rezilient şi unii dintre exportatori au performat
remarcabil, a fost sincopată de alternanţa unor trimestre cu creştere modestă cu alte
trimestre de scădere a produsului intern brut36. Mai mult, deficitul bugetului public
ameninţa întregul echilibru macro-economic, fapt pentru care în 2010 reducerea
cheltuielilor publice a devenit inevitabilă.
Ajustarea cheltuielilor publice a fost anunţată de preşedintele Traian Băsescu
în 6 mai 2010 şi concretizată în Legea 118/2010, adoptată de Parlament prin
asumarea răspunderii Guvernului şi promulgată în 30 iunie 201037. Potrivit acestei
legi se reduceau cu 25% majoritatea veniturilor salariale ale personalului plătit din
fonduri publice; de asemenea, se reduceau cu 25% sau 15%, după caz, o serie de
indemnizaţii şi sume plătite de către asigurările sociale. Datorită unor decizii ale
Curţii Constituţionale, prevederea iniţială de a reduce şi pensiile cu 15% a trebuit să
fie abandonată38. În anunţul public, ca şi în textul legii, se afirma caracterul temporar
al acestei veritabile „curbe de sacrificiu” impuse salariaţilor din sectorul bugetar,
reducerile fiind anunţate a dura doar până la finele anului 2010. Explicaţia oferită de
preşedintele Traian Băsescu la data anunţului public a fost aceea că reducerea
temporară a tuturor veniturilor salariale era necesară pentru a da timp conducerii
diverselor instituţii publice să facă evaluări pe baza cărora să reducă personalul
34

https://insse.ro/cms/ro/content/ocuparea-si-somajul-date-anuale (accesat 26.01.2021).
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/GOV_10DD_EDPT1__custom_540549/default/table?
lang=en (accesat 26.01.2021). După o metodologie uşor diferită, soldul bugetar cash a fost estimat la
-4,61% în 2008 şi -6,91% în 2009 (Voinea et alia 2018: 156).
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scădere a PIB cu -4,6% – https://tradingeconomics.com/romania/gdp-growth (accesat 26.01.2021).
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35

70

excedentar39. Promisiunea unei asemenea restructurări, care era menită să ofere o
soluţie durabilă pentru menţinerea cheltuielilor salariale ale statului la un nivel mai
scăzut, nu a fost respectată, ceea ce a obligat la prelungirea parţială a reducerilor de
venituri salariale şi în anii 2011 şi 2012. Traian Băsescu justifică post-factum astfel
această nerespectare a anunţului iniţial: „Varianta era: ori tai de la toţi 25%, ori dai
afară 250.000 de oameni, într-o perioadă în care şomajul era de 7-8%, deci în care
dacă-i dădeai afară nu-şi găseau locuri de muncă. Atunci, am spus că e mult mai
omenească [măsura de a tăia salariile cu 25%]”40. Argumentul cu preocuparea pentru
costul uman este foarte puţin convingător. Specialişti care au studiat măsurile de
austeritate din diversele ţări europene apreciază că în mai multe state printre care şi
în România s-a optat pentru măsuri generale în locul punerii în aplicare a unor
politici de ajustare mai bine ţintite, deoarece acestea din urmă ar fi necesitat o
strategie atent concepută şi abilităţi administrative complexe, care lipseau decidenţilor şi structurilor birocratice existente41. Absenţa unei restructurări cu sens a instituţiilor publice, împreună cu retorica agresivă menită să culpabilizeze pe toţi bugetarii,
cu persistenţa fenomenelor de corupţie şi irosire a banilor publici, au alimentat
ostilitatea majorităţii bugetarilor faţă de politica de ajustare promovată de guvernul
Emil Boc şi de preşedintele Traian Băsescu.
Pe aceeaşi linie a echilibrării bugetului, guvernul a acţionat şi în direcţia
sporirii veniturilor prin majorarea TVA de la 19% la 24%. Pe termen scurt, măsurile
de ajustare au amplificat criza, comprimând cererea internă. Pe termen mediu, ele au
reuşit să reducă drastic deficitul bugetar de la -9,1% în 2009 la -6,9% în 2010 şi
-5,4% în 201142. Totodată, redresarea cererii externe, deşi sincopată de evoluţiile din
Uniunea Europeană, a îngăduit exporturilor să susţină relansarea creşterii produsului
intern brut43. Deficitul balanţei comerciale a scăzut de la peste 15% în 2008 la 7,27%
în 2009, s-a menţinut apoi în zona a 7% în anii 2010-2012 şi s-a redus apoi puternic
până la 4,04% în 201344; de remarcat că scăderea deficitului in 2009 s-a datorat în
totalitate reducerii dure a importurilor (cu circa o treime faţă de vârful din 2008), în
timp ce evoluţia pozitivă din 2010-2013 a avut la origine creşterea valorii exporturilor în condiţiile menţinerii relativ stabile a valorii importurilor.
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„...până la sfârşitul anului şefii de instituţii au obligaţia să facă selecţia şi să-i aleagă pe cei mai buni!”
(https://stirileprotv.ro/stiri/politic/presedintele-traian-basescu-declaratie-de-presa-live-pe-stirileprotvro.html - accesat 29.91.2021).
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Bohle, Greskovits, 2012: 252 şi urm. Observaţii „la cald” în acelaşi sens în Dăianu 2012: 180.
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-6,92% în 2009 la -6,35% în 2010 şi -4,25% în 2011 (Voinea et alia 2018: 156).
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A se vedea analiza din Albu et alia 2013: 154-260.
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Voinea et alia 2018: 157.
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Figura nr. 4: Evoluţia balanţei comerciale 2007-2013

Sursa: Chircă 2014: 12.

La nivelul Produsului Intern Brut, România a revenit pe creştere în trimestrul
IV al anului 2010 şi, deşi a mai cunoscut episoade de scădere trimestrială, a fost pe
plus în toţi anii următori.
Figura nr. 5: Rata creşterii PIB la PPP, 2006-2015 (%)
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Surse: https://www.macrotrends.net/countries/ROU/romania/gdp-growth-rate;
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00115/default/table?lang=en
(accesate 29.01.2021).
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După cum se poate deduce, recuperarea nu a fost prea rapidă. PIB-ul a atins
din nou nivelul din 2008 abia în 2014, salariul mediu net calculat în euro abia în
201345, iar şomajul a persistat pe un platou în jur de 7% până în 2015, coborând apoi
la gradual până în zona 4% în 201846.
În mod evident, redresarea României din „Marea Recesiune” a avut la bază
dinamismul cererii externe, în primul rând din partea Uniunii Europene, ca şi capacitatea întreprinderilor exportatoare de a răspunde acestei cereri. Această performanţă
a fost posibilă prin sacrificiile salariale interne, care au stimulat competitivitatea
exportatorilor, şi a fost favorizată de rezilienţa sectorului bancar (România nu a avut
nevoie de pachete de intervenţie care să salveze băncile de la faliment) şi de ajustarea
dură din domeniul finanţelor publice.
Pe de altă parte, modul primitiv în care s-au realizat ajustările în sectorul
public a însemnat de fapt menţinerea structurilor ineficiente şi a unui nivel scăzut de
profesionalism la nivelul majorităţii instituţiilor. Absenţa reformelor structurale
grevează asupra potenţialului de dezvoltare pe termen mediu şi lung. Fără a intra în
detalii, vom menţiona două aspecte care ni se par importante. Unul dintre puţinele
sectoare unde în anii crizei s-a încercat reforma a fost sistemul de învăţământ.
Conjunctura generală a scăderilor salariale a generat o atmosferă de ostilitate care s-a
combinat cu voluntarismul uneori excesiv al ministrului Daniel Funeriu şi cu
rezistenţa multor actori importanţi din sistem, compromiţând încercarea de a ralia la
reforme o masă critică de educatori. Dimpotrivă, majoritatea angajaţilor din sistemul
de învăţământ au dezvoltat instincte conservatoare, care s-au reflectat în reacţia
politică din 2012 şi apoi într-o rezistenţă surdă la schimbare, care persistă până în
prezent. În consecinţă, politicile din domeniul educaţiei au vizat mai ales conservarea
status-quo-ului şi evitarea oricărei deschideri spre înnoire, competiţie şi performanţă.
În acest context, nu este de mirare faptul că rata abandonului şcolar este în creştere,
analfabetismul funcţional este enorm (peste 40%), iar performanţele tinerilor români
la testele PISA47 sunt mai slabe decât în 201248. Discuţia despre nereformarea
sistemului de învăţământ este legată şi de problema modelului de dezvoltare
economică. Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România şi-a bazat creşterea
economică pe combinaţia dintre apartenenţa la Piaţa Unică şi un cost al forţei de
muncă încă sensibil mai mic decât cel din majoritatea celorlalte ţări ale UE. În timp,
diferenţa dintre nivelurile medii ale costurilor forţei de muncă se reduce, şi este firesc
să fie aşa, nu doar pentru că cetăţenii României au dreptul să beneficieze şi ei de
creşteri ale nivelului de trai, ci şi deoarece mecanismele integrării economice conduc
la asemenea apropieri între nivelurile veniturilor. Aceasta înseamnă că la un moment
dat forţa de tracţiune a avantajului relativ al ieftinătăţii forţei de muncă se va
diminua. În mod normal, această diminuare ar trebui compensată prin ameliorarea
cadrului instituţional şi a infrastructurii, ca şi prin ridicarea nivelului capitalului
uman, care să asigure competitivitatea internaţională a ţării şi să-i permită trecerea la
45
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un mix de activităţi economice cu valoare adăugată mai mare, care să poată susţine şi
un nivel mai ridicat al salariilor. „Marea Recesiune” a întrerupt temporar tendinţa de
apropiere a costurilor medii ale forţei de muncă, dar după redresare tendinţa a fost
reluată şi erodarea avantajului comparativ al ieftinătăţii relative a forţei de muncă s-a
accentuat, fără ca în acest timp să fie efectuate reformele care să îmbunătăţească
infrastructura, competenţele capitalului uman şi funcţionarea instituţiilor. În aceste
condiţii, România se confruntă cu riscul ca în anii 2020 să ajungă la un nivel al
costurilor forţei de muncă prea apropiat de media UE pentru a mai putea fi un avantaj
competitiv; exemplul altor ţări care au ajuns în situaţii similare arată că, fără a fi
pregătit alte „motoare” ale competitivităţii, recuperarea decalajelor economice se
opreşte şi poate fi chiar reversibilă printr-o divergenţă faţă de media UE49.
5. Lecţii învăţate?
O criză este şi o oportunitate de schimbare pentru a înlocui mecanismele care
au declanşat criza cu soluţii mai performante. Dincolo de controversele legate de
originea istorică a afirmaţiei lui Rahm Emmanuel, şeful personalului Casei Albe în
primii ani ai mandatului lui Barrack Obama, potrivit căruia „nu vrei să laşi o criză
bună să se irosească”50, foarte mulţi specialişti deplâng faptul că nici politicienii şi
nici economiştii nu au învăţat suficient din experienţa „Marii Recesiuni”51. În ceea ce
ne priveşte, preferăm să ne concentrăm pe partea plină a paharului, încercând să
evidenţiem câteva din schimbările de concepţie şi de aranjamente instituţionale
derivate din această experienţă.
Hazardul moral şi responsabilizarea decidenţilor
O reacţie naturală în faţa crizei este aceea de a căuta vinovaţii, iar în cazul
„Marii Recesiuni” a existat un consens rapid că bancherii şi marile instituţii
financiare pricinuiseră criza prin comportamentul lor iresponsabil. În economie,
hazardul moral se petrece atunci când o entitate este încurajată să-şi sporească
expunerea la risc pentru că nu trebuie să achite costul acesteia. Economistul Paul
Krugman descrie hazardul moral ca „orice situaţie în care o persoană decide la cât
risc vrea să se supună, în timp ce altcineva suportă consecinţele dacă lucrurile iau o
turnură proastă”52. În cazul „Marii Recesiuni”, vorbim de un triplu hazard moral. În
primul rând este vorba de bonusurile ofiţerilor de credit pentru încheierea de noi
contracte de credit care au creat un sistem de stimulente perverse, care nu mai
puneau clientul sau investitorul pe primul loc, în condiţiile în care responsabilitatea
creditorilor era aproape zero. Asumarea riscurilor urma un model de afaceri care,
urmând teoria economică, nu avea cum să rezulte decât într-o criză. Economistul
Ha-Joon Chang vorbeşte despre eşecul bancherilor de a înţelege ce se întâmpla în
sistemul financiar printr-o serie de exemple şocante precum următorul:
49
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„..afirmaţiile unuia dintre bancheri l-au şocat pe Alistair Darling, atunci
Ministrul Britanic de Finanţe, spunându-i în vara lui 2008 că «de acum înainte
vom acorda împrumuturi doar când vom înţelege riscurile implicate»”53.
Apoi, practica de vânzare a creditelor permitea aruncarea responsabilităţii de la
o instituţie la alta, slăbind raporturile contractuale şi implicit responsabilitatea
asumată54. Nu în ultimul rând, folosirea banilor publici pentru a salva companiile
private a reprezentat un caz de hazard moral pentru că a pus pe cetăţenii obişnuiţi să
plătească pentru salvarea unor instituţii financiare conduse de bancheri care
câştigaseră indecent de mult luând decizii bazate pe asumarea unor riscuri excesive,
care aruncaseră economia în colaps. Argumentul că respectivele instituţii financiare
erau prea mari ca să eşueze55 a devenit simbolul acestei inechităţi, care condamna pe
datornicii obişnuiţi să-şi piardă economiile şi uneori chiar casele, în timp ce bancherii
răspunzători de criză scăpau practic nepedepsiţi 56.
Discuţiile pe marginea hazardului moral au îmbrăcat diverse forme. Unii analişti
au acuzat pe decidenţii publici că intervin prea mult în economie „înlocuind înţelepciunea alocativă a pieţei cu judecăţi imperfecte de politică publică”57 şi că au adoptat
decizii inconsistente, selectând pe criterii netransparente ce instituţii salvează şi pe care
le împing în faliment58; de aici mai era doar un pas până la ideea că statul ar fi trebuit
să lase toate instituţiile financiare să eşueze, deoarece măsurile de salvare „ne vor
reduce nivelul de trai pe termen lung”59. Alţi analişti au respins ideea unui asemenea
darwinism economic, argumentând: „Cu siguranţă, dacă guvernul ar fi stat deoparte şi
nu ar fi făcut nimic în timp ce giganţii financiari declarau faliment, rezultatul ar fi fost
un cataclism de piaţă mult mai rău decât cel care a avut loc de fapt”60.
Răspunsuri instituţionale la factorii care conduseseră la criză
De fapt însă, soluţia corectă, deşi nespectaculoasă, a fost schimbarea unor
reguli de funcţionare a instituţiilor financiare, vizând responsabilizarea tuturor celor
implicaţi în lanţul decizional, de la individul care aplică pentru credit, la ofiţerii de
credite şi instituţiile financiare care acordă acele credite şi nu în cele din urmă, de la
autorităţile de reglementare ale instituţiilor financiare la decidenţii care hotărăsc în ce
măsură salvarea unor entităţi private utilizând bani publici contribuie la creşterea
bunăstării sociale. Una dintre măsurile care au ajutat pe decidenţi să selecteze
instituţiile financiare care aveau nevoie de intervenţie publică au fost testele de stres,
care din 2009 au fost aplicate principalelor bănci atât în Statele Unite, cât şi în
Uniunea Europeană şi în alte ţări dezvoltate. Testele de stres au fost instrumente de
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monitorizare şi diagnosticare a problemelor, care au servit la adoptarea unor reforme
ample ale regulilor de funcţionare a instituţiilor financiare. Unele reglementări au
avut un caracter naţional, cum ar fi legea Frank-Dodd din Statele Unite (2010), prin
care au fost interzise mai multe seturi de operaţiuni financiare generatoare de riscuri,
au fost create un set de instituţii noi (Biroul de Protecţie Financiară a Consumatorilor; Consiliul de Supraveghere a Stabilităţii Financiare; Autoritatea de Lichidare
Ordonată) şi au fost sporite puterile altora, în principal ale Băncii Reglementărilor
Federale şi ale Corporaţiei Federale de Asigurare a Depozitelor. În Uniunea
Europeană au fost înfiinţate Autoritatea Bancară Europeană (EBA), Autoritatea
Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe şi Autoritatea Europeană de Asigurării şi
Pensii Ocupaţionale (EIOPA); de asemenea, a fost reglementată activitatea agenţiilor
de rating. Peste tot au fost adoptate reguli care au obligat băncile să-şi mărească
rezervele şi lichiditatea, şi să gestioneze mai responsabil riscurile şi împrumuturile
potenţial neperformante.
La nivel internaţional, cele mai importante măsuri au fost incorporate în
Acordul Basel III, adoptat în noiembrie 2010. Acordurile de la Basel reprezintă o
serie de înţelegeri succesive referitoare la reglementarea sectorului bancar făcute în
cadrul Comitetului de la Basel pentru Supravegherea Băncilor / Basel Committee on
Bank Supervision (BCBS). În general se face referire la ele folosind apelativele
scurte Basel I, Basel II şi Basel III. Deşi acordurile de la Basel nu au caracter
legislativ, ele tind să fie transpuse într-o foarte mare proporţie în legislaţiile naţionale
prin care se reglementează sistemele bancare în majoritatea statelor lumii.
Ca rezultat direct al Marii Recesiuni, BCBS şi-a modificat poziţia cu privire la
unele mecanisme cheie ce stau la baza sistemului bancar internaţional cum ar fi
rezervele minime obligatorii. Dacă Basel II permitea un grad relativ mare de
flexibilitate în ceea ce priveşte tipurile de capital pe care băncile le puteau folosi
pentru a îşi completa rezerva obligatorie, Basel III a introdus cuantumuri minime
pentru capitalul comun şi lichidităţile ce trebuie să fie deţinute de bănci, şi elimină
capitalul de categoria 3, de calitate mai scăzută şi cu grad de risc mai ridicat, introdus
de Basel II. BCBS a identificat gestionarea defectuoasă a riscurilor, structurile de
recompensare şi motivare a angajaţilor proiectate greşit, guvernanţa corporativă slabă,
şi supra-îndatorarea sectorului bancar ca fiind cauzele principale ale Marii Recesiuni.
Basel III a stabilit cerinţe suplimentare pentru acele bănci considerate „prea mari ca
să eşueze” sau, aşa cum sunt denumite în acord, „bănci importante la nivel sistemic”.
Standardele stabilite prin Basel III au vizat de fapt eliminarea riscului sistemic de
intrare în colaps pentru toate instituţiile din sistemul bancar, indiferent de mărime,
prin inducerea unui comportament mai prudent pentru toţi cei implicaţi.
Răspunsurile macroeconomice la criză
„Marea Recesiune” a readus în atenţia publică ideile lui John Maynard Keynes.
Considerat unul dintre cei mai importanţi economişti ai secolului XX, Keynes a fost
unul dintre pionierii macroeconomiei şi în special ai noţiunii că guvernele pot şi
trebuie să intervină în economie pentru a relansa cererea agregată şi pentru a
contracara şomajul. Politicile inspirate de ideile lui Keynes au avut un rol important
în depăşirea Marii Crize interbelice şi în fundamentarea statului bunăstării generale
(welfare state). Ideile keynesiene au fost aplicate în multe state occidentale în perioada
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postbelică, dar au fost înlocuite la finele anilor 1970 de ideologia neoliberală, inspirată
de monetarismul lui Milton Friedman şi ilustrată de politicile economice ale lui
Margaret Thatcher şi Ronald Reagan. În contextul crizei financiare din 2007-2008,
căutările unei soluţii pentru a încheia recesiunea au dus la o revenire a ideilor
keynesiene, în special a ideii stimulilor financiari pentru relansarea economiei. Au
existat controverse în ceea ce priveşte compunerea pachetelor de stimul. Adepţii lui
Keynes susţineau însemnătatea programelor de cheltuieli publice şi a ajutoarelor
financiare directe, în timp ce partizanii neoliberalismului, atunci când nu respingeau
de plano ideea stimulilor, considerau că aceştia trebuie să constea în principal în
reduceri de impozite. Ilustrativă pentru acest tip de împotrivire a fost declaraţia
semnată în ianuarie 2009 de mai mult de 300 de economişti cunoscuţi, conduşi de
laureaţii premiului Nobel în economie James Buchanan, Edward Prescott şi Vernon
Smith, care se poziţionau împotriva creşterii cheltuielilor publice, argumentând că
„Scăderea nivelului taxelor şi reducerea poverii guvernamentale reprezintă cel mai
bun mod de utilizare a politicii fiscale pentru a încuraja creşterea”61. În contextul
acestor dispute, este semnificativ faptul că până şi Fondul Monetar European, care în
anii 1990 fusese unul dintre campionii politicilor neoliberale, a emis în 2009 o
recomandare clară în favoarea utilizării pachetelor de stimuli fiscali pentru a contracara
efectele Marii Recesiuni. FMI tindea să favorizeze reducerile de taxe şi investiţiile în
infrastructură ca destinaţie a pachetelor de stimuli, dar recomanda statelor membre să
implementeze măsuri de stimulare a economiei echivalente cu 2% din PIB.
Controversele în legătură cu eficacitatea macroeconomică a pachetelor de
stimuli sunt considerabile. Unele estimări de după criză62 arată că, în absenţa ARRA,
economia Statelor Unite şi-ar fi revenit mult mai încet, întârziind să ajungă la nivelul
PIB de dinainte de criză cu aproximativ 1 an, în trimestrul II din 2012 în locul
trimestrului II din 2011. Cu toate acestea, mai multe sondaje de opinie desfăşurate în
perioada 2010-201263 arată că opinia publică era în majoritatea ei de părere că banii
acordaţi prin pachetele de stimulare a economiei au fost irosiţi sau au fost cheltuiţi
necorespunzător. Acest lucru sugerează dificultatea estimării eficienţei pachetelor de
stimulare, în special în situaţiile în care acestea vin prin programe naţionale adresate
anumitor industrii. Ţările membre UE din Europa de Est, printre care exemple
notabile sunt şi România şi Ungaria, au utilizat pachete de stimuli mari, relativ la
dimensiunea economiilor lor, însă, în ciuda acestora, au suferit scăderi de productivitate majore (PIB 2008-2009: -20.8%) urmate de reveniri la fel de spectaculoase
(PIB 2009-2014: +37.59%) cu precădere după 201264.
La fel ca şi în cazul pachetelor de stimuli este dificil, dacă nu chiar imposibil,
să estimăm cu suficientă precizie efectele măsurilor de austeritate promovate de
adepţii neoliberalismului cu scopul de a reduce deficitele finanţelor publice. Efectele
economice negative anticipabile ale măsurilor de austeritate sunt legate de scăderea
consumului agregat, ceea ce, pe baza ideilor economice keynesiene, nu ne poate duce
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decât înspre o agravare a crizei. Efectele economice negative conduc în mod inevitabil la apariţia unor probleme în plan social, Stuckler şi Basu vorbesc în cartea lor
din 2013 despre 10000 sinucideri la nivel mondial asociate măsurilor de austeritate,
şi la instabilitate politică, protestele violente din Grecia din 2011 şi 2012 fiind probabil
cel mai bun exemplu în acest sens65. Deteriorarea gravă a calităţii vieţii cetăţenilor şi
instabilitatea politică sunt cu siguranţă argumente serioase împotriva austerităţii şi ar
trebui să reprezinte un element central în rândul preocupărilor clasei politice.
Trebuie menţionat şi faptul că, la nivel macroeconomic, măsurile de austeritate
nu produc în mod obligatoriu încetinirea creşterii economice, deoarece acestea tind
să fie văzute ca acţiuni pozitive de către piaţă care, pe baza acestei viziuni, poate
reacţiona pozitiv. Austeritatea poate pe termen mediu să ducă la aprecierea indicilor
burselor de valori sau la creşterea investiţiilor private deşi, aşa cum menţionam şi
anterior, corelaţia empirică dintre cele două este „fragilă”66.
Schimbări de paradigmă
La întâlnirea American Economic Association din 3 ianuarie 2013, Stanley
Fisher şi-a încheiat pledoaria cu referire la globalizare cu următoarele cuvinte:
„Abordarea pro-piaţă şi pro-globalizare este cea mai rea politică economică,
exceptându-le pe toate celelalte care au fost încercate”67.
Una dintre caracteristicile Marii Recesiuni a fost caracterul global pe care
aceasta l-a avut încă din stadiul ei incipient. Colapsul burselor şi al pieţelor de capital
a fost unul imediat, arătând că o problemă care părea a origina într-un segment foarte
specific al pieţelor financiare americane, a devenit aproape instant o problemă
globală. Mulţi specialişti vedeau în globalizare şi în integrarea financiară a ţărilor
lumii un motor al internaţionalizării crizei. Efectele crizei s-au resimţit în scăderea
abruptă a comerţului internaţional, iar scăderea veniturilor disponibile ale consumatorilor a dus la scăderea cererii şi implicit la creşterea şomajului la nivel global. Criza
nu a oprit procesul globalizării, dar a dat posibilitatea reexaminării valorilor şi
presupunerilor care formează fundaţia pe care procesul de integrare economică a
avansat în ultimele decenii68. Astfel, la criteriul eficienţei economice s-au adăugat –
ca variabile care să pună bazele prosperităţii economice şi sociale – gradul de libertate şi existenţa unor instituţii solide şi a unei justiţii echitabile. Aşa cum câştigătorul
premiului Nobel, Amartya Sen, scria cu referire la Adam Smith:
„în prima sa carte, Teoria Sentimentelor Morale, publicată exact acum 250 de
ani, (Smith) a investigat in extenso rolul valorilor non-profit. Când spunea că
prudenţa era «dintre toate virtuţile cea care este cea mai utilă indivizilor», Smith
argumenta în continuare că «umanitatea, justiţia, generozitatea şi spiritul public
sunt calităţile cele mai utile celorlalţi». Este deseori trecut cu vederea faptul că
Smith nu lua mecanismul pur al pieţei ca un interpret de sine stătător al
excelenţei, şi nici nu considera motivaţia profitului ca fiind singura necesară”69.
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Sen observa că toate aceste lucruri nu ar trebui să ne facă să respingem piaţa,
ci mai degrabă să înţelegem limitele pieţei. Cu alte cuvinte, pieţele au limite şi există
şi alte realităţi sociale şi personale pentru care piaţa nu oferă o explicaţie rezonabilă.
6. Concluzii finale
Economia mondială a depăşit „Marea Recesiune”. La nivel mondial creşterea a
fost reluată încă din 2010, iar marile economii ale lumii, deşi unele au mai avut
scurte episoade de recesiune în anii ce au urmat, per total au crescut semnificativ
de-a lungul întregului deceniu 2 al secolului al XXI-lea, cel puţin până la şocul
determinat de pandemia COVID-19.
Per total redresarea a fost relativ rapidă, mult mai rapidă decât cea de după
Marea Criză din perioada interbelică. Dincolo de variaţiile inevitabile de la o ţară la
alta, procesul de redresare ridică însă două probleme.
Prima ar putea fi formulată în felul următor: Nu cumva tocmai rapiditatea
redresării a făcut să nu fie realizate suficiente restructurări ale sistemului economic
pentru a preveni declanşarea unor noi crize similare? Unele aspecte le-am discutat în
secţiunea Lecţii învăţate?. Altele sunt oarecum mai generale, cum ar fi natura
globală a capitalismului, care depăşeşte capacitatea de guvernanţă a statelor naţionale
şi din acest motiv face ca cel puţin o parte din acţiunile marelui capital să scape din
chingile controlului social70. Tot în această chestiune, este de discutat dacă procesul
de financializare a economiei (creşterea disproporţionată a sectorului financiar în
raport cu ansamblul economiei) nu este prin ea însăşi un factor dezechilibrant, de
mărire a volatilităţii evoluţiilor economice. Din acest punct de vedere, evoluţiile din
deceniul 2 par să confirme acumularea de riscuri.
Tabelul nr. 3: Rate anuale ale creşterii economice în principalele economii ale lumii
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1.85 -1.67 4.30 3.14 2.52 2.67 2.86 2.87 2.61 3.30 2.98 2.36
Global
0.64 -4.33 2.21 1.83 -0.75 -0.06 1.57 2.30 2.04 2.79 2.12 1.55
UE
-0.14 -2.54 2.56 1.55 2.25 1.84 2.53 2.91 1.64 2.37 2.93 2.16
S. U. A.
-1.09 -5.42 4.19 -0.12 1.50 2.00 0.37 1.22 0.52 2.17 0.32 0.65
Japonia
9.65 9.40 10.64 9.55 7.86 7.77 7.43 7.04 6.85 6.95 6.75 6.11
China
5.09 -0.13 7.53 3.97 1.92 3.00 0.50 -3.55 -3.28 1.32 1.32 1.14
Brazilia
5.20 -7.80 4.50 4.30 4.02 1.76 0.74 -1.97 0.19 1.83 2.54 1.34
Rusia
1.01 -2.93 3.09 3.15 1.76 2.33 2.87 0.66 1.00 3.17 2.01 1.66
Canada
3.09 7.86 8.50 5.24 5.46 6.39 7.41 8.00 8.26 7.04 6.12 4.18
India
1.14 -5.29 5.12 3.66 3.64 1.35 2.85 3.29 2.63 2.11 2.19 -0.05
Mexic
Australia 3.66 1.94 2.07 2.46 3.92 2.58 2.53 2.19 2.77 2.30 2.95 2.16
3.01 0.79 6.80 3.69 2.40 3.16 3.20 2.81 2.95 3.16 2.91 2.04
Coreea
Sursa: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2019&start=1990
(accesat 19.01.2021).
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A doua problemă priveşte implicaţiile socio-politice ale „Marii Recesiuni”.
Redresarea post-criză nu a putut evita întărirea în multe state a unor mişcări politice
anti-sistem, îndreptate împotriva unor aspecte ale globalizării, şi care au ajutat la
afirmarea unor soluţii politice populiste, iliberale sau chiar autoritare. Desigur,
rădăcinile acestor mişcări politice sunt mult mai complexe, şi diferă de la o ţară la alta.
Dincolo însă de această complexitate, este incontestabil că inechităţile sociale care au
însoţit răspunsurile la criză şi redresarea din „Marea Recesiune”, ca şi reluarea
tendinţelor de polarizare economico-socială au sporit masa celor nemulţumiţi din multe
societăţi şi prin aceasta au alimentat baza socială a acestor mişcări, ale căror pseudosoluţii nu fac decât să întreţină iluzii şi să îndepărteze perspectiva unei creşteri globale
echilibrate, care să diminueze inegalităţile la nivel naţional şi global71. Pe de altă parte,
este încă dificil să evaluăm durabilitatea soluţiilor politice populiste, iliberale şi/sau
autoritare afirmate după redresarea din „Marea Recesiune”, iar „lebăda neagră”
reprezentată de pandemia COVID-19 este un avertisment împotriva tendinţei de a
emite predicţii cu privire la evoluţiile viitoare72.
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II. PREDAREA ONLINE: OPORTUNITATE
PENTRU CUNOAŞTEREA ISTORICĂ?
ORELE DE ISTORIE ÎN VREMEA PANDEMIEI
Cristina-Iulia GÎLĂ*
HISTORY LESSONS IN THE PANDEMIC TIME
(Abstract)
The transformations of the last 20 years in science and technology changed
the role and place of education in the school environment. The strategy known as
flipped classroom provides the possibility of transmitting content online, creating
"mirror classroom". Thus, students can collaborate and socialize with colleagues
from home or from class on a specific subject of History, after becoming familiar
with the new content outside the classroom. This strategy was useful during the
pandemic, allowing the move of the teaching activity into the virtual environment.
Starting with March 2020, students and teachers applied knowledge in teaching and
learning History, proving the ability to use new digital tools and applications, as
well as digital platforms. The exchange of ideas, the experiential learning carried out
by students and teachers in collaboration are positive aspects of learning History in
the virtual environment. Acquiring specific skills using the new digital tools provides
the possibility of cooperative learning in the virtual space, the conduct of learning
activities with an applicative role, and the organisation of personalized learning
pathways facilitating students' access to verified data proposed by the teacher.
Difficulties in the use of technology and lack of real empathy and communication are
the main drawbacks of online learning.
Keywords: online history lessons; XXI century; modern strategies; ICT tools;
digital learning platforms.

Şcoala reprezintă mediul favorabil în care se dezvoltă şi evoluează tinerii
făcând faţă provocărilor şi schimbărilor rapide din secolul al XXI-lea. După
Comenius, educaţia nu reprezintă doar pregătirea copilului acasă1 de la o vârstă
fragedă, continuată apoi în şcoală, ci este un adevărat proces care influenţează viaţa
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adultului, cu provocările cărora trebuie să le răspundă cu succes zi de zi. Transformările din ultimii 20 de ani la nivel tehnologic, descoperirile din ştiinţă au determinat
şi modificări privind rolul şi locul educaţiei în mediul şcolar. De-a lungul timpului,
mai cu seamă după 1990, au avut loc importante prefaceri la nivelul sistemului de
învăţământ românesc, atât în ceea ce priveşte legislaţia şcolii, cât şi măsuri reformatoare privind finalităţile învăţământului obligatoriu, formarea profesională a
cadrelor didactice, structura anului şcolar, curriculum-ul naţional2, statutul elevului,
evaluarea cunoştinţelor, etc.
Începând cu anul 2000, preocupările la nivel naţional şi european privind
domeniul educaţiei prin introducerea Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării (TIC)
în curriculum-ul şcolar au crescut. De asemenea, interesul cadrelor didactice pentru a
gestiona şi crea situaţii de învăţare, de cooperare, s-a manifestat tot mai pregnant
între copiii nativi digitali (adică a celor din secolul XXI care se nasc cu abilitatea de a
utiliza instrumente digitale: telefonul mamei, jocuri video, etc) şi instituţia în care
atât profesorii, cât şi elevii apelează din ce în ce mai mult la TIC pentru informare
sau prelucrare de date3. Astfel, creşte rolul profesorului în a direcţiona documentarea
elevilor pe Internet. Utilizarea TIC este completată de aportul cadrului didactic care
identifică sursele de informare cu rol educativ şi emoţional corelate cu obiectivele
propuse, care vor fi apoi aşezate în contextul de învăţare prestabilit.
Potrivit specialiştilor, învăţarea la distanţă impune un anumit grad de artificializare. Această nouă abordare presupune şi necesită asumare şi responsabilitate din
partea tinerilor. Mai mult, este dificil de adaptat vârstelor mici, receptarea mesajelor
nefiind întotdeauna cea dorită4. Educaţia la distanţă înseamnă şi tineri motivaţi, care
convinşi că fac ce doresc, se implică în procesul de construire a cunoaşterii personale. Folosirea noilor tehnologii digitale, online permite stocarea în orice calculator, laptop sau mobil a materialelor, resurselor, activităţilor oriunde şi oricând.
O strategie care oferă posibilitatea transmiterii conţinuturilor în online, creând
„sala de clasă oglindă” este definită de Cynthia Brame, în articolul Flipping the
classroom5. Astfel, elevii pot vizualiza de acasă, orele de curs, pot colabora şi socializa cu colegii pe tema de Istorie propusă, după ce s-au familiarizat cu noul conţinut
în afara clasei. Profesorii pot înregistra ora de curs pentru a o face accesibilă elevilor,
indiferent unde s-ar afla aceştia. Strategia presupune pregătirea prealabilă, stabilirea
unui plan, alocarea unor resurse, înregistrarea lecţiei şi prezentarea lecţiei elevilor.
Conţinuturile sunt transmise cu ajutorul tutorialelor, iar după primirea lor, elevii le
parcurg în ritm propriu, şi pot relua secvenţe din filmul înregistrat. Acest model de
învăţare, „clasa inversată”, prezintă o serie de avantaje, precum: posibilitatea
adaptării nevoilor de învăţare ale fiecărui elev şi ale fiecărei clase; profesorul nu mai
reprezintă sursa primară de informare, fiind necesară doar definirea într-un mod
specific a conţinuturilor ce vor fi explorate; elevul devine participant activ la propria
învăţare, analizează în profunzime tematica abordată; se maximizează timpul de
2
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lucru în clasă şi se adoptă modele de învăţare active, profesorul regândeşte conţinuturile abordate şi explorate de elevi. Utilizarea noilor tehnologii digitale permite
stocarea în orice calculator sau mobil a materialelor, resurselor, activităţilor în orice
condiţii. Elevul beneficiază de îndrumări, de orientare şi control din partea profesorului, dar nu se află sub o observaţie permanentă a profesorului. În cazul strategiei
precizate se disting trei paşi: planificarea lecţiei, selectarea şi crearea resurselor
digitale şi aplicarea strategiei de învăţare, analiza opiniilor elevilor la finalul orei de
curs. Astăzi, există platforme online care sprijină învăţarea punând la dispoziţie
instrumente pentru a crea conţinuturi, care pot fi folosite în „clasa inversată”,
precum: Wikispaces, AEL, Moodle, eTwinning, Blackboard6, etc.
În contextul provocărilor pandemiei anului 2020, şcoala şi instituţiile cu profil
cultural au fost nevoite să-şi adapteze activităţile pentru spaţiul virtual. Astfel, cartea
în format digital a devenit accesibilă unui număr mult mai mare de cititori, precum şi
exponatele din muzee mai multor vizitatori. Oportunităţile oferite ar trebui privite cu
deschidere de către tineri, ca o posibilitate de a analiza critic şi autonom orice informaţie din spaţiul online. Trebuie avută în vedere însă, şi evitarea capcanelor precum
refugierea exclusiv în lumea virtuală ori însingurarea. Mediul virtual poate valorifica
creativitatea tinerilor, dar şi responsabiliza cu privire la importanţa siguranţei în
spaţiul virtual. Analizele realizate în această perioadă, au demonstrat că este în egală
măsură la fel de important să înveţi să scrii, ori să citeşti şi să interacţionezi cu
calculatorul7.
În România, conform Ordinului nr. 5545 din 10 septembrie 20208 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul
tehnologiei şi al internetului, precum şi prelucrarea datelor cu caracter personal, s-a
stabilit o nouă strategie didactică care presupune derularea unor activităţi ce implică
organizarea procesului didactic de predare–învăţare–evaluare cu ajutorul platformelor digitale şi al unor resurse educaţionale deschise (de tip imagine, text, video), a
lecţiilor, a videoconferinţelor.
Încă din anii `90, documentele diferitelor instituţii europene au avut un rol
esenţial, în încercarea de a identifica aspecte comune privind predarea istoriei în
şcoală. Recomandările la nivel european se adresează sistemelor educaţionale,
încercându-se un proces de compatibilizare, cu privire la formarea de competenţe în
vederea adaptării tinerilor absolvenţi la piaţa muncii. Consiliul Europei şi-a adus
contribuţia la trasarea unor direcţii privind predarea–învăţarea istoriei în secolul al
XXI-lea, ce se referă la: formarea unor tineri activi şi responsabili, care să respecte
moştenirea istorică şi culturală comună şi diversitatea, să manifeste obiectivitate în
analiza surselor şi să fie capabili să analizeze evenimente controversate, să dezvolte
puncte de vedere diferite, să folosească abordări multidisciplinare şi multiperspectivitatea. În cadrul conferinţei internaţionale din 1999, de la Visby din Suedia,
6
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privind predarea-învăţarea Istoriei s-au conturat obiective precum: convieţuirea
alături de ceilalţi, educaţia pentru pluralism, dezvoltarea competenţei media a
tinerilor, dezvoltarea competenţelor de a înţelege şi selecta informaţii inclusiv din
surse digitale, dar şi din lucrări ştiinţifice digitalizate, ofertă curriculară care să
prevadă posibilitatea abordării lecţiilor din perspectivă personală, încurajând
creativitatea profesorilor şi elevilor. Acestea au fost reluate şi completate în
Recomandarea 15/2001 care esenţializa politicile Uniunii Europene privind educaţia,
construcţia europeană şi moştenirea culturală comună, sporirea dimensiunii civice,
accentuarea aspectelor practice ale predării istoriei, învăţarea centrată pe elev,
autonomia în învăţare şi formarea de competenţe civice, digitale.
Desigur că schimbările actuale din educaţie au la bază Raportul Comisiei
Comunităţilor Europene privind Educaţia din 31 ianuarie 2001, cu privire la creşterea
calităţii învăţării, accesul deschis la educaţie al tuturor copiilor proveniţi din medii
diferite, achiziţia de competenţe cheie, cetăţenie activă şi integrare socială.
Pentru perioada 2021-2027, Comisia Europeană a propus pentru creşterea
calităţii educaţiei în Europa un Plan de Acţiune pentru Educaţia Digitală, calitativ şi
simplu de pus în practică. În vara anului 2020, Comisia a trimis în spaţiul virtual un
chestionar ce putea fi accesat şi completat de către toţi factorii interesaţi persoane
particulare, cât şi instituţii pentru a împărtăşi opinii privind experienţa din primăvara
2020. Consultarea publică realizată de Comisia Europeană9 a demonstrat că 60%
dintre persoanele chestionate nu folosiseră instrumente de învăţare la distanţă, şi nici
pentru a transmite conţinuturi specifice. O consecinţă a acestei acţiuni, a fost trecerea
de urgenţă la aplicarea Planului de acţiune pentru educaţie digitală. Dintre ţintele
propuse amintim: realizarea unui spaţiu european de schimb şi utilizarea unor
platforme educaţionale comune, dar şi susţinerea cadrelor didactice pentru aprofundarea pedagogiei digitale şi instrumentelor de autoevaluare pentru profesori.
Acest plan de acţiune împreună cu studiul OCDE din 2018, demonstrează că
aproximativ 40% dintre cadrele didactice europene sunt pregătite pentru a întrebuinţa
tehnologii digitale în predare-învăţare-evaluare.
După 2019 în cadrul proiectului CRED – Curriculum relevant, educaţie
deschisă pentru toţi10, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin programul
Operaţional Capital Uman 2014-2020, au fost susţinute demersurile unor cadre
didactice care utilizează în cadrul activităţilor la clasă, la disciplina Istorie, în mod
creativ metode şi strategii didactice interactive, inovative, resurse educaţionale
deschise pentru a dezvolta competenţe-cheie, de literaţie (de înţelegere a textului citit
şi scris) facilitând accesul la educaţie al copiilor, reducând riscul eşecului şcolar. Prin
urmare, noile demersuri la nivel european şi naţional demonstrează preocuparea
pentru adaptarea la nou, în vederea predării noului curriculum de la gimnaziu şi a
viitorului curriculum de la liceu, de către cadrele didactice ce predau disciplina
Istorie.
9
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Momentul care a necesitat un efort sporit şi o adaptare rapidă la predarea –
învăţarea în mediul virtual a venit în luna martie 2020 pentru toţi profesorii din
România. În noile condiţii, profesorii au fost nevoiţi să îşi regândească lecţiile de
Istorie, să caute strategii didactice pentru a capta interesul, să le transforme în lecţii
antrenante în procesul de învăţare pentru copii şi tineri cu vârste diferite. Cadrele
didactice au fost obligate să facă faţă unor provocări precum: lipsa unor cunoştinţe
privind utilizarea calculatoarelor/tabletelor/laptopurilor de către profesori şi elevi, a
utilizării platformelor online, existenţa mai multor copii în aceeaşi familie şi a unui
singur dispozitiv. La început, fiecare profesor a încercat cu instrumentele cunoscute
(Skype, Whattsapp, Messenger, email, etc,) să păstreze legătura cu elevii săi, sperând
într-o reîntoarcere rapidă în sala de clasă.
Predarea – învăţarea în mediul online a schimbat modul de abordare tradiţional
al disciplinei şi a determinat adaptarea din mers la noua realitate, accesarea noilor
tehnologii de câtre profesori şi elevi. Astfel, a fost necesară ajustarea proiectării
calendaristice, a proiectării pe unitate de învăţare la specificul învăţării online.
Aceasta a însemnat concentrarea pe temele importante, esenţiale din materie, a
conceptelor – cheie. Formularea unor întrebări generale, raportate întregii teme de
studiu, urmată de identificarea răspunsului pe parcursul lecţiilor şi formularea opiniei
proprii după parcurgerea tematicii la final, sunt tot atâtea momente de învăţare în
mediul online urmate de reflecţia personală.
După o analiză atentă a modului de desfăşurare a lecţiei în clasa tradiţională
comparativ cu lecţia în mediul virtual, am ajuns la următoarele concluzii: există o
serie de elemente comune precum: prezenţa elevilor, etapa de reactualizare a cunoştinţelor, anunţarea lecţiei noi, dobândirea noilor cunoştinţe, feed-back-ul, concluzii şi
tema pentru acasă. În clasa virtuală, ne-am adaptat demersul didactic adresând un
cuvânt de bun venit, aşteptând 2-3 minute până toţi copiii s-au alăturat lecţiei online
sincrone şi au putut socializa scriind câteva mesaje pe chat colegilor. Pentru
reactualizarea cunoştinţelor, elevii au fost antrenaţi să rezolve exerciţii interactive,
utilizând aplicaţii din Google forms, Padlet, Mentimeter, LearningApps, Wordwall,
sau alte instrumente online. Au fost provocaţi nominal să răspundă la întrebări
adresate întregii clase. Pe parcursul orei, este absolut necesar să le menţinem interesul pentru lecţie, în clasa virtuală. Prin urmare, este indicat să alternăm activitatea/
sesiunea de prezentare, (aproximativ 10 minute), cu partea aplicativă, (aproximativ
15 minute), solicitând în permanenţă elevii să răspundă, utilizând noţiunile istorice
noi sau analizând texte sau imagini din perspective multiple. La final sunt rezumate
ideile discutate, notată schema şi precizată tema pentru acasă. Pe parcursul orei în
clasa virtuală, profesorul are posibilitatea de a urmări etapele lecţiei, conţinutul,
precum şi să gestioneze eventualele evenimente neprevăzute apărute în timp.
Învăţarea în mediul virtual încurajează schimbul de idei între elevi, este un
cadru benefic, natural, de transmitere a unor experienţe, valorifică achiziţia
anterioară spontană, experienţială, încurajând dialogul de la egal la egal în diferite
situaţii de lucru. Mediile digitale oferă acces la surse originale şi la interpretări
multiple. Internetul oferă posibilitatea accesării resurselor, fiind favorabil predării
istoriei. Analiza unor filme de lung metraj, clipuri video, jocuri pe calculator îi pot
stimula pe elevi să contribuie la înţelegerea istoriei naţionale şi a moştenirii culturale.
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Prezentăm, în continuare, câteva exemple de aplicare a noilor instrumente
digitale în lecţiile de Istorie online. La clasa a V a, la lecţia Frumos şi cunoaştere în
lumea greacă, vom utiliza Google Classroom şi Google Meet, online, sincronă.
Elevii au avut la dispoziţie o săptămână pentru a se informa despre personalităţi din ştiinţă, din antichitatea şi arta greacă, vizualizând filme şi documentându-se,
din manualul digital şi enciclopedii.
Competenţe vizate:
3.2 Descrierea rolului unor personalităţi în desfăşurarea evenimentelor istorice.
4.2 Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării.
Obiectivele operaţionale:
 Să analizeze modelele educaţionale specifice Spartei şi Atenei, pornind de la
analiza de imagine;
 Să compare educaţia ateniană cu educaţia tinerilor din Sparta, stabilind o
asemănare şi două deosebiri;
 Să alcătuiască jurnalul unei construcţii celebre aflată pe Acropole, în echipe
de lucru, folosind Google forms;
 Să reconstituie descoperirile oamenilor de ştiinţă pornind de la texte şi
imagini din Grecia antică, utilizând apoi informaţiile şi noi instrumente
digitale;
 Să creeze un colaj despre “Muzică, poezie şi zei” pornind de la materialele
puse la dispoziţie;
 Să posteze comentarii despre lucrările colegilor, oferind aprecieri pozitive
sau propuneri de îmbunătăţire într-un Jamboard.
Termenii cheie pe care dorim să îi însuşească elevii sunt: efeb, filosofie, stiluri
artistice, arhitectură, sculptură, cariatide.
Pentru Captarea atenţiei, elevii au completat la început un Mentimeter. Codul pentru
utilizare 4043883.
Figura nr. 1: Utilizarea aplicaţiei Mentimeter pentru
focalizarea atenţiei şi stârnirea interesului.

Sursa: www.menti.com.

Apoi vor completa notând scurte afirmaţii:
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Figura nr. 2: Generarea unui număr mai mare de idei, pornind de la cunoştinţele
elevilor spre ce doresc să înveţe

Sursa: www.menti.com.

Elevii au răspuns solicitărilor. Pornind de la răspunsuri, profesorul a oferit apoi
explicaţiile timp de 15 minute, însoţite de o prezentare în Powerpoint. Apoi, au
analizat imagini privind educaţia în lumea greacă în Sparta şi Atena, iar apoi au
rezolvat sarcina de lucru. Elevii au fost solicitaţi să realizeze o comparaţie între
educaţia din Sparta şi educaţia din Atena, utilizând imaginile de mai jos şi pagina de
internetCreately (diagrama Venn) 11.
Figura nr. 3: Educaţia în Sparta

Sursa:https://istoriiregasite.wordpress.com/2010/03/19/educatia-in-lumea-greaca/.
11

https://creately.com/templates/ (accesat la 10.12.2020).
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Figura nr. 4: Educaţia în Atena

Sursa:https://istoriiregasite.wordpress.com/2013/10/21/
educatia-in-grecia-antica-modele-si-valori/.

Pentru a aprofunda cunoştinţele despre arta greacă, elevii au primit ca sarcină
de lucru realizarea unei călătorii imaginare pe Acropole din Atena, folosind Google
Earth şi descrierea unui edificiu al arhitecturii: Partenon-ului/ Erehteionului în
aproximativ 30 de rânduri, utilizând manualul digital12 şi vizita virtuală în Muzeul de
pe Acropole13.
Elevii au explorat virtual principalele exponate din Muzeul Acropolei, apoi au
notat 3 sculptori celebri şi operele lor şi au imaginat scurte dialoguri între Arhimede
şi un soldat roman sau Hipocrate şi Pericle, pornind de la surse istorice. Elevii au
alcătuit textele lucrând în colaborare şi folosind Google Forms.
În ceea ce priveşte muzica greacă antică, profesorul a explicat importanţa
instrumentului muzical lira. A fost prezentată lira şi legende despre acesta. Elevii au
audiat muzica greacă antică de liră14. Pornind de la muzica audiată şi legende, au
realizat un colaj despre „Muzică, poezie şi zei”, folosind aplicaţia Smile Box15.
În Google Classroom, secţiunea „Materiale” a fost încărcată schema lecţiei,
care va fi notată de elevi în caiete.

12

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Istorie/CD%20Press;
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Istorie/EDP/#page/61 (accesate 14.12.2020).
13
https://artsandculture.google.com/streetview/acropolismuseum/IwFUpQvIJ1QDVA?sv_lng=23.7287725&sv_lat=37.9682887&sv_h=31.20445657664436&sv
_p=-7.897951990547256&sv_pid=Z6b7kWxrTKlyJ63K9ytI-w&sv_z=1 (accesat 14.12.2020).
14
Muzică de liră, https://www.youtube.com/watch?v=elERNFoEf3Y&list=RDelERNFoEf3Y&start
_radio=1&t=157(accesat 14.12.2020).
15
https://www.smilebox.com ( accesat 14.12.2020).
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Schema lecţiei:
Ştiinţa – Începuturile ştiinţei moderne de astăzi se află în Grecia antică.
Om de ştiinţă

Domeniul de Contribuţii la domeniul cunoaşterii
activitate
Matematică
Înlocuieşte explicaţia mitologică a fenomenelor
naturii cu explicaţia ştiinţifică.
Matematică
Este autorul teoremei care îi poartă numele.

Tales din Milet
624-546
Pitagora
560-500
Hipocrat din Cos Medicină
sec. V
Herodot

Istorie

Tucidide

Istorie

Aristotel

Filosofia

Arhimede

Matematică

Strabon
63 i.e.n – 19 e.n.

Geografie

Pentru el fiecare bolnav reprezenta un caz aparte.
A pus bazele medicinei naturiste.
Jurământul lui Hipocrat este rostit de toţi medicii.
Părintele istoriei, numită astfel după lucrarea sa
Istorii în care descrie războaiele medice
A scris Istoria războiului peloponesiac, în bună
parte pe baza observaţiilor de participant.
Contribuţii la dezvoltarea biologiei, logicii, fizicii,
a fondat propria şcoală filosofică Liceul.
A inventat scripeţi, pârghii, maşini de război,
a pus bazele mecanicii şi a
metodei de calcul a numărului Pi
Părintele geografiei

Educaţia pregătea copiii pentru viaţa de adult.
Copiii erau crescuţi până la 7 ani în familie după care fetele rămâneau acasă,
iar băieţii mergeau la şcoală.
La Atena ei învăţau să scrie, să citească, să socotească, practicau exerciţii
fizice, şi între 18-20 de ani urmau Efebia, o şcoală militară şi civică, cu scopul
de a deveni buni cetăţeni.
La Sparta esenţială era pregătirea militară a băieţilor, care după 18 ani
deveneau cetăţeni cu drepturi depline.
Arta greacă
Grecii au realizat importante creaţii artistice.
Arhitectura – temple
Stilurile artei greceşti: doric
ionic
corintic
Construcţii monumentale: Partenonul
Erehteionul
Templul Atenei Nike
Sculptura greacă
Myron – Discobolul
Praxiteles – Hermes cu Dionysos copil
Fidias – Atena Parthenos
Celebre sunt şi vasele din ceramică pictate în roşu.
Concluzie: Civilizaţia greacă a reprezentat baza culturii şi civilizaţiei europene.
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Fixarea cunoştinţelor s-a realizat prin completarea unui Padlet 16 folosind, cu
imagini, texte, despre moştenirea culturii şi civilizaţiei greceşti transmisă umanităţii,
dar şi toate lucrările elevilor.
Elevii au avut şi de rezolvat un Puzzle17, tema a fost reconstituirea
Parthenonului. La finalul orei, fiecare elev a oferit colegilor, opinia sa cu privire la
lucrarea realizată, identificând atât aspecte pozitive, cât şi posibilităţi de îmbunătăţire.
Figura nr. 5: Reconstituirea Parthenonului, prin rezolvarea unui puzzle, online.

Sursa: www. jigsaw.com.

Un alt exemplu de lecţie derulată la clasa a VIIIa, este Epoca pietrei, utilizând
aplicaţia http:// livresq.com, dar şi analiza unor imagini de pe platforma Europeana.
Cuvinte-cheie: cultură arheologică, hominizi, sedentar, silex, ocru, sanctuar,
revoluţie neolitică.
Competenţe vizate:
2.1. Analizarea faptelor istorice utilizând coordonate spaţio-temporale în contexte
diferite.
4.1. Realizarea unor investigaţii istorice prin utilizarea resurselor media.
Obiectivele lecţiei:
 să definească termenii: sedentarizare, silex, hominizi, picturi rupestre, sanctuar,
cultură arheologică, artă preistorică;
 să menţioneze periodizarea preistoriei;
 să reconstituie o zi din viaţa omului preistoric şi activităţile sale, utilizând
diferite surse istorice;
 să realizeze o descriere a Gânditorului de la Hamangia, intrat în patrimoniul
UNESCO.
Acasă înainte de ora de curs, elevii vizionează secvenţe video de pe youtube
despre „Sanctuarul de la Parţa”, Gânditorul de la Hamangia, picturi rupestre sau
lecturează lecţia din manual, punându-se accent pe nivelurile inferioare ale
domeniului cognitiv: înţelegere. Activitatea din clasă este dedicată clarificării
conceptelor şi colaborării pentru realizarea sarcinilor; accentul fiind pus pe
niveluri mai ridicate de învăţare: aplicare, analizare, evaluare şi creare.
16
17

www.padlet.com (accesat la 14.12.2020).
Creat în aplicaţia de la adresa www.jigsaw.com (accesat la 14.12.2020).
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Elevii împărţiţi în 4 grupe, au analizat imaginile sau alte resurse de pe
platforma online Europeana pentru a rezolva cerinţele date18:
Sarcini de lucru:
Alcătuiţi un gif19 dintr-o fotografie care se referă la aspecte de zi cu zi din viaţa
omului preistoric.
Creaţi o bandă desenată despre „O zi din viaţa omului preistoric pe teritoriul
României” folosind instrumentul Web 2.0.Pixton.
Descoperiţi poveştile ascunse din spatele imaginilor, apoi realizaţi un jurnal al unui
vânător din epoca pietrei.
Vizualizaţi filmele de mai sus de pe youtube. Explicaţi, de ce pictura rupestră, este
considerată cea mai veche manifestare artistică din istorie?
Comparaţi picturile rupestre din Europa: Lascaux, Altamira cu cele din România:
Coliboaia şi Cuciulat.
18

https://www.europeana.eu/en/item/181/share3d_196 - cap de topor neolitic;
https://www.europeana.eu/en/item/181/share3d_197 topor din piatră lustruit;
https://www.europeana.eu/en/item/325/HCM204 piesă de joc din os;
https://www.europeana.eu/en/galleries/axeheads - galeria - capete de topoare;
https://www.europeana.eu/ro/item/2048709/object_HA_1905 - vas preistoric;
https://www.europeana.eu/ro/item/2048709/object_HA_1976 - idol preistoric;
https://www.europeana.eu/ro/item/2023901/NatEu_HNHM_Exhibition_HNHM_REC_pap_ildiko_NE_
KK_01_jpg - reconstrucţie facială feminină;
https://www.youtube.com/watch?v=IxQ7QcFaHUg – peştera Coliboaia;
https://www.youtube.com/watch?v=ZjejoT1gFOc – arta din peşteri.
19
Tutorial alcătuirea unui gif: https://www.europeana.eu/en/blog/how-to-make-a-gif-from-a-series-ofphotos (accesat 14.12.2020).
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La finalul orei, elevii au completat impresiile personale cu privire la derularea
orei de curs într-un chestionar, folosind www.wordwall.com.
În concluzie, putem afirma că abordarea din perspectiva formării competenţelor la disciplina Istorie, preponderent a celor sociale şi civice, de comunicare în
limba maternă, digitale, şi a abilităţii de a învăţa să înveţi conform noilor programe
de la gimnaziu, permit elevului să devină autonom, să investigheze şi să interpreteze
din perspectivă proprie şi să participe activ la formarea sa. Deşi se desfăşoară online,
sincron, lecţia păstrează structura de bază clasică: introducere în oră, verificarea
cunoştinţelor anterioare, dobândirea de noi cunoştinţe, fixarea lor, solicitarea „temei
pentru acasă”.
Învăţarea, utilizând noile instrumente TIC, deschide perspectiva unor abordări
comune interdisciplinare, sau transcurriculare, care determină deplasarea accentului
cunoaşterii ştiinţifice pe a învăţa să aplici noţiunile istorice în noi contexte de
învăţare. Utilizarea noilor instrumente digitale oferă posibilitatea învăţării prin cooperare în spaţiul virtual, iar avantajele sunt: stimularea activizării clasei de elevi prin
activităţi cu rol aplicativ, organizarea unor parcursuri de studiu personalizate,
facilitarea accesului elevilor la date verificate, propuse de profesor (filme istorice,
site-uri, teste de autoevaluare şi evaluare, chestionare). Schimbul de idei, învăţarea
experienţială realizată de către elevi şi profesori în colaborare, accesibilitatea informaţiilor aflate pe platforma electronică, în orice moment, reprezintă aspecte pozitive
demne de semnalat ale studierii Istoriei în mediul virtual.
Nu interacţiunea socială pare să aibă cel mai mult de suferit în noul format, ci mai
curând cea explicativă, narativă, demonstrativă.
Din nefericire, nu toţi copiii din mediul rural au avut acces la Internet sau la
resurse pentru educaţie în format digital, în ciuda eforturilor depuse de oficialităţi,
diferite asociaţii nonguvernamentale dar şi de reţelele de telefonie mobile. Mai mult,
platformele de învăţare nu oferă posibilitatea interacţiunii umane şi a transmiterii
emoţiilor şi sentimentelor. Un alt inconvenient îl reprezintă preţurile ridicate ale
serviciilor puse la dispoziţie de diferite corporaţii şi folosite în scop educaţional
(Microsoft, G suite for Education, 24edu.ro, Adservio).De asemenea, pregătirea unei
lecţii în online necesită un timp îndelungat comparativ cu lecţia tradiţională. Există şi
persoane care întâmpină dificultăţi în utilizarea tehnologiei, iar soluţia a fost
accesarea tutorialelor video.
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EXERCIŢIU DE DECRIPTARE A EXPERIMENTULUI
ONLINE
Ana PREDA TUDOR
ONLINE EXPERIMENT DECRYPTION EXERCISE
(Abstract)
Personal and professional experience under the sign of the online experiment
requires the attempt to decrypt subjectivism, to analyze the impact on the educational
process, on the short or long-term effects received by teachers, students, parents and
society as a whole from starting from the desire to objectify a special stage that
changed our perception and positioning towards the educational system and the
place and the role of each individual in contact with it. The analysis of the proposals
offered by the guides or digital platforms completes the didactic approach with the
virtual perspective in the spirit of the general aspiration towards modernization.
Keywords: educational process; online school; interactiv classes; SWOT
analysis; digital platforms.

Argument
Studiul de faţă îşi propune o analiză cât mai obiectivă a contextului online în
care a fost plasată şcoala în ultima perioadă, în încercarea de a oferi o perspectivă cât
mai echilibrată, care să pună în discuţie avantajele şi dezavantajele provocate de acest
experiment impus, raportate la factorii externi care pot să se concretizeze în
oportunităţi sau pot deveni ameninţări pentru întregul proces educativ. Plecând de la
criteriile analizei SWOT vom încerca să explicăm cum am procedat în situaţia dată, ce
instrumente am folosit şi cum putem justifica utilizarea lor astfel încât să decidem ce
merită a fi păstrat în continuare, dar şi ce aspect al acestui proces a dobândit mai mare
consistenţă în această situaţie, accentuând fie autonomia elevului în parcursul lui
educativ, fie rolul profesorului de facilitator în căutarea şi valorificarea informaţiilor.
Contextul şcolar supus analizei este delimitat de mediul liceal al entităţii şcolare
în care-mi desfăşor activitatea şi aduce în ipoteza de lucru de mai sus perspectiva
subiectivă, firească, care va fi decelată cu ajutorul elementelor tehnice din programa
şcolară – competenţele urmărite în cadrul activităţilor desfăşurate, aprecierea acestora
în raport cu conţinuturile şi ponderea dintre rezultatele aşteptate şi cele atinse.
Experimentul online a debutat în martie trecut cu postarea detaşată a suporturilor de curs şi a temelor pe rapid sufocata platformă Adservio; a continuat cu
deprinderea utilizării Google classroom, ca urmare a creării la şcoală a conturilor
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pentru profesori şi elevi în luna aprilie. Descoperirea Google meet şi desfăşurarea
orelor interactive au venit apoi de la sine, marcate doar de ”mofturile” conexiunii la
internetul suprasaturat, completate apoi cu parcurgerea mult întârziatului CRED şi a
altor cursuri exclusive de formare digitală organizate fie de şcoală sau Casa Corpului
Didactic, fie de alţi furnizori. Sistemul hibrid, aplicat din septembrie, ne-a adus din
nou în contact direct cu elevii noştri, într-o formulă cu jumătăţi de clasă care se
schimbau la două săptămâni, dar, parcă, şi cu jumătăţi de măsură profesională, care-ţi
lăsau impresia că nimic nu se mai potriveşte din ceea ce altădată îţi oferea satisfacţie.
Noua etapă exclusiv online debuta la început de noiembrie şi părea mult mai aşezată
atât prin prisma deja acumulatei experienţe virtuale a elevilor şi profesorilor, cât şi a
prea puţin eficientului experiment hibrid. Chiar şi desfăşurarea inspecţiilor de orice
tip, de grad sau şcolare generale, a fost transferată în online, monitorizarea lecţiilor
virtuale devenind o necesitate.
Perspectiva analitică
Încercarea de decriptare a subiectivismului cu care fiecare dintre noi se
situează faţă de un moment cu totul aparte din evoluţia personală sau profesională mă
determină să dezvolt mai sus propusa axă temporară a şcolii online cu o atentă
analiză SWOT, capabilă să obiectiveze propriile experienţele ca profesor şi inspector,
în contact direct cu reacţiile elevilor şi colegilor.
Punctele tari includ achiziţiile episodului online pentru procesul educativ,
delimitate în funcţie de actorii principali: şcoală, profesori, elevi.
Întregul sistem a fost obligat să se adapteze, să caute şi să găsească soluţii, ce-i
drept în tempouri variabile, dar, în ansamblu, suficient de rapide. Putem căuta prin
istoria noastră evenimente care au marcat schimbări rapide precum revoluţii şi
războaie, putem reflecta asupra lor comparându-le, dar nu putem să nu vedem aici un
moment care a stimulat un pas înainte sau un prilej bun de valorificat.
Ce a câştigat şcoala în această perioadă? Cu siguranţă, răspunsul rapid, la
îndemână, indică multă tehnologie, fie că s-a completat sau înnoit ceea ce exista deja,
fie că s-a achiziţionat echipament nou cu fonduri venite de la guvern sau administraţia locală. A câştigat şi experienţă de organizare a formării digitale a profesorilor
realizată cu ajutorul propriilor informaticieni. Totodată, a fost pusă în situaţia de a
alege dacă va ţine pasul cu lumea în permanentă mişcare sau va rămâne inertă,
plasându-se într-un context ameninţător care nu-i va provoca desfiinţarea, dar o va
lăsa să treacă de toată grozăvia momentului.
Ca profesor, pot considera perioada un mare câştig prin prisma faptului că am
putut interacţiona cu elevii mei în diferite moduri, unele cu adevărat inedite, având
drept exemple nu doar orele propriu-zise, ci şi cursurile de dezvoltare personală,
activităţile culturale sau cursurile festive de la finalul anului şcolar. Nu mi se pare
puţin lucru că am reuşit să-mi determin elevii să urmeze un curs de public speaking,
finalizat cu un concurs sau să participe la sesiuni de orientare profesională oferite de
ONG-uri cu profil educaţional. La fel cum nu pot lăsa de o parte oferta largă de
spectacole de teatru, operă, festivaluri de film, muzică, vizite virtuale prin muzeele
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lumii, e sau audiobook-urile cu care i-am asaltat, arătându-le, cu ajutorul circuitelor
integrate, o lume largă, pusă la dispoziţia lor, dozată în aceste suporturi virtuale,
potrivite a le oferi nenumărate lucruri ce pot fi folosite în avantajul lor. Afluenţa
nemărginită a ofertelor şi reperelor culturale a fost unul dintre marile atuuri ale
perioadei, care trebuia doar direcţionată către elevi pentru a transforma călătoriile
virtuale în momente de cunoaştere autentice.
Aici îşi găseşte justificarea una dintre schimbările anunţate în ipoteza de lucru
– întrucât contactul cu tehnologia a devenit parte intrinsecă a exerciţiului profesional
zilnic, rolul profesorului de orientare a elevului în hăţişul informativ care ajunge la el
fără vreun efort s-a accentuat, devenind necesar pentru a discerne între încărcătura
ştiinţifică reală asociată prezentării şi interpretării faptelor istorice şi aparenţa ei.
Această postură, deloc facilă, presupune nu doar mai multă curiozitate şi
disponibilitate în a explora universul larg al lumii virtuale, ci şi readaptarea
formatului lecţiilor pentru a vedea ce se potriveşte şi ce nu din tiparele aplicate la
clasă, pentru a căuta şi a găsi acele căi de a-i ţine pe elevi cât mai aproape de ceea ce
trebuie să învăţe sau de ceea ce au nevoie să exerseze.
Constatările inspectorului şcolar lărgesc perspectiva analizei cu oportunitatea
observării lecţiilor colegilor în varianta hibrid sau excusiv online, acoperind toate
tipurile de inspecţii. Deşi lucrurile nu se mişcă peste tot la fel, implicând viteze
diferite de reacţie şi adaptare, descoperi şi lecţii care folosesc în mod curent
aplicaţiile Jamboard pentru secvenţe de text, Google form pentru teste sau teme de
casă interactive, Wordwall, Menti.com, Decision roulette sau Kahoot.com pentru
întrebări, jocuri, feedback. Când acestea se regăsesc şi la clasele care învaţă în regim
simultan, cu atât mai solide par acumulările perioadei online.
Ce avantaje remarcă elevii?
Partenerii mei educativi din clasele a X-a şi a XI-a includ aici siguranţa
modalităţii de derulare a cursurilor, flexibilitatea programului, comoditatea şi
confortul oferit de mediul familial, accesul rapid la informaţii. Despre învăţare spun
că-i ajută schemele şi exemplificarea vizuală, iar tehnologia le stimulează creativitatea. M-am bucurat să aflu că au valorificat timpul câştigat în scopul dezvoltării
personale şi a cultivării pasiunilor, aplecându-se asupra lecturii, implicându-se în
proiecte noi, care i-au pus în valoare, arătându-le totodată modalităţi de acţiune şi
decizie mult mai autonome, generatoare de încredere în forţele proprii, integrate de
Sabina în formula nu trebuie să aştept răspunsuri, ci să învăţ să le caut singură.
Analiza lor se adânceşte atunci când descoperă diminuarea presiunii şi a stresului,
chiar şi a celui provocat de rigoarea purtării uniformei, acum fiindu-le de ajuns ...
pijamaua.
Acumulările din mediul şcolar virtual pot fi căutate şi în situaţii aparent
mărunte, legate de atenţia elevilor la detaliile chipului profesorului, a ţinutei sau a
locului din casă de unde se iniţiază lecţia, reacţia lor faţă de schimbarea backgroundului imaginii oferite sau de interesul profesorului asupra imaginii de profil, a
identităţii contului cu care se loghează, a fundalului de cameră, a animalului de
companie, chiar a bradului de Crăciun din locuinţele elevilor, toate valorizând relaţia
profesor-elev.
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Aşadar, „şcoala din sufragerie”, cum inspirat a numit-o Aris, un elev din clasa
a 10-a, are valenţe cu adevărat moderniste ce vin din economia de timp şi spaţiu, dar
şi din confortul fizic şi emoţional pe care-l oferă. Ea poate stimula autonomia
elevului în conturarea propriului parcurs educaţional, aşa cum precizam în ipoteza de
lucru formulată în preambulul studiului şi, totodată, poate dezvolta un întreg proces
de adaptare-readaptare a actului educativ.
Într-o epocă despre care cu toţii spunem că se remarcă prin scurgerea rapidă a
timpului care parcă, nu ne mai ajunge pentru gesturi obişnuite, faptul că am fost
obligaţi la un sedentarism social, cu reducerea arealului deplasărilor, poate fi
considerat un atu. Mulţi colegi şi mai toţi elevii spun că au câştigat mai mult timp
pentru ei, pentru a se dedica lucrurilor cu adevărat importante, generatoare de plăceri
mărunte, dar în acelaşi timp profunde, uitând de distanţele de acasă la şcoală, de
aglomeraţia fizică sau de cea din parcare de la începutul şi sfârşitul cursurilor.
Încă un aspect care ar putea ilustra avantajele perioadei online, cu siguranţă
discutabil, poate fi contabilizat în dreptul autorităţilor locale, cel puţin în oraşul unde
trăiesc, care, profitând de absenţa elevilor şi profesorilor, au făcut economii
însemnate la buget pe seama şcolilor pe care nu le-au mai încălzit.
Punctele slabe
Cu siguranţă, formatul on-line al şcolii are şi multe neajunsuri. Inventarierea
slăbiciunilor lui începe cu inerentele probleme tehnice, generate de o reţea de
distribuţie suprasolicitată sau care nu acoperă unitar spaţiul naţional, de uzura rapidă
a dispozitivelor folosite, de reacţiile fluctuante ale conexiunii şi alte aspecte care
generează variaţii accentuate în cotidianul actului educaţional şi o impresie
inconstantă şi chiar ineficientă.
S-a adăugat incapacitatea unei părţi a corpului profesoral de a se adapta rapid
şi conştiincios la noua realitate şi care aş vrea să cred că nu a fost corelată şi cu ceva
rea voinţă, deşi au existat suficiente oportunităţi oferite prin preocuparea ministerului
de resort sau la iniţiativa ONG-urilor interesate în educaţie. Cu toate acestea, am
întâlnit chiar şi în a doua etapă online profesori sprijiniţi tehnic de informaticianul
unităţii, care veneau la şcoală şi scriau pe tablă schema lecţiei pentru că acasă nu s-ar
fi descurcat singuri, dar şi profesori lacunari tehnic, care aveau nevoie de îndrumare
riguroasă. În cazul celor din urmă, constatarea amară a faptului că nu s-au adaptat
suficient de mult sau de bine la provocările tehnologice stârneşte un amestec de furie
şi deznădejde. În multe cazuri lecţiile nu au primit nicio tuşă de modernitate virtuală,
nici măcar cea a manualelor digitale, deşi ele pot fi accesate uşor1şi oferă secvenţe
dinamice pentru mai buna înţelegere şi fixare a cunoştinţelor.
Pe acest fundal al lipsei de reacţie şi al nepăsării s-a suprapus, pe bună
dreptate, valul de critici şi nemulţumiri venite dinspre părinţi şi alte straturi sociale,
cu atât mai mult cu cât pretenţiile lor erau justificate şi de faptul că se garantase
corpului profesoral o siguranţă financiară, care nu s-a regăsit în alte sectoare de
activitate.
1

https://www.manuale.edu.ro/ (accesat 17.12.2021).
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Dincolo de carenţele de adaptabilitate tehnică, evoluţia impredictibilă a
situaţiei sanitare a vulnerabilizat şi mai mult actul educaţional. Din dorinţa de a reda
contextul cât de cât normal al vieţii şcolare şi al celei cotidiene, în septembrie s-a
oferit soluţia mixajului de scenarii. Aceasta s-a dovedit rapid ineficientă, accentuând
şi mai mult clivajele sistemului şi aruncând tot mai mult în derizoriu activitatea
şcolară. Revenirea la exclusivitatea scenariului online o putem considera mai
eficientă sau măcar mai coerentă.
Insistând asupra deficienţelor, am putut constata cum interiorul actului
educaţional a căpătat ridurile neputinţei unei învăţări temeinice, ale unei evaluări
variate şi eficiente, care să controleze şi să încerce să regleze acumulările de moment
sau de etapă. Deşi predarea a acoperit materia în cele mai multe cazuri, la timp sau
prin recuperări de parcurs, învăţarea şi evaluarea la clasele care nu trebuiau să susţină
examenele de final de ciclu s-a concentrat în prima etapă online pe aplicaţii rezolvate
în clasa virtuală, ascultări punctuale, proiecte, teme, uneori prea consistente, şi într-o
foarte mică măsură pe teste, care presupuneau ceva experienţă de aplicare şi
monitorizare în timp real. Etapa scenariului hibrid a atenuat puţin aceste sincope, cu
preţul fracturii colectivului de elevi şi a caracterului unitar pe care învăţarea şi
evaluarea le-ar fi necesitat. În a doua perioadă online profesorii au prins curaj să
aplice mai multe teste, să asculte elevii, în acest caz recurgând la artificii variate
pentru a limita tendinţele frauduloase şi să adapteze mai mult exerciţiile, astfel încât
să fixeze mai bine cunoştinţele. La clasa a XII-a învăţarea şi evaluarea vizau strict
acumularea şi exersarea cunoştinţelor şi competenţelor specifice examenului de bacalaureat, iar aplicarea testelor de pregătire imprima uniformizarea indusă de tipare.
Analizând efectele online-ului asupra comportamentului fiecărui elev în parte,
observi destul de repede că elevii activi sunt aceeaşi cu cei din clasă, că mulţi preferă
să rămână rezervaţi, câteodată chiar şi dintre cei vioi odinioară, doar solicitarea
profesorului scoţându-i pentru moment din anonimat; alţii recurg la prezenţa
aparentă, conectaţi, dar cu camera închisă sau urmărind altceva pe ecranul
monitorului, chiar dacă camera e pornită. Diferenţele dintre elevii buni, implicaţi în
tot felul de activităţi şi colegii lor mai rezervaţi se accentuează. Primii profită de timp
şi devorează cărţile şi oportunităţile, iar ceilalţi se pierd într-o stare de lehamite şi
lamentare.
Să nu neglijăm efectele fizice şi psihice pe care şcoala online le generează şi le
accentuează, de ele plângându-se la unison toţi actorii procesului educativ. Iată-i pe
elevii mei de liceu conştientizând instalarea dependenţei de net şi de dispozitivele
tehnice şi înţelegând pe propria piele efectele acesteia asupra sănătăţii lor. Sesizează
pierderea energiei care caracteriza actul de învăţare, vorbesc despre ispita confortului
propriei case care anulează delimitările dintre mediul de studiu şi cel de odihnă, care-i
determină să nu poată asocia locuinţa personală cu predarea şi testarea, căci camera e
un sanctuar al propriei persoane care nu trebuie invadat nici măcar virtual, „acasă”
înseamnând pentru ei, întâi de toate, „spaţiu de relaxare”. Aşa ajung la senzaţia
repetabilităţii la nesfârşit a aceleiaşi zile, care devine o zi infinită, căreia îi asociază
chiar şi gânduri negre.
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Părerile defavorabile nu se limitează doar la sesizarea inconvenientelor
spaţiului în care s-a mutat şcoala, ci explorează procesul educativ în ansamblu. Una
dintre carenţe ar fi dezinteresul profesorilor şi al elevilor observat fie în lipsa predării
unor cursuri, fie în scăderea sau chiar absenţa rigorii în evaluare şi notare, fie prin tot
felul de exagerări. Şi continuă să pună degetul pe rană remarcând cum captarea
atenţiei pentru ore e mai dificilă, lucrul acesta contribuind la scăderea capacităţii de a
înregistra o informaţie nouă, care se datorează şi faptului că profesorii folosesc prea
puţine metode active, făcând astfel interacţiunea profesor-elev mai greoaie, cu atât
mai mult cu cât e lipsită de limbajul mimico-gestual firesc, care capătă valoare în
învăţare. Deşi primesc teme mai multe, unele cu termen de oră impus, consideră că
rezolvarea lor nu mai este temeinică, exerciţiul devenind superficial, la aceasta
contribuind atât notele mari obţinute fără muncă şi fără motivaţie, cât şi, paradoxal,
înlocuirea scrisului de mână cu cel tehno-redactat.
Aşadar, fie că remarcile lor evoluează într-un registru al simplelor constatări,
al senzaţiilor induse sau al verdictelor, toate opiniile elevilor mei imprimă perspectiva dezamăgirii, a pierderii de substanţă a procesului de acumulare a cunoştinţelor,
a alterării sistemului educativ, a rupturii cu obişnuita şcoală clasică, care presupunea
şi pentru ei mult mai multă trudă şi voinţă. Chiar dacă varianta virtuală câştigă prin
formă şi imagine atractivă, verdictele de genul nu o consider şcoală sunt de înţeles.
Dacă-i adăugăm în ecuaţia dezamăgirilor şi pe părinţi şi bunici, riscăm să nu
mai vedem luminiţa de la capătul tunelului. În cazul lor, frustrările şi îngrijorările
perioadei cumulează şi neajunsurile formării copiilor şi generează tot felul de reacţii,
unele controlate, altele disproporţionate. Dezechilibrele le-au fost stimulate de
condiţiile inadecvate de derulare a şcolii la distanţă, dar şi de postura improprie de a
fi consultaţi asupra notării propriilor copii. Obiectiv privind lucrurile, ce ar putea
spune orice părinte în această situaţie? De aceea nu ar trebui să ne mai mire
plângerile ajunse la directorii de şcoală sau la inspectoratele judeţene asupra notării,
un 8 fiind considerat o notă prea mică pentru online.
Macheta analizei noastre solicită şi identificarea oportunităţilor. Radiografia
traseului virtual arată cât de imperativă este modernizarea sistemului educativ şi cât
de variate pot fi traseele de acţiune. Unul dintre ele a fost marcat prin suportul
financiar venit pe filieră guvernamentală sau prin mecenatul ONG-urilor pentru
achiziţii sau donaţii de aparatură. Primul, mai lent, dar acoperind ansamblul unităţilor
şcolare, cel de-al doilea, punctual, dar mult mai prompt, reunite într-un efort comun.
Un alt traseu s-a conturat dinspre administratorii platformelor digitale, de la
care a venit sprijinul adaptării rapide la susţinerea orelor interactive, din martie până
în septembrie diferenţa de operativitate fiind evidentă.
Formarea continuă a profesorilor a evidenţiat un alt palier ce trebuia luat în
considerare de factorii de decizie din sistem care au conştientizat, sub presiune,
necesitatea unei reforme digitale profunde, la firul ierbii, nu doar pe hârtie sau
selectivă. Plierea ofertelor de formare la modelul digital a fost extinsă şi la nivelul
proiectelor educative. Şi dacă această şansă a valorificării tehnologiei în sprijinul
şcolii a fost receptată corect şi de către profesori, atunci modernizarea va produce
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efecte. Aici cred că putem aduce în discuţie oportunitatea trecerii la blended learning2,
concept care s-a răspândit în ultimii ani şi care necesită o analiză amănunţită.
Printre oportunităţile perioadei se înscrie şi prilejul oferit părinţilor sau bunicilor de a observa direct modul de desfăşurare a orelor, unii implicându-se cu trup şi
suflet în stimularea progresului şcolar al copiilor lor, cu toţii înţelegând cât de
potrivit este suportul pe care-l pot da dascălilor, dar şi importanţa şcolii în formarea
individului.
Se adaugă aici necesitatea de a desfăşura examenele naţionale în deplină siguranţă sanitară, lucru ce a stârnit mobilizarea şi colaborarea profesorilor şi asistenţilor
medicali, conştienţi de importanţa solidarităţii comunităţii în jurul şcolii, a şcolii în
viaţa copiilor şi a societăţii în ansamblu.
Ameninţările tind să se permanentizeze sub forma deselor schimbări din
sistem, a nesfârşitei reforme, oricum incompletă. Dar decurg şi din limitele enunţate
mai sus care, cumulate, îşi vor pune amprenta asupra unei generaţii care va asocia la
nume extensia Covid şi care sună la fel de urât ca acel stigmat social dat altei
generaţii prin apelativul decreţeii. Cu siguranţă, efectele fizice, psihice, educaţionale
şi sociale ale perioadei constituie veritabile ameninţări în cazul prelungirii perioadei
de insecuritate sanitară şi ele nu vor înceta o dată cu trecerea ei. Vor produce efecte
în timp, cu prelungiri a căror întindere şi profunzime ne scapă. Se va contura drept
ameninţare chiar minimalizarea sau exagerarea consecinţelor perioadei online asupra
copiilor care au interacţionat fizic mai puţin, care au uitat sau n-au cunoscut emoţia
ascultării sau a susţinerii tezelor, care au depus mai puţin efort intelectual, care şi-au
negociat notele cu profesorul, sprijiniţi de părinţii lor, învăţând că orice poate fi
contestat, chiar dacă nu te pricepi. Văd o ameninţare şi în faptul că nu am decât
răspunsuri vagi la întrebări reflexive precum: ce vom învăţa din această perioadă?
Vom analiza suficient încât să includem ce a fost bun şi să construim mai departe?
Sau ne vom debarasa de reflexul online în dorinţa de a reveni la normalitate?
Cu siguranţă, analiza SWOT propusă poate căpăta noi valenţe şi particularizări. De aceea am sintetizat-o cu ajutorul unei aplicaţii3 descoperite în această
perioadă şi utilizată la clasă.

2

https://www.learnupon.com/blog/what-is-blended-learning/ (accesat 08.01.2021).
https://cloud.smartdraw.com/share.aspx/?pubDocShare=2B80AFDEE1E09D0709B3BA151153035A6A9
(accesat 11.05.2021).
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Resurse didactice virtuale
Analiza de mai sus suportă completarea perspectivei asupra traseului online cu
o încercare de răspuns la întrebarea „cum procedez?”, urmată de prezentarea câtorva
soluţii puse la îndemâna profesorilor, unele gratuite, altele contra cost, care arată ce
instrumente virtuale pot fi utilizate.
Exemplul de mai jos aduce o activitate de învăţare care a fost aplicată în
scenariul online şi ale cărei rezultate pot fi uşor valorificate şi în cazul altor teme de
conţinut decât cea aleasă.
Tema: Franţa napoleoniană din unitatea de conţinut Statul şi Politica cuprinsă
în programa clasei a X-a.
Competenţe specifice vizate:
2.2 Alcătuirea planului unei investigaţii, a unui proiect personal sau de grup utilizând
resurse diverse;
2.3 Analizarea factorilor politici, sociali, economici, culturali care alcătuiesc
imaginea unei societăţi;
2.5 Examinarea consecinţelor directe şi indirecte ale acţiunii umane;
5.1 Construirea de afirmaţii pe baza surselor şi formularea de concluzii relative la
sursele istorice.
Activitatea de învăţare: realizarea unor studii de caz asupra unui aspect al
epocii napoleoniene aplicând în redactare metoda analitică a cubului, cu etapele ei –
descrie, compară, asociază, analizează, aplică, argumentează. Pot fi utilizate
informaţiile oferite de manual, hărţile istorice, diferitele materiale multimedia sau
motoarele de căutare pentru a realiza un portofoliu de imagini, filme, fotografii.
Produsul poate fi realizat în format electronic, se încarcă ca temă în classwork
şi se prezintă.
Timp de realizare: 2 zile = intervalul dintre cele 3 ore/săptămână din programul
clasei a X-a de la profilul filologie-bilingv engleză.
Rezultate aşteptate:
- prezentări PPT. sau Prezi prin care elevii pot consolida informaţiile despre
epoca napoleoniană şi despre personalitatea lui Napoleon;
- analiza implicaţiilor faptelor conducătorului asupra societăţii franceze.
Evaluarea activităţii se realizează pe baza prezentării produselor, a gradului de
aplicare a reperelor cerute de metoda cubului, a menţionării indicaţiilor bibliografice.
Dintre rezultatele obţinute amintim:
a) jocul de rol conceput ca o discuţie între doi camarazi de arme din Marea
armată a lui Napoleon pe baza hărţii care reconstituie traseul dus-întors în
Rusia.
b) banda desenată, cu country balls drept personaje care reprezentau statele
implicate în „bătălia celor 3 împăraţi”.
Impactul: analizând cele două exemple, remarcăm nu doar creativitatea, ci şi
faptul că sunt valorificate toate cerinţele faţetelor cubului: se descrie bătălia sau
traseul, se asociază contextul în care se desfăşoară evenimentul istoric ales, se aplică
pe harta istorică, se compară cu alte acţiuni derulate în aceeaşi perioadă napoleoniană
şi se argumentează impactul asupra societăţii pe termen scurt şi lung. Aplicabilitatea
celor două rezultate se extinde şi în cazul altor teme care implică confruntări militare.
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Activitatea se poate desfăşura la fel de bine faţă în faţă, însă derularea online a
întregii lecţii stârneşte concentrarea atenţei şi a creativităţii elevului asupra
produsului digital care, în această situaţie, trebuie evidenţiat doar în manieră virtuală.
Pentru a ilustra instrumentele care pot fi utilizate online, am ales un ghid şi
două platforme – Mozaik4 şi Livresq5, iar analiza lor ne poate lămuri ce se potriveşte
şi ce nu fiecărui stil didactic.
Sub un titlu generos, apărut la jumătatea lunii aprilie a anului trecut, compendiul de lecţii Călătorim de acasă – repere istorice şi culturale. Ghid cu recomandări
de activităţi practice, creative şi interactive la disciplina Istorie6 propune, sub
semnătura a 16 profesori de istorie din Iaşi, în două secţiuni de istorie universală şi
istoria românilor, o serie de activităţi interactive cu extensii de vizitare, colecţii,
platforme educaţionale şi spaţii virtuale grupate în ceea ce autorii au gândit drept
resurse educaţionale adaptate utilizării în perioada online, menite a-i plasa pe elevi în
situaţii inedite pe care doar răsucirea cheii #călătorprinIstorie le-o putea oferi.
La secţiunea de istorie universală ghidul conţine şapte propuneri pentru clasa a
V-a, cinci pentru clasa a VI-a, patru pentru clasa a VII-a, cinci pentru clasa a IX-a,
şase pentru clasa a X-a şi trei pentru a XI-a, însoţite de 51 de propuneri de surse de
documentare, cu conţinutul prezentat succint şi trei instrumente de lucru cu scop
explicat. La secţiunea de istorie a românilor sunt propuse 6 activităţi pentru clasa a
VIII-a şi 4 pentru clasa a XII-a, urmate de 17 surse de documentare şi rolul lor.
Am ales pentru exemplificare aplicaţia pentru clasa a X-a, Adolescenţii în
timpul marilor conflagraţii militare a cărei structură este conturată sub forma unor
întrebări care evidenţiază scopul, produsul ce urmează a fi realizat, materialele
necesare, sursele documentare care pot fi utilizate, tema din programa şcolară pe care
se pliază, precizarea achiziţiilor informaţionale şi practice în urma rezolvării sarcinii,
sugestii de realizare şi îndemnul de a împărtăşi părerea cu autorii după aplicare.
De remarcat că sursele documentare fac trimitere şi la manualul de clasa a X-a şi la
site-uri care să aducă copiilor un plus de informaţie, dar şi de orientare în realizarea
temei. Acest format acordă libertate elevului în organizarea propriei cercetări, având
la îndemână reperele necesare şi contribuind astfel la formarea unor deprinderi utile
pe termen lung.
Aşadar, avantajele utilizării ghidului se regăsesc în modelele de aplicaţii foarte
bine structurate, cu indicarea paşilor de urmat pentru ca elevii să ajungă la
performanţa organizării propriei cercetări, în solicitarea de a împărtăşi experienţa
exerciţiului cu autorii şi în multitudinea surselor de informaţie puse la dispoziţie.
Cum am folosit acest ghid?
Am descoperit sugestii interesante şi am îmbinat câteva în aplicaţia de mai jos,
utilizând o parte din sursele la care face trimitere.
Tema Holocaustul din unitatea de conţinut Marile conflicte ale secolului XX
cuprinsă în programa clasei a X-a.
4

https://www.mozaweb.com/ro/ (accesat 15.05.2020).
https://library.livresq.com/ (accesat 18.01.2021).
6
http://isjiasi.ro/documente/activitati%20extrascolare/Ghid%20istorie_Calatorim%20de%20%20
acasa.pdf, (accesat 26.04.2020).
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Competenţele specifice vizate:
1.2 Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric;
2.1 Recunoaşterea şi acceptarea perspectivelor multiple asupra faptelor şi
proceselor istorice utilizând surse istorice diverse; construirea unor mesaje publice pe
o temă dată, realizarea unor studii de caz;
2.5 Examinarea consecinţelor directe şi indirecte ale acţiunii umane;
2.7 Utilizarea surselor de istorie orală.
Activitatea de învăţare: Pornind de la dezbaterea contextului istoric, a surselor
scrise, audio-video, a mărturiilor orale, elevii primesc sarcina de a realiza un produs
care să reunească cunoştinţele acumulate în forma unui material jurnalistic pentru
radio sau televiziune, a unui studiu de caz, a unei pagini de ziar sau a unei benzi
desenate.
Produsul poate fi realizat prin mijloace clasice sau în format electronic şi se
prezintă utilizând turul galeriei.
Timp de realizare: 1 săptămână
Materiale online care pot fi consultate: documentarul Holocaustul uitat7,
mărturii ale supravieţuitorilor – Iancu Ţucărman; lecţiile de istorie altfel de pe site-ul
INSHR „Ellie Wiesel”8; sursele menţionate în ghid – Preserving Jewish Memory –
Centropa9, Yad Vashem – The World Holocaust10, Muzeul Holocaustului din
Washington11.
Rezultate aşteptate:
- exersarea capacităţii de sinteză;
- este stimulată gândirea critică şi analiza complexităţii comportamentelor
umane în situaţii dificile;
- este încurajată empatia şi imaginaţia elevilor, dar şi abilităţile literare,
digitale sau grafice.
Evaluarea activităţii se realizează pe baza prezentării produselor şi a indicaţiilor bibliografice.
Rezultate obţinute: o carte despre Holocaustul în România ale cărei coperţi au
fost intenţionat aranjate astfel încât să sugereze trecerea timpului; un film de 4
minute care valorifică imaginile găsite la diferite adrese de căutare, peste care s-a
suprapus comentariul elevului; câteva afişe; o pagină de ziar şi povestea călătoriei în
timp a câtorva elevi hasdeeni în perioada când şcoala a fost transformată într-un lagăr
temporar pentru evrei.
Impactul: Fiecare dintre produsele realizate are ceva original, punctând fie prin
imagine, fie prin relevanţa informaţiilor folosite. Activitatea poate fi realizată în toate
cele trei scenarii: online, hibrid şi faţă în faţă. Experienţa mea s-a desfăşurat online,
utilizând platforma Google classroom. Inconvenientele pe care l-am resimţit au fost
7

https://www.bing.com/videos/search?q=Holocaustul+uitat&docid=608045843653460491&mid=E551F
882F70263C63DC9E551F882F70263C63DC9&view=detail&FORM=VIRE (accesat 20.04.2020).
8
www.inshr-ew.ro/portfolio-item/lectiadeistoriealtfel/ (accesat 03.05.2020).
9
www.centropa.org (accesat 04.05.2020).
10
www.yadvashem.org (accesat 06.05.2020).
11
www.ushmm.org/learn/holocaust (accesat 05.05.2020).
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legate de lipsa relaţionării apropiate cu elevii care, în mod normal, ar aplauda în clasă
pentru o realizare deosebită sau ar adresa spontan întrebări suplimentare, dar şi
insatisfacţia generată de faptul că nu puteam atinge sau privi mai de aproape
produsele realizate de elevii mei de la profilul Ştiinţe sociale.
Dintre cele două platforme anunţate mai sus, ne vom opri acum la Livresq12,
care conţine patru pagini cu lecţii de istorie pentru clasele IV-XII, fără o ordine
prestabilită, cu teme diferite de istoria românilor şi istoria universală din programa
şcolară pentru gimnaziu şi liceu.
Pentru că oferta este diversă, am deschis spre analiză lecţia interactivă
Călătoriile şi percepţia spaţiului în Evul Mediu pentru clasa a VI-a. Lecţia13 are un
cuprins alcătuit din 3 părţi:
a) Lumea cunoscută de europeni în Evul Mediu se dezvăluie prin intermediul a
două imagini care arată modalităţile de reprezentare şi înţelegere a lumii de către
oamenii acelor vremuri, urmate de o sugestie de aplicaţie. Alăturate explicaţiilor
profesorului, imaginile sunt potrivite, dar nu sunt însoţite de precizarea documentului
şi a locului de origine care ar putea stimula dezvoltarea unei alte poveşti de
împărtăşit cu elevii şi căutări noi pentru curioşi.
b) Secvenţa Călători şi exploratori în Evul Mediu derulează liniar informaţii şi
imagini cu vikingii, cu călugărul franciscan Giovanni del Carpine, a cărui călătorie în
Asia este ilustrată pe o hartă prea mică, care nici nu poate fi mărită. Călătoria e
completată de un alt călugăr franciscan William de Rubruck, apoi de Marco Polo ale
cărui impresii de călătorie se pot desprinde dintr-un fragment din binecunoscuta
”Carte a minunilor”, urmat de o aplicaţie inserată ce trimite la un videoclip privat
care necesită conectare separată şi pe care calculatorul meu nu a deschis-o, fără a
avea o indicaţie de site de unde să poată fi descărcată sau accesată separat de lecţia
propusă. Ultimul explorator este Ibn Battuta, iar traseul călătoriilor sale este descris
cu ajutorul unui filmuleţ animat de 2 minute, foarte potrivit pentru vârsta elevilor de
clasa a VI-a şi chiar pentru cei de clasa a IX-a, care reiau tema, cu atât mai mult cu
cât inserţia îţi permite vizualizarea pe ecran complet. Nici aici nu găsim precizarea
sursei de provenienţă, pe care o intuieşti abia la finalul filmuleţului. Această parte de
lecţie se încheie cu câteva întrebări cu răspuns la alegere.
c) Cauzele marilor descoperiri geografice sunt grupate pe categorii, cu o hartă
care nu indică ceea ce transmite, cu două imagini şi un captivant joc cu cârtiţe care
ridică cartonaşe cu o parte din informaţiile din lecţie pe care trebuie să le validezi sau
nu. Jocul nu oferă un feed-back concret şi nu beneficiază de menţiunea sursei de
provenienţă.
Dincolo de lipsa semnelor de punctuaţie sesizată în mai multe părţi de lecţie şi
de faptul că webgrafia nu e ordonată conform inserărilor în lecţie, ceea ce face
dificilă căutarea surselor, lecţia e interactivă într-o proporţie echilibrată şi poate fi
folosită ca atare sau adaptată, dar trebuie, cu siguranţă, continuată cu descoperirile
geografice concrete.
12
13

https://library.livresq.com/browse/public&search=istorie (accesat 16.01.2021).
https://library.livresq.com/details/5f47d6be939852e12df05a89 (accesat 29.01.2021).
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Curiozitatea m-a împins să mă uit şi peste o lecţie pentru clasa a XII-a –
Constituţiile României14, care începe cu enumerarea actelor cu rol constituţional şi cu
categorisirea constituţiilor într-o formulă lentă de prezentare menită a facilita
intervenţiile profesorului şi ale elevilor. Prezentarea amănunţită, realizată liniar, în
coloane, a primelor documente cu valoare constituţională este urmată de imagini ale
coperţilor de document sau ale personalităţilor epocii. Ca aplicaţie este propusă o
sursă din Florin Constantiniu despre Constituţia Cărvunarilor, care solicită completarea celor trei spaţii lacunare din text cu răspunsuri deja pregătite. Ideea e bună, dar
invită doar la un exerciţiu superficial. Se realizează apoi fixarea cunoştinţelor doar cu
patru întrebări cu răspuns la alegere.
Prezentarea Constituţiei din 1866 debutează cu fotografia lui Carol şi cu
imaginea textului original scris de mână, urmate de precizări legate de adoptarea,
caracterul şi structura constituţiei şi de un set de şase întrebări care să fixeze
cunoştinţele. Enunţarea şi detalierea principiilor constituţionale trimit la alte trei
întrebări ale căror răspunsuri trebuie doar inserate în text. Limitele constituţiei,
sistemul de vot, modificările şi importanţa constituţiei permit exerciţiul de fixare prin
cerinţa de ordonare cronologică a şapte itemi. Din păcate, lipsa diacriticelor şi a
semnelor de punctuaţie este vizibilă.
Constituţiile interbelice au, la rândul lor, pozele celor doi monarhi care le-au
girat şi sunt prezentate liniar, în coloane, ca o invitaţie la comparaţie, aceasta
devenind evidentă prin exerciţiul de aprofundare unde se foloseşte aceeaşi formulă a
textului care solicită alegeri de răspuns.
Tiparul comparativ se aplică şi constituţiilor comuniste, cu aceeaşi asociere
foto a celor doi conducători, cu semne de punctuaţie poziţionate greşit, dar cu inserţia
linkului ce trimite la cele 5 minute de istorie ale profesorului Adrian Cioroianu, care
explică amploarea cultului personalităţii, menţionarea sursei făcându-se chiar în
lecţie.
Axa cu derulare orizontală reaminteşte clasificarea constituţiilor şi o anunţă pe
cea din 1991, care are o prezentare succintă. Sub forma unor benzi care pot ascunde
sau dezvălui specificul votului în cazul fiecărui act fundamental, se facilitează
repetarea şi fixarea acestui tip de informaţie pentru ca, prin ultima cerinţă, cu
adevărat interesantă, să se solicite o completare sau o corectură a actualei constituţii
ca exerciţiu de reflecţie.
Lecţia în ansamblu nu imprimă prea multă interactivitate, fiind aproape
exclusiv teoretică, de înţeles în clasa a XII-a, dar câştigă prin invitaţia la comparaţie,
care formează abilităţi de sinteză, reflecţie şi analiză. Am utilizat-o drept suport de
învăţare pentru elevi la clasele cu profil real, cu o singură oră pe săptămână.
Avantajele utilizării platformei se regăsesc în lecţiile gata concepute pentru un
subiect anume, promovarea unui tipar cu precădere clasic de predare-învăţare,
potrivit aproape în orice context.
Dezavantaje reies din gradul relativ mic de interactivitate, din tipurile de
aplicaţii propuse care valorifică, cu precădere, capacitatea de identificare, reţinere şi
14

https://library.livresq.com/details/5f82f5feef8cf02caa080588 (accesat 29.01.2021).
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asociere a informaţiilor şi mai puţin pe cele din registrele superioare de învăţare care
presupun argumentare, analiză, abordări din perspective multiple, formularea unor
judecăţi de valoare. Nivelul de adresabilitate acoperit de lecţiile propuse este unul
mediu, diversitatea propunerilor este redusă, iar lipsa unei ordini prestabilite în
cadrul secţiunii dedicate istoriei de pe această platformă solicită eforturi suplimentare
de căutare.
Circuitul printre ofertele digitale pentru istorie se opreşte şi la spectaculoasa
platformă Mozaik, creată de vecinii noştri unguri. Biblioteca media conţine 300 de
animaţii 3D într-o paletă variată care-ţi arată o peşteră paleolitică şi o temniţă
medievală, şurubul lui Arhimede şi maşinile romane de asediu, lupta Ţărilor de Jos
cu marea din secolul al XVII- lea, presa lui Gutenberg de la Mainz, dar îţi deschid şi
uşa atelierului lui Galileo Galilei pentru a descoperi diferite instrumente, microscopul,
compasul geometric şi militar, termometrul şi luneta create de acesta.
Biblioteca adăposteşte şi cinci tipuri de instrumente şi jocuri, dar şi 74 video
care te invită să descoperi mitul labirintului, universităţile medievale, mănăstirile,
greutăţile iobăgiei, dar şi istoria vaccinurilor. Războiul de 100 de ani e sintetizat în
4,05 minute, folosindu-se o animaţie care aşează pe harta Franţei cele mai importante
bătălii. Descoperim în bibliotecă un singur fişier audio cu Corul sclavilor din opera
Nabucco de Verdi şi 343 de imagini care pot fi rotite pentru a asigura o mai bună
prezentare.
Sunt 19 lecţii digitale15 create pentru istorie, din care am ales pentru prezentare
Revoluţia industrială şi consecinţele ei16. Ponderea imaginilor, a materialelor video, a
animaţiilor 3D e covârşitoare, cu atât mai mult cu cât e completată cu trei statistici şi
patru tabele cu proporţii, având ataşate şi 25 de suplimente asociate temei. Structura
lecţiei cuprinde explicaţia termenului revoluţie industrială, perioada de timp ilustrată
printr-o axă cronologică care evidenţiază momentul 1780, arealul geografic de
pornire şi extindere marcat pe hartă, factorii declanşatori, modul de funcţionare a
motorului cu aburi cu ajutorul unui 3D, însoţit de cerinţa aşezării în ordine a celor
mai importanţi paşi ai procesului şi de sugestia video de a realiza propriul motor cu
aburi; nu sunt ignorate realizările pe care le-a stimulat, iar pentru descoperirea lor a
fost pregătit un test care se aplică în perechi. Consecinţele pe care le-a generat pot fi
extrase din trei animaţii 3D şi din statisticile propuse pentru a le include într-o listă a
efectelor pozitive şi negative. Potrivite pentru mai buna înţelegere a temei şi a
perioadei sunt şi aplicaţiile pe baza surselor care prezintă munca copiilor în mine şi
părerea defavorabilă despre urmările procesului istoric studiat. Interesantă apare şi
modalitatea de verificare a cunoştinţelor care, dincolo de testul propus, extinde
evaluarea şi asupra părinţilor şi prietenilor, corectarea eventualelor greşeli căzând în
sarcina elevilor.
Concluzia care se impune este aceea că, deşi lecţia nu poate fi parcursă într-o
oră, ea stârneşte atenţia şi curiozitatea elevilor, le stimulează capacitatea de autoevaluare, facilitând totodată munca profesorului.
15

https://www.mozaweb.com/ro/lexikon.php?cmd=getlist&let=MICROCURRICULUM&sid=TOR
(accesat 05.05.2020).
16
Predare şi învăţare Digitală Mozaik (mozaweb.com) (accesat 05.02.2021).
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Platforma Mozaik oferă şi o aplicaţie17 care utilizează hărţile animate sau
mute, crearea testelor personalizate pe baza acestora, putându-se stabili un timp
limită pentru rezolvarea lor şi afişarea rezultatului corecturii. Această oportunitate
rămâne a fi verificată, la fel ca şi cea a cărţilor inteligente 3D, de vreme ce platforma
limitează accesările gratuite şi condiţionează posibilităţile de a o folosi integral de
plata unui abonament.
Evaluând avantajele utilizării platformei Mozaik reţinem impactul covârşitor
al aspectului vizual concretizat într-o varietate mare de materiale – animaţii,
instrumente, jocuri, hărţi, materiale video, menit să ofere un plus de ilustraţie lecţiilor
de istorie. Posibilitatea de găsi resurse şi de a le folosi la istorie în secţiunile dedicate
altor discipline este mare, ceea ce accentuează curiozitatea şi tentaţia profesorului şi
a elevului de a explora tot mai mult oferta platformei.
Dezavantajele vin din faptul că, deşi oferta este generoasă, trebuie operată o
selecţie riguroasă a materialelor care pot fi folosite în timpul orei propriu-zise. Se
adaugă limitarea accesului gratuit care este condiţionat fie de plata unui abonament,
fie de încheierea cu şcoala a unui protocol de folosire a platformei.
Concluziile care se impun se concentrează în jurul întrebării „ce putem
valorifica din formatul online în activitatea faţă în faţă”?
Răspunsul spontan indică facilitatea tehnică oferită atât de platformele G-Suite
care au susţinut efectiv derularea orelor online, cât şi a celor care oferă instrumente
didactice utile. În cazul primelor, posibilitatea de a încărca materiale şi teme, de a
conecta elevul rămas acasă din motive obiective cu clasa sunt doar două dintre
câştigurile aduse.
Pentru cele care oferă instrumente de lucru, selecţia o face profesorul în
funcţie de propriul stil şi de exigenţele elevilor. Cu siguranţă modelul clasic,
monoton, de redare simplă a informaţiilor nu se mai poate regăsi pe scară largă. E
nevoie de o schimbare care să permită ilustrarea cât mai densă a informaţiilor cu tot
felul de materiale şi aplicaţii care să absoarbă atractivitatea spaţiului virtual în actul
didactic. Profesorul va trebui să facă pasul către postura în care rolul său va evolua
către orientarea elevului într-o lume asaltată din toate părţile de informaţii, pentru
care trebuie să găsească chei de decodare şi îndepărtare a ceea ce numim tot mai des
„fake”.
Putem păstra de asemenea, aplicaţiile digitale realizate de elevi şi încărcate pe
platformă, reunite în colecţii de către ei, pentru ei, care se pot folosi ca instrumente
de lucru la alte clase. Cred că aşa vom întreţine autonomia în coordonarea propriului
parcurs educaţional pe care au câştigat-o în această perioadă.
Iar exerciţiu necesar şi firesc de decriptare a experimentului şcolar online
trebuie să continue tocmai pentru mai buna înţelegere şi analiză a etapei, pentru a
cântări suplimentar avantajele şi dezavantajele, dar şi la ce renunţăm, pentru a putea
păstra doar ceea ce ne-ar servi pentru atingerea mult doritului echilibru profesional.

17

Predare şi învăţare Digitală Mozaik (mozaweb.com) (accesat 04.02.2021).
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INTEGRAREA TEHNOLOGIILOR E-LEARNING ÎN
PREDAREA DISCIPLINEI ISTORIE ÎN CICLUL
GIMNAZIAL. STUDIU DE CAZ: PLATFORMA E-ISTORIE
Cerasela STOINOIU-MOROGAN
INTEGRATING E-LEARNING TECHNOLOGIES IN
TEACHING HISTORY IN SECONDARY SCHOOL
CASE STUDY: E-ISTORIE PLATFORM
(Abstract)
The use of e-learning and other new technologies for teaching activities is now
a viable alternative to traditional teaching methods, significantly increasing the
attractiveness of the educational process. This paper aims to present the advantages
of using e-learning platforms for educational purposes and also to describe how the
eIstorie platform is successfully used for teaching History.
Keywords: online education; History; e-learning; new technologies; multimedia
applications.
O modalitate nouă de a privi procesul de învăţare o reprezintă educaţia on-line
în care elementele de fond rămân aceleaşi, doar mijlocul de schimb şi însuşire a
cunoştinţelor modificându-se. În perioada actuală, integrarea mijloacelor digitale în
procesul didactic a devenit o prioritate a politicilor educaţionale din toată lumea,
întrucât se deschid noi orizonturi pentru practica educaţională prin facilitarea
proceselor de prezentare a informaţiei, de procesare a acesteia de către elev şi de
construire a cunoaşterii.
Inovaţiile tehnologice revoluţionează sectorul educaţiei, tehnologia devine din
ce în ce mai obişnuită în scenariul educaţional recent, iar „învăţarea a progresat deja
din abordarea tradiţională către una bazată pe tehnologie”1.
Tehnologia furnizează astăzi instrumente, modele şi materiale şi facilitează crearea
unui sistem de realizare de planificări, metodologii, teste, pe care profesorul le poate
folosi în cadrul predării. Astfel, eliberat de poverile formale date de chestiuni organizatorice şi birocratice, profesorul se poate concentra strict pe formarea, educarea,
modelarea caracterului şi personalităţii elevilor. Tehnologia este astfel, „un adjuvant
pentru educaţie, un fel de catalizator în reacţia chimică a formării personalităţii umane”2.
Cercetătorii în domeniu evidenţiază faptul că în perioada actuală „relaţia dintre
tehnologie şi educaţie devine din ce în ce mai dinamică. Permanenta evoluţie a
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suporturilor tehnice obligă, din partea utilizatorilor la formarea de noi abilităţi,
conduite, atitudini, în timp ce gradul de absorbţie sau de permisivitate a tehnicului în
raport cu exigenţele perimetrului educaţional evoluează într-un ritm alert”3.
Dacă până la dezvoltarea noilor tehnologii, picturile dintr-un mare muzeu
puteau fi explorate la faţa locului, în prezent ele pot fi admirate, analizate prin
utilizarea tururilor virtuale, din multiple perspective, de la distanţă, prin intermediul
internetului. Ambele variante „induc diferite tipuri de reprezentări sau de experienţe
cu conotaţie formativă care se completează dar se şi stimulează reciproc”4.
Învăţarea are loc astăzi preponderent prin formarea de competenţe şi deprinderi
practice, iar evaluarea vizează măsurarea şi aprecierea acestor competente. Pentru а
se adresa tuturor elevilor şi pentru а deveni deschisă, flexibilă, adaptată şi orientată
spre fiecare şi pentru toţi, educaţia trebuie să presupună în practică o nouă orientare.
Dacă analizăm în particular aceste aspecte, la nivelul disciplinei istorie, începând
cu anul 2017, odată cu punerea în aplicare a noii programe şcolare pentru învăţământul
gimnazial, se observă deplasarea accentului în activitatea didactică: de la aspectele
teoretice (să ştie că) la aspectele practice (să ştie să); de la cantitate (cât) la calitate
(cum): trecerea de la un volum mare de informaţii nestructurate la informaţii
structurate care să permită legături de sens între acestea; de la predare la învăţare:
profesorul nu ţine un discurs, ci intermediază învăţarea. Această intermediere a devenit
în prezent o mare provocare, în contextul desfăşurării cursurilor în mediul online.
Unii cercetători consideră că „în domeniul educaţiei, cadrele didactice au
tendinţa să accepte tehnologia în loc să o adapteze propriului lor stil de predare.”5
Pornind de la această premisă devine din ce în ce mai clar faptul că acestea nu trebuie
doar să se rezume la dezvoltarea competenţelor de utilizare a computerului şi a tehnologiei, în general. Aceasta este o condiţie şi un prim stadiu în pregătirea pentru
integrarea TIC în educaţie, însă este nevoie de activităţi susţinute de pregătire pedagogică. În absenţa unor competenţe pedagogice de proiectare a demersului didactic
integrând noile tehnologii ca resursă şi nu ca scop în procesul de predare-învăţare, se
va rămâne la un nivel superficial de valorificare a noilor tehnologii.
Demersul didactic fie că se desfăşoară face to face, în sistem blended learning
sau e-learning, trebuie adaptat într-o abordare interdisciplinară, folosind o metodologie
axată pe acţiune operatorie, deci pe promovarea metodelor interactive care să solicite
mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii şi în care rolul
profesorului nu este acela de furnizor de informaţii, ci de ghid care însoţeşte şi îndrumă
elevul pe drumul spre cunoaştere. Succesul la clasă depinde într-o mare măsură de
competenţele cadrului didactic de а crea oportunităţi optime de învăţare pentru fiecare
elev, astfel că acesta trebuie să creeze un climat stimulativ pentru învăţarea activă şi
pentru motivarea elevilor, dar şi să acţioneze adecvat şi adaptat nevoilor grupului.
În această direcţie, am ales să prezint, din perspectivă proprie, câteva dintre
beneficiile însuşirii unor cunoştinţe, respectiv a formării şi consolidării unor deprinderi
în cadrul unei activităţi didactice pentru disciplina istorie, clasa a V-a, în contextul
3

http://www.constantincucos.ro/2017/ (accesat pe 15.12.2020).
http://www.constantincucos.ro/2017/ (accesat pe 15.12.2020).
5
Gheorghe, 2008:1, 2.
4
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predării-învăţării şi evaluării în mediul online, pentru care am dezvoltat o platformă
e-learning folosind instrumentele şi tehnologiile digitale, care pot fi adaptate pentru
oricare conţinut din programa şcolară de istorie.
Platforma e-Istorie a fost proiectată pentru disciplina Istorie, ciclul gimnazial,
ca o provocare de a asigura un echilibru între aspecte legate de dezvoltarea dimensiunilor cognitive şi atitudinal-valorice ale elevilor. Prin intermediul acesteia se
încurajează studiul individual şi se utilizează elemente multimedia – text, imagini,
animaţie, fişiere audio, filme – ca suport pentru accesibilizarea conţinutului şi pentru
diversificarea metodelor de instruire.
În ceea ce priveşte implementarea activităţii proiectate, utilizarea tehnologiilor
educaţionale moderne a reprezentat un mijloc de facilitare a lecţiei prin creşterea
atractivităţii şi prin realizarea unei comunicări mai fidele cu elevii pentru a percepe
mai clar ceea ce li se transmite, avându-se în vedere receptarea pe mai multe canale
ale cunoaşterii. Instrumentele utilizate pentru comunicare sunt sincrone şi asincrone:
chat şi instant Messenger, email, distribuirea de aplicaţii, ecrane.
Folosind această platformă elevul parcurge în ritm propriu şi prin efort independent conţinutul de instruire, având posibilitatea autoverificării după fiecare pas de
rezolvare şi i se oferă, prin tehnica de elaborare, condiţii de reuşită. Se creează astfel
posibilitatea ca elevul să acceseze diverse surse informaţionale, să proceseze informaţii, să construiască pe aceste baze cunoştinţe noi, să dobândească competenţe şi
capacităţi prin demonstraţii, exemple, explicaţii, exersări, simulări etc.
Având în vedere contextul în care se desfăşoară în prezent învăţarea, a fost
necesar să stabilesc paşii necesari pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii şi anume:
Captarea atenţiei şi anunţarea temei şi obiectivelor – se prezintă elevilor aplicaţia
e-Istorie6 şi se explică că aceasta rulează în reţeaua internet (www), accesul realizându-se
uşor din bara submeniu de unde se selectează şi se deschid categoriile de lecţii.
Figura nr. 1: Submeniu „Lecţii” (captură ecran platforma e-Istorie)

Sursa: http://eistorie.stoinoiu.ro.
6

http://eistorie.stoinoiu.ro/lectie.php?idl=11 (accesat pe 15.12.2020).
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Din submeniu, prin apăsarea butonului „Accesează lecţia”, utilizatorii-elevi
intră în pagina destinată lecţiei de unde pot accesa:
● suportul informativ organizat pe următoarele componente: Geţii şi dacii –
locuitori ai spaţiului dintre Munţii Carpaţi, Dunăre şi Marea Neagră în
Antichitate; Unirea geto-dacilor sub conducerea lui Burebista; Statul getodac în timpul domniei lui Decebal. Războaiele daco-romane;
● secţiunile de exerciţii şi aplicaţii multimedia;
● secţiunea de „Resurse”: audiobooks (Burebista- străbunul străbunilor,
Decebal, Războaiele daco-romane, Apollodor din Damasc); film istoric
„Dacii”, informaţii suplimentare, surse bibliografice, linkuri utile către
diverse site-uri;

Figura nr. 2: Suportul informativ şi resursele lecţiei
(captură ecran platforma e-Istorie)

Sursa: http://eistorie.stoinoiu.ro.

● Secţiunea „Test” disponibilă în două variante: o variantă de testare pentru
utilizatori care au fost înregistraţi de administrator şi care au primit un
username şi o parolă pentru logare, rezultatele acestora urmând să se
înregistreze automat în baza de date a platformei şi varianta testării prin
intermediul Google Forms.
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Figura nr. 3: Secţiunea de testare/evaluare (captură ecran platforma e-Istorie)

Sursa: http://eistorie.stoinoiu.ro.

O învăţare activă şi eficientă este asigurată prin utilizarea unor metode şi
procedee care să antreneze în cel mai înalt grad capacităţile intelectuale ale elevilor,
să trezească şi să menţină interesul faţă de învăţătură, să stimuleze curiozitatea şi să
solicite efort propriu. Astfel, pentru dezvoltarea conţinutului pe platforma e-Istorie,
am integrat mai multe metode prin prisma implementării TIC: lectura ghidată,
brainstormig-ul electronic, exerciţiul interactiv, cadranele, învăţarea prin descoperire.
Pentru „lectura ghidată” se solicită elevilor să citească cu atenţie fiecare
componentă a suportului informativ7. După parcurgerea acestuia elevii pot accesa
secţiunea de exerciţii şi aplicaţii practice. Aici analizează sursele istorice prezentate
şi pot să răspundă la întrebări utilizând formularul de „Contact” din bara de meniu
principală a aplicaţiei unde elevii completează datele personale şi transmit în rubrica
mesaj răspunsurile.
Figura nr. 4: Secţiunea de contact (captură ecran platforma e-Istorie)

Sursa: http://eistorie.stoinoiu.ro.
7

http://eistorie.stoinoiu.ro/lectie.php?idl=11 (accesat pe 15.12.2020).
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Aplicând aceste forme de organizare a învăţării se poate da o nouă interpretare
metodei brainstorming şi anume, ceea ce în literatura de specialitate se numeşte
brainstorming electronic.
Avantajele obţinute prin aplicarea acestei metode sunt:
✔ elevii devin mai motivaţi: fiecare dintre ei se află în propriul spaţiu
unde comoditatea participării este asigurată;
✔ dezinhibarea: ce poate genera curajul exprimării unor idei inovative.
În secţiunea „Resurse” elevii au la dispoziţie o serie de aplicaţii multimedia –
exerciţii interactive realizate folosind editorul open-source eXeLearning8. Pentru
rezolvarea acestora elevii trebuie să realizeze ordinea cronologică, să găsească
cuvintele „ascunse” şi să completeze textul lacunar; să urmărească resursa video
„Burebista”, apoi să răspundă la întrebările ce apar pe parcursul derulării acesteia.
Feedbackul pentru răspunsurile date de către elevi, este generat automat.
Figura nr. 5: Secţiunea de aplicaţii multimedia/exerciţii interactive
(captură ecran platforma e-Istorie)

Sursa: http://eistorie.stoinoiu.ro.

Materialele didactice puse la dispoziţia elevilor pentru autoinstruire oferă
acestora o vastă informaţie şi posibilitatea de a-şi manifesta creativitatea, în timp ce
profesorul poate urmări mai atent, modul în care fiecare elev asimilează un anumit
tip de informaţie. Se promovează astfel învăţarea independentă.
Aşa cum explică M.D. Bocoş, instruirea interactivă şi învăţarea interactivă
sunt asistate de o evaluare interactivă, care se prezintă ca o evaluare formativă şi
formatoare:
8

http://eistorie.stoinoiu.ro/fisiere/interactiv/index.html (accesat pe 15.12.2020).
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„Evaluarea interactivă are funcţie formativă deoarece face posibilă reglarea
interactivă a predării şi învăţării, permiţând elevului să îşi autoanalizeze procesul de
învăţare, raportându-se la obiectivele urmărite, şi, respectiv, să proiecteze activitatea
de învăţare viitoare, iar profesorului îi permite să îşi adapteze şi remodeleze predarea
prin reglări interactive.”9
Sistemele de evaluare interactivă permit profesorului să verifice nivelul de
asimilare a cunoştinţelor în diferite etape ale procesului de instruire, să afişeze
imediat rezultatele sub formă de tabele, grafice, diagrame. Alte aspecte pozitive ale
acestei forme de evaluare sunt posibilitatea de a utiliza repetat materialele (testele)
create şi economisirea timpul profesorului folosit la verificarea testelor.
Pentru evaluare elevii vor descărca din secţiunea „Resurse” fişa de evaluare
„Cadranele” pe care o vor completa, după ce anterior au consultat resursele audiobooks şi au vizionat filmul istoric „Dacii”. Fişele vor fi prezentate online, în cadrul
activităţii următoare, cu ajutorul aplicaţiei Zoom10. De asemenea pentru evaluare se
va folosi şi testul de evaluare online prin accesarea unui link11.
Figura nr. 6: Secţiunea test de evaluare (de tip Google Forms)

Sursa: http://eistorie.stoinoiu.ro.

Feedback-ul se poate realiza şi prin intermediul chat-ului, platforma având
inserată aplicaţia Messenger prin intermediul căreia elevii pot comunica în timp real,
individual, cu profesorul.
9

Bocoş, 2013: 470.
https://zoom.us/.
11
https://docs.google.com/forms/.
10

124

Figura nr. 7: Secţiunea de comunicare prin intermediul aplicaţiei Messenger

Sursa: http://eistorie.stoinoiu.ro.

Obiectul evaluării este constituit din cunoştinţele acumulate şi nivelul de
dezvoltare a competenţelor măsurate prin abilităţile elevului de a integra aceste
cunoştinţe în diverse situaţii. În timpul evaluării complexitatea situaţiilor în care este
plasat elevul se află în creştere, adică ordinea itemilor este de la simplu la compus.
Gradul de dificultate a unui item este determinat de volumul de cunoştinţe şi abilităţi
necesare pentru rezolvarea lui. Astfel, elevul este pus în situaţia de a aplica în
creştere numărul de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini achiziţionate.
Realizarea evaluării interactive prin intermediul sistemului digital de testare
interactivă, menţionat mai sus, permite monitorizarea procesului de învăţare a
elevilor, ajustarea imediată a demersul didactic în funcţie de rezultatele înregistrate la
testele propuse, anticiparea unor situaţii dificile în procesul didactic şi contribuie la
sporirea succesului elevilor.
Valenţele TIC sunt dependente de modul concret în care sunt utilizate în
procesul de predare – învăţare – evaluare. Simpla integrare a lor în activităţile
didactice nu este suficientă, deoarece TIC nu îşi manifestă de la sine oportunităţile şi
multiplele posibilităţi oferite.
Expertul internaţional în tehnologii educaţionale de învăţare online şi la
distanţă A.W. Bates subliniază că „valoarea unei tehnologii informaţionale depinde
de modul inteligent în care aceasta este inclusă în procesul didactic încercând în mod
direct să-l îmbunătăţească.”12
Fără o abordare de ordin metodologic din partea cadrului didactic, ele nu pot
avea un impact de profunzime asupra procesului de formare. În prezent încă lipseşte
12

Bates, Sangrà, 2011: 288.
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o metodologie eficientă de a pune în valoare potenţialul TIC, încă nu este definită
clar care este cea mai bună utilizare a tehnologiilor informaţionale în procesul
didactic13.
Avantajele unui demers didactic realizat în mediul online şi prin intermediul
TIC sunt:
✔ puternic caracter formativ;
✔ activează şi individualizează maximal instruirea;
✔ dezvoltă un stil eficient de muncă individuală;
✔ poate fi adaptată la colective cu o pregătire eterogenă;
✔ conţinutul poate fi adaptat la principalele necesităţi de instruire
adăugând informaţii noi, exemplificări, exerciţii, sinteze;
✔ realizează conexiunea inversă la cel mai înalt nivel.
Având în vedere aceste avantaje, am proiectat platforma e-Istorie şi am
utilizat-o în lucrul cu elevii încă de la începutul anului şcolar 2019-2020. Situaţiile de
învăţare create au permis elevilor să demonstreze capacitatea de a interpreta sursele,
de a utiliza limbajul de specialitate în contexte noi, de a utiliza informaţii provenite
din medii informale de învăţare, conform cerinţelor formulate în competenţele
generale şi specifice sau de a exprima opinii, argumente, de a aprecia anumite valori
sau de a manifesta atitudini specificate în programele şcolare.
Demersul şi-a dovedit şi mai mult utilitatea, în contextul desfăşurării activităţii
didactice în sistem online, începând cu martie 2020 şi a necesitat o implicare
eficientă în procesul de predare-învăţare-evaluare. Aplicaţiile multimedia utilizate au
reprezentat o formă atractivă şi eficientă de învăţare, formare şi de informare, elevii
putând să-şi aleagă ce, când şi cât să înveţe.
Folosirea tehnologiei în educaţie este astfel un generator de metode şi tehnici
care ajută în procesul didactic şi care, dacă este direcţionată corect, dezvoltă gândirea
şi abilităţile tehnice, construieşte cunoaştere şi dezvoltă competenţe în relaţie directă
cu obiectivele individuale ale celui care învaţă şi constituie o soluţie pentru
parcursuri de învăţare personalizate.
Este evident faptul că profesorul de astăzi trebuie să se plieze pe nevoile şi
dorinţele unei generaţii care se identifică cu era Internetului şi mai nou să se
transforme în „profesor digital”, cu toate acestea nu putem să anulăm complet
beneficiile interacţiunii directe ale acestuia cu elevii în sala de clasă tradiţională
pentru că altfel putem risca apariţia, pe plan uman, a reducerii capacităţii de
exprimare verbală, însoţită de o pierdere a capacităţilor de prezentare-argumentarecontraargumentare şi accentuarea gradului de dezumanizare, paradoxal chiar în
condiţiile în care tehnica şi tehnologia au deschis noi drumuri şi au oferit noi
instrumente şi tehnici pentru comunicarea interumană.

13

Focşa-Semionov, 2010: 360.
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III. ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
MANUALE ŞCOLARE, PROFESORI ŞI ÎNVĂŢĂTORI
ÎN PĂRŢILE ARADULUI LA SFÂRŞITUL
SECOLULUI AL XIX-LEA
ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA
Maria Alexandra PANTEA
SCHOOL TEXTBOOKS, PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL
TEACHERS IN THE PARTS OF ARAD AT THE END OF THE
NINETEENTH CENTURY AND THE BEGINNING OF THE
TWENTIETH CENTURY
(Abstract)
In the last two decades of the 19th century, the leadership of the Orthodox
Diocese of Arad took a series of measures aimed at equipping schools with teaching
materials, so that they correspond to the legislation imposed by the Budapest
authorities. Measures were taken by which Arad teachers were determined to write
textbooks and at the same time the old textbooks were abandoned, especially since
some were brought from Romania. Analyzing the titles and authors of the textbooks
we can see that at the beginning of the century there was a generation of teachers
with didactic-pedagogical interests, among which we mention Ioan Tuducescu, Ioan
Roman, Iosif Moldovan, Nicolae Ştefu, Iuliu Grofşoreanu, Petru Vancu or Iuliu Vuia.
Through the textbooks they compiled and their activity they contributed to the
enrichment of the Romanian pedagogical literature, but also to the defense of the
Romanian culture during a period in which the magyarization policy intensified.
Keywords: school textbooks; teachers; diocese; politicians; schools; legislation.

În ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea conducerea episcopiei
arădene era implicată în modernizarea învăţământului confesional românesc, ca
urmare a politicii duse atât de autorităţile maghiare, cât şi de mitropolia de la Sibiu.
Datorită legislaţiei maghiare conducerea bisericii a fost nevoită a susţine şi
moderniza şcolile confesionale. În caz contrar se ajungea la desfiinţarea sau
transformare lor în şcoli de stat cu predare în limba maghiară, sub pretext că nu
corespund noilor cerinţe. Putem constata că la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
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începutul secolului al XX-lea se accentuează procesul de maghiarizare, dar şi de
modernizare a şcolilor, apar tot mai multe şcoli noi care corespund noilor cerinţe,
creşte frecvenţa celor care urmau şcoala, iar numărul elevilor din clase scade, fiind
acum reglementat prin legislaţie atât numărul elevilor, cât şi suprafaţa şcolii şi a
claselor. Este perioada când învăţământul confesional a început a se moderniza în
condiţii în care se simţea tot mai acut lipsa materialelor didactice. Primele demersuri
pentru dotarea şcolilor cu cele necesare au fost făcute odată cu reorganizarea
Bisericii Ortodoxe din Transilvania, ca urmare a separării ierarhice. În 1871 senatul
şcolar arădean a solicitat manuale şcolare, iar Sinodul a ales o comisie condusă de
Geoargiu Popa, care trebuia să le „stimuleze elaborarea”1. În anii care au urmat
comisia a constatat lipsa manualelor, motiv pentru care Vincenţiu Babeş a propus în
1875 crearea unui fond prin care să se asigure banii necesari pentru tipărirea lor. În
acest context învăţătorul Ioan Tuducescu din Lipova se adresa Sinodului şi cerea
susţinere pentru „tipărirea unui manual de economie”2. Putem constata că din
rândurile învăţătorilor arădeni numai el era atunci interesat de această problemă,
remarcându-se prin „deosebite preocupări pentru scrierea şi tipărirea unor manuale
didactice atât de trebuincioase şcolilor primare româneşti din această perioadă”3.
Înalţii prelaţi arădeni de la sfârşitul secolului XIX-lea au înţeles rolul
important al şcolii pentru societatea românească şi au luat măsuri prin care au dotat
şcolile cu manualele necesare, mai ales după ce autorităţile maghiare au cerut de mai
multe ori ca în şcolile româneşti să nu se mai „folosească manuale publicate la
Bucureşti şi aprobate de guvernul de acolo”4. Interesantă este în această privinţă
scrisoarea trimisă de mitropolitul Ioan Meţianu inspectorului şcolar Moise Bocşian în
14 august 1893, unde se arată că „ministerul regesc de instrucţiune” a oprit folosirea
unor manuale şcolare care erau publicate la Bucureşti, Craiova sau Braşov. Printre
acestea apar Istoria universală de Ioan Slavici, publicată la Bucureşti în 1892,
Gramatica elementară a limbii germane de Nicolau Pittia, publicată la Braşov în
1892 sau Principii de literatură de Mihai Străjan, lucrare publicată la Craiova în
1892. Procesul a continuat şi în anii care au urmat şi constatăm că la începutul
secolului al XX-lea sunt „retrase din şcoli cărţile şi rechizitele şcolare editate la
Bucureşti sau în România”5, aici intrând şi hărţile şi tabelele realizate la Editura
Librăriei Socecu, care au ajuns până în părţile Aradului.
Pentru dotarea şcolilor cu manuale corespunzătoare a fost înfiinţată în aprilie
1890 o comisie la nivelul consistoriului Arad, care avea ca sarcină „cenzurarea
manualelor şcolare necesare în şcolile noastre elementare”6. Comisia era formată din
profesorii Institutului Pedagogic-Teologic din Arad, dar şi din învăţătorii care s-au
remarcat prin diverse activităţi cu caracter pedagogic, ca Iosif Moldovan şi Nicolae
1
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Ştefu, care la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea erau şi
autorii unor importante manuale şcolare folosite în şcolile confesionale ortodoxe din
Episcopia Aradului. În şedinţa consistoriului din 5 iunie 1890 a fost numit preşedinte
al comisiei profesorul arădean Teodor Ceontea, care trebuia să se înţeleagă cu ceilalţi
membri ai comisiei şi la timpul stabilit să se întrunească pentru a analiza situaţia
manualelor. Amintim că profesorul Teodor Ceontea era un important autor de
manuale şcolare pentru şcolile pedagogice ortodoxe româneşti din monarhia dualistă.
Ca urmare a activităţii comisiei au fost aprobate manualele care aveau să fie
folosite în şcolile arădene, iar episcopul Ioan Meţianu a semnat în 21 iunie 1893, o
circulară prin care se comunica învăţătorilor care erau cele recomandate. Astfel,
pentru orele de religie erau 6 manuale, printre care găsim şi Istoria biblică a
intelectualului arădean Geoargiu Popa, dar şi catehismul teologului bănăţean Petru
Barbu. Pentru orele de limba română erau recomandate 13 manuale, dintre care două
erau semnate de învăţătorul din Lipova, Ioan Tuducescu. În cazul orelor de limba
maghiară se foloseau 3 manuale, iar la aritmetică tot trei manuale, printre care
Socoata, manual scris de Ioan Tuducescu şi publicat în două volume, care costau câte
20 de coroane. Pentru geografie şi istorie erau cinci, printre care şi cel de Istoria
Patriei a învăţătorului lipovean, iar pentru orele de istoria naturală, fizică şi
economie erau recomandate alte 5 manuale, un manual de istoria naturală fiind al
aceluiaşi Ioan Tuducescu. Se poate observa că unele discipline se bucurau de o
atenţie sporită şi pentru ele se tipăreau mai multe manuale şi în acest caz învăţătorul
avea dreptul de a alege unul dintre ele. În document se mai arată că nu a fost ales
încă manualul pentru Constituţia patriei şi că se va reveni printr-o nouă circulară,
pentru că se aşteaptă a se vedea ce modificări se aduc legilor comunale şi municipale
care se dezbăteau în parlamentul maghiar şi în consecinţă abia după promulgarea
legilor se va stabili o opţiune. Prin aceeaşi circulară episcopul cerea ca în fiecare
şcoală să fie harta Ungariei şi a comitatului respectiv7, dar numai cele care au apărut
în „ediţiune oficială” şi se găsesc în librării.
În 9 august 1894 episcopul Ioan Meţianu a revenit cu o nouă circulară prin
care făcea cunoscute manualele şcolare recomandate a se folosi în anul şcolar 18941895. Analizând cele două liste putem constata o creştere considerabilă a numărului
lor, dar şi acoperirea unor noi discipline. În cazul orelor de religie numărul
manualelor şcolare a ajuns la 8 pentru limba română, 18 la limba maghiară, la
aritmetică erau 5 şi erau menţionate acum şi două manuale de constituţie, unul
publicat la Braşov de Vasile Goldiş şi unul la Sibiu de Ioan Popoviciu. Pentru orele
de istorie şi geografie erau 3 manuale, iar pentru istorie naturală, introducere în
economie şi gimnastică 7, printre care apar unele noi, precum manualul de
gimnastică publicat la Braşov de Ioan Prodan, sau cel de economie semnat de
învăţătorul din Lipova, Ioan Tuducescu.
La sfârşitul secolului XIX-lea Episcopia Aradului a susţinut publicarea unor
manuale şcolare conform standardelor impuse de autorităţile maghiare, dar a şi
7
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interzis folosirea în şcoli a unor cărţi şi manuale, ca urmare a deciziei luate de
„Înaltul Minister regesc”, care a comunicat în 6 mai 1896 „consemnarea cărţilor a
căror întrebuinţare în şcoli este oprită adecă pentru care se pedepsesc învăţătorii care
s-ar găsi propunând din acelea”8. Ca urmare a comunicatului dat de „Înaltul Minister
regesc”, episcopul arădean Ioan Meţianu a semnat circulara 2429 din 6/18 mai 1896,
prin care sunt enumerate 80 de titluri. Printre acestea găsim lucrări literare ale unor
importanţi scriitori din România, ca Dimitrie Bolintineanu, Dimitrie Gusti, Simion
Mândrescu, A.D. Xenopol, Gr. Tocilescu, V.A. Urechiă, dar şi intelectuali transilvăneni ca Petru Maior, August Treboniu Laurian, Aron Pumnul sau Iosif Vulcan.
Dintre manualele şcolare interzise amintim: Istorie Universală partea II, manual
publicat la Bucureşti de intelectualul arădean Ioan Slavici în 1893, Istoria Ungariei
în compendiu, manual semnat de Melentie Drăghici şi publicat la Timişoara în 1874
şi trei manuale semnate de Ioan M. Moldovan, Geografia Ardealului pentru şcolile
populare, Ediţia II, Blaj, 1878, Istoria Ardealului pentru şcolile poporale şi Istoria
patriei pentru şcoalele poporale române din Ardeal. Dintre manualele publicate la
Arad sunt interzise Compendiu de geografie universală, ediţia a II-a din 1884, scris
de profesorul arădean Teodor Ceontea, Istoria Universală, manual publicat de
Geoargiu Popa în 1882, şi două manuale semnate de învăţătorul Ioan Tuducescu. Se
mai aminteşte că pe lângă cele 80 de cărţi au mai fost oprite şi altele publicate în
germană şi maghiară, sârbă sau slovacă. Se mai arată că prin legea 28 din 1876
întrebuinţarea unor cărţi care sunt interzise de autorităţi constituie „faptă penală şi se
pedepseşte după circumstanţe în bani până la 300 fl. sau cu închisoare până la trei
luni şi respectiv învăţătorul poate fi pedepsit şi cu pierderea oficiului său”9.
Datorită măsurilor luate atât de autorităţile de la Budapesta, cât şi de conducerea episcopiei arădene, la sfârşitul secolului al XIX-lea apar numeroase manuale
şcolare scrise de învăţătorii din zonă. Cum am mai spus, un important autor de
manuale şcolare a fost învăţătorul Ioan Tuducescu din Lipova, considerat de Onisifor
Ghibu ca fiind „foarte profund”10. În prefaţa manualului Tipuri din istoria Ungariei,
scris în 1892, el declară că acesta este destinat şcolilor şi şcolarilor, fiind scris „într-o
limbă dulce şi uşoară”, astfel încât elevii să poată „să tragă învăţătura şi foloasele ce
le aşteaptă de la ei societatea ca fii cetăţeni ai patriei comune”. Manualul cuprinde
date importante legate de diferite personalităţi din istoria ungurilor şi a românilor.
Sunt evocate importante personalităţi precum regii maghiari din dinastia Arpadiană,
apoi Matia Corvin, considerat un „rege foarte cult şi religios, vorbirea sa era sfântă,
iar voinţa tare şi determinată”11. Asemenea celorlalte manuale scrise de Ioan
Tuducescu, acesta a fost aprobat de Consistoriu şi a fost de mai multe ori reeditat.
Un alt manual al învăţătorului Tuducescu care a fost apreciat în epocă este
Miculu Legendariu, care era destinat elevilor de clasa a III-a care trebuia prin acesta
a se „întări tot mai bine în citit”, fiind gândit astfel încât să poată fi înţeles de elevi.
8
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Autorul mărturiseşte în prefaţa manualului: „Am adaptat în această carte mai multe
poesii, proverbe, fabule, naraţiuni şi istorioare morale parte reproduse, parte imitate
şi originale.” Lucrarea mai cuprindea şi unele informaţii referitoare la fizică şi
chimie, discipline care se predau în clasele a V-a şi a VI-a, dar şi noţiuni de istorie
biblică şi informaţii despre istoria bisericii ortodoxe. Pe coperta legendarului publicat
în 1893 se precizează că lucrările sale au fost recomandate de Consistoriu pentru a fi
folosite în Episcopia Aradului prin circulara nr. 4196 din 26 august 1891, „după
prescrierile şi dreptul ce îl dă articolul din legea XXXVIII din 1868 şi prevederile
Statutului organic punctul 122”. Pentru că erau necesare în şcolile româneşti,
manualele sale au fost reeditate de mai multe ori.
Ioan Tuducescu este şi autorul manualului Istorie naturale cu referinţă la
higienă care a fost apreciat în epocă şi folosit în numeroase şcoli, fiind aprobat de
Consistoriu în şedinţa din 28 august 1896. Manualul cuprinde diferite informaţii
referitoare la „împărăţia animalelor (zoologia), împărăţia plantelor (biologia) şi
împărăţia mineralelor (mineralogia)”. Lucrarea s-a bucurat de succes, fiind de mai
multe ori reeditată, în 1901 fiind publicată ediţia a şaptea. Învăţătorul din Lipova a
fost şi autorul unor materiale didactice apreciate în epocă, precum tabelele ilustrate
folosite pentru învăţarea tainelor scrisului şi cititului. La începutul secolului al
XX-lea erau încă folosite, fiind aprobate de Consistoriu, iar ediţia a II-a a fost lăudată
şi de Academia Română, care „a primit cu deosebită plăcere exemplarele”, apreciind
că „lucrarea este vrednică de laudă. Ea corespunde unei necesităţi reale şi va aduce
mari foloase”12.
Un alt arădean care s-a remarcat ca important profesor şi autor de manuale
şcolare a fost Vasile Goldiş. În calitate de profesor al şcolii gimnaziale româneşti din
Braşov a realizat mai multe manuale de istorie, limba maghiară şi geografie. În
prefaţa manualului de istorie universală pentru clasele secundare publicat la Braşov
în 1892 în trei volume Vasile Goldiş punctează importanţa acestei discipline,
considerând că la sfârşitul secolului al XIX-lea „studiul istoriei începe a câştiga o
însemnătate tot mai mare” datorită „mişcărilor social-politice” din epocă, fapt ce îl
determină să afirme: „cunoaşterea trecutului este indispensabilă pentru înţelegerea
prezentului, iar întru făurirea viitorului înţelegerea prezentului ne este farul
luminos”13. Autorul cere profesorilor să predea istoria pe înţelesul elevilor, pentru ca
elevii să priceapă „ideile care stăpânesc lumea”. În acest manual structurat în trei
volume autorul prezintă date interesante despre marile civilizaţii ale lumii antice, cel
mai mare spaţiu fiind consacrat Romei. În al doilea volum sunt prezentate aspecte de
istorie medievală, insistând pe marile descoperiri geografice, iar volumul al treilea
cuprinde „evul nou”, adică istoria secolelor XVI-XIX. În 1894 Consistoriul arădean
aprobă folosirea în şcoli a manualului de istorie publicat la Braşov. În 1896 Goldiş
începe demersurile pentru ca manualul să fie aprobat şi de minister. În acest context
manualul a fost verificat, iar autorităţile maghiare au ajuns la concluzia că autorul are
o „temeinică pregătire în domeniul istoriei”, datorită activităţii sale pedagogice.
12
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Chiar dacă autorităţile i-au recunoscut meritele, i s-a cerut să revizuiască unele
paragrafe. Manualul a primit aprobarea din partea ministerului de la Budapesta în
1899, a fost apoi reeditat şi folosit şi în România, unde a fost „introdus ca manual în
cele mai multe licee”14.
În 1896 Vasile Goldiş a publicat şi un manual de istorie pentru şcolile
poporale. În introducere subliniază importanţa acestei discipline şi opinează că
„studiul istoriei trebuie să fie curat educativ, iar elevii trebuie să cunoască antecesorii
noştri”15. Goldiş susţine că prin predarea istoriei „învăţătorii trebuie să trezească în
şcolari dorul de a cunoaşte trecutul neamului apoi al ţerii în care treim”16. Profesorul
arădean evocă mari personalităţi din istoria românilor şi a ungurilor, precum regii
Arpad, Ştefan cel Sfânt, Carol Robert, Ludovic cel Mare dar şi domnii Alexandru
Basarab şi Ştefan cel Mare sau Iancu de Hunedoara, pe care îl consideră un mare
viteaz al creştinătăţii. Despre Ştefan, domnul Moldovei, scrie că „pentru înţelepciunea sa şi pentru faptele sale vitejeşti a fost numit Ştefan cel Mare”17. Evocându-l
pe Matia Corvin, arată că a fost un rege iubit şi când „a murit toată ţara a plâns”18.
Prin evocarea acestor personalităţi elevii trebuia să înveţe „să stimeze strămoşii care
au lucrat pentru binele nostru”19. Răsfoind manualul, putem constata că autorul său
vine cu o nouă viziune şi abordează „istoria patriei” ca parte a istoriei universale, iar
„dacă mintea şi inima şcolarilor va pătrunde legătura dintre evenimentele epocale ale
omenirii instrucţiunea istorică în şcolile poporale şi-a atins scopul”20. Manualul s-a
bucurat de mare succes, a fost de mai multe ori reeditat şi îl găsim folosit în
numeroase şcoli din Episcopia Aradului.
Vasile Goldiş şi Francisc Koos au publicat două manuale de limba maghiară
destinate a fi folosite în şcolile poporale româneşti, Abecedarul şi întâia carte pentru
deprinderea limbii maghiare în şcolile poporale române şi A doua carte pentru
deprinderea limbii maghiare . Lucrările se bazau pe planul de învăţământ adoptat în
acelaşi an şi s-au bucurat de mare succes, abecedarul a fost tipărit în „şase ediţii şi a
ajuns la un tiraj de 100 000 de exemplare”21. Iosif Blaga, profesor la Braşov, considera lucrările ca fiind „bine compuse, corespund cerinţelor pedagogice pentru învăţarea limbei maghiare în şcolile poporale”22. În 1896 episcopul Aradului cerea folosirea manualului, arătând că „a fost recomandat şi de înaltul minister regal maghiar
de culte şi învăţământ şi a fost recomandat şi inspectorilor şcolari ai diecezei
noastre”23. În septembrie 1899 un grup de învăţători greco-ortodocşi din Ungaria îi
scriau lui Vasile Goldiş că de doi ani de zile folosesc abecedarul pentru orele de
14
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limba maghiară, perioadă în care „s-a făcut un progres înzecit mai mare decât înainte
când eram silit a folosi numai modul cel ruginit al traducerii. Dela folosirea opului
susnumit ora de limba maghiară a devenit o oră de petrecere care o aşteaptă atât
copiii cât şi eu ca învăţător cu mare sete”. Învăţătorii mai afirmă că abecedarele de
limbă maghiară scrise de Vasile Goldiş şi Francisc Koos au „atras atenţia tuturor
învăţătorilor care voiesc în mod mai practic să transplante limba maghiară în inima
fragedă a copiilor”24.
Profesorul Vasile Goldiş a mai scris şi alte manuale, precum cel intitulat
Elemente de Constituţia patriei sau drepturile şi îndatoririle cetăţenilor şi un altul
pentru studiul limbii latine destinat claselor a III-a şi a IV-a a şcolilor gimnaziale,
acesta fiind folosit în anii care au urmat şi la Năsăud sau Brad. A mai realizat şi un
manual de geografie pentru clasele a III-a şi a IV-a ale şcolilor poporale. Aici autorul a
insistat asupra noţiunii de patrie şi a cerut învăţătorilor să folosească hărţi. Propune
învăţătorilor să predea geografia pornind de la localitatea în care se află şcoala, iar
„mergând aşa mai departe după metodiul călătoriei (...) vor urma apoi ţările coroanei
ungare şi a imperiului Austriac”25. Toate aceste manuale s-au bucurat de mare succes
şi au fost folosite în numeroase şcoli confesionale româneşti din Transilvania şi
Banat. La începutul secolului al XX-lea titlurile acestor manuale apar şi în diferite
rapoarte ale învăţătorilor din părţile Aradului trimise conducerii episcopiei arădene.
Manualele scrise de Vasile Goldiş au fost folosite în numeroase şcoli româneşti
din monarhia dualistă, dar au ajuns şi au fost cunoscute şi în România, fiind apreciate
de Nicolae Iorga, care avea să scrie: „Domnul Goldiş n-a publicat lucrări speciale de
istorie, dar cărţile sale de şcoală arată o perfectă stăpânire a materiei, o sănătoasă
orientare şi putinţa de a comunica elevilor cunoştinţe care nu sunt luate de aiurea
decât pentru a fi totdeauna trecute prin sufletul propriu”26.
În 1896 învăţătorul Ioan Roman din Şeitin făcea demersuri pentru aprobarea
de către Consistoriu a manualului său Întâia carte de scriere şi citire pentru învăţarea
limbei maghiare. În 1898 era aprobată folosirea manualului, pe baza recenziei făcute
de profesorul arădean Petru Pipoş. Acelaşi învăţător a publicat şi A doua carte de
citire şi scriere pentru învăţarea limbii maghiare, care a fost tipărită la Mako şi a fost
aprobată de Consistoriu în 1898. Ioan Roman a scris şi Cartea de citire pentru clasa
a III-a, precum şi Cartea de citire pentru clasa a IV-a. Astfel, de la sfârşitul secolului
al XIX-lea până la Unirea din 1918 manualele scrise de învăţătorul din Şeitin au fost
folosite în numeroase şcoli din Episcopia Aradului. La începutul secolului al XX-lea
cele două manuale de limba maghiară scrise de Ioan Roman pentru clasa I şi a II-a
figurau în lista celor folosite în inspectoratul Belinţului. În Lipova găsim printre
manualele folosite şi pe cele scrise de Ioan Roman: Carte de citire pentru clasa
a III-a şi Carte de citire pentru clasa a IV-a, cu menşiunea că sunt folosite în 17 şcoli
din inspectorat. Manualele sale au fost de mai multe ori reeditate şi s-au bucurat de
mare succes. Şi în conspectul manualelor aprobate pentru a fi folosite în anul şcolar
24
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1905-1906 în şcolile din episcopia arădeană, găsim manualele scrise de Ioan Roman,
folosite în inspectoratele Belinţului, Timişoarei şi Lipovei27.
Putem constata la sfârşitul secolului al XIX-lea o creştere a numărului învăţătorilor arădeni care au devenit autori de manuale şcolare, printre ei Iosif Moldovan,
Nicolae Ştefu, Iuliu Grofşoreanu, Petru Vancu şi Nicolae Bocşianu. În 1897 ei au
publicat un abecedar pentru clasa I care s-a bucurat de mare succes şi a înlocuit în
unele şcoli abecedarul învăţătorului Ioan Tuducescu. Manualul se baza pe metoda
sintetică şi avea 66 de pagini. Aprobat de Consistoriu, până în 1911 s-au publicat
nouă ediţii într-un tiraj de peste 10 000 de exemplare28. În anii care au urmat aceiaşi
învăţători au realizat patru cărţi de citire pentru clasele II-VI. Şi acestea au fost
aprobate de Consistoriu, fiind folosite în numeroase şcoli arădene şi publicate în mai
multe ediţii. De remarcat că învăţătorii arădeni au introdus în aceste manuale „lecturi
proprii create de ei, nu luate din alte manuale străine sau româneşti”29.
La începutul secolului al XX-lea au apărut noi manuale şcolare, opere ale
învăţătorilor arădeni, dintre care cele mai multe au primit aprobarea Consistoriului.
Pentru orele de economie învăţătorul Ioan Tuducescu a scris Introducere în economie
şi Exerciţii de gimnastică, ambele aprobate în 1901 şi 1903, ca şi cel al învăţătorului
bănăţean Iuliu Vuia, Cursul de învăţătură pentru ultimii ani ai şcolii poporale,
publicat la Braşov şi aprobat şi de minister. Pentru orele de istorie naturală a fost
aprobat în 1904 manualul scris de Iuliu Vuia. În acelaşi an Consistoriul a aprobat şi
folosirea manualului Elemente de Constituţia patriei, scris de Vasile Goldiş şi
publicat la Braşov. Amintim că din 1901 Vasile Goldiş era secretar al episcopiei
arădene şi s-a implicat în rezolvarea unor probleme cu care se confrunta învăţământul
confesional românesc din părţile Aradului.
Chiar dacă constatăm existenţa unui număr destul de mare de manuale, putem
observa din documentele păstrate până azi în diferite arhive că în şcoli, din cauza
problemelor financiare, se foloseau puţine exemplare dintre acestea. Un învăţător din
Panciova menţionează într-o scrisoare trimisă în 24 ianuarie 1903 Protopopului
Aradului, Vasile Beleş, că a comandat învăţătorului Ioan Roman 13 manuale în
valoare de 4 coroane şi 90 fileri. Dintre manualele comandate opt erau abecedare
pentru orele de limba maghiară pentru clasa I şi cinci erau pentru clasa a II-a. În
scrisoare se arată că banii au fost „solviţi” (achitaţi) de părinţii elevilor30. Un alt caz
interesant îl găsim la şcoala inferioară de băieţi din Pecica. Aici s-au folosit manuale
în anul şcolar 1904-1905 doar pentru orele de română şi maghiară. La clasa I
învăţătorul a folosit Abecedarul, carte de cetire şi scriere publicat de învăţătorul Iosif
Moldovan în 1904, la clasa a II-a se folosea Cartea de citire, manual tipărit de
învăţătorul Iuliu Grofşorean, iar pentru orele de limba maghiară se folosea manualul
lui Ioan Roman. Interesant este că se precizează că pentru alte discipline nu s-a
folosit manuale, iar pe lângă cele trei manuale amintite de mai sus s-au mai folosit
27
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„mapa comitatului Arad şi a Ungariei”31. În cazul şcolii din Sâmbăteni în acelaşi an
şcolar s-a folosit un număr mai mare de manuale şcolare. La clasele inferioare, pe
lângă abecedare şi cărţile de citire de la orele de limba română şi maghiară, erau în
uz şi manualul de aritmetică publicat la Braşov de Arseniu Vlaicu, precum şi
Catehismul, Istoria Bisericii şi Istorioare Biblice, pentru orele de religie, cele din
urmă publicate la Caransebeş. Pentru istorie se folosea manualul lui Vasile Goldiş, la
orele de istorie naturală şi economie manualele lui Ioan Tuducescu, iar la geografie şi
fizică manualele publicate la Braşov de Ioan Dariu. Potrivit raportului, erau utilizate
şi hărţi şi globul pământesc.
La începutul secolului al XX-lea cei din conducerea Ministerului Cultelor şi
Instrucţiunii Publice de la Budapesta erau tot mai îngrijoraţi de problema manualelor
şcolare, solicitându-i-se episcopiei să raporteze manualele folosite. În consecinţă,
episcopul Aradului, Ioan I. Papp, trimitea circulare protopopilor şi inspectorilor
şcolari prin care cerea să se verifice situaţia, iar învăţătorii să întocmească rapoartele
cerute de autorităţile maghiare. O astfel de circulară a fost semnată de episcopul
arădean în 13/26 iunie 1905, ocazie cu care a făcut cunoscut că autorităţile maghiare
doresc a verifica dacă în şcolile confesionale româneşti „se folosesc numai manuale
şi rechizite aprobate spre acest scop şi nu şi altele neadmise sau chiar oprite”.
Unele din manualele publicate la Arad se bazau pe cele mai moderne principii
didactice, care au fost preluate de unii învăţători şi adaptate la nivelul învăţământului
românesc. Este cazul învăţătorului Iuliu Vuia, în Abecedarul publicat în 1905, care
într-o scrisoare trimisă de învăţătorul bănăţean Consistoriului el susţine că „s-a
inspirat din Abecedarul şi sistema metodică a lui Gabel”, care era adoptat de
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii. El afirma că a folosit această metodă pentru că
„se va extinde în toată lumea”32 şi vor dispărea celelalte, o previziune infirmată însă
de practică. În urma demersurilor făcute de Iuliu Vuia Consistoriul arădean a aprobat
folosirea noului manual şi a urmat publicarea recenziei realizate de profesorul Petru
Pipoş în Biserică şi Şcoală, periodicul oficial al Episcopiei Aradului, unde arată că
manualul poate fi considerat „o prelucrare deplin reuşită a materialului de scris şi
citit pentru clasa primară şi a II-a despre metodul sunetelor vii”33, iar prin cunoaşterea de către învăţători a noii metode se poate realiza un important „progres şcolar”34.
În 1907 tot Iuliu Vuia publica un Abecedar ilustrat. Au urmat demersurile
pentru aprobarea sa de către Consistoriu, unde un rol important l-a avut profesorul
Petru Pipoş, care într-o scrisoare trimisă episcopului arădean I.I. Papp cerea publicarea manualului, datorită „ortografiei corecte a limbii române”. Afirmă totuşi că
manualul are şi unele minusuri, „exerciţiile pregătitoare pentru scriere nu sunt
complete, nu urmează în ordinea naturală metodică”35. Până la urmă Abecedarul
ilustrat a fost aprobat de Consistoriu şi s-a bucurat de mult succes, fiind de mai multe
31
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ori reeditat. Pe lângă aceste abecedare Iuliu Vuia a publicat şi manuale de citire
pentru clasele II-IV, de aritmetică, economie, geografie şi de Constituţia patriei, dar
şi un manual de istoria Ungariei.
Politica de maghiarizare dusă de autorităţile de la Budapesta a făcut ca în 1907
să apară un nou plan de învăţământ stabilit de minister, care a fost dezbătut de
conducerea bisericii ortodoxe. Printr-o circulară episcopul Aradului, Ioan I. Papp, a
cerut respectarea sa şi a ordonat protopopilor să vegheze la punerea sa în practică. În
scrisoarea trimisă în 30 decembrie 1908 protopopului Vasile Beleş episcopul
Aradului, Ioan I. Papp, „arată că ministerul a trimis planul împreună cu instrucţiunea”36. A urmat şedinţa Consistoriului Mitropolitan de la Sibiu din 20 august/
2 septembrie 1909, în care a fost semnat Planul de învăţământ pentru şcoalele
poporale, care a reprezentat un pas important în procesul de modernizare a şcolilor
româneşti. În document se arată că „scopul învăţământului în şcoala poporală nu e
numai a înzestra tânăra generaţie cu cunoştinţe şi desterităţi indispensabile la priceperea culturei actuale, ci a influienţa prin ele îndeosebi inima tinerimei dezvoltându-i
o voinţă tare spre idealurile religioase-morale şi culturale”37. Materiile propuse
dovedesc interesul clasei politice maghiare cât şi al conducerii bisericii pentru ca
educaţia să se facă în spiritul epocii, iar elevii să poată deveni cetăţeni utili, care să
contribuie la dezvoltarea societăţii. Deci putem apreciaa că la începutul secolului
politica de maghiarizare se îmbina cu cea de modernizare a societăţii româneşti.
Măsurile de modernizare nu au împiedicat unele abuzuri ale autorităţilor
maghiare. Putem constata că în urma intensificării politicii de maghiarizare manualele şcolare au fost cenzurate tot mai puternic, iar autorii lor, mai ales în cazul celor
de limba română şi istorie, au fost nevoiţi să scoată diferite paragrafe referitoare la
unitatea românilor. Potrivit documentelor, se accepta aprobarea şi folosirea în şcoli a
manualului A treia carte de citire al învăţătorilor arădeni Iosif Moldovan, Nicolae
Ştefu, Iuliu Grofşoreanu, Petru Vancu şi Nicolae Bocşianu numai dacă se elimina din
el poezia Ţara mea de C. Negruzzi, iar în manualele folosite la clasa a IV-a, a V-a şi
a VI-a s-a pus condiţia să se introducă date care prezentau informaţii referitoare la
geografia şi istoria glorioasă a Ungariei38. Cu probleme s-a confruntat şi învăţătorul
Iuliu Vuia, căruia autorităţile i-au cerut să aducă unele schimbări. Astfel Ministerul
cultelor şi instrucţiunii publice a cerut ca în Abecedar titlul poeziei Patria mea să fie
înlocuit cu Patria noastră Ungaria, iar titlul lecţiei Ţara mea să se schimbe cu
Ungaria39.
Măsurile luate de autorităţile maghiare au dus chiar la rescrierea unor manuale
şcolare, pe când altele au fost eliminate, sub pretextul că nu mai corespundeau.
Potrivit documentelor, în anul şcolar 1908-1909 în şcoala din Semlac la clasa a III-a
pentru orele de religie era în uz manualul scris de dr. Petru Barbu, cu ajutorul căruia
se predau noţiuni de Vechiul şi Noul Testament, dar şi date referitoare la istoria
36
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Bisericii Ortodoxe Române, precum unirea sau informaţii despre Mitropolia
Transilvaniei şi personalitatea lui Andrei Şaguna, iar pentru orele de limba română se
folosea A treia carte de citire, scrisă de învăţătorul arădean Nicolae Ştefu.
În conspectul materialului de la şcoala din Sâmbăteni referitor la predare se
arată că la orele de limba română învăţătorul a predat „citirea literelor, reproducerea
şi analizarea, folosirea punctului, a literelor mari”40, dar şi unele noţiuni de gramatică, precum substantivul sau despărţirea în silabe. La clasa a IV-a se predau mai
multe noţiuni de gramatică, iar în clasele a V-a şi a VI-a, pe lângă noţiunile de
gramatică, elevii aflau şi informaţii despre operele unor importanţi cărturari români,
precum reprezentanţii Şcolii Ardelene, dar şi fragmente din operele lui Hasdeu şi
Slavici sau poezii de Vasile Alecsandri, George Coşbuc, Mihai Eminescu sau Andrei
Mureşan. Din clasa a III-a se introducea ca disciplină limba maghiară. Pentru aceste
ore se folosea manualul Limba maghiară întâia carte de citire, scris de învăţătorul
arădean Iosif Moldovan. Erau predate noţiuni de citire, traducere, scriere, gramatică
şi conversaţii în limba maghiară, iar pentru clasele a V-a şi a VI-a se folosea a doua
carte de citire scrisă de acelaşi învăţător arădean şi se predau noţiuni de citire,
conversaţie, traducere, scriere, precum şi date despre istoria şi geografia Ungariei. Se
preda despre „eroii patriei”, Împăratul Iosif I, dar şi revoluţionarii maghiari Ludovic
Kossuth şi Francisc Deak.
Pentru orele de aritmetică şi geometrie era folosit manualul învăţătorului
bănăţean Iuliu Vuia. La clasele a III-a – a IV-a se predau tabla înmulţirii, cele 4 operaţii
cu numere întregi şi noţiuni despre cunoaşterea măsurilor. Cursul lui Iuliu Vuia era
apreciat în epocă şi folosit în şcolile din Episcopiile Aradului şi Caransebeşului.
Folosirea manualului s-a făcut prin decizia Consistoriului Oradea în 1/14 decembrie
1906, urmată de decizia consistoriului Arad din 7/20 ianuarie 1907 şi a celui din
Caransebeş în august 1907. Amintim că lucrarea a fost apreciată şi de autorităţile
maghiare şi s-a aprobat folosirea ei în şcoli prin rezoluţia ministerială nr. 51094 din
1908. În cazul geografiei se foloseau în clasele III-VI manualele scrise de Iuliu Vuia.
În clasa a V-a se preda geografia Europei, iar în clasa a VI-a geografia Ungariei.
Din clasa a V-a se introducea istoria şi erau folosite manualele scrise de Iuliu
Vuia. În clasele V-VI se preda Istoria Ungariei, dar şi unele noţiuni de istoria
românilor, în clasa a V-a fiind o lecţie despre Iancu de Hunedoara şi alta despre
Stefan cel Mare, iar în clasa a VI-a se preda despre unirea românilor cu Biserica
Romei şi erau evocate marile personalităţi Gheorghe Şincai, Gheorghe Lazăr şi
Andrei Şaguna, dar şi împărăteasa Maria Tereza şi împăratul Iosif al II-lea sau liderul
maghiar Francisc Deak. În clasele V-VI se studia şi Constituţia patriei şi era folosit
manualul scris tot de Iuliu Vuia, erau predate noţiuni de bază referitoare la
administraţie, termeni precum cerc, comitat, stat, guvern, dietă, rege, impozite, dar şi
noţiuni legate de dreptul de proprietate. În clasele V-VI se preda şi fizică, tot după un
manual al lui Iuliu Vuia. În clasa a V-a se predau noţiuni referitoare la legile
gravitaţiei, spaţiu, timp, iar în clasa a VI-a despre sunet, lumină, magnetism. În
40

A.N.R.S.J.A., F.P.O.R.A., dos. 297: 41.

138

clasele V-VI se introducea ca disciplină şi istoria naturală şi se folosea un alt manual
al lui Iuliu Vuia. În primul an se studiau peştii, reptilele, pomii şi mineralele, iar în al
doilea an se insista pe păsări şi albine. Tot în clasele V-VI se mai predau şi alte
noţiuni, precum cele despre influenţa aerului, căldurii şi a luminii asupra pământului,
lucrarea câmpului, îngrijirea animalelor, dar şi despre creşterea albinelor, cultivarea
pomilor fructiferi, a viţei de vie şi a legumelor sau creşterea viermilor de mătase. În
numeroase şcoli era folosit cursul de economie raţională scris de Iuliu Vuia. În ediţia
a II-a publicată în 1911 se preciza că folosirea manualului era admisă prin rezoluţia
ministerială nr. 16593 din 1911, după ce a fost aprobat de Consistoriul din Arad în
1906 şi de cel din Caransebeş în 1907.
În perioada 1909-1914 putem constata că au fost retrase unele manuale şi a
crescut numărul celor scrise de Iuliu Vuia, acesta conformându-se cerinţelor impuse
de autorităţi. În 1913 la Librăria Diecezană din Arad se găseau 19 titluri de manuale
semnate de acest autor având aprobarea pentru a fi folosite în şcolile confesionale,
atât din partea conducerii bisericii, cât şi a autorităţilor de la Budapesta. Pentru că au
primit recunoaştere şi din partea ministerului manualele lui Vuia erau considerate ca
fiind „calificate prin recenziune ministerială ca manuale de model, ca cele mai de
succes creaţiuni, care corăspund din toate punctele de vedere, care stau la cel mai
înalt nivel cultural-literar, fiind scrise după cel mai bun şi uşor metod”. Analizându-le
putem constata că prin activitatea sa Iuliu Vuia a contribuit la modernizarea societăţii
româneşti. În paginile manualului Istorie naturală, învăţământ practic pentru şcolile
poporale, ediţia a III-a din 1911 scotea în evidenţă importanţa resurselor naturale,
astfel încât omul să le poată exploata cu folos. Referindu-se la corpul uman afirmă că
„omul este coroană a creaţiei Dumnezeieşti”41, dar sănătatea sa este distrusă de
consumul abuziv de alcool, pentru „că beţivul se bagă cu zel în pământ, dar aduce
amar şi sărăcie familiei sale, căci averea se vinde la dobă, iar ai săi ajung cerşetori pe
drumuri”42.
Având în vedere toate acestea, se poate spune că încă din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea conducerea episcopiei arădene a înţeles rolul şcolii, pe care a
susţinut-o şi transformat-o în „temelia vieţii noastre culturale”43. Cadrele didactice
din zona Aradului au reacţionat pozitiv la iniţiativele episcopiei şi au alcătuit şi
publicat numeroase manuale şcolare. Prin aceasta, învăţătorii arădeni nu doar că au
îmbogăţit literatura didactică românească, ci au contribuit la eşuarea politicii de
maghiarizare, pe care autorităţile de la Budapesta au intensificat-o la începutul
secolului al XX-lea.
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PROBLEMA FINANŢĂRII ŞCOLILOR ROMÂNEŞTI DIN
BRAŞOV ŞI DISCUTAREA EI ÎN PARLAMENTUL
ROMÂNIEI (1900)
Sebastian-Dragoş BUNGHEZ
THE PROBLEM OF FINANCING ROMANIAN SCHOOLS IN
BRAŞOV AND ITS DISCUSSION IN THE PARLIAMENT OF
ROMANIA (1900)
(Abstract)
The financing of the Romanian schools in Braşov was a much debated issue in
the last years of the 19th century. Founded in 1850, these schools have been constantly
receiving aid from Romania since 1860, but after the establishment of the AustroHungarian dualism, the Hungarian government demanded the cessation of these aids,
under the threat of school closure. However, the money from Romania continued to be
sent in secret, until this issue was used as a weapon in the fights between political
parties in Romania. Then the Hungarian government again threatened to close the
schools and diplomatic negotiations were held between Romania and AustriaHungary, which led to a solution to finance them from Romania. The agreement was
debated in the Romanian Parliament in January-February 1900, which gave rise to
new attacks between the parties represented in the Parliament.
Keywords: politicians; diplomacy; Parliament; schools; Braşov.

Problema finanţării şcolilor româneşti din Braşov în secolul al XIX-lea a fost
abordată de-a lungul timpului în mai multe lucrări.
Mai întâi subiectul a fost tratat pe larg în monografia publicată de Andrei
Bârseanu pentru a celebra 50 de ani de la înfiinţarea acestor importante instituţii de
învăţământ1, unde autorul i-a consacrat zeci de pagini. Luptele politice din România
care s-au dus pe tema finanţării şcolilor din Braşov sunt relatate în lucrarea lui Titu
Maiorescu, Istoria contimporană a României (1866-1900)2, iar un articol în care se
încearcă lămurirea rolului jucat de Titu Maiorescu în susţinerea şcolilor braşovene a
fost publicat în 1976 de Vasile Oltean3. Să adăugăm şi o altă lucrare scrisă de Vasile
Netea, Spre unitatea statală a poporului român4, care îl consacra pe mai mult de
10 pagini.
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Implicaţiile diplomatice ale problemei finanţării şcolilor braşovene în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea de către România au fost în bună măsură elucidate de
către Teodor Pavel, care a publicat o serie de documente diplomatice austro-ungare şi
germane, însoţite de un substanţial studiu istoric5. Problema este amintită şi în
lucrarea lui Ion Bulei, Lumea românească la 19006, precum şi în cea a lui Keith
Hitchins, Afirmarea naţiunii: Mişcarea naţională românească din Transilvania,
1860-19147. În fine, o relatare amănunţită a dezbaterilor parlamentare din 1900, prin
care a fost aprobată convenţia încheiată pe această temă între România şi AustroUngaria, a fost publicată recent în cadrul unei lucrări mai vaste referitoare la
Parlamentul şi politica externă a României8. Nu excludem şi alte lucrări care
amintesc despre finanţarea şcolilor româneşti din Braşov în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, le-am amintit doar pe cele în care această problemă este tratată
mai detaliat.
De ce ne-am oprit din nou atenţia asupra acestei probleme, dacă există atâtea
lucrări care deja o abordează? Pentru că am socotit că ea reflectă foarte bine
atitudinea şi comportamentul politicienilor din România faţă de mişcarea naţională a
românilor din Transilvania la cumpăna secolelor al XIX-lea şi al XX-lea şi merită să
fie mai clar explicată. Chiar dacă toate partidele care s-au aflat la guvernare în
România au dorit să ajute şi chiar au ajutat mişcarea naţională românească din
Transilvania, au şi încercat să se folosească de ea pentru a obţine capital politic. În
acelaşi timp credem că analiza dezbaterilor parlamentare referitoare la aprobarea în
1900 a convenţiei româno-austro-ungare poate fi mai bine sistematizată.
Pentru aceasta ne vom referi mai întâi la istoricul şcolilor române din Braşov
de la 1850 până la 1900, şi apoi vom analiza dezbaterile din Parlamentul de la
Bucureşti în urma cărora a fost adoptată legea din 1900.
În secolul al XIX-lea oraşul Braşov a devenit un centru şcolar foarte important
pentru românii din Transilvania, mai ales pentru cei de confesiune ortodoxă, fiindcă
aici s-au deschis, începând din anul 1850, mai multe şcoli confesionale ortodoxe
româneşti. Mai întâi, în anul 1850, în locul şcolilor elementare existente până atunci
în Braşov, susţinute de cele două parohii ortodoxe, cea din cetate („Adormirea Maicii
Domnului”) şi cea din Şchei („Sfântul Nicolae”), s-a înfiinţat o singură şcoală
centrală, întreţinută de ambele parohii. Apoi, de la 1 noiembrie 1850 a început să
funcţioneze la Braşov şi cel dintâi gimnaziu inferior greco-ortodox românesc din
Transilvania, printre primii elevi ai căruia s-a aflat şi Titu Maiorescu9, nepot de soră
al protopopului ortodox de atunci al Braşovului, Ioan Popasu.
În anii următori s-au înfiinţat la Braşov şi alte şcoli româneşti, printre care o
şcoală reală inferioară şi o şcoală comercială superioară (azi ar fi echivalentul unui
liceu economic) în anul 186910.
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Cu toate că şcolile s-au dezvoltat în timp, finanţarea lor a pus mereu probleme,
pentru că veniturile celor două parohii care le susţineau nu erau suficiente, şi de
aceea s-a recurs şi la ajutorul unor particulari ori s-a cerut finanţare din partea statului
habsburgic. Totuşi, acordarea finanţării de către statul habsburgic nu a fost constantă,
astfel încât s-a ajuns să se ceară finanţarea şcolilor şi din partea statului român, mai
ales că Biserica „Sfântul Nicolae” era îndreptăţită să primească aceşti bani, drept
compensaţie pentru donaţiile pe care i le acordaseră în trecut mai mulţi domni ai
Principatelor Române.
Problema finanţării şcolilor româneşti din Braşov cu bani primiţi din România
a fost ridicată pentru prima dată în opinia publică din Ungaria în 1875. La aceasta s-a
ajuns după ce în 1871 Dieta Ungariei a condiţionat acordarea ajutorului de stat anual
de 4000 de florini, pe care şcolile braşovene îl primeau încă din 1862, de pretenţia ca
guvernul „să ia parte la numirea profesorilor gimnasiali în proporţiune cu subvenţiunea acordată”11. Eforia şcolilor din Braşov, care se îngrijea de administrarea
acestora, nu a primit condiţia pusă de Dietă, invocând autonomia Bisericii grecoortodoxe române din Ungaria şi Transilvania, căreia i se recunoscuse prin lege
dreptul de a-şi administra şi conduce independent afacerile şcolare12. Ca urmare,
ajutorul de stat nu i s-a mai acordat gimnaziului braşovean de aici înainte.
Deşi s-au găsit şi alte surse de venit, totuşi lipsa ajutorului de stat a dus la o
strâmtorare financiară a şcolilor. De aceea, Parlamentul României a decis să
suplimenteze ajutorul pe care statul român îl dădea şcolilor braşovene încă din anul
1860. Iniţial, ca despăgubire pentru ajutoarele date odinioară Bisericii „Sfântul
Nicolae” din Şchei de către domnii Principatelor Române începând cu Aron-vodă al
Moldovei, care nu mai fuseseră acordate de zeci de ani13, Parlamentele Moldovei şi
Ţării Româneşti votaseră trimiterea unei sume anuale de 1.000 de galbeni, începând
cu anul şcolar 1860/1861. În 1868 Parlamentul României adoptase o nouă lege, prin
care se mai acordau 23.500 de lei noi anual14, pentru înfiinţarea şi susţinerea şcolii
reale şi a celei comerciale. Iar în 1873, primul ajutor, acordat încă din 1860, care
fusese echivalat între timp cu suma de 10.000 de lei noi, fusese ridicat de Parlament
la nivelul de 15.000 de lei noi pe an, sumă introdusă apoi permanent în bugetul
României printr-o lege votată în 1875. Astfel se ajunsese ca şcolile din Braşov să
primească anual 38.500 de lei din România, drept despăgubire pentru veniturile
acordate de domnii din vechime ai Principatelor 15.
11
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Votarea legii române din 1875 fusese semnalată într-un articol din ziarul
budapestan „Közérdek”, care a acuzat Eforia şcolară că a renunţat la ajutorul de stat
maghiar ca să nu permită amestecul Guvernului în afacerile Gimnaziului şi s-a
adresat în schimb la Bucureşti, iar ajutorul ce i s-a dat de acolo „s-a întrebuinţat din
partea Gimnasiului român din Braşov spre scopuri contrare statului şi (...) va crea un
element neliniştit şi o turmă de agitatori, care prea uşor vor provoca turburări în
afacerile noastre”16. În urma publicării articolului au urmat dezbateri şi în Dieta
Ungariei, iar Ministerul Instrucţiunii Publice maghiar a dat o ordonanţă în 1875, prin
care s-a interzis primirea de către toate şcolile din Ungaria a oricăror ajutoare din
partea statelor străine17, inclusiv a celor venite din România. Această interdicţie a
fost inclusă şi în legea ce reglementa funcţionarea şcolilor medii din Ungaria,
adoptată în 188318. Pedeapsa pentru subvenţiile din străinătate, potrivit respectivei
legi, era desfiinţarea şcolii care primea astfel de ajutoare19.
Cu toate acestea, împotriva ordonanţei din 1875 şi a legii din 1883, biserica
„Sfântul Nicolae” „nu putu renunţa la vechile sale drepturi faţă de Statul român,
drepturi basate pe un trecut de peste trei veacuri şi jumătate şi justificate printr-o
serie întreagă de documente, ci continua a primi şi mai departe despăgubirea sau
renta cuvenită, ajutând în acelaşi timp şcoalele întemeiate de dânsa în tovărăşie cu
biserica Sf. Adormiri din cetate”20, spune Andrei Bârseanu. Potrivit amintirilor lui
Ioan Slavici, banii au fost trimişi în secret din România la Braşov, fără autorizarea
guvernului ungar, prin intermediul unui om de încredere, care a fost multă vreme
negustorul braşovean Diamandi Manole21. S-a încercat suplimentarea veniturilor
şcolilor prin cumpărarea unei moşii în comuna Meteleu din judeţul Buzău, acţiune în
care Eforia şcolară din Braşov a fost din nou sprijinită de Titu Maiorescu 22.
Timp de câţiva ani finanţarea şcolilor braşovene din România s-a făcut discret,
fără a stârni discuţii în spaţiul public. Situaţia s-a schimbat în septembrie 1894, când
pe fundalul agitaţiilor declanşate de procesul memorandiştilor s-a făcut o interpelare
în delegaţiile Parlamentelor de la Viena şi Budapesta către ministrul de externe
austro-ungar, Kálnoky, referitoare la finanţarea acordată din România românilor
transilvăneni. Acesta a răspuns că ştie despre faptul că se dau ajutoare unor biserici şi
şcoli, dar că nu a dorit să atace guvernul Lascăr Catargiu, din motive diplomatice23.
Imediat liderul liberalilor, D.A. Sturdza, aflat în opoziţie, a văzut în aceasta un mijloc
de a ataca guvernul conservator, pe care l-a acuzat că e înţeles cu guvernul maghiar şi
16
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de aceea nu-i ajută cum ar trebui pe românii ardeleni24. În discursul ţinut la sala
„Orfeu” pe 25 septembrie 1894 acesta a denunţat, dând sumele exacte şi numerele
mandatelor, faptul că ministrul Take Ionescu trimite bani mişcării naţionale a
românilor din Transilvania25. Sturdza socotea că acei bani sunt folosiţi pentru
câştigarea de partizani ai conservatorilor în Transilvania, acţiune pe care el o califica
drept „cumpărare de suflete”. Suma pe care ministrul român o dădea românilor
ardeleni se ridicase în 1894 la 150.000 de lei26 şi era trimisă atât unor şcoli, cât şi
unor publicaţii româneşti din Transilvania. Creşterea acestei sume şi trimiterea de
bani nu doar şcolilor, ci şi publicaţiilor românilor ardeleni, fusese iniţiativa lui Take
Ionescu, fără ştirea celorlalţi membri ai guvernului27.
A urmat apoi, în octombrie 1895, după obţinerea funcţiei de prim-ministru de
către D.A. Sturdza, faimoasa retractare din discursul ţinut de acesta la Iaşi, prin care
declara că România nu se amestecă în afacerile interne ale Ungariei28.
La 26 iunie 1896, prim-ministrul maghiar, Bánffy Dezsö, a adresat o notă
către ministrul de externe al Austro-Ungariei, Agenor Goluchowski, în care a cerut
verificarea subvenţionării de către guvernul român a gimnaziului din Braşov,
ameninţând cu aplicarea legii XXX din 1883, adică cu închiderea şcolii româneşti29.
Diplomaţii austro-ungari la Bucureşti obţinuseră deja, prin informatorii lor, date
precise despre sumele de bani trimise în Transilvania de guvernul român în anii 1893
şi 1894. De aceste date s-a folosit baronul Aehrenthal, ministrul Austro-Ungariei la
Bucureşti, în convorbirea pe care a avut-o cu D.A. Sturdza în august 1896. Primministrul român a asigurat că de la venirea sa în fruntea guvernului aceste sume de
bani nu se mai trimit şi a spus că va obţine dovezi prin care să demonstreze că banii
ce se dădeau gimnaziului braşovean sunt nu o subvenţie, ci o rentă „a unei vechi
«fundaţiuni»”30.
În următorii ani au avut loc numeroase evenimente în această problemă,
precum tratative diplomatice între România şi Austro-Ungaria, anchete şi somaţii ale
guvernului maghiar adresate şcolilor braşovene, interpelări şi lupte politice între
oamenii politici din România şi chiar certuri între fruntaşii braşoveni, care au ajuns
să susţină fie guvernul, fie opoziţia din România. Vom trece în revistă doar câteva
mai importante.
În martie 1898 Sturdza a înaintat un memoriu către baronul Aehrenthal, în care
a dovedit cu izvoare istorice dreptul şcolilor din Braşov de a primi despăgubiri din
România, în valoare de 38.500 de lei, pe care a propus să le includă în bugetul anual
al României31.
Totuşi, şcolile din Braşov au simţit un pericol direct atunci când Ministerul
Cultelor şi Instrucţiunii Publice din Ungaria a emis rescriptul nr. 1816 din 18 aprilie
24
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1898, prin care ameninţa cu închiderea lor, pe motiv că au încălcat „ordinaţiunea
ministerială din 1875, Nr. 559 şi § 72 al articolului de lege XXX din 1883, «primind
pe sub ascuns prin mijlocirea bisericei Sf. Nicolae din Braşov în un lung şir de ani
subvenţiune anuală» şi punându-se «sub influinţa materială a unui stat străin.»32
A urmat o interpelare pe care Take Ionescu i-a adresat-o în Cameră lui D.A. Sturdza
la 28 aprilie 1898, în care a citat două documente maghiare prin care îl acuza pe
prim-ministru că a trădat cauza naţională şi i-a cerut să onoreze vechile obligaţii ale
României faţă de şcolile braşovene33.
În cadrul tratativelor care continuau să se desfăşoare, prim-ministrul ungar,
Bánffy, a propus în vara anului 1898 capitalizarea rentei, astfel încât guvernul român
să nu mai subvenţioneze în viitor vreo şcoală sau biserică din Transilvania 34. Sturdza
a acceptat ideea capitalizării subvenţiei anuale, ceea s-a comunicat la Viena pe
10 decembrie 189835.
Între timp, pentru că şcolile braşovene resimţeau lipsa banilor din România, la
sugestia lui Titu Maiorescu comitetul parohial din Braşov a decis să dea statul român
în judecată la 26 octombrie 1898, tocmai pentru a legitima plata acelei sume „ca o
obligaţie, pe care nici regatul maghiar să nu o poată contesta”. Avocaţii comitetului
parohial erau reprezentanţi ai principalelor trei grupări politice din opoziţie, Vasile
Lascăr – drapelist, Constantin Dissescu – conservator şi însuşi Titu Maiorescu –
junimist36.
Declanşarea procesului nu a fost pe placul tuturor fruntaşilor braşoveni, dintre
care unii susţineau punctul de vedere liberal, iar alţii se aliaseră cu grupările opoziţiei
din România 37. De pildă, Vasile Goldiş, profesor în acel moment la gimnaziul
braşovean, a trimis la 11 aprilie 1899 stil nou o scrisoare către D.A. Sturdza, în care
îi furniza acestuia argumente pentru a respinge atacurile puternice la care era supus
în acel moment de membrii opoziţiei pe tema chestiunii naţionale38.
Scrisoarea fruntaşului ardelean a sosit însă prea târziu, pentru că din cauza incidentelor produse tocmai ca urmare a acestor lupte politice, D.A. Sturdza a fost nevoit
să-şi dea demisia din funcţia de prim-ministru la 31 martie 1899 stil vechi39.
Au urmat la conducere conservatorii, conduşi de Gheorghe Grigore Cantacuzino,
care au finalizat tratativele cu Austro-Ungaria referitoare la finanţarea şcolilor
braşovene. În iulie 1899 ministrul de externe al României, Ion Lahovari, şi ministrul
Austro-Ungariei la Bucureşti, marchizul Pallavicini, au încheiat o convenţie referitoare la această chestiune40. Înţelegerea prevedea ca guvernul român să depună la
Casa Centrală de Stat din Budapesta suma de 962.500 de lei, ale cărei dobânzi, în
32
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valoare de 38.500 de lei să fie date anual preşedintelui comitetului bisericii
„Sf. Nicolae” din Braşov, pentru întreţinerea gimnaziului şi a şcolii reale susţinute de
această biserică. În plus s-a mai dat bisericii „Sf. Nicolae”, tot în scopul întreţinerii
celor două şcoli, şi suma de 115.500 de lei, pentru cei trei ani în care despăgubirea nu
se plătise41. Ca urmare a acestei înţelegeri, procesul intentat statului român de
reprezentanţii şcolilor braşovene a fost sistat în noiembrie 1899, aceştia anunţând că
optează pentru „rezolvarea pe cale amicală a diferendului cu Statul român... prin
pertractări diplomatice între guvernul maghiar şi cel român”42.
Înţelegerea din iulie 1899 a fost aprobată în ianuarie 1900 atât de Parlamentul
României, cât şi de Dieta Ungariei, şi a fost acceptată şi de comitetul şi sinodul
parohial al bisericii „Sfântul Nicolae”43.
Dezbaterea în Parlamentul de la Bucureşti a proiectului de lege prin care urma
să fie aprobată convenţia româno – austro-ungară referitoare la finanţarea şcolilor
braşovene a început la 28 ianuarie 1900, în Adunarea Deputaţilor.
Primul a vorbit Ion I.C. Brătianu. Acesta a amintit acuzele ce i se aduseseră de
către conservatori lui D.A. Sturdza: că în discursul de la sala „Orfeu” a denunţat
subvenţiile date de statul român şcolilor din Braşov, că a procurat chiar probe pentru
guvernul ungar, facilitând astfel acţiunea statului ungar împotriva şcolilor şi că nu a
ştiut să reziste pretenţiilor guvernanţilor unguri, negociind cu ei şi propunând o
soluţie pentru problema finanţării acestor şcoli44.
A încercat apoi să combată acuzaţiile. A spus că prin discursul de la sala
„Orfeu” Sturdza nu a denunţat faptul că guvernul român ar subvenţiona şcoli şi
biserici, ci că dădea bani pentru a-şi face partizani în Transilvania, pentru a cumpăra
suflete. Iar faptul că guvernul lui Sturdza ar fi procurat probe pentru autorităţile
maghiare fusese dezminţit printr-o notă a ministrului austro-ungar la Bucureşti45.
Brătianu l-a lăudat apoi pe Sturdza, spunând că el fusese cel ce găsise soluţia
pentru rezolvarea chestiunii finanţării şcolilor braşovene, susţinând că banii daţi de
statul român acestora nu reprezintă o subvenţie, ci o rentă datorată ca despăgubire în
schimbul bunurilor şcolilor care fuseseră confiscate de România. Tot Sturdza
propusese capitalizarea rentei în titluri cu dobândă de 4%, totalizând suma de
962.500 de lei, care ar fi urmat să fie dată mitropolitului Transilvaniei, pentru şcolile
braşovene46.
Brătianu i-a acuzat apoi pe conservatori că, deşi Sturdza spusese deja că
sumele datorate de statul român şcolilor din Braşov erau o rentă, pentru a demonstra
că era vorba despre nişte drepturi legitime, ei le numeau în continuare subvenţii. Şi
deşi, pe când se aflau în opoziţie, susţinuseră că sumele trebuie date fără a trata cu
guvernul maghiar, o dată ajunşi la putere negociaseră şi încheiaseră o convenţie al
cărei conţinut era mult mai defavorabil decât soluţia propusă de Sturdza, pentru că
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banii nu erau daţi mitropolitului român, ci depuşi la Casa Centrală de Stat din
Budapesta, „un organ important al întregii administraţiuni financiare ungare”47.
După Ionel Brătianu a vorbit drapelistul G.C. Dobrescu. Acesta a declarat că
Sturdza e vinovat de toate problemele legate de finanţarea şcolilor braşovene, pentru
că el a transformat chestiunea naţională într-o „armă de partid”, ceea ce nici un om
politic nu făcuse până atunci48.
Iar între soluţia propusă de Sturdza şi cea la care s-a ajuns prin convenţia din
1899 nu era mare deosebire. Problema era că în loc de o sumă mică plătită anual
trebuia achitată o sumă mare o dată, în condiţiile crizei financiare prin care trecea
atunci România, plată de care tot Sturdza se făcea răspunzător49.
Liberalul N.N. Săveanu a încercat şi el să-l apere pe Sturdza. A spus că nu din
cauza denunţului făcut de acesta în discursul de la „Orfeu” a intervenit guvernul
maghiar pentru a se sista plata sumelor către şcolile din Braşov, pentru că guvernul
maghiar putea să afle despre această problemă din lucrările istorice ale lui Şaguna şi
Bariţiu, din dezbaterile Parlamentului român din 1875, când renta fusese mărită la
38.500 de lei anual şi chiar din unele bugete, în care erau trecute sumele respective.
Cât despre întreruperea plăţii către şcoli din 1896, aceasta fusese făcută pentru a nu
le expune la pericolul închiderii de către guvernul maghiar şi pentru a putea să aibă
loc tratative diplomatice, în scopul găsirii unei soluţii cu care ambele state să fie de
acord50. Săveanu a criticat apoi conţinutul convenţiei semnate în iulie 1899, spunând
că ea e net inferioară propunerii făcute de Sturdza, pentru că exclude de la subvenţii
una dintre şcolile din Braşov, dă drept de control guvernului maghiar asupra rentei,
iar guvernul român îşi ia angajamentul să nu mai dea alte ajutoare şcolilor din
Transilvania51.
Barbu Ştefănescu-Delavrancea, care părăsise Partidul Naţional Liberal şi
intrase în Partidul Conservator din cauza politicii lui Sturdza, a urmat la cuvânt şi a
ţinut un discurs pe măsura marelui său talent literar şi oratoric. L-a acuzat pe liderul
liberal că pe când era în opoziţie a ridicat masele în chestiunea naţională, pentru ca o
dată ajuns la putere să rostească acel discurs de la Iaşi în care se angaja să nu se
amestece în politica internă a statelor vecine52.
A combătut afirmaţia liberalilor, că guvernanţii maghiari ştiau din lucrările
istorice şi din bugete despre sumele trimise dincolo de Carpaţi. Prin faptul că Sturdza
a denunţat numele şi ocupaţiile celor ce li se trimiteau banii, precum şi numerele
mandatelor şi sumele precise, a dovedit că se dădeau de trei ori mai mulţi bani decât
ştiau conducătorii austro-ungari. Prin acţiunile sale, Sturdza a şi dezbinat „comitetul
naţional al celor de peste Carpaţi”, fapt pentru care a fost judecat şi condamnat de toţi
românii53.
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Nici propunerea lui Sturdza, ca banii să fie daţi prin mitropolitul de la Sibiu,
nu era bună, pentru că astfel s-ar fi putut confunda în timp dreptul bisericii „Sfântul
Nicolae” asupra acelor bani „cu un drept inexistent al mitropoliei”. Aşa, soluţia la
care a ajuns guvernul conservator e mai sigură, fapt dovedit de un articol dintr-un
ziar maghiar pe care Delavrancea l-a citat: „Dacă guvernul ungar, din orice motiv ar
reţine banii în cestiune, atunci întreg capitalul revine guvernului român, respectiv se
menţine pretenţiunea de drept privat, azi definitiv recunoscută, asupra capitalului
bisericilor întreţinătoare de şcoli. Guvernul ungar n-are nici un drept a controla la ce
scop folosesc banii. Biserica care întreţine şcoala va dovedi numai cu date în cifre,
că din totalul veniturilor întreţin şcolile”54.
Delavrancea a încheiat acuzându-l pe Sturdza că încearcă să micşoreze
„marele merit al guvernului conservator în cestiunea şcolilor din Braşov”, fiindcă nu
e în stare să recunoască „în culmea mâniei ceea ce este măreţ în adversarii” săi55.
Deputatul N. Nicorescu a deplâns faptul că oamenii politici români se atacă
reciproc, în loc să fie uniţi împotriva „vrăjmaşului din afară”, şi a susţinut că ei ar
trebui să uite „certele şi dezbinările” dintre ei, măcar „atunci când sunt în joc interese
naţionale de primul ordin ca, de exemplu, în cestiunea şcolilor române din
Transilvania”56. Cât despre convenţia la care s-a ajuns în problema şcolilor din
Braşov, el e împotriva ei, pentru că e îngrijorat de ceea ce a declarat prim-ministrul
maghiar Szell în Dieta de la Budapesta, că în urma acestui acord agenţii de control al
guvernului maghiar vor putea intra în respectivele şcoli. Ca urmare, a propus
Nicorescu, ar trebui să se respingă convenţia, să se revină la statu quo şi să se aştepte
împrejurări mai prielnice. Era preferabilă situaţia de dinainte de 1895, când subvenţia
se dădea discret şi guvernul maghiar nu protesta, deşi cunoştea existenţa ei. Din
păcate, transformarea acestei chestiuni în armă politică de către ambele partide mari
şi scandalul produs a făcut ca ungurii să nu o mai poată tolera. Chiar dacă pentru o
perioadă nu s-ar mai plăti bani şcolilor braşovene, el e încredinţat că acestea ar putea
continua să funcţioneze până s-ar găsi o soluţie mai bună. Dar dacă se va aproba
convenţia încheiată de conservatori guvernul de la Budapesta „se va introduce cu
toată acţiunea lui rău făcătoare în citadela naţionalismului şcolilor de la Braşov”57.
A luat apoi cuvântul ministrul de externe, Ion Lahovari. Acesta a declarat că
doreşte să explice atât Adunării, cât şi ţării, acţiunea sa în chestiunea şcolilor
braşovene. A spus că a considerat de datoria lui să soluţioneze această problemă care
produsese atâta iritare în ţară, dar şi în relaţiile României cu Austro-Ungaria. L-a
acuzat pe Sturdza că deschisese această problemă prin discursul de la sala „Orfeu”
din 1894, care a convins guvernul maghiar că statul român subvenţiona şcolile din
Braşov. Această acţiune încălca o lege ungară din 1883, prin care subvenţionarea din
străinătate a unor aşezăminte şcolare sau bisericeşti era interzisă. De aceea guvernul
maghiar a cerut suspendarea subvenţiilor, ceea ce Sturdza a făcut, când a ajuns la
putere. Tot el a fost însă acela care a declarat că suma respectivă nu este o subvenţie,
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ci o rentă, pe care biserica braşoveană o primea ca urmare a unor vechi drepturi pe
care le avea în România, şi deci nu încălca legea din 1883. Sturdza mai propusese şi
capitalizarea sumei şi încredinţarea celor 962.000 de lei rezultaţi prin capitalizare
mitropolitului de la Sibiu, urmând ca acesta să dea anual dobânda de 4% şcolilor şi
bisericii din Braşov. Această propunere făcută de şeful liberal părea să fie o modalitate de rezolvare a chestiunii respective. Lahovari a adăugat însă că dacă Sturdza
„n-ar fi stricat, n-ar fi fost nevoit să se silească în urmă să dreagă”.
După ce Lahovari a devenit ministru de externe s-a străduit să dovedească pe
bază de documente provenite încă de la Aron Vodă din 1594, că biserica posedase
moşii şi alte privilegii peste munţi, care îi fuseseră mai apoi luate, iar sumele ce îi
fuseseră acordate prin vot de adunările Moldovei şi Ţării Româneşti în 1860 şi apoi
de Parlamentul României în 1875 nu erau decât compensaţii pentru drepturile sale
străvechi. Această rentă fusese votată cu ştirea guvernului de dincolo de munţi şi ea
nu putea fi anulată de legea din 1883, care nu putea desfiinţa un drept deja câştigat,
pe baza principiului neretroactivităţii legilor. Guvernul maghiar fusese convins astfel
că prin aceasta nu se încălca legea din 1883 şi în urma negocierilor se decisese
capitalizarea rentei. Înţelegerea la care se ajunsese era diferită de cea propusă de
Sturdza, banii urmând să fie depuşi la casa de depuneri şi consemnaţiuni din
Budapesta, unde aveau să constituie o fundaţie perpetuă. Statul maghiar garanta că
această fundaţie va folosi pentru totdeauna numai la întreţinerea şcolii reale şi a
gimnaziului greco-ortodox român din Braşov. Lahovari a declarat apoi că aceasta a
fost soluţia la care s-a putut ajunge în urma negocierilor şi, deşi unii deputaţi s-au
declarat nemulţumiţi de ea, el e satisfăcut de faptul că soluţia a fost acceptată atât de
biserica „Sfântul Nicolae” şi reprezentanţii ei, cât şi de mitropolitul Meţianu.
Adoptarea soluţiei se făcuse printr-un schimb de note între cele două părţi,
modalitate acceptată pentru reglementarea diferendelor dintre două ţări, în cadrul
căreia o parte trimite o notă în care detaliază înţelegerea la care s-a ajuns, iar cealaltă
răspunde identic, enumerând aceleaşi puncte. Potrivit prevederilor celor două note,
dreptul de control al statului maghiar, despre care s-a vorbit, nu consta decât în
justificarea de către preşedintele comitetului bisericii „Sfântul Nicolae” a faptului că
banii se folosesc doar pentru şcoli. Statul maghiar garanta însă inviolabilitatea fundaţiei. E drept că guvernul român luase act de declaraţia guvernului maghiar că nu va
admite subvenţionarea vreunei alte şcoli sau biserici din Ungaria de către România,
dar dacă nu s-ar fi acceptat această prevedere s-ar fi cerut nerespectarea legii ungare
din 1883, ceea ce era imposibil. Această soluţie oferea tot atât de multe garanţii cât şi
cea propusă de Sturdza, important fiind nu ceea ce ceri, ci ce poţi obţine.
În final ministrul de externe l-a atacat din nou pe şeful liberal, spunând că el
vede „o revanşă a justiţiei eterne” în faptul că, deşi se străduise, nu Sturdza reuşise să
rezolve problema, dat fiind că el fusese cel ce o declanşase, prin discursul de la sala
„Orfeu”58.
Take Ionescu, în acel moment ministru de finanţe, a ţinut şi el să-şi spună
cuvântul. După ce i-a lăudat pe antevorbitorii din partidul său, Delavrancea şi
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Lahovari, a făcut un istoric al ajutoarelor votate de Parlamentul de la Bucureşti
pentru biserica „Sfântul Nicolae” începând cu anul 1860. A arătat că acestea au fost
plătite până în 1895, în 1869-1874 chiar prin intermediul consulatului Austriei la
Bucureşti. Ele au fost întrerupte în 1895 de guvernul liberal, înainte de a i se solicita
acest lucru de către cel maghiar şi fără a preveni oficial biserica „Sfântul Nicolae”.
Abia după ce el, Take Ionescu, a făcut o interpelare în Parlament pe 28 aprilie 1898,
a făcut şi guvernul D.A. Sturdza o propunere de rezolvare a problemei, în noiembrie
1898.
Interpelarea fusese formulată în condiţiile în care şcolile braşovene primiseră
un ordin ministerial prin care acestea erau ameninţate cu închiderea. Li se promitea
însă clemenţă dacă ar fi cerut ajutor de la statul ungar, păstrându-se „limba română
ca limbă de propunere şi caracterul confesional al şcolilor”. Dar aceasta ar fi
însemnat că ministrul ar fi avut posibilitatea să numească personal didactic în
respectivele şcoli. Şcolile se găseau într-o situaţie materială precară, fiindcă nu
primiseră anuităţile din partea statului român în anii precedenţi, iar de trei ani
liberalii nu făceau nimic pentru a le rezolva problema. De aceea a făcut el interpelarea respectivă. Cât despre soluţia la care s-a ajuns, ea este avantajoasă pentru şcoli,
fiindcă existenţa lor este recunoscută pentru vecie într-un act internaţional, pe care
statul maghiar este obligat să-l respecte, fără ca acest acord să-i dea un drept de
control. Într-adevăr, ar fi fost preferabil ca banii să fi fost daţi direct bisericii „Sfântul
Nicolae”, dar liberalii n-au ştiut să negocieze. Ei chiar au stârnit suspiciuni mai
înainte, când au cerut schimbări în componenţa personalului didactic şi a eforiei
şcolii, în schimbul plăţii banilor, sugerând că încearcă să influenţeze conducerea unei
şcoli de pe teritoriul Ungariei, ceea ce era inacceptabil pentru guvernul maghiar. Cât
despre soluţia găsită, ea este bună, pentru că a fost acceptată de comitetul parohial al
bisericii „Sfântul Nicolae”, care a cerut închiderea procesului prin care dăduse în
judecată statul român pentru a cere plata rentei. În plus, această soluţie păstrează
demnitatea ambelor părţi.
În ultima parte a discursului Take Ionescu a respins acuzaţia că Partidul
Conservator ar fi „speculat cu cestiunea naţională”. El îl acuză pe D.A. Sturdza că ar
fi vinovat de acest păcat, prin aducerea chestiunii românilor din Transilvania în Senat
cu şapte ani înainte, când a cerut ca statul român să medieze între românii din
Ungaria şi statul maghiar, deşi ştia că aceasta nu se poate, alimentând speranţe
deşarte în rândul tineretului, pe care mai apoi l-a deziluzionat prin retractarea sa. Iar
aceasta Sturdza a făcut-o, zice Take Ionescu, din „nestăpânita râvnă de a fi la putere
cu orice preţ, chiar dacă ar fi să calce peste tot ce are un neam mai respectabil şi mai
frumos”59.
După discursul lui Take Ionescu proiectul de lege a fost adoptat cu o largă
majoritate60.
Dezbaterea în Senat a proiectului de lege a început la 10 februarie 1900.
Primul care a vorbit a fost liberalul P.S. Aurelian. El a reproşat guvernului faptul că
nu a desluşit mai bine tratativele diplomatice prin publicarea unei Cărţi Verzi. A mai
59
60

D.A.D., şedinţa din 29 ianuarie 1900: 501-505.
D.A.D., şedinţa din 29 ianuarie 1900: 505.

151

spus că nu crede că felul în care s-a rezolvat chestiunea, printr-un schimb de note
diplomatice, e suficient, fiindcă sunt „tratate, sunt legi care se înlătură, necum notele
diplomatice”61.
Aurelian a făcut apoi un scurt istoric al chestiunii şcolilor braşovene. A spus,
printre altele, că deşi Sturdza propusese în 1898 remiterea capitalului mitropolitului
ortodox, un ziar conservator publicase un memoriu pe care pretinsese că Sturdza l-ar
fi trimis la Viena, memoriu care prevedea o soluţie identică cu cea la care ajunsese
mai apoi guvernul conservator. În 1898 ziarul respectiv îl acuza pe Sturdza că a
acceptat să dea banii guvernului maghiar, pentru ca acesta să-i trimită şcolilor
braşovene, care astfel ar fi urmat să fie maghiarizate „cu rentele Statului român”.
Într-un alt articol ziarul pretindea că prin această soluţie ungurii urmăresc doar să
oprească plata rentei ori să o confişte cu primul prilej şi îl acuza din nou pe Sturdza,
scriind: „Trebuie să fii trădător de interese naţionale pentru a nu înţelege acest lucru”.
Cum soluţia la care a ajuns guvernul conservator e identică cu cea socotită trădare a
intereselor naţionale de către ziar, Aurelian a conchis că acuza adusă lui Sturdza este
un mare neadevăr62.
Senatorul liberal nu era de acord nici cu angajamentul luat de statul român de a
nu mai da ajutoare altor şcoli din Transilvania, fiindcă acestea se dădeau chiar şi
atunci când în Ungaria era absolutism şi ar fi fost mult mai uşor să fie împiedicate. În
plus, acesta însemna că liderii maghiari nu se încred în faptul că România respectă
legile altor state, ceea ce aduce atingere „prestigiului regatului român”. Iar soluţia la
care s-a ajuns, ca banii să fie daţi guvernului maghiar, nu direct bisericii, care era
proprietara lor de drept, e nesatisfăcătoare şi a fost dezaprobată de mai mulţi fruntaşi
români din Ardeal, între care doctorul Raţiu sau Partenie Cosma. Cel din urmă a
declarat că prin depunerea banilor la banca din Budapesta „se vatămă autonomia
bisericii noastre, garantată prin Statutul nostru organic.” Potrivit acestui statut, şcolile
şi bisericile româneşti nu trebuie să se pună direct în legătură cu guvernul maghiar, ci
prin intermediul mitropolitului. Prin plata către şcoli a ajutorului financiar de către
guvernul maghiar această autonomie ar fi încălcată63.
Lui Aurelian îi răspunde ministrul de externe, Ion Lahovari.
Acesta spune că nu era necesară publicarea unei Cărţi Verzi pentru desluşirea
tratativelor diplomatice, pentru că sunt puţine documente şi majoritatea sunt deja
cunoscute. În ce priveşte neîncrederea senatorului liberal cu privire la modalitatea de
încheiere a înţelegerii dintre cele două state, ea dovedeşte că marele economist nu
cunoaşte „ce sunt relaţiunile internaţionale”. Numai problemele importante, referitoare la pace, alianţe sau comerţ între state se reglementează prin tratate sau
convenţii ratificate de parlamente. Restul problemelor se rezolvă printr-un schimb de
note, care nu trebuie aprobate de parlamente decât dacă e necesară vreo cheltuială,
caz în care se propune adoptarea unei legi „de credit”. Dacă nu este implicată vreo
cheltuială, nu e necesară nici o lege, dar problema poate fi dezbătută în urma unei
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interpelări adresate guvernului, aşa cum s-a întâmplat la Budapesta, unde Parlamentul
s-a declarat mulţumit de explicaţiile oferite de guvern64.
În ce priveşte altă observaţie făcută de Aurelian, că propunerea lui Sturdza din
noiembrie 1898 era mai favorabilă decât înţelegerea la care s-a ajuns, aceasta a fost
negociată, iar într-o negociere fiecare parte cedează din propunerea maximală
iniţială, ca să se poată ajunge la un compromis. Nu există nici un document care să
dovedească faptul că lui Sturdza i s-a făcut vreo contrapropunere mai favorabilă până
la plecarea sa de la guvernare65.
Acuza lui Aurelian, că prin angajamentul luat de a nu subvenţiona alte şcoli,
guvernul conservator a renunţat la nişte drepturi străvechi prin care domnitorii şi
boierii înzestrau bisericile şi mănăstirile din străinătate, inclusiv din Ardeal, nu se
susţine. Un astfel de drept nu a existat niciodată, instituţiile din altă ţară nu pot fi
subvenţionate prin încălcarea legilor acelei ţări. Chiar Sturdza s-a străduit să
demonstreze că banii daţi şcolilor braşovene nu erau o subvenţie, ci o despăgubire. El
a întrerupt plata către şcolile braşovene imediat după ce ministrul Austro-Ungariei la
Bucureşti i-a adus la cunoştinţă prevederile legii ungare din 1883. Cum poate acum
el, prin reprezentantul său, să învinuiască guvernul conservator pentru faptul că a luat
act de declaraţia guvernului ungar şi pentru că a zis că nu doreşte să încalce legile
altei ţări?
Cât despre învinuirea potrivit căreia conservatorii au făcut din problema
şcolilor braşovene o armă politică şi au folosit cuvântul „trădare”, ea trebuie adresată
lui Sturdza. El a fost primul care a făcut aceasta prin discursul de la „Orfeu” în care
l-a acuzat în mod nedrept de trădare pe ministrul de externe de atunci, Alexandru
Lahovari, frate cu Ion Lahovari, iar apoi nu a făcut nici el ceea ce ceruse ministrului,
ci şi-a cerut scuze.
Ion Lahovari îşi încheie discursul declarând că e mulţumit de ceea ce a făcut,
fiindcă în înţelegerea la care s-a ajuns cu Austro-Ungaria se prevede că întregul
capital pentru şcoli va rămâne neatins pentru „veşnicie”. Astfel, acestor şcoli, în care
el speră că în viitor se va forma vreun geniu care să ducă numele neamului românesc
în întreaga lume, le este asigurată existenţa pentru totdeauna66.
Conservatorul Th. Văcărescu pune în antiteză atitudinea şi acţiunile guvernelor
conservatoare în problema românilor ardeleni cu atitudinea şi acţiunile lui D.A.
Sturdza. Guvernele conservatoare din anii 1888-1895 au permis sprijinirea acţiunilor
românilor de peste munţi prin manifestaţii şi articole de presă, fără a expulza vreun
ardelean, dar au avut o atitudine corectă faţă de Austro-Ungaria, pe care a
recunoscut-o şi ministrul de externe Kálnoky. Sturdza, în schimb, a expulzat în 1885
şase ziarişti ardeleni, apoi s-a folosit de problema românilor ardeleni pentru a ajunge
la putere. El a denunţat public în discursul de la sala „Orfeu” „cui, cum, când, ce fel
s-au distribuit banii de guvernul conservator, la cine s-au dat, cu ce formă s-au dat,
prin cine s-au dat”, expunându-i pe cei ce primiseră banii la represalii, faptă
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prevăzută de Codul Penal la articolul 75: „Oricine, prin acte neaprobate de guvern va
expune pe români la represalie, se va pedepsi cu detenţiunea”. După ajungerea la
guvernare Sturdza a rostit scuzele de la Iaşi, folosind un text „impus de însuşi contele
Welsersheimb, reprezentatul Austro-Ungariei în Bucureşti”, a acordat o decoraţie
procurorului din procesul memorandiştilor, Jeszenszky, i-a defăimat pe memorandiştii care au refuzat propunerea sa, de a se refugia peste munţi, preferând să meargă
la închisoare, şi a suprimat plata rentei către şcolile braşovene înainte ca autorităţile
maghiare să-i ceară oficial acest lucru. Cât despre faptul, susţinut de partizanii lui
Sturdza, că soluţia indicată de acesta pentru rezolvarea problemei şcolilor din Braşov
ar fi fost mai bună decât cea la care a ajuns guvernul conservator, acesta nu se poate
susţine, pentru că nu tot ceea ce se cere în tratative se poate şi obţine. Înţelegerea la
care a ajuns guvernul conservator e corectă, pentru că destinatarii banilor au
acceptat-o. Merită felicitaţi cei ce au contribuit la acest proiect, precum miniştrii
Gheorghe Grigore Cantacuzino, Ion Lahovari şi Take Ionescu67.
Liberalul Ilariu Isvoranu încearcă să-l apere pe Sturdza. El spune că acuzaţia
ce i se face acestuia, că ar fi încetat plata subvenţiilor către şcolile din Braşov înainte
să i se ceară aceasta de către guvernul ungar, e falsă, pentru că se bazează pe citarea
incompletă a unui raport al baronului Aehrenthal. În acelaşi document se afirmă că
un astfel de demers a avut loc şi că Sturdza a afirmat că banii trimişi nu sunt o
subvenţie, ci „o rentă dată în urma secularizării bunurilor ce se dăduse cu timpul de
principii şi de guvernele respective ale Principatelor”, deschizând astfel calea către
rezolvarea chestiunii. Deşi conservatorii îl acuză pe Sturdza de trădare, fiindcă nu
mai plătit renta, nici ei nu au plătit-o când au ajuns la putere. Iar înţelegerea pe care a
încheiat-o guvernul conservator e dezavantajoasă, pentru că recunoaşte dreptul
statului ungar de a supraveghea şcolile braşovene şi fiindcă prevede că banii se dau
doar către şcoala reală şi gimnaziu, nu şi către şcoala comercială din Braşov68.
Take Ionescu ia şi el cuvântul pentru a-l ataca pe D.A. Sturdza, susţinând că
acesta s-a compromis total prin acţiunile sale şi, chiar dacă ar mai putea ajunge primministru, ţara nu va mai avea niciodată încredere într-un guvern condus de şeful
liberal. Ministrul de finanţe face un istoric al acţiunilor lui Sturdza în problema
românilor ardeleni, începând cu discursul său din Senat din 1893, în care susţinuse că
guvernul României trebuie să medieze între aceştia şi guvernul Ungariei, deşi ştia că
e imposibil. Ionescu invocă şi discursul de la sala „Orfeu” din 1894, despre care
spune că i-a determinat pe guvernanţii maghiari să ia măsuri împotriva ajutorării cu
bani de către guvernul român a românilor din Transilvania. Iar ca prim-ministru
Sturdza nu a încetat doar plata banilor către persoane particulare, pe care o denunţase
drept „cumpărare de suflete”, ci şi cea a rentei către şcolile braşovene. Conservatorii
n-au mai putut plăti renta nici ei în 1899, pentru că deja în 1898 biserica „Sfântul
Nicolae” primise ordin de la guvernul maghiar să nu mai primească bani din
România. Cât despre soluţia de rezolvare a problemei pe care au propus-o liberalii,
deşi frumoasă, n-avea nici o şansă de a fi obţinută. Soluţia găsită e una acceptabilă,
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deşi unii fruntaşi transilvăneni, precum Partenie Cosma sau Raţiu se arată nemulţumiţi de ea. Dar ei nu se pot declara mulţumiţi de această înţelegere, pentru că sunt
în opoziţie cu guvernul maghiar. În ce priveşte şcoala comercială din Braşov, aceasta
nu e în pericol de desfiinţare, fiindcă biserica „Sfântul Nicolae” o poate întreţine, are
venituri proprii de 8.000 de lei, pe lângă cei 38.500 de lei pe care îi va primi de la
statul român, care vor fi întrebuinţaţi pentru şcoala reală şi gimnazii69.
După discursul lui Take Ionescu, legea este votată şi în Senat70, iar înţelegerea
dintre România şi Austro-Ungaria este astfel aprobată şi de Parlament.
La capătul prezentării acestor dezbateri putem spune că ele s-au transformat
într-o adevărată confruntare a pledoariilor pro şi contra acţiunilor întreprinse de D.A.
Sturdza în privinţa mişcării naţionale a românilor din Transilvania, în condiţiile în
care acesta nu reuşise să obţină un mandat de parlamentar la ultimele alegeri, iar
discuţiile aveau loc în absenţa sa.
Conservatorii l-au numit trădător, i-au reproşat că prin acţiunile sale, precum
discursul din 1893 din Senat şi cel din 1894 de la sala „Orfeu”, el introdusese
chestiunea românilor din Transilvania în lupta dintre partide şi că astfel tot el fusese
cel ce atrăsese atenţia guvernului ungar asupra subvenţionării şcolilor din Braşov.
Liberalii au încercat să-l apere, susţinând că Sturdza nu denunţase finanţarea şcolilor
din Braşov, pe care guvernanţii maghiari o cunoşteau deja, ci „cumpărarea de suflete”,
adică recrutarea de partizani printre românii de peste munţi de către conservatori prin
folosirea banilor publici. Tot liberalii au arătat că Sturdza a găsit soluţia pentru
finanţarea şcolilor de la Braşov, susţinând că aceasta nu reprezintă o subvenţie, ci o
rentă, despăgubire pentru bunurile pe care biserica „Sfântul Nicolae” le posedase în
România, dar îi fuseseră confiscate. Liberalii îi acuzaseră şi ei pe conservatori că
folosiseră informaţii false ori trunchiate pentru a-l ataca pe Sturdza şi că nu fuseseră
capabili să obţină o înţelegere mai favorabilă cu Austro-Ungaria în problema şcolilor
braşovene.
Concluzionând, se poate spune că, din păcate, ambele partide s-au folosit de
problema naţională, cu precădere de aceea a finanţării şcolilor din Braşov, pentru a se
ataca reciproc. Iar D.A. Sturdza, fără a fi un trădător, ci doar un om politic lipsit de
scrupule în dorinţa de a ajunge la putere, a fost primul care a recurs la acest mijloc. E
adevărat că el a găsit şi soluţia pentru reglementarea finanţării şcolilor braşovene de
către statul român, problemă care s-ar fi putut declanşa mai devreme sau mai târziu şi
fără denunţarea ei în discursurile sale. Dar implicarea politicienilor din România în
acest fel în problemele românilor din Ardeal a avut efecte nedorite. Nu numai că a
creat pericolul închiderii şcolilor braşovene, dar a dus şi la neînţelegeri între românii
transilvăneni, a căror luptă pentru drepturi naţionale a avut astfel de suferit. În ciuda
culturii şi talentului oratoric mult superioare celor ale majorităţii politicienilor
actuali, oamenii politici români de la cumpăna secolelor XIX-XX s-au remarcat şi ei
prin practici politicianiste regretabile.
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NICOLAI GRĂMADĂ ŞI ŞCOALA ROMÂNĂ
DE LA ROMA
Tatiana MATEI
NICOLAI GRĂMADĂ AND THE ROMANIAN SCHOOL
FROM ROME
(Abstract)
Nicolai Grămadă is the Bucovina historian from Chernivtsi who completes his
intellectual training in two of the most important European cultural centers, in which
the Romanian Academy founded two Romanian schools, Paris and Rome. Access to
the two schools was provided to the most deserving graduates of letters, history and
architecture. Nicolai Grămadă was one of the only 7% beneficiaries of the
approximately 130 graduates of these institutions in the interwar period, who came
from Chernivtsi. The works published by Nicolai Grămadă reflect the influence of the
two schools. Nicolai Grămadă spent his time intensively researching inscriptions in
Italian museums and libraries, but also established collaborative relationships with
his Romanian colleagues from other university centers.
Keywords: XXth century; Romanian School in Rome; post-graduate studies;
Chernivtsi; Nicolai Grămadă.
La sfârşitul secolului al XIX-lea (1 martie 1892), în localitatea Zahareşti de
lângă oraşul Suceava, localitatea ce făcea parte atunci din provincia austro-ungară
Bucovina, se năştea într-o familie de ţărani români Nicolai Grămadă. După ce a
urmat şcoala de două clase din localitate, Nicolai Grămadă îşi continuă studiile la
Liceul greco-oriental din Suceava, singurul în care se studia în limba română. La
Suceava Nicolai Grămadă are parte de profesori ca Ion Nistor şi Simion Florea
Marian, profesori pe care-i va reîntâlni la Universitatea din Cernăuţi, acolo unde va
studia după absolvirea liceului (1912). Din acest an urmează cursurile Facultăţii de
Filosofie şi Litere a amintitei universităţi, timp de 6 semestre şi alte 2 semestre la
Viena. Dintre profesorii cu care Nicolai Grămadă a studiat la Cernăuţi şi care va
exercita o benefică influenţă asupra sa, îl amintim pe Sextil Puşcariu.
Izbucnirea primului război mondial avea să-l găsească pe Nicolai Grămadă la
Viena, acolo de unde va fi înrolat, alături de alţi studenţi români din Bucovina şi
Transilvania, şi trimis pe frontul din Galiţia. Autorităţile austro-ungare le spuneau
permanent studenţilor români că neutralitatea României se va încheia cu intrarea în
război alături de Puterile Centrale. Când România a intrat în război de partea
Antantei, mulţi studenţi bucovineni, printre care şi Nicolai Grămadă au trecut în
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România, înrolându-se voluntari. Nicolai Grămadă a luptat până la eliberarea tuturor
teritoriilor româneşti în 1919, având la sfârşitul războiului gradul de locotenent. Tot
în 1919, Nicolai Grămadă îşi susţine examenele finale în limbile română şi latină la
Universitatea din Cernăuţi.
Dorindu-şi o carieră universitară, Nicolai Grămadă, şi-a continuat studiile
făcând o serie de specializări la Viena (1921/1922), Leipzig (1922/1923), Paris
(1923/1924) şi Roma (1925/1926), la ultimele două fiind recomandat de Sextil
Puşcariu. Aceste specializări au contribuit la conturarea unei cariere complexe pe
care şi-o va construi Nicolai Grămadă în perioada interbelică şi primii ani ai celei
postbelice, devenind cel mai bun specialist român în ştiinţele auxiliare ale istoriei1.
Nicolai Grămadă, va deveni, în urma susţinerii examenului de docenţă din
19282 coferenţiar de ştiinţe auxiliare ale istoriei la Universitatea din Cernăuţi iar din
1935 intră şi în lumea muzeografilor, mai întâi ca secretar general al Muzeului
„Regele Carol al II-lea” şi din 1941 (după revenirea în Cernăuţi din evacuarea de la
Iaşi), director al Muzeului Bucovinei (noua denumire a fostului muzeu „Regele Carol
al II-lea”). Cariera lui Nicolai Grămadă, pe lângă activitatea didactică (întreruptă
doar de cea de a doua evacuare din perioada 1944/1945 la Râmnicu Vâlcea) a mai
însemnat implicare în organizarea Arhivelor de la Suceava în perioada 1947-1948,
precum şi o intensă activitate de cercetare materializată în studii şi lucrări de istorie,
publicate în cea mai mare parte în revista ,,Codrul Cosminului” din Cernăuţi (19241939) şi Anuarul Muzeului Bucovinei (1943).
Personalitatea lui Nicolai Grămadă a fost trecută în umbră după pensionarea
din 1952 şi mai ales după moartea acestuia survenită în 1961, unul dintre motive
fiind acela că opera sa (cel puţin cea incepând cu 1935), aducea in discuţie teme de
istorie regională, îndeosebi de istorie a Bucovinei, nume care devenise sensibil după
ocuparea părţii de nord a acestei provincii de către URSS (1944) şi instalarea la
Bucureşti după 1945 a unui regim bolşevic. După 1990, istoria regională începe să
capete o importanţă tot mai mare între preocupările istoricilor şi lingviştilor şi printr-o
iniţiativă a Academiei Române este înfiinţat Institutul Naţional „Bucovina” prin
intermediul căruia, datorită lui Vladimir Trebici, a văzut lumina tiparului lucrarea lui
Nicolai Grămadă Studii şi articole de toponimie bucovineană, publicată sub titlul
Toponimia minoră a Bucovinei, în 1996 la Editura Anima, după mai bine de 50 de
ani de la încercarea autorului ei de a o publica. Preocupările pentru reliefarea
aspectelor de viaţă economică, politică, socială şi culturală a Bucovinei, au dus
inevitabil la citarea in studiile publicate de numeroşi istorici în revista „Analele
Bucovinei” a lui Nicolai Grămadă. Istorici precum Mihai Iacobescu3, Harieta
Mareci-Sabol4, Mihai Lazăr5, Mugur Andronic6, Mihai Ştefan Ceauşu7 şi mulţi alţii,
1
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au publicat lucrări şi studii de istorie a Bucovinei utilizând ca material bibliografic
lucrările sale. Au existat însă şi contestatari ai ipotezelor propuse de el în ce priveşte
localizarea Vicinei (la Isalcea, în judeţul Tulcea), aşa cum a fost cazul lui Petre
Diaconu8 sau pur şi simplu enumerarea celor care au abordat subiectul, cu menţionarea
numelui Nicolai Grămadă, fără localizarea sa, acesta fiind cazul Silviei Barcaru9.
Stilul de muncă riguros, bazat pe documente, cu care este asociat numele lui
Nicolai Grămadă, se datorează în mare parte formării sale intelectuale, îndeosebi
specializării sale în cadrul Şcolii Române din Roma, pe care o menţionează de mai
multe ori. Deşi nu era chiar un proaspăt absolvent, Nicolai Grămadă l-a impresionat
pe Sextil Puşcariu, care l-a propus pe listele celor două instituţii academice din Paris
şi Roma, a căror influenţă se observă în lucrările publicate de Nicolai Grămadă în
perioada 1924-1935.
La începutul secolului XX, Nicolae Iorga a propus înfiinţarea unei Şcoli
Academice la Roma, iniţiativă care nu a putut fi concretizată din pricina declanşării
Primului Război Mondial ce a zguduit Europa. După realizarea Marii Uniri din 1918,
la presiunea lui Nicolae Iorga asupra Academiei Române pentru ca această scoală să
aibă un caracter umanist, şi cu concursul lui Vasile Pârvan, s-au pus bazele acestei
instituţii, care şi-a deschis porţile în noiembrie 1922 într-un spaţiu închiriat din strada
Emilio del Cavalieri nr. 11. Pe frontispiciul clădirii în care a funcţionat această
instituţie este gravată această inscripţie: „Populus daco-romanus hanc sedem in Urbe
Aeterna litteris et artibus faciendam curavit”10 – „Poporul daco-roman a construit
acest lăcaş în Cetatea Eternă în folosul literelor şi artelor”. Obligaţia celor care erau
membri ai Şcolii Române din Roma era de a face cunoscută istoria poporului român,
prin conferinţe, publicaţii sau alte manifestări culturale, deci o promovare a istoriei
statului unitar proaspăt constituit şi de care Europa nu prea avea multe informaţii. Un
alt obiectiv al şcolii era de strângere a relaţiilor cu celelalte state latine: Italia şi
Franţa şi chiar cu Grecia(deşi nu făcea parte din lumea latină dar includea domeniul
de interes al istoriografiei româneşti – civilizaţiile mediteraneene). La rândul lor, o
serie de cercetători şi oameni de ştiinţă din cele două ţări (aşa cum a fost cazul lui
Emmanuel de Martonne), au venit în România, contribuind la dezvoltarea învăţământului românesc. Nu doar românii au înfiinţat o şcoală la Roma, ci şi francezii,
germanii, austriecii şi chiar americanii.
Nicolai Grămadă a fost foarte apreciat de profesorul şi mentorul său Sextil
Puşcariu care l-a recomandat pentru specializări în centrele universitare europene,
încă din iulie 1919: ,,Domnul Nicolai Grămadă e unul dintre tinerii noştri bucovineni, care merită tot sprijinul moral şi material. Talentat, muncitor şi cu râvnă de
învăţătură, nu mă îndoiesc că, trimis în străinătate pentru completarea studiilor şi
specializare, va face ispravă şi va deveni un filolog excelent”11. De altfel chiar Sextil
Puşcariu este cel care-l trece pe lista celor care urmau să reprezinte centrul universitar Cernăuţi la Roma. Nicolai Grămadă a confirmat aşteptările mentorului său şi
8
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prin parcursul său profesional a demonstrat că marele filolog nu s-a înşelat în privinţa
potenţialului său. Exista în epocă o adevărată practică a specializării celor mai buni şi
promiţători absolvenţi în centre universitare europene. Aşa a apărut generaţia celor
mai buni istorici, filologi, arhivişti, muzeografi şi arhitecţi ai României interbelice şi
postbelice.
Bursieri ai statului român în urma unor concursuri susţinute sau a recomandărilor din partea universităţilor, membrii Şcolii Române din Roma primeau scrisori
de recomandare către arhive, muzee, ca să le permită acestora să studieze inscripţii,
manuscrise şi documente rare din partea Academiei Române.
O astfel de scrisoare de certificare a specializării şi cercetării ştiinţifice, a
primit şi Nicolai Grămadă la 3 noiembrie 192512. El este unul din cei doar 7%
beneficiari ai specializării de la Roma care proveneau din Cernăuţi, faţă de celelalte
centre universitare din ţară care erau mult mai bine reprezentate: 36% din Bucureşti,
22% din Cluj şi 17% din Iaşi13.
În perioada 1925-1926, pe care o petrece în Italia ca membru al Şcolii Române
din Roma, Nicolai Grămadă a fost coleg cu alţi istorici, filologi, arhivişti sau
muzeografi din celelalte centre universitare româneşti precum Constantin Balmuş
(Iaşi), Nicolae Buta (Cluj), George Călinescu (Bucureşti), Constantin Daicoviciu
(Cluj), Grigore Florescu (Bucureşti), Ion Anton Popescu, arhitect (Bucureşti), Anton
Mesrobeanu (Iaşi), Horea Teodoru, Virginia Vasiliu (Iaşi), Ecaterina Vulpe
(Bucureşti) şi Radu Vulpe (Bucureşti), fiecare centru având posibilitatea trimiterii
simultate a maximum trei licenţiaţi (câte unul pentru secţiunile istorie, filologie şi
arhitectură). Pentru şederea în Roma, Nicolai Grămadă a primit Sogiorno degli
Stranieri in Italia 14, în care este menţionat faptul că era însoţit de o persoană mai
mică de 16 ani, posibil nepotul de frate – Ilie Grămadă (viitorul profesor de istorie
medie al Universităţii şi director al teatrului Vasile Alecsandri din Iaşi).
Membrii Şcolii din Roma primeau acces liber în muzeele şi bibliotecile din
Roma, inclusiv în Biblioteca din Vatican ceea ce presupunea intrarea în universul
cunoaşterii lumii. Pentru nişte tineri veniţi din România, fie ei şi licenţiaţi, era un salt
uriaş.
Finalizarea studiilor membrilor Şcolii din Roma aveau presupunea întocmirea
unei lucrări din domeniul de cercetare urmat care, după examinarea ei de către
directorul instituţiei, era dată spre tipărire uneia din cele două publicaţii înfiinţate în
cadrul Şcolii de la Roma: „Ephemeris Dacoromana” şi „Diplomatarium Italicum”15.
„Ephemeris Dacoromana”, a apărut cu primul număr în 1923 şi conţinea studii
de istorie, arheologie, istoria artei şi arhitectură, filologie clasică şi modernă, istoria
literaturii, semnate de membrii Şcolii. Până în 1945 s-au publicat zece volume ale
acestui anuar, în timp ce „Diplomatarium Italicum”, a apărut în 1925 şi prezenta
colecţii de documente privind istoria şi cultura românilor adunate din bibliotecile şi din
arhivele italiene. Din această ultimă publicaţie, au apărut doar 4 volume până în 1939.
12
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Perioada petrecută la specializări, (Paris şi Roma), s-a materializat prin lucrări
care au fost publicate în ,,Codrul Cosminului” din Cernăuţi: Vicina16, Ozolimna17 şi
Studii paleografice18 şi abia în 1930 (atunci apare volumul IV al revistei), Nicolai
Grămadă publică în „Ephemeris Dacoromana” lucrarea: La Scizia Minore nelle carte
nautiche del medio evo19. Toate studiile aduc argumente arheologice, lingvistice şi
demonstrează participarea directă la cercetarea unor inscripţii şi interpretarea lor de
către autor. Lucrarea La Scizia Minore nelle carte nautiche del medio evo, a fost
scrisă în latină, aşa cum prevedea regulamentul de publicare (în italiană sau latină) ca
un bun cunoscător al acestei limbi.
Nicolai Grămadă a oferit Bibliotecii Apostolice Vaticana rezultatele studiilor
făcute materializate în lucrările Ozolimna şi Studii Paleografice, pentru care a primit
o scrisoare de mulţumire şi apreciere în ianuarie 192620. Nu doar perfecţionare a
căutat şi primit Nicolai Grămadă la Roma, ci şi cărţi pe care nu le găsea în România
şi pentru care coresponda cu Casa Libraria Editrice Italiana ,,Maglione & Strini” 21
precum şi integrarea în viaţa culturală a Romei, prin biletele22 de la Teatrul Valle pe
care le-a păstrat. Nicolai Grămadă era recunoscut atât în perioada în care a trăit în
Cernăuţi, cât şi după stabilirea sa la Iaşi ca fiind posesorul uneia dintre cele mai
valoroase şi bogate biblioteci particulare, unele dintre cărţi fiind în puţine exemplare
chiar la nivel european. O destăinuire în acest sens o face chiar el într-o scrisoare
către Pavel Ţugui spre sfârşitul vieţii când se hotărăşte să se mute la Bucureşti şi
cedează unor instituţii ieşene mare parte din volumele deţinute iar o altă parte, legată
de Bucovina i-o cedează lui Pavel Ţugui23.
Importanţa acestei specializări a fost menţionată în mai multe memorii pe care
Nicolai Grămadă a fost nevoit de-a lungul carierei sale să le adreseze diverselor
foruri atunci când cariera sa a intrat într-un blocaj.
Despre activitatea Şcolii Române din Roma, s-au scris lucrări ample, cele mai
cunoscute fiind semnate de Gheorghe Lăzărescu24 şi Veronica Ţurcuş25, lucrări în
care numele lui Nicolai Grămadă este doar menţionat, fără a i se acorda multă
atenţie. În perioada specializării la Paris şi Roma, Nicolai Grămadă era doctor în
istorie, mai urmase studii la Viena şi Leipzig dar a trecut ca un necunoscut, deşi avea
să devină cel mai bun specialist în stiinţe auxiliare ale istoriei din România în
deceniul patru al secolului XX.
Rolul Şcolii Române din Roma nu a fost doar cel de promovare a istoriei
naţionale în lumea intelectualilor europeni ci şi acela de a releva studenţilor români
16
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veniţi din toate provinciile româneşti înstrăinate perioade îndelungate, originea lor
comună şi chiar cunoaşterea reciprocă. Legăturile stabilite între membrii Şcolii de la
Roma, au facilitat ulterior interacţiunea dintre slujitorii învăţământului din
universităţile româneşti interbelice. Aşa se face că, după mulţi ani de la întâlnirea de
la Roma, Nicolai Grămadă avea să-i solicite lui George Călinescu (un alt membru al
Şcolii Române din Roma), un referat despre activitatea ştiinţifică26, necesar obţinerii
unor drepturi pecuniare. Cei doi îşi mai intersectaseră carierele la Universitatea din
Iaşi pentru o scurtă perioadă de timp.
Dacă urmărim parcursul tuturor celor care au fost membri ai Şcolii Române
din Roma, (circa 130 în toată perioada interbelică), observăm că toţi au devenit mari
istorici şi filologi în centrele universitare care i-au trimis la Roma.
În urma studiilor făcute la Paris şi Roma, Nicolai Grămadă se va întoarce la
Cernăuţi şi va intra în rândurile universitarilor. În doar câtiva ani va deveni cel mai
bine pregătit în domeniul Ştiinţelor auxiliare ale istoriei, cărora le-a dedicat întreaga
activitate didactică şi mare parte din cea de cercetare. Numărul redus de membri ai
acestei Şcoli precum şi parcursul lor ulterior, susţin ideea unei selecţii riguroase sau a
recomandării celor mai promiţători licenţiaţi ai universităţilor româneşti.
Şcoala Română din Roma a fost pentru Nicolai Grămadă un reper al pregătirii
sale şi o rampă de lansare în activitatea didactică pe care a depus-o mai mult de 20 de
ani în centrele universitare din Cernăuţi şi Iaşi.
Sub înrâurirea celor două şcoli academice din Paris şi Roma, putem grupa
lucrările publicate de Nicolai Grămadă în prima parte a vieţii şi activităţii de
cercetare. Tematica cercetată de Nicolai Grămadă conduce direct la domeniile de
interes ale celor două şcoli; în timp ce la Roma, sub directoratul lui Vasile Pârvan,
interesul major era reprezentat de latinitatea de la Dunărea de Jos, la Paris, sub
directoratul lui Nicolae Iorga, interesul era reprezentat de cercetarea documentelor
medievale. Lucrările publicate de Nicolai Grămadă, urmează fidel aceste teme de
interes peste care se va suprapune, începând cu 1935 dorinţa istoricului de a aborda şi
clarifica o serie de aspecte din istoria provinciei natale-Bucovinei. Experienţa
căpătată în vederea descifrării inscripţiilor şi documentelor îi conferă lui Nicolai
Grămadă siguranţa şi încrederea necesare reluării unor teme, precum era aceea a
localizării Vicinei, tratate anterior de mari istorici precum Nicolae Iorga şi G. I.
Brătianu, la care se adaugă şi o poziţionare în categoria ,,elitei” ce primise
specializare în leagănul latinităţii – Roma.
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DESPRE PRIMII ANI AI UNIVERSITĂŢII „OVIDIUS”
CONSTANŢA, ÎN DOCUMENTE DIN ARHIVA
PROF. UNIV. DR. GHEORGHE DUMITRAŞCU
Lavinia DUMITRAŞCU*
ABOUT THE FIRST YEARS OF THE ”OVIDIUS”
UNIVERSITY OF CONSTANŢA, IN DOCUMENTS FROM
THE ARCHIVE OF PROF. DR. GHEORGHE DUMITRAŞCU
(Abstract)
Last year, the ”Ovidius" University of Constanţa turns 30 years old. I
witnessed the struggle for its establishment and then I was its student. And that's why
I owe this institution.
In this communication I will present some unique and lesser known documents
from the first years of the University's existence. These are part of the Archive of
Prof. dr. Gheorghe Dumitraşcu, senator of Constanţa, one of the founders of the
”Ovidius” University of Constanţa.
Keywords: history of education; ”Ovidius” University of Constanţa;
Gheorghe Dumitraşcu; Adrian Rădulescu; Vasile Sârbu.

Anul trecut, Universitatea „Ovidius” din Constanţa a împlinit 30 de ani. Am
fost martoră a luptei pentru înfiinţarea sa şi, apoi, i-am fost studentă şi de aceea îi
sunt datoare. Aşa cum mă simt datoare faţă de oamenii care s-au zbătut pentru
realizarea unui centru universitar în oraşul de la malul Mării. Pentru că „după război,
mulţi viteji s-au arătat”1…
Nu intră în intenţia mea să fac un istoric al înfiinţării şi devenirii Universităţii
„Ovidius” din Constanţa, ci doar să prezint câteva documente din primii cinci ani ai
existenţei sale – 1990-1995 –, din arhiva tatălui meu, prof. univ. dr. Gheorghe
Dumitraşcu, unul dintre întemeietorii acestei instituţii de învăţământ superior.
Acestea completează documentele şi amintirile apărute deja în cele două volume ale
doctorului şi profesorului universitar Vasile Sârbu – alt ctitor al Universităţii
„Ovidius” –, Geneza Facultăţii de Medicină şi Farmacie Constanţa2, cu specială
privire la facultatea care a stat la baza Universităţii – al cărui prim volum conţine
amintiri ale autorului şi documente inedite privind înfiinţarea acestei instituţii de
*

Cercetător ştiiţific III, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa; preşedinte al filialei
Constanţa a Societăţii de Ştiinţe istorice din România. E-mail: laviniagh@yahoo.com.
1
Dincolo din discuţiile avute cu tata, au fost şi cele ale lui cu „tovarăşi de luptă” pentru înfiinţarea
Universităţii, vezi şi Sârbu, 2005: 54-56, 67, 68.
2
Sârbu, 2005.
„Studii şi articole de istorie”, vol. LXXXVIII, 2020, pp. 164-175.
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învăţământ superior. Adăugăm pentru acelaşi subiect volumele semnate de Constanţa
Călinescu şi Ioan Popişteanu care au publicat lucrările Universitatea Ovidius
Constanţa – 453 şi Ovidius Constanţa – 504, monografii ale învăţământului superior
în Constanţa, precum şi Revoluţie şi destine5 a lui Gheorghe Dumitraşcu, în care, la
capitolul Revoluţie, şi ca bătălie pentru Universitatea din Constanţa, sunt prezentate
documente inedite. Jurnalista de atunci, profesoară la Universitatea „Ovidius” mai
apoi, Aurelia Lăpuşan şi-a adunat articolele din acea perioadă în volumul Reporter
de serviciu6 şi, împreună cu Victor Ciupină¸ a publicat Ctitorii spirituale dobrogene:
Universitatea „Ovidius” din Constanţa7.
Am trăit emoţiile fiecărui moment al întoarcerii tatei acasă de la Bucureşti,
atunci când, împreună cu prefectul Constanţei, Adrian Rădulescu, şi doctorul Vasile
Sârbu, mai ales, plecaseră cu tolba plină de speranţe şi „gata de bătaie”, cum spunea
el. Şi aveau şi pentru ce să se lupte. Constanţa, unul dintre cele mai mari şi
importante oraşe ale ţării avea nevoie să depăşească nivelul unui institut, prin crearea
unei universităţi.
Cum s-a născut Universitatea „Ovidius” din Constanţa?8
După reforma învăţământului din 1948, în Constanţa, s-a înfiinţat, pe
29 noiembrie 1948, Institutul de Piscicultură. Durata studiilor era de 3 ani, iar
studenţii veneau din toate părţile ţării şi din Albania. Aceasta a funcţionat doar 5 ani,
un consilier sovietic hotărând mutarea Institutului la Galaţi9.
Abia pe 5 august 1961 s-a înfiinţat o nouă instituţie de învăţământ superior în
Constanţa: Institutul Pedagogic de 3 ani. De-a lungul timpului, au avut loc schimbări
atât în denumirea instituţiei, cât şi a facultăţilor. Astfel, în 1974, a devenit Institut
Pedagogic, pentru ca ulterior să se transforme în Institut de Învăţământ superior şi,
apoi, în Institutul de Subingineri, care, în 1989, rămăsese doar cu secţia de seral10.
Aceasta era situaţia învăţământului superior din Constanţa, în decembrie 1989: spre
desfiinţare, dar cu o solidă bază materială, cu profesori şi cu un număr mare de tineri
doritori să urmeze studii superioare.
În timpul regimului comunist, instituţiile de învăţământ superior din România
erau puţine comparativ cu numărul tinerilor interesaţi să le absolve. Marile centre
universitare ale ţării erau la Bucureşti, Iaşi şi Cluj-Napoca. Sfârşitul de an 1989 a
însemnat debuşarea spre libertate, drepturi şi, mai ales, spre speranţe. Învăţământul a
fost depolitizat, descentralizat şi, treptat, a crescut numărul de universităţi de stat, în
paralel apărând şi instituţii de învăţământ superior particulare. Astfel, mult mai mulţi
tineri au avut posibilitatea de a urma studii universitare.
3
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În acest context, încă din decembrie 1989, personalităţi ale Constanţei au
început demersurile pentru înfiinţarea unei universităţi tomitane. Oraşul avea deja o
tradiţie a învăţământului superior şi din acest motiv ideea de universitate a plecat de
la Clubul „12+1”, înfiinţat înainte de 1989 de mai mulţi intelectuali ai oraşului11.
O altă sursă consideră ca punct de plecare al iniţiativei primul grup
„ProUniversitaria”, format din profesori ai Institutului12. De-a lungul timpului
acestui proiect li se vor ralia şi alte personalităţi ale Constanţei, peste 70 000 de
locuitori ai oraşului şi constănţeni răspândiţi prin ţară, care au semnat adeziunea în
vederea înfiinţării Universităţii, precum şi de presa constănţeană13.
Astfel s-au făcut planuri de acţiune şi au început drumurile la Bucureşti. În
prim plan s-au aflat: Adrian Rădulescu – prefect/primar al Constanţei, Gheorghe
Dumitraşcu – preşedinte al Comisiei de Cultură, Culte, Învăţământ şi Presă a
Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională (CPUN) Constanţa, medicul Vasile
Sârbu, Barbu Dănescu – preşedintele Consiliului Frontului Salvării Naţionale
(CFSN) Constanţa şi Ioan Popişteanu – director al Bibliotecii Institutului de
Învăţământ Superior Constanţa.
Povestea Universităţii „Ovidius” Constanţa începe cu înfiinţarea Facultăţii de
Medicină şi Farmacie pentru care se intenţiona înscrierea candidaţilor căzuţi cu medii
mari la facutăţile de profil din ţară (Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara şi Târgu
Mureş). Cum înainte de 1989, concurenţa la aceste facultăţi era acerbă, locurile erau
puţine comparativ cu numărul foarte mare de candidaţi, şi puteai rata admiterea chiar
cu note foarte mari.
Putem vorbi despre o acţiune comună în favoarea înfiinţării unei facultăţi de
Medicină a delegaţiei de la Constanţa şi a tinerilor ce obţinuseră note mari, dar „sub
linie”, la Bucureşti, note cu care ar fi putut intra la alte facultăţi de Medicină din
România (subiectele fiind unice pe ţară). Aceştia au făcut greva foamei, sprijinind şi
astfel acţiunea delegaţiei de la Constanţa.
A fost nevoie de nenumărate drumuri ale membrilor Comitetului de iniţiativă
al înfiinţării Universităţii la instituţiile de resort de la Bucureşti, iar demersurile nu au
fost deloc uşoare.
În urma unei documentaţii solide şi a numeroaselor adrese, a insistenţelor membrilor Comitetului, pe 7 martie 1990, CPUN aprobă ridicarea Institutului de Învăţământ
Superior la rang de universitate, prin semnătura primului ministru Petre Roman.
Pe 30 martie 1990, o delegaţie, formată din Adrian Rădulescu, Gheorghe
Dumitraşcu, Vasile Sârbu, medicul Bogdan Dumitrescu şi Ioan Popişteanu, a
prezentat la ministrul Învăţământului, Mihail Şora, şi, forţând puţin nota, a obţinut nu
doar înfiinţarea Facultăţii de Medicină, ci şi a unei Facultăţii de Biologie având prim
decan pe doctorul Vasile Sârbu.
11
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Acesta a fost începutul Universităţii „Ovidius” din Constanţa.
Specialişti în diferite domenii s-au implicat, în timp, în înfiinţarea celorlalte
facultăţi ale universităţii. Între ei s-au aflat medici constănţeni, cadre didactice de la
Institutul de Învăţământ Superior, specialişti de la Muzeul de Istorie Naţională şi
Arheologie Constanţa etc. şi profesori veniţi de la Bucureşti şi din alte centre
universitare. Pe 17 aprilie 1991, noua universitate de la malul mării a primit numele
„Ovidius” şi a fost ales primul rector: Adrian Rădulescu.
Anul trecut, Universitatea „Ovidius” Constanţa a împlinit 30 de ani. În
acest timp, numărul facultăţilor a crescut, instituţia are un campus universitar,
laboratoare, cămine. Azi, la cele 17 facultăţi, cu programe de studii de licenţă,
master şi doctorat, învaţă peste 15000 de studenţi. Instituţia este recunoscută de
instituţii de acreditare naţionale şi internaţionale14. Aici s-au format mulţi dintre
specialiştii de azi şi de mâine. Aici m-am format şi eu. Consider am o datorie faţă
de această universitate şi faţă de profesorii mei. De aceea, public acest calup de
documente din arhiva tatălui meu.
Devenirea Universităţii „Ovidius” s-a realizat treptat. Cele câteva documente prezentate demonstrează momente din lupta care s-a purtat pentru fiecare
pas făcut în acest sens. Parte dintre proiecte s-au materializat (campusul universitar, de exemplu), altele nu (secţia de istorie-sociologie a Facultăţii de Litere şi
Istorie, de pildă). Dar, încercările au existat.
Documentele de mai sus, deşi disparate în timp şi ca tematică, le
completează pe cele deja publicate, aducând informaţii în plus la ceea ce deja se
cunoaşte, documentat sau transmise pe cale orală: ce şi cum s-a realizat, ce s-a
încercat să se facă şi cine a fost implicat.
Fără îndoială că, în timp, vor fi publicate şi alte mărturii documentare ale
istoriei acestei instituţii de învăţămân superior.
Anexe: Documente privind înfiinţarea Universităţii „Ovidius” din Constanţa
Nu m-am oprit la documentele deja publicate în volumele amintite, ci la unele
inedite. Acestea sunt atât documente oficiale, cât şi neoficiale, unele scrise la maşină,
altele olograf.
Anexa 1: Adresa Universităţii „Ovidius” din Constanţa privitoare la acordarea
unui spaţiu mai mare pentru desfăşurarea activităţii universitare, care să devină
„Campus universitar” (5 octombrie 1992), redirecţionată către foruri superioare cu
adnotări olografe de senatorul Gh. Dumitraşcu15.
„Domnule General, iată adresa pe care Universitatea „Ovidius” din Constanţa
a trimis-o ieri, 5 octombrie 1992, într-o manifestaţie a peste 1000 de studenţi, în
frunte cu conducerea Universităţii.

14
15

Pentru amănunte, vezi şi https://www.univ-ovidius.ro/.
Dactilogramă cu adnotări şi sublinieri olografe de Gheorghe Dumitraşcu (faţă-verso).
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UNIVERSITATEA «OVIDIUS» CONSTANŢA
Bd. Mamaia nr. 124
Nr. 3452/5 octombrie 1992
PREFECTURII CONSTANŢA
CONSILIULUI JUDEŢEAN CONSTANŢA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA
Universitatea «Ovidius» Constanţa, înfiinţată prin HGR 225/07.03.1990, are
astăzi în compunere 5 facultăţi şi un colegiu cu un total de 3400 studenţi.
Dezvoltarea dinamică a Universităţii va conduce în anul universitar 1995-1996, la un
număr de 10 facultăţi cu peste 6000 studenţi.
Suprafaţa utilă, actuală, a Universităţii este de peste 4034 mp ceea ce va
însemna un indice de suprafaţă utilă de 0,7 mp/cap de student în anul universitar
1995-1996, total insuficient, indicii actuali acceptaţi fiind de minim 7 mp/student.
Toate acestea impun construirea unor noi spaţii de învăţământ, investiţia fiind
avizată favorabil prin acordul nr. 281 din 20.03.1992 de Ministerul Economiei şi
Finanţelor şi prin Ordinul nr. 168/11.02.1992 al Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei.
Solicităm Puterii locale intervenţia hotărâtă – de urgenţă – privind punerea în
aplicare a Ordinului nr. 71 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei pentru
demararea Campusului Universitar. Considerăm că orice tergiversare în acest sens
are drept urmare devalorizarea fondurilor deja alocate cu consecinţe din cele mai
grave pentru punerea în operă a proiectului deja elaborat cu eforturi umane şi
financiare deosebite.
Revenim, de asemenea, asupra dificultăţilor insurmontabile pe care, nedeclanşarea execuţiei construcţiei, le va avea asupra întregului proces de învăţământ.
Avem convingerea că Universitatea «Ovidius» va deveni, cu sprijinul dumneavoastră, o instituţie emblemă pentru un oraş de importanţă economică, socială şi
geo-politică, cum este Constanţa pentru România.
Senatul, Corpul didactic şi studenţii Universităţii «Ovidius» Constanţa
[text olograf – L.D.] Practic, Universitatea a primit 34 hectare, vie de 30 de ani
vechime, în care urmează să construiască respectivul campus.
Anul acesta şi anul viitor avem nevoie de 1 (un hectar) pe care să pornim
construcţia
Directorul I.A.S., inginerul Linz, încurajat, se spune în judeţ, de consilierul
prezidenţial Galiu refuză să se supună acestor documente emanate de 3 ministere.
Pierdem bani şi speranţe!
În Constanţa, stare de gravă nemulţumire. Confirmaţi la fax….ordinul ce mai
înalt pentru începerea imediată a construcţiei, repet, pe numai 1 ha.
Cel târziu, această veste, miercuri, publicabilă imediat în cel mai răspândit ziar
judeţean ar avea un impact pozitiv pentru 11 octombrie.
Aştept răspuns urgent, în toate formele, la faxul sus amintit.
Cu stimă, conf. univ. dr.
Gh. Dumitraşcu,
Senator FDSN de Constanţa”.
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Anexa 2: Document-fax trimis Ministrului Învăţământului, de rectorul
Universităţii, prof. univ. dr. Dumitru Arsenie, şi de decanul Facultăţii de Medicină,
conf. univ. dr. Vasile Sârbu, care susţineau continuarea specializării Farmacie cu module
în limbi străine, dată fiind prezenţa studenţilor străini la universitatea din Constanţa.
„MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANŢA
FACULTATEA DE MEDICINĂ
DOMNULE MINISTRU16
La Universitatea Ovidius din Constanţa, Facultatea de Medicină, funcţionează
din anul 1992 specializarea Farmacie, care din anul 1994 are şi module în limba
franceză şi engleză 17.
În anul 1995 CNEAA [Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare
Acadmică- L.D.] nu a avizat funcţionarea acestei secţii. Tratativele la Ministerul
Învăţământului pentru transferul studenţilor şcolarizaţi în limbi străine nu s-a putut
materializa deoarece la alte universităţi nu există şcolarizare în alte limbi pentru
această specializare. În aceste condiţii, noi am solicitat funcţionarea acestei secţii ca
filială a UMF [Universitatea de Medicină şi Farmacie – L.D.] «Carol Davila»
Bucureşti, Ministerul Învăţământului a aprobat înfiinţarea filialei Constanţa a acestei
universităţi şi le-a repartizat pentru admitere în acest an universitar 25 locuri care să
fie şcolarizate la Constanţa, locuri ocupate prin concursul de admitere din septembrie
1995.
În această nouă situaţie au fost înmatriculaţi prin Ministerul Învăţământului şi
studenţi în anul I la cele două module în limbi străine, astfel încât în anul universitar
1995-1996 secţia Farmacie are, în cei 4 ani de studii, 60 de studenţi. Protocolul
concret de organizare şi funcţionare a filialei dintre cele două universităţi nu a primit
acceptul senatului UMF Bucureşti, ceea ce face practic imposibilă continuarea sub
această formă de filială a procesului didactic pentru studenţii de la secţia Farmacie.
De asemenea s-a încercat încheierea unui protocol cu UMF «Grigore Traian
Popa» Iaşi pentru ca specializarea Farmacie să funcţioneze ca filială a acesteia, dar
cu toate insistenţele noastre până la data de 03.11.1995 nu am primit răspuns
favorabil.
Ca urmare a acestei situaţii, vă sugerăm să aprobaţi în mod excepţional
continuarea procesului de învăţământ a secţiei de Farmacie la Universitatea Ovidius,
şi să solicitaţi CNEAA acceptarea unui nou dosar de autoevaluare în cursul acestui
an universitar, întrucât baza materială şi de cadre este deja îmbunătăţită şi urmează a
fi completată cu alte cadre universitare, proces în curs de desfăşurare.
Prof. univ. dr. ARSENIE DUMITRU

conf. univ. dr. SÂRBU VASILE”.

16

Între 1992-1996, ministrul al Învăţământului era prof. univ. dr. Liviu Maior.
Unul dintre cei care s-a zbătut cel mai mult pentru aceste module este profesorul Lucian Leon, cadru
didactic universitar, care s-a implicat şi în lupta pentru înfiinţarea Universităţii.
17
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Anexa 3: Fragment dintr-o analiză comparativă a unor universităţi de Medicină
cu limbă de predare engleză din Europa şi Facultatea de Medicină de la Universitatea
„Ovidius”, pe baza răspunsurilor date de studenţii străini într-un sondaj18.
„Universităţile cu care este comparată Facultatea de Medicină de la «Ovidius»
sunt din Ungaria – Budapesta, Pecs, Debrecen, Szeget –, Cehia – Praga (trei
universităţi), Brno, Plzen (mai sunt încă două), Slovacia – Bratislava (mai sunt încă
două) –, Germania – Göt[t]ingen (Mai sunt şi altele), Italia – Parma, Brescia (Mai
sunt!), Lituania, Ucraina, Egipt, Maroc.
Avem studenţi de la toate universităţile identificate mai sus, inclusiv din
Lituania.
Sunt veniţi prin transfer.
Iată, mai jos, observaţiile lor:
- Deşi li se preda limba ţării gazdă, studenţii se descurcă foarte greu, mai ales
cu maghiara, ceha, slovaca.
- Limba engleză vorbită de personalul de predare este, de multe ori, sub cea
vorbită la noi.
- În Ungaria Universităţile de Medicină funcţionează de aproximativ 15 ani.
- Atitudinea cadrelor didactice (din primele 4 ţări) este rigidă, distantă, rece,
necooperantă. Adesea batjocoritoare!
- Se ia mită pe scară largă, direct şi indirect.
- Studenţii veniţi la noi constată cu surpriză solicitudinea şi accesibilitatea
profesorilor noştri. Plus ospitalitatea, în general.
- Ei găsesc limba română mult mai uşoară; progresul în limbă este rapid.
- Ajunşi în anul III (clinic) studenţii trecuţi prin 4 semestre de l. română, se
descurcă optim cu pacientul.
A se compara cu situaţii din primele două ţări când se foloseşte interpret la
patul bolnavului (Şi tot se merge înainte!)
- Limba română este predată de cadrele noastre stabile, titulare, cu vechime,
experienţă, specialiste în ambele limbi.
- Prezenţa la ore este obligatorie. Asemenea celelalte activităţi de laborator, la
trei absenţe nemotivate, pe an, studentul nu este primit în examen.
- Se predă limba română clinică, exact pe limbajul şi terminologia utilizată în
dialogul pacient-doctor.
- Se pune accent masiv pe latura vorbită a limbii, fără a se neglija sensul
acesteia.
- La examene calificativele variază de la 10 până la 4. Se lasă şi restanţi pe
vară. Programul nu este unul opţional….”.

18

Documentul nu este întreg, dar îndeajuns încât să înţelegem nivelul Facultăţii de Medicină de la
Constanţa cu predare în limbi străine. Documentul nu este datat, dar, probabil, este din primii ani ai
acestei secţii, adică după 1992. Sublinierile aparţin autorului documentului.
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Anexa 4: Adresă a Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei către rectoratul
Universităţii „Ovidius” Constanţa, privind stabilirea specialităţilor la secţia IstorieArheologie a Facultăţii de Litere şi Istorie, ţinând cont de numărul mic de studenţi
(25)19.
„ROMÂNIA
MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI ŞTIINŢEI
DIRECŢIA GENERALĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR
Nr. 30598
18 mai 1992
UNIVERSITATEA «OVIDIUS» CONSTANŢA
– Rectorat –
Ca urmare a adresei dvs. nr. 1399 din 7.05.1992 vă facem cunoscut că seriile
de predare nu pot fi mai mici de 20 de studenţi, în care caz pentru seria la care vă
referiţi va fi organizată numai o singură direcţie opţională, din cele trei prevăzute în
planul de învăţământ al specializării istorie-arheologie.
Director general,
Ovidiu Ianculescu
15.05.1992
Nr. intrare univ.
[text olograf – L.D.] În anii mari (începând cu anul III) se pot admite, pe lângă
disciplinele de bază, două direcţii de aprofundare opţionale): arheologie-istorie medie
şi modernă.
Ss indescifrabil”.

Anexa 5: Raport de activitate al senatorului Gheorghe Dumitraşcu, preşedinte
al Comisiei pentru Învăţământ şi Cercetare ştiinţifică a Senatului României, în
perioada 28 decembrie 1994-26 ianuarie 199520.
„1. Prima şedinţă de catedră privind examenul de licenţă.
Au participat membrii catedrei şi şeful de catedră conf. univ. dr. Mihai Eremia.
S-au luat următoarele hotărâri:
a) S-au hotărât materiile care să constituie materia de examen;
b) S-au fixat temele esenţiale din aceste materii şi bibliografiile minimale. Toate
acestea au fost trimise la minister.
În privinţa modalităţii de susţinere a examenului Gh. Dumitraşcu, membru al
catedrei a întocmit un material pe care-l va discuta cu domnul Ministru al
Învăţământului. Lipsind acesta din ţară, nici până azi nu a fost posibilă această discuţie.
19

Într-adevăr, prima serie a Secţiei de Istorie-Arheologie a avut două specializări: Arheologie şi Istorie
medie-modernă-contemporană. Documentul, scris la maşină, are rezoluţia scrisă de mână.
20
Documentul este dactilografiat şi, la paginile pp. 2, 3, se referă la Universitatea „Ovidius” Constanţa.
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A doua şedinţă de catedră a privit perfecţionarea propunerilor noastre.
[…]
3. Întâlnire cu cadre din conducerea Universităţii «Ovidius».
Probleme legate de finanţarea campusului universitar (în afara celor 330 de
milioane, pe care Universitatea i-a primit în decembrie în urma vizitei la minister a
parlamentarilor constănţeni Tahsin Gemil şi Dumitraşcu Gheorghe).
conf. univ. dr. Gh. Dumitraşcu
Bucureşti, 26 ianuarie 1995
La prânz”.

Anexa 6: Motivaţie a rectorului Universităţii „Ovidius”, prof. univ. dr. Adrian
Rădulescu, în încercarea de a înfiinţa o secţie de Istorie-Sociologie în cadrul
Facultăţii de Litere şi Istorie21.
„RAPORT DE MOTIVE PRIVITOARE LA COMPLETAREA FACULTĂŢII
DE LITERE ŞI ISTORIE A UNIVERSITĂŢII DIN CONSTANŢA, CU SECŢIA
DE ISTORIE-SOCIOLOGIE
Caracterul extrem de dinamic al societăţii româneşti în aceste etape şi în viitor,
impune cu stringenţă crearea de cadre specializate şi în sociologie.
Din acest punct de vedere specificitatea Dobrogei presupune acest lucru cu o şi
mai mare acuitate.
Respectuos ne propunem să detaliem cele de mai sus cu următoarele:
1. Dobrogea are nevoie de serioase studii în probleme demografice în general,
în structura naţională în special.
În acest context, poate şi mai mult decât oriunde s-ar impune o contribuţie la
studierea problemelor etnice de romi şi sugerarea unor soluţii.
2. Marile probleme ale handicapaţilor şi caselor de copii şi al încadrării lor în
viaţa social-economică normală, cer personal specializat în domeniu.
3. Principalele sectoare ale economiei Dobrogei, transporturi, turism,
agricultură, au nevoie de astfel de cadre.
4. Orientarea învăţământului, înzestrarea unităţilor şcolare, inspectoratului
învăţământului, institutelor de cultură cu astfel de specialişti corespunde
acestui timp.
5. Cercetarea ştiinţifică, jurnalistică, editura în formare are deasemeni nevoie
de sociologi.
6. Solicităm cadre didactice pentru toate nivelele învăţământului.
În concluzie, sperăm că argumentele de mai sus vor contribui la obţinerea unui
aviz favorabil.
RECTOR,
Prof. univ. dr. Adrian Rădulescu”.
21

Documentul nu este datat, dar, oricum, a fost redactat între anii 1990-1992. Petenţii nu au reuşit
obţinerea înfiinţării acestei secţii.
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Anexa 7: Însemnare a lui Gh. Dumitraşcu din anul 1996, care se referă la un
moment anterior, cel în care delegaţia constănţeană obţinea semnătura pentru
înfiinţarea Facultăţii de Medicină şi pentru Facultatea de Biologie22.
„Vivat Academia!
Dintre mulţi maeştri şi meşteri ai «întreprinderii» instituţiei de sănătate care
mă are la reparat, mi-au atras atenţia nişte purtători de cutiuţe «magice», cu ajutorul
cărora aflu ce fluiditate mai are sângele meu, ţărănesc încă. Ei umblă atenţi, maşina
ticăie la un anume timp, la acela care mă înţeapă în deget, recoltează câteva bobiţe, le
aşează pe ceva lamele, cred, şi, după un minut-două declară că e «bine»”.
În timpul acesta am început să schimb mai multe gânduri cu o vorbăreaţă
«dresoare» de aparat, care a avut bunătatea să răspundă unor întrebări de naiv în
tehnică.
– Ştiţi, îmi spune la un moment dat, am terminat anul acesta facultatea la
Constanţa. Sigur, v-am văzut la universitate. La Biologie am terminat, secţia fără
frecvenţă, prima serie după Revoluţie. Sunt dintre aceia, aduşii de la Bucureşti.
Zâmbesc amintirilor de acum 6 ani şi-i spun: «Facultatea voastră a apărut într-un
chip foarte interesant. O delegaţie a CPUN Constanţa şi a Institutului Pedagogic
eram la Ministerul Învăţământului. Câştigasem «bătălia» cu IMF Bucureşti al cărui
rector spunea că e bine ca la Constanţa să se facă facultate de medicină, dar peste
câţiva ani, încolo… să fie «modernă». – N-o puteţi «moderniza» pe aceasta, de la
Bucureşti, iar nu, la Constanţa, vom face una «clasică»? Domnul Ministru Şora ne
spune că putem pleca, iar «mâine» ne trimite «hârtia». – «Eu nu plec, am spus.
Domnule Ministru, eu sunt ţăran. Eu nu plec fără «hârtie» la mână. Stau aici. E cald,
am haine groase, ţigări am, mă culc la uşa dumneavoastră!» Cred că dl. ministru,
obosit, m-a privit puţin emoţionat. Poate i-a plăcut dârzenia mea. A chemat secretara,
să facă «dl. Ianculescu» «hârtie» pentru Medicina din Constanţa». «Şi biologie, zic.»
«Cum, şi biologie, ai văzut d-ta facultate de medicină şi biologie?» «Nu, zic, e vorba
de două facultăţi, una de medicină şi una de biologie, cu secţie de zi şi fără
frecvenţă…» Era noapte, era iarnă, toţi erau obosiţi. Aşa se născuseră, la Constanţa,
facultăţile de medicină şi biologie23.
– Domnule profesor – zice interlocutoarea mea –, e prima mea zi de lucru.
Ştiţi, îmi fac masteratul la Universitatea din Bucureşti, am reuşit cu 9,70, am terminat
sesiunea cu nota 10. Celor de aici nu le vine să creadă că la Constanţa se face
«carte». Dar eu port recunoştinţă facultăţii mele de la Constanţa, profesorilor mei,
domnului decan Bavaru.
– Cam multe instituţii de învăţământ superior din Capitală ne privesc, pe cei de
la Constanţa, de sus…
22

Documentul a fost adăugat şi pentru satisfacţia pe care a simţit-o tata, văzând rezultatele luptei sale şi
a colegilor săi…Textul l-am găsit, olograf, în arhiva sa – ştiam de întâlnire – şi nu ştiu dacă a fost
publicat undeva…
23
Episodul e povestit şi de prof. univ. dr. Sârbu, 2005: 117-118.
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Peste câteva zile îi spun Domnişoarei cu cutiuţa magică despre acest articol şi
o rog să-mi spună numele: «De ce e nevoie? Reţineţi recunoştinţa mea pentru
Universitatea noastră».
Alături de o proaspătă absolventă, un bătrân profesor, omagiază Universitatea
„Ovidius” din Constanţa, la 6 ani de la înfiinţare.
conf. univ. dr.
Gh. Dumitraşcu
dr. în istorie
16 febr. 1996”.
Anexa 8: „Scrisoare către studenţii mei”, elaborată de Gh. Dumitraşcu24.

„SCRISOARE CĂTRE STUDENŢII MEI, în seara, ceţoasă,
a lui 3 noiembrie 1990, sâmbătă
Dintre sentimentele pe care omul le descoperă în existenţa lui, 3 sunt sublime:
iubirea, mila şi prietenia.
Primele două au rezerve limitate. Pe măsura timpului, se consumă. Ambele
sunt forme ale egoismului, totuşi.
Ne iubim pe noi înşine, de noi ne e milă. Şi ne lăudăm cu asta.
Prietenia e altceva. Adevărata nobleţe ţine de putinţa acestui sentiment. Sunt
mulţi, mulţi aceia care nu pot avea prieteni şi nu pot să se împrietenească. Adevăraţii
infirmi.
Fericiţi şi bogaţi cei ce cred şi cultivă prietenia.
Mi se pare că, deşi aveţi puţin timp de la începutul cursurilor, sunteţi pe
drumul cel bun.
A vă întâlni, a discuta între voi, a vă contrazice, a vă găsi afinităţi, iată
elemente-evenimente pe care le privesc cu multă simpatie.
Atâta vreme cât nu vă simţiţi obosiţi unii de alţii, cât vă căutaţi pentru a lua şi
a relua discuţii mai vechi, căutând să vă descoperiţi şi să descoperiţi, e bine.
Tocmai de aceea, în afirmaţia mea legată de „chindiile” voastre, câte vor fi
fost, n-a vrut să fie altceva decât o remarcă neutră sau glumeaţă.
Vor veni ani grei. Încercări pentru popor şi pentru indivizi. Creaţi-vă acum un
suport moral pentru cruzimea pe care vi-o va oferi viaţa, când veţi fi nevoiţi să vă
bateţi între voi pentru vreun post, când se vor naşte invidii, când veţi fi bătrâni.
Nu ştim cum veţi reacţiona atunci, dar, acum, un lucru e sigur: anul I – IstorieArheologie se constituie, încetul cu încetul, într-un grup de prieteni, de camarazi.
24

Ultimul document este unul sentimental. Tata ne-a scris, nouă, studenţilor anului I Istorie, din prima
serie a Universităţii „Ovidius”, o scrisoare în care, ca şi alţi profesori de-ai noştri, ne-a învăţat să fim
oameni şi să cultivăm prietenia. Probabil, după o discuţie privitoare la petrecerile din cămin…. Pentru
că şi asta ne-au învăţat profesorii noştri: să fim oameni, înainte de toate.
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Porniţi istoria acestei facultăţi cu o pagină curată, adiată doar de înţelegere şi
prietenie. Bravo vouă!
Vă doresc sănătate, veselie, spirit, nonşalanţă, seriozitate când e cazul…
În încercarea voastră de a vă constitui într-un grup de prieteni, socotiţi-mă şi
pe mine!
Cu de la început declarată prietenie,
profesorul vostru Gh. Dumitraşcu
conf. univ. dr.
şi, pentru puţin timp, Senator de Constanţa”.
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REZULTATE CANTITATIVE ŞI CALITATIVE ALE
IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI TEMPUS ÎN
EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST
Margareta-Gabriela NISIPEANU
QUANTITATIVE AND QUALITATIVE RESULTS OF
IMPLEMENTING THE TEMPUS PROGRAMME
IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE
(Abstract)
Launched more than 30 years ago, the TEMPUS Programme held an
important role in reforming higher education systems in the former communist
countries from Central and Eastern Europe. It facilitated cooperation and
diminished differences between member states of the European Community and
beneficiary states. However, since the graduation of these countries in the Socrates
Programme and their later European integration, the role of TEMPUS Programme
seems to be forgotten. The existing literature is limited, and in some cases, outdated.
In this framework, this article represents a step to provide an overview of the 10 year
implementation of TEMPUS in the mentioned space. This was done by analyzing the
charactersitics, results and impact of the programme.
Keywords: TEMPUS; eligible countries; university, cooperation, parnership.
Introducere
Lansat drept un program complementar PHARE, TEMPUS a fost o prezenţă
constantă la nivelul sistemelor de învăţământ superior din Europa Centrală şi de Est
pe întreaga perioadă a anilor 1990. Influenţat de evoluţia relaţiilor între Comunitatea
Europeană şi grupul fostelor state comuniste din regiune, programul a avut dubla
misiune de a crea cadrul potrivit pentru pregătirea resurselor umane specializate
necesare în procesele de tranziţie înspre regimuri democratice şi economii de piaţă
funcţionale precum şi de a îmbunătăţi compatibilitatea între sistemele educaţionale
din Est şi Vest astfel încât fostele state comuniste să poată fi ulterior integrate în
programele educaţionale ale Uniunii Europene. Pentru a se atinge aceste deziderate,
propunerea Comisiei se baza pe instrumente deja testate la nivelul comunităţii
europene, respectiv proiectele implementate prin cooperarea transnaţională şi
schemele de mobilităţi.
Informaţiile existente privind programul ne permit să apreciem că experienţa
generală a statelor participante a fost una pozitivă şi că acestea au obţinut numeroase
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beneficii ca urmare a implicării în acţiunile TEMPUS. Prin ajutorul financiar primit,
statele fost comuniste au reuşit să demareze şi să implementeze reforme, pe care
altfel le-ar fi amânat din lipsa resurselor necesare. La nivelul Comunităţii, programul
era o inovaţie faţă de celelalte iniţiative comunitare existente datorită scopului său
mult mai ambiţios. Având în vedere anvergura rezultatelor dorite, au fost alocate încă
de la început fonduri consistente, aspect ce a determinat rezultate vizibile încă din
primii ani de implementare.
În ciuda beneficiilor aduse de acest program, TEMPUS, în forma sa
tradiţională aplicabilă în Europa Centrală şi de Est, rămâne totuşi puţin cunoscut. În
general, analiza programelor educaţionale este dominată de studierea programului
ERASMUS, astfel încât, de multe ori se scapă din vedere că arhitectura comunitară
educaţională este mult mai complexă şi cu o istorie ce datează deja de mai mult de 30
de ani. Acolo unde există articole, acestea sunt de la mijlocul anilor 1990 când
programul era încă activ şi de accea imaginea oferită nu este completă, fiind excluse
acele aspecte ce ţin de impactul pe termen lung sau eventuale efecte întârziate.
Prezentul articol îşi propune să facă un pas în spate şi folosind sursele documentare existente să recupereze acele elemente ce ţin de importanţa implementării
acestui program în Europa Centrală şi de Est. Pornim de la ipoteza că această soluţie
personalizată la problemele sistemelor de învăţământ superior din statele fost comuniste şi-a atins obiectivele trasate prin documentele de adoptare şi astfel, şi-a adus
contribuţia la reforma acestor sisteme şi pregătirea lor pentru integrarea europeană.
Pentru a valida această ipoteză va fi necesar să determinăm 1). în ce măsură programul
a facilitat mobilităţile academice din şi către Europa Centrală şi de Est, 2). dacă a
contribuit la îmbunătăţirea formării în acesta state, 3). dacă a încurajat cooperarea
acestora cu partenerii comunitari, 4). dacă a crescut accesul la predarea şi învăţarea
limbilor utilizate în comunitate, 5). dacă a contribuit la dezvoltarea sistemelor de
învăţământ superior din statele eligibile şi nu în cele din urmă, 6). dacă a facilitat
tranziţia către integrarea în programele comunitare destinate statelor membre.
Pentru a răspunde la întrebările trasate mai sus, cercetarea se bazează pe o analiză
a documentelor oficiale aferente implementării programului TEMPUS. Din fericire,
sursele documentare sunt multiple, digitalizate, şi fac parte din mai multe categorii:
– documente legislative: deciziile şi regulamentele de aprobare şi prelungire a
programului TEMPUS pentru perioada de referinţă precum şi documentele
constitutive ale programului PHARE;
– documente normative: ghidurile anuale ale programului pentru perioada
1994-2001, compendiile de proiecte şi ghidurile de bune practici
(Handbooks) publicate;
– rapoarte şi statistici privind implementarea programului: rapoartele de
evaluare anuale pentru perioada 1990-2000, rapoartele de evaluare intermediară din 1992 şi 1998, rapoartele de evaluare finală pentru fazele I şi II ale
programului, fişele de ţară, raportul realizat în 1992-1993 ca urmare a vizitei
la faţa locului a evaluatorilor europeni şi raportul de evaluare din 1996
privind rezultatele obţinute şi necesităţile rămase în statele eligibile;
– alte documente: communicate de presă precum şi analize şi studii oficiale
cu trimiteri către programul TEMPUS.
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Structura articolului a fost gândită pe trei părţi. Partea I descrie programul
pornind de la contextul în care a fost adoptat, scopul şi obiectivele sale (inclusiv în
raport cu Programul ERASMUS 1), etapele în dezvoltarea sa ulterioară, acoperirea
geografică, nivele şi modelul de management utilizat. Partea a II-a se concentrează
pe date cantitative şi prezintă resursele financiare aflate la dispoziţia statelor, activităţile şi instrumentele folosite în vederea implementării programului şi rezultatele
obţinute. Partea a III-a lansează o discuţie cu privire la impactul şi beneficiile obţinute,
prezentând atât aspectele sale pozitive cât şi cele problematice. La finalul acestei
discuţii se trag şi concluziile privind atingerea obiectivelor trasate pentru program.
Dincolo de recreerea unei imagini de ansamblu privind cei 10 ani de activitate
ai TEMPUS în fostele state comuniste şi discuţia privind atingerea obiectivelor sale,
acestă cercetare constituie un punct de pornire pentru studii de caz naţionale. Pe
această direcţie, urmează să publicăm un studiu privind implementarea programului
în România, analizând în detaliu rezultatele cantitative şi calitative ale apartenenţei la
TEMPUS. În cazul de faţă însă, analiza noastră se concentrează doar pe implementarea generală a programului, fiind limitată spaţial la fostele state comuniste din
Europa Centrală şi de Est şi temporal la perioada 1990-19992.
Contextul creării programului TEMPUS
Geneza programului TEMPUS trebuie analizată în contextul mai multor
demersuri iniţiate la nivelul Comunităţii Economice Europene pentru trasarea unor
noi premise privind cooperarea între Vestul şi Estul Europei. La mijlocul anului
1989, era cert că atât Polonia cât şi Ungaria se îndreptau ireversibil spre o schimbare
de regim, aspect ce prezenta atât oportunităţi cât şi provocări pentru comunitatea
europeană. Se contura oportunitatea de leadership regional dar asumarea acestei
poziţii impunea implicit şi asumarea rolului de mentor în procesul de tranziţie a
acestor state spre regimuri democratice şi economie de piaţă precum şi redirecţionarea unui ajutor economic considerabil pentru a sprijini financiar eforturile acestora.
Instituţionalizarea acestor discuţii a avut loc cu ocazia mai multor întâlniri la nivel
înalt3, discuţii ce au culminat cu decizia de a crea o Bancă Europeană pentru
Reconstrucţie şi un fond special pentru ajutorul economic direcţionat către Polonia şi
Ungaria. Pe măsură ce schimbările s-au accentuat în toată regiunea, s-au stabilit
relaţii diplomatice cu noile regimuri rezultate ca urmare a îndepărtării conducerilor
comuniste şi s-au semnat Acorduri Comerciale şi de Cooperare4. Dinspre grupul de
1

Programul Erasmus lasat la nivelul Comunităţii Europene în 1987 a fost inclus începând cu anul 1994
sub umbrela Programului Socrates. Sub egida acestuia mai erau incluse şi alte programe comunitare din
domeniul educaţiei, cum ar fi: Comenius, Grundtvig, Lingua sau Minerva. Astfel, după anul 1994,
atunci când ne referim la programul Socrates, cititorul ar trebuie sa ia în calcul implicit şi programul
ERASMUS.
2
Programul TEMPUS a fost treptat extins şi înspre alte regiuni şi a continuat să funcţioneze mult timp
după ce grupul ţintă iniţial a încetat să mai beneficieze de fondurile sale.
3
A se vedea rezoluţiile Sumitului Anual Economic de la Paris din iulie 1989, reuniunii informale a
Consiliului European de la Paris din noiembrie 1989, Consiliului European de la Strasbourg din
Decembrie 1989.
4
România a semnat un astfel de acord în 1991.

178

state fost comuniste a devenit tot mai evidentă şi dorinţa lor de a se reorienta către
modelul vest-european, aspect culminat prin procesul de aderare demarat ulterior.
Chiar şi în acest context favorabil colaborării, crearea programului TEMPUS
nu ar fi fost posibilă fără dezvoltarea în prealabil a programului PHARE5, adoptat
prin Regulamentul Consiliului numărul 3906/89. Creat ca un instrument pentru
acordarea de ajutor economic Poloniei şi Ungariei cu scopul susţinerii proceselor de
reformă în restructurarea economică 6, programul s-a dezvoltat rapid dincolo de
graniţele stabilite initial, către toate statele din Europa Centrală şi de Est şi s-a impus
drept principalul instrument în vederea reformării economiei, agriculturii, industriei,
energiei, protecţiei mediului, comerţului şi serviciilor. Acesta a facilitat investiţiile în
statele beneficiare şi a jucat un rol esential în susţinerea procesului de aderare la
Uniunea Europeană. Implementarea programului PHARE a scos însă rapid în
evidenţă carenţele existente privind capitalul uman şi a subliniat astfel necesitatea
unui program care să se asigure că pentru toate măsurile propuse va exista resursa
umană calificată să le implementeze. În vederea rezolvării acestei probleme, Comisia
a propus încă de la Consiliul de la Strasbourg din decembrie 1989 un proiect prin
care cetăţenii statelor din Europa Cenrală şi de Est să poată participa într-o serie de
programe similare cu cele existente la nivel european7. Propunerea executivului
european a fost agreată la următoarea întâlnire a Consiliului Miniştrilor Educaţiei şi
ulterior, programul TEMPUS a fost aprobat prin Decizia Consiliului din 7 mai 1990
stabilind o schema de mobilitate trans-europeană pentru studii universitare8.
Lansarea oficială s-a făcut în iulie 1990.
Necesitatea unui astfel de program era validată şi de situaţia învăţământului
superior din statele fost comuniste unde: „sistemele existente erau blocate, iar
prăbuşirea regimurilor i-a împins mai departe în haos, deoarece nu fuseseră luate în
calcul alternative.” 9 Acestea fuseseră profund marcate de guvernarea totalitară şi
prezentau mai multe puncte nevralgice, descrise astfel într-o analiză ulterioară a
Tempus:
„Educaţia era centralizată. Contactul cu alţi parteneri din societate fusese
restricţionat de autorităţile naţionale. Programele academice erau lungi şi
foarte specializate. […] Ştiinţele teoretice şi aplicate aveau prioritate. Accentul
era pus pe cunoştinţe decât pe „know-how”şi pe „învăţare pe de rost”decât pe
practică. Învăţarea limbilor străine a fost dominată de rusă, iar comunicarea în
alte limbi a fost iniţial dificilă. […] Chiar dacă ştiinţele teoretice şi aplicate
erau prioritare, laboratoarele nu aveau adesea echipamentul necesar. Bibliotecile erau, de asemenea, limitate în conţinut la ceea ce respecta ideologia
oficială. După o perioadă iniţială ideală din punct de vedere a investiţiilor
5

Denumirea programului este un acronim de la Poland and Hungary Assistance for the Restructuring of
the Economy/ Asistenţa pentru Polonia şi Ungaria în vederea restructurării economice.
6
COUNCIL REGULATION (EEC) No 3906/89:1.
7
Bull. EC 12-1989:13.
8
Denumire originală în Engleză: Council Decision of May 7, 1990, establishing a trans-European
mobility scheme for university studies.
9
Arrouays, 1996: 51.
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tehnologice în infrastructura universitară, sursele de finanţare au fost epuizate.
Accesul la cele mai noi inovaţii tehnologice era dificil. Universităţilor le
lipseau adesea calculatoare şi fax-uri şi echipamente moderne de laborator
pentru activităţi de predare şi cercetare”10.
În aceaste state, programul TEMPUS constituia soluţia la o problemă urgentă
dar pentru care nu ar fi existat resursele financiare, umane şi în esenţă know-how-ul
într-un moment în care preocuparea principală a liderilor politici era să asigure
satisfacerea nevoilor de bază, cum ar fi accesul la hrană. Ulterior, când situaţiile
politice s-au mai calmat, aceştia au propus reforme, unele foarte ambiţioase dar în
cele mai multe cazuri, continuau să fie subfinanţate. A nu se înţelege totuşi că
implementarea programului a fost lipsită de probleme. Kehm observa ca urmare a
vizetelor sale de evaluare ale programului, orientarea exclusivă a sistemelor de
învăţământ superior din fostele state comuniste către modele (vest-) europene şi
ignorarea tradiţiilor locale şi a formelor de cooperare deja existente între statele din
regiune ceea ce a dus la apariţia unor frustrări mai ales în cazul partenerilor estici11.
Scopul şi obiectivele programului
Deşi parte a arhitecturii de programe educaţionale europene alături de Commet,
Erasmus, Petra, Lingua şi altele, programul se diferenţia de acestea prin scopul său.
Acesta era gândit ca un instrument de a reforma şi restructura sistemele de învăţământ superior din Europa Centrală şi de Est dar şi pentru a reduce decalajele faţă de
Europa de Vest. Scopul ambiţios al programului explică raţionamentul Comisiei de a
propune un program nou, potrivit necesităţilor fostelor state comuniste şi de a nu opta
pentru integrarea acestora în programele educaţionale deja existente, cu precădere în
Erasmus12. Această decizie era bazată şi pe anumite considerente pragmatice. Indiferent de popularitatea programului Erasmus, acesta se afla încă în perioada de debut.
Lansat cu doar trei ani în urmă, Programul Erasmus fusese intens contestat de mai
multe state membre şi o schimbare în scopul şi obiectivele sale ar fi pus în pericol
existenţa sa ulterioară. Pe de altă parte, calculele de ordin financiar au fost la fel de
importante. TEMPUS fusese echipat şi cu bugetul necesar pentru misiunea sa ambiţioasă, un buget considerabil mai mare decât cel cu care fusese înzestrat programul
Erasmus. Astfel, dacă pentru pentru primii ani de funcţionare programul TEMPUS
primise un buget de 320 de milioane de ECU13, programul Erasmus beneficia pentru
intervalul 1990-1994 de 192 milioane de ECU.14 În plus, deşi programul Erasmus
10

McCabe et al , 2011: 8, 9.
Kehm,1997: 37.
12
La începutul implementării sale, existau voci care se refereau la programul TEMPUS ca: ERASMUS
pentru Europa Centrală şi de Est.
13
ECU reprezintă abrevierea de la „European Curency Unit” (RO: Unitatea Monetară Europeană) a fost
unitatea monetară folosită la nivelul Comunităţii Europene şi Ulterior a Uniunii Europene înaine de
adoptarea euro (1999). A fost introdusă în anul 1979 şi reprezenta un cos valutar în care fiecare monedă
naţională a statelor membre avea o anumită pondere. ECU se deosebeşte de euro prin faptul că nu a avut
o formă fizică sub formă de monede sau bancnote. La momentul realizării tranziţiei dintre cele două
unităţi, paritatea între ECU şi EUR a fost de 1:1.
14
The history of European cooperation in education and training, 2006: 126.
11
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urmărea să încurajeze cooperarea între statele membre care în cele din urmă să conducă
la o mai bună integrare europeană a agendelor educaţionale naţionale şi la o competitivitate crescută pe piaţa globală, acestuia îi lipseau instrumentele necesare pentru a
încuraja o reformă sistemică şi cu atât mai puţin urmărea să reducă decalajele între
statele beneficiare şi cele partenere. La momentul respectiv, programul Erasmus nu ar
fi putut fi folosit drept un canal de transfer de bune practici, această misiune depăşind
scopul iniţial trasat pentru acesta la momentul adoptării sale în 1987.
Tabelul nr. 1: Extras din cele două programe privin obiectivele lor specifice
Obiective Erasmus (lansat în 1987)
i. „Să asigure o creştere semnificativă a i.
numărului de studenţi din universităţi
[…] care petrec o periodă de studiu
integrată într-un alt stat membru, pentru
ca Comunitatea să se bazeze pe o
cantitate adecvată de forţă de muncă cu
experienţă directă a aspectelor sociale şi
economice din alt stat membru, asigu- ii.
rând în acelaşi timp egalitatea oportunităţilor pentru femei şi bărbaţi în privinţa participării la astfel de stagii;
ii. Promovarea unei cooperări extinse şi
intensive între universităţile din toate
statele membre;
iii. Să cultive întreg potenţialul intelectual al iii.
universităţilor din comunitate prin creşterea mobilităţilor personalului didactic
şi deci îmbunătăţirea educaţiei şi formării din universităţi, cu scopul de a iv.
asigura competitivittea Comunităţii pe
piaţa mondială;
iv. Să îmbunătăţească interacţiunea între
cetăţenii diferitelor state membre în
vederea consolidării conceptului de
„Europa cetăţenilor”15;
v. Să se asigure dezvoltarea unei baze de
absolvenţi cu experienţă direct în ceea ce v.
priveşte cooperarea intra-comunitară şi
astfel să se creeze o bază pe care să se
intensifice la nivel comunitar cooperarea vi.
în sectoarele economic şi social.”16

Obiective Tempus (lansat în 1990)
„Să faciliteze coordonarea acordării de
asistenţă ţărilor eligibile în domeniul
schimburilor şi al mobilităţii, în special
pentru studenţi şi profesori, indiferent
dacă o astfel de asistenţă este oferită de
Comunitate, de statele sale membre sau
de ţările terţe;
Să contribuie la îmbunătăţirea formării
în statele eligibile şi să încurajeze cooperarea acestora cu partenerii din Comunitate, ţinând cont de necesitatea de a
asigura participarea cât mai extinsă a
tuturor regiunilor Comunităţii la astfel
de acţiuni;
Să crească oportunităţile de predare şi
învăţare în ţările eligibile ale acelor
limbi utilizate în Comunitate şi acoperite
de programul Lingua şi vice-versa;
Să permită studenţilor din ţările eligibile
să petreacă o anumită perioadă de
studiu la o universitate sau să desfăşoare
stagii de practică în statele membre ale
Comunităţii, asigurând în acelaşi timp
şanse egale pentru studenţii de sex
masculin şi feminin în ceea ce priveşte
participarea la astfel de mobilităţi;
Să permită studenţilor din Comunitate să
petreacă un tip similar- de studiu sau
plasament- într-o ţară eligibilă;
Să promoveze schimburi şi mobilităti
sporite ale cadrelor didactice şi formatorilor ca parte a procesului de cooperare.” 17

Surse: 87/327/EEC şi 90/233/EEC.
15

Formulare iniţială în limba EN: „People’s Europe”.
87/327/EEC/1987:21, 22.
17
90/233/EEC/1990:3.
16
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Din comparaţia de mai sus, o concluzie care ilustrează cel mai bine abordările
distincte ale celor două programe constă în modul în care acestea se raportează la
mobilităţi: dacă pentru Erasmus acestea reprezentau o ţintă, un scop în sine pentru
TEMPUS ele erau un instrument în vederea reformării sistemelor de învăţământ
superior în care programul era implementat. De altfel, modul de formulare al
obiectivelor urmăreşte două filosofii distincte. Pentru programul Erasmus acestea
erau mai abstracte cu acţiune pe termen lung pe când obiectivele TEMPUS erau mai
tangibile şi transformabile în direcţii de acţiune concrete. Acest aspect se datorează şi
naturii problemelor ce au stat la baza creării celor două programe.
Obiectivele TEMPUS vor fi regândite în etapele sale ulterioare. Începând cu
anul 1994, programului i-a fost atribuit un singur obiectiv:„ dezvoltarea sistemelor de
învăţământ superior din ţările eligibile, printr-o cooperare cât mai echilibrată
posibil cu partenerii din toate statele membre ale Comunităţii”18 ce urma să fie atins
prin „susţinerea statelor în rezolvarea unor probleme precum devoltare curriculară
şi revizuirea domeniilor prioritare, reforma structurilor şi instituţiilor de învăţământ
superior şi a managementului acestora şi dezvoltarea formării profesionale bazate
pe competenţe pentru a aborda deficienţele din reforma economică [...]”.19
O schimbare de paradigmă la nivelul programului devine şi mai evidentă prin
decizia de prelungire a programului TEMPUS din 1996 când s-a hotărât practic o
ruptură faţă de obiectivele propuse anterior şi în loc, concentrarea pe pregătirea
statelor pentru aderarea la Comunitatea Europeană, facilitarea accesului ulterior la
programul Socrates (prin recunoaşterea studiilor din străinătate, devoltarea serviciilor
acordate studenţilor şi înbunătăţirea managementului universitar), managementul
schimbării (programul era prezentat ca un insturment de susţinerea a reformelor
majore naţionale în învăţământul superior) şi construirea pe rezultatele anterioare (cu
sensul de diseminare a rezultatelor)20.
Etapele şi acoperirea geografică a programului
În momentul lansării sale, programul era proiectat pe o perioadă de 5 ani dintre
care primii 3 ani erau de probă. Această perioadă este identificată ca primă fază a
programului TEMPUS, încheiată oficial cu lansarea etapei a doua în anul 1994. Cea
de-a doua etapă era gândită iniţial pe o perioadă de 4 ani, dar în anul 1998 s-a decis
prelungirea ei pentru încă doi ani. Această ultimă parte a celei de-a doua faze a
programului a fost mai redusă din punct de vedere al activităţilor, deoarece în acest
interval, majoritatea statelor din Europa Centrală şi de Est au fost acceptate să ia
parte la activităţile programului Socrates, moment în care şi-au pierdut eligibilitatea
pentru finanţarea mobilităţilor didactice şi studenţeşti, activitatea lor în programul
TEMPUS reducându-se la finalizarea acelor proiecte deja începute. După anul 2000,
nici unul din statele din Europa Centrală şi de Est nu mai era eligibil pentru activităţi
TEMPUS în calitatea anterioară şi implementarea efectivă a programului în statele
menţionate a fost sistată cu toate că acestea puteau fi partenere pentru alte state, în
18

93/246/EEC/1993:36.
93/246/EEC/1993:36.
20
COM(96) 198 final/1997:5-7.
19
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aceleaşi condiţii ca statele membre ale Uniunii Europene. Începând cu anul 2000, au
mai existat două etape ale programului, acesta rămânând în activitate până la momentul lansării programului Erasmus+. De asemenea, în anii 1990 programul
TEMPUS a fost dublat şi pentru fostele republici sovietice, formă identificabilă ca
fiind TEMPUS-TACIS.
Din punct de vedere al acoperirii geografice, programul TEMPUS, era
destinat iniţial doar Poloniei şi Ungariei dar până la momentul lansării sale din iulie
1990 se extinsese deja şi în Cehoslovacia şi fosta Republică Democrată Germană.
Această situaţie fusese deja anticipată prin decizia de stabilire a programului unde se
menţiona posibilitatea de a include şi alte state din Centrul şi Estul Europei cu
obligativitatea ca acestea să devină mai întâi beneficiare de fonduri PHARE.
Extinderea programului în Europa Centrală şi de est s-a realizat în următoarele
valuri:
− 1990: programul este implementat în Polonia, Ungaria, Cehoslovacia21 şi
fosta Republică Democrată Germană;
− 1991: la program aderă Iugoslavia, Bulgaria şi România;
− 1992: la program aderă Albania, Estonia, Letonia, Lituania şi Slovenia;
− 1996: la program aderă Bosnia şi Herţegovina şi Fosta Republică Iugoslavă
Macedonia;
− 1998/1999 – statele candidate la Uniunea Europeană devin parte din
programul Socrates şi îşi pierd eligibilitatea pentru finanţarea mobilităţilor
prin TEMPUS;
Dincolo de statele pentru susţinerea cărora fusese creat programul, statele
membre ale Comunităţii Europene şi statele G2422 , Cipru şi Malta puteau să devină
partenere în activităţile programului.
Evoluţia în timp a programului a fost marcată şi de câteva modificări în ceea
ce priveşte caracteristicile acestuia:
 trecerea graduală de la iniţierea de proiecte pe bază de ofertă venită dinspre
statele membre la iniţierea de proiecte pe bază de cerere venită dinspre
statele partenere23;
 diversificarea rolurilor între parteneri şi reducerea decalajelor privind
acordarea de încredere şi responsabilitate între cele două categorii de state;
 trecerea de la proiecte dispersate şi izolate la proiecte bazate pe obiective
strategice (priorităţi);
 adăugarea unei dimensiuni de sus în jos la nivelul programului, prin
lansarea proiectelor de tip măsuri compacte;
 atenţie sporită înspre disemniarea rezultatelor şi asigurarea sustenabilităţii,
inclusiv prin susţinerea formării unor reţele europene.
21

După împărţirea Cehoslovaciei în Cehia şi Slovacia la 1 ianuarie 1993, ambele ţări vor rămâne
implicate în program.
22
Austria, Finlanda, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Suedia, Elveţia, Turcia, SUA, Canada, Japonia,
Australia, Noua Zeelandă.
23
„Supply driven” şi „demand driven” (lb. engleză).
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Programul a înregistrat o traiectorie ascendentă privind numărul de participanţi, culminată la începutul celei de-a doua etape. Creşterea în dimensiuni s-a
datorat în principal proliferării numărului de instituţii implicate în implementarea
proiectelor ceea ce a determinat implicit şi creşterea numărului de persoane
participante la schemele de mobilităţi.
Instrumentele şi modelul de implementare a programului
Mecanismele şi instrumentele aflate la dispoziţia TEMPUS erau aceleaşi în
toate statele eligibile. Implementarea unitară a programului se datora şi ghidurilor
anuale ce descriau in detaliu fiecare etapă necesară a fi parcursă de la scrierea şi
depunerea proiectului şi până la implementarea acestuia. Cu toate acestea, vorbim
totuşi despre un program flexibil deoarece acesta era personalizabil în funcţie de
necesităţile fiecărui beneficiar. Acest lucru era necesar deoarece experienţa
comunistă lăsase urme distincte în fiecare dintre aceste state iar reformele demarate
avansau cu viteze diferite. La nivelul fiecărui stat se evaluau necesităţile naţionale şi
se propunea un set clar de priorităţi, iar proiectele depuse trebuiau să se încadreze
într-una sau mai multe dintre acestea. Astfel, deşi finanţarea era dispersată în zeci
chiar sute de proiecte individuale, de cele mai multe ori necorelate între ele, existenţa
unor priorităţi naţionale stabilea un anumit grad de coerenţă privind gestionarea
programului într-un stat anume şi contribuiau toate la o viziune comună privind
reforma necesară. În general, priorităţile stabilite la nivel naţional făceau parte din
următoarele categorii: domenii şi subiecte de studiu (devoltare curriculară), probleme
structurale (managementul unviersitar este inclus la această categorie) şi modernizarea structurilor administrative (de exemplu prin achiziţia de resurse materiale,
didactice şi ştiinţifice).
În mod concret, pentru adresarea priorităţilor indicate mai sus, programul avea
la dispoziţia sa mai multe instrumente, identificate ca acţiuni:
Tabelul nr. 2: Acţiunile aferente programului TEMPUS- faza I şi II
Tempus (I)-1990-1993
i. Joint European projects/ Proiecte i.
Europene Comune
ii. Granturi pentru mobiliăţi individuale
ii.
iii. Activităţi complementare
iii.
iv.

Tempus (II)-1994-2000
Joint European projects/ Proiecte
Europene Comune
Granturi pentru mobiliăţi individuale
Granturi pentru măsuri compacte
Granturi pentru susţinerea reţelelor
europene
v. Activităţi
complementare inclusiv
pentru promovarea, diseminarea şi
evaluarea programului.

Surse: 90/233/EEC şi 93/246/EEC.

Pentru gestionarea şi implementarea acestor acţiuni, s-a creat o structură
stratificată dispusă pe mai multe nivele, astfel:
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− Nivelul I (supranaţional): Responsabilitatea de coordonare şi implementarea generală a programului revenea Comisiei Europeane prin intermediul
Directoratului General pentru Educaţie şi Cultură (DG XXII). De la acest
nivel porneau şi iniţiativele pentru dezvoltarea ulterioară a programului, se
evaluau propunerile pentru alocările financiare şi se implica în stabilirea
obiectivelor şi priorităţilor pentru statele eligibile. Reprezentativitatea
statelor la acest nivel de implementare era sporită şi prin faptul că în
activitatea sa, Comisia era asistată de un comitet alcătuit din câte doi
reprezentanţi pentru fiecare stat membru. Această reprezentativitate era însă
imperfectă dat fiind faptul că nu erau incluşi reprezentanţi şi din statele
beneficiare.
− Nivel intermediar: iniţial, administrarea programului se realiza prin intermediul Biroului TEMPUS de la Bruxelles. Începând cu 1995, a fost externalizată către European Training Foundation în Torino, care oferea acest
serviciu prin intermediul Departamentului TEMPUS. Fiecărui proiect îi era
atribuit un ofiţer care oferea suport administrativ în vederea implementării
eficiente şi atingerii obiectivelor asumate.
− Nivelul II (nivel naţional): Totodată, Comisia cooperează în activitatea sa
cu organismele naţionale special create în vederea gestionării programului
care în statele partenere se numeau Birouri Naţionale TEMPUS iar în
statele membre Puncte Naţionale de Contact TEMPUS. Aceste organisme
facilitau legătura între nivelul naţional şi nivelul supranaţional de
implementare a programului şi constituiau puncte de informare (cu un rol
important deoarece la momentul respectiv accesul la informaţii nu era atât
de facil). La nivelul statelor partenere, Birourile Naţionale erau ajutate în
activitatea lor şi de comisii consultative, compuse în general din reprezentanţi ai ministerelor de educaţie, coordonatorul PHARE al ţării respective,
experţi academici şi alţii care îndeplineau diverse roluri, precum propunerea priorităţilor naţionale, alocărilor financiare sau evaluarea proiectelor.
Acestor organisme le lipsea autoritatea pe care o aveau Agenţiile Naţionale
Erasmus, cărora le era delegată autoritate din partea Comisiei şi care, pe
baza principiilor subsidiarităţii şi descentralizării, acţionau ca un fel de
reprezentanţi ai acestora „în teritoriu” şi beneficiau implicit de mai multă
autonomie instituţională faţă de ministerele naţionale ale educaţiei.
− Nivel intermediar: la nivelul universităţilor se acorda sprijin logistic în
vederea depunerii şi implementării proiectelor prin intermediul birourilor
financiare şi de relaţii internaţionale.
− Nivel III: Lanţul se încheia cu nivelul efectiv de implementare a proiectelor, în departamente şi facultăţi care depuneau iar ulterior gestionau
aceste proiecte.
Această structură complexă de implementare a programului a reprezentat o
provocare pentru statele beneficiare, cărora le-a luat câţiva ani de practică efectivă
pentru a-şi dezvolta competenţele şi cunoştinţele necesare gestionării componentelor
instituţionale, naţionale şi supra-naţionale ale unui astfel de proiect.
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Pornind de la structura descrisă anterior putem concluziona că programul avea
o abordare de jos în sus. Asistenţa era acordată la baza sistemului, respectiv în
departamente şi facultăţi, de unde se dorea un efect de spillover către întreg sistemul.
Raţionamentul din spatele acestei decizii se baza pe asumţiile că „reforma va fi mai
uşor de realizat atunci când nu este impusă prin structuri ierarhice” 24 dar şi că „programul în ansamblu era mai probabil să răspundă nevoilor de reformă de la bază” 25.
Cu toate acestea, aceste nivele erau subreprezentate în procesul de dezvoltare al
priorităţilor naţionale respectiv de dezvoltare a programului, acestea trasându-se la
nivel national deci constituind o impunere de sus în jos. În ultimii ani de implementare măsurile compacte au contribuit la extinderea abordării de sus în jos, prin
implementarea unor măsuri menite să contribuie la reformarea întregului sistem.
Bugetul Programului
În contextul programului PHARE, anual, fiecare ţară stabilea un procent din
bugetul său PHARE, redirecţionat către TEMPUS. Această redirecţionare se realiza în
două etape: 1). Comisia Europeană stabilea bugetul disponibil pentru fiecare stat beneficiar de fonduri PHARE, 2). autorităţile naţionale determinau procentul de fonduri
redirecţionate către Programul TEMPUS. De obicei, statele redirecţionau între câteva
procente şi un sfert din fondurile lor disponibile către activităţile TEMPUS. Valoarea
cea mai ridicată a bugetului a fost atinsă în anul 1993 când s-au redirecţionat 129.15
milioane de ECU şi valorile cele mai mici au fost înregistrate în primul şi în ultimul an
de implementare, după cum se poate constata din figura de mai jos:
Figura nr. 1: Evoluţia bugetului TEMPUS-sursa PHARE între 1990-1999
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Sursa: prelucrat de autor din Rapoartele de evaluare anuale.
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COM (2001) 365 final: 6.
COM (2001) 365 final: 6.
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Dat fiind interesul crescut pentru proiectele TEMPUS, numărul de aplicaţii
depuse depăşea de câteva ori capacitatea efectivă de finanţare. Pentru a ilustra
această situaţie, în tabelul de mai jos este redată situaţia depunerilor şi contractărilor
realizate în câte un an din fiecare etapă a programului:
Tabelul nr. 3: Bugetul programului în 1992/ 1993 şi 1995/ 1996
An
Buget total
% creştere faţă de bugetul anterior
Numărul de proiecte europene
comune/ joint european projects
(JEP) depuse (noi)
Nr. Proiecte finanţate
Rată de succes
Arii tematice

1992/ 199326
98 milions of ECU (MECU)
39%
1979

1995/ 199627
102.01 MECU
7.57%
916 aplicaţii dintre care 706
au fost declarate eligibile
după prima etapă.
219
24%
86.30% erau proiecte
structurale şi 13.69% erau
proiecte de mobilitate

234
11.8%
56.54% - pregătirea şi
implementarea proiectului
prin activităţile specifice
acţiunii (1) şi 43.45%
disponibili pentru finanţarea
de stagii de mobilitate
Reînnoire
94.77% din proiectele
Nu se aplică
contractate în anul 1990 şi
care au solicitat refinanţare şi
a 85.89% din proiectele
contractate în anul 1991 şi
care au depus solicitarea
menţionată.
Valoare medie proiect nou aprobat 120,070 ECU
376,087 ECU
Valoare medie proiecte reînnoite 147,442 ECU (an 2) şi
pentru anul 2 şi 3
178,517 (an 3)
Buget granturi pentru mobilităţi 1,861,275 ECU
1,906,530 ECU
individuale (din statele eligibile
către statele membre ale UE)
Număr efectiv de mobilităţi
467
686
finaţate
Buget granturi pentru mobilităţi 104,090 ECU
În mod excepţional, nu s-au
individuale (din statele membre
implementat în anul
ale UE către statele eligibile)
respectiv
Număr efectiv de mobilităţi
101
finanţate
Masuri complementare - buget
246,000 ECU
3,206,200 ECU
Număr efectiv de proiecte
24
78
Surse: COM(95)344 final şi COM(96)531 final.
26

Pentru ca imaginea să fie completă, în cadrul bugetului aferent acestui an, ar trebui să fie luate în
calcul şi schimburile de tineret efectuate.
27
Pentru ca imaginea să fie completă, în cadrul bugetului aferent acestui an, ar trebui să fie luate în
considerare şi alocările financiare pentru măsurile compacte precum şi pentreu reţele europene.
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Din comparaţia efectuată, se pot observa anumite modificări operate la nivelul
programului, între prima şi cea de-a doua fază. Începând cu 1994, s-au schimbat
prevederile privind evaluarea proiectelor şi obţinerea finanţării. Proiectele nu îşi mai
reînnoiesc finanţarea anual, ci beneficiază de o finanţare multianuală, de până la 3 ani.
Decizia de a se opta pentru o finanţare multianuală a fost motivată prin necesitatea de
a asigura continuitate proiectelor ceea ce beneficiarilor le facilita o implementare mai
puţin stresantă şi mai flexibilă. Pe de altă parte, această modificare a determinat şi o
creştere în complexitate a evaluarii. Acest proces a fost împărţit în două etape: mai
întâi se determina compatibilitatea cu domeniile prioritare stabilite pentru fiecare stat
partener şi se verifica conformitatea tehnică, inclusiv în ceea ce priveşte respectarea
termenelor limită transmiterii tuturor documentelor şi mai apoi, proiectele admise în
prima etapă treceau printr-o evaluare calitativă folosindu-se criterii precum calitatea
academică, dimensiunea legăturilor deja existente între parteneri, fezabilitatea
obiectivelor proiectului, sustenabilitatea după finalizarea proiectului TEMPUS sau
impactul proiectului pe anumite nivele.
Ulterior reorientării statelor din regiune către Programul Socrates, a scăzut
numărul de aplicaţii depuse şi finanţate, astfel:
Tabelul nr. 4: Aplicaţiile depuse pentru proiecte europene comune
în anii 1997 şi 199828
Indicator
Numărul de aplicaţii depuse
Numărul de aplicaţii finanţate
Rata de succes

1997
563
192
34%

1998
579
185
32%

Surse: COM( 1999) 282 final şi COM(2000) 455 final.

Activităţile şi rezultatele programului
Dintre componentele programului TEMPUS indicate mai sus, cele mai consistente au fost proiectele europene comune, acestea însumând aproximativ 90% din
bugetul disponibil în prima fază a programului29. Scopul acestei acţiuni era de a
facilita conectarea universităţilor şi/sau întreprinderilor din statele eligibile cu parteneri din spaţiul comunitar30. Formula de bază în vederea depunerii proiectelor consta
în formarea unui consorţiu alcătuit iniţial din cel puţin o universitate dintr-o ţară
beneficiară de fonduri şi cel puţin două organizaţii dintre care în mod obligatoriu cel
puţin o universitate din statele membre ale comunităţii. În primii ani finanţarea se
reînnoia anual dar ulterior alocările s-au făcut direct pentru o perioadă de maximum
trei ani.
Partenerii implicaţi în astfel de proiecte îşi asumau diverse roluri, respectiv în
ceea ce priveşte contractarea şi coordonarea proiectelor. Cu toate acestea, existau
limitări privind autoritatea partenerilor din statele eligibile, acestora fiindu-le limitat
28

COM (2000) 455 final:16.
COM (96) 428 final: 4.
30
90/233/EEC: 5.
29
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în primii ani ai programului accesul la rolul de contractor. Această limitare indică o
oarecare neîncredere în instituţiile din Europa Centrală şi de Est deoarece partenerul
care acţiona din această poziţie era responsabil pentru administrarea şi gestionarea
grantului între părţile implicate. Instituţiile astfel excluse s-au reorientat în această
situaţie înspre rolul de coordonator de proiect care le permitea să depună aplicaţia şi
să asigure managementul proiectului. Un exemplu de după remedierea acestei situaţii
ne arată că în anul academic 1995-1996, 80% din proiectele noi erau coordonate de
instituţii din statele eligibile şi în 45% din cazuri acestea îşi asumau şi rolul de
contractor31.
Proiectele finanţau la rândul rol o gamă variată de activităţi, printre care meţionăm: dezvoltarea studiilor de licenţă şi postunviersitare, dezvoltarea curriculumului
inclusiv prin pregătirea materialelor de predare, stagii de mobilitate pentru profesori,
personal academic şi studenţi, dezvoltarea unor structuri de management noi,
achiziţia de echipament nou, îmbunătăţirea infrastructurii şi facilităţilor existente,
organizarea de cursuri intensive, învăţarea la distanţă, dezvoltarea relaţiilor între
universităţi şi industrie, crearea sau restructurarea centrelor de învăţământ superior şi
altele. În realitate fiecare proiect constituia o combinaţie de astfel de activităţi. Un rol
important în determinarea tipurilor de activităţi pentru care se solicita finanţare a fost
reprezentat de specificul domeniului din care se trimitea aplicaţia. Rapoartele de
evaluare au arătat că proiectele din domeniul lingvistic, arte şi ştiinţe umanistice
solicitau mai degrabă sprijin pentru efectuarea de stagii de mobilitate pe când
domeniul studiilor tehnice solicita mai degrabă sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii. Datorită acestor preferinţe, în funcţie de preponderenţa unor anumite
componente finanţabile, se pot distinge două tipuri de proiecte: 1). bazate pe scheme
de mobilitate din şi către statele eligibile şi 2). cele bazate pe restructurarea şi
modernizarea unor elemente specifice ale sistemelor de învăţământ superior din
statele eligibile, dar fără a exclude posibilitatea organizării de mobilităţi.
Tabelul nr. 5: Indicatorii cheie privind performaţa statelor beneficiare de fonduri
TEMPUS (este luată în calcul perioada globală de implementare a programului în
fiecare stat care variază în ceea ce priveşte primul an de implementare)
Tara

Bugetul total
disponibil

Bulgaria
66.3
(1991-1999)
Cehia
52.5
(1990 ca parte a Cehoslovaciei -1999)
Estonia
10
(1992-1999)

Numărul total
de proiecte
finanţare

Numărul total Numărul total de
de fluxuri de
mobilităţi
mobilitate
individuale
efectuate 32
finanţate

10.38% 211

11.09% 11,599

8.22%

155

8.15%

5,05233+
8,557

600

6.20%

1.57%

54

2.84%

1,608

401

4.14%

31

Joint European Project Management Handbook, 1995: 2.
Valorile sunt valabile la nivelul anului 1997.
33
Valoarea corespunde mobilităţilor efectuate de Cehoslovacia
32
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1088 11.24%

Tara

Letonia
(1992-1999)
Lituania
(1992-1999)
Polonia
(1990-1999)
România
(1991-1999)
Slovacia
(1990 ca parte a Cehoslovaciei-1999)
Slovenia
(1991 ca parte a Iugoslaviei-1999)
Ungaria
(1990-1999)

Bugetul total
disponibil

Numărul total
de proiecte
finanţare

Numărul total Numărul total de
de fluxuri de
mobilităţi
mobilitate
individuale
efectuate 32
finanţate

12.5

1.96%

49

2.58%

2,737

456

4.71%

17.3

2.71%

62

3.26%

2,938

324

3.35%

211.9

33.18% 581

30.55% 40,445

3345 34.55%

105

16.44% 261

13.72% 17,397

1411 14.57%

40

6.26%

143

7.52%

5,462

444

4.59%

14.9

2.33%

13

0.68%

3,014

502

5.18%

108.2

16.94% 373

19.61% 24,114

1112 11.48%

Surse: prelucrat de autor din Rapoartele de evaluare anuale ale programului TEMPUS.

În timpul celor 10 ani de implementare, programul TEMPUS a rezultat în
implicarea statelor din Europa Centrală şi de Est în peste 1900 de proiecte, dintre
care 750 în prima fază şi 1179 în cea de-a doua fază. Cele mai multe proiecte noi au
fost contractate în anul 1994, respectiv 239 de proiecte şi în anul 1996 s-au aflat cele
mai multe proiecte în derulare, respectiv 638. În conformitate cu regulile programului, consorţiile au avut în timpul primei faze un număr mediu de 8 parteneri dintre
care 2-3 erau din statele eligibile şi 4-5 din statele membre, în total 6150 de parteneri
sau 2200 de organizaţii unice reprezentând 80% instituţii din învăţământul superior
(în medie o universitate a participat la 4 proiecte), 8% întreprinderi şi 12% alte
organizaţii34. Pentru faza a doua nu s-au identificat date atât de exacte, dar raportul
de evaluare final al fazei mentionează că majoritatea instituţiilor de învăţământ
superior din statele central şi est-europene au participat în cel puţin un proiect35.
Polonia a fost ţara cu cel mai ridicat grad de implicare, participând în 30.55% din
toate proiectele, urmată de Ungaria cu 19.61% şi România cu 13.72%. Slovenia a
avut cel mai scăzut grad de implicare, participând doar la 0.68% din proiecte (în
total, 13 proiecte). Dintre statele membre, Marea Britanie a fost cea mai activă,
participând în mod constant la mai mult de jumătate din proiecte active, urmată de
Germania şi de Franţa (ambele cu procente cuprinse între 40% şi 50%). Această
participare disproporţionată a statelor membre la activităţile TEMPUS a fost
observată şi de Comisia Europeană care a propus pentru anul 1993/1994 implementarea unei acţiuni speciale prin care să se crească implicarea universităţilor din
34
35

COM (96) 428 final: 5.
COM (2004) 109 final: 5.
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Irlanda, Italia, Portugalia şi Spania. Această acţiune presupunea procesarea accelerată
a granturilor de mobilităţi individuale pentru statele respective astfel încât participanţii să se poată implica în dezvoltarea de Proiecte Europene Comune pentru
următoare sesiune de depunere36. Deşi a rezultat în 112 granturi aceasta nu s-a tradus
într-o creştere spectaculoasă a numărului de proiecte.
Distribuţia proiectelor pe ariile tematice şi priorităţile de finanţare ilustrează
totodată modificările operate în obiectivele programului. Atât în prima fază a programului cât şi în a doua, principalele domenii finaţate erau cele din gama „inginerii şi
ştiinţe aplicate/ ştiinţe aplicate şi tehnologii” cu 20% în perioada 1990-1994 şi
32.30% ulterior. Clasamentul era completat cu domeniile „management şi business”
– 18% şi „ştiinţe sociale” – 9%. În faza a doua, principala inovaţie la nivelul priorităţilor apare prin includerea „construcţiei instituţionale”37 ca arie tematică, de succes
altfel ocupând poziţia a doua cu 17.27% în timp ce categoria „management şi
business” s-a clasat pe locul trei cu 11.30%. În ambele situaţii, „ştiinţele umaniste” şi
„arta şi design-ul” se clasează pe ultimile două poziţii cu valori apropiate de 1%.
Elementul de bază al proiectelor l-au constituit schemele de mobilităţi cu
aproape 128,000 de mobilităţi unice efectuate dintre care:
− 33% au fost efectuate în prima fază şi 67% în faza a doua;
− 41.13% au fost efectuate de personal didactic şi auxiliar din statele partenere, 27.54% de personal didactic şi auxiliar din statele membre, 26.62% de
studenţi din statele partenere şi 4.71% de studenţi din statele membre;
− Cele mai multe stagii de stagii de mobilitate au fost efectuate din şi în Polonia
(aproximativ 40,000) şi cele mai puţine în Estonia (aproxomativ 16,000).
Tabelul nr. 6: Stagiile de mobilităţi efectuate
sub egida proiectelor europene comune
Mobilităţi

Fluxurile de mobilităţi în cadrul
proiectelor europene comune
Personal didactic şi auxiliar din ţările
partenere
Personal didactic şi auxiliar din
statele membre
Studenţi din ţările partenere
Studenţi din statele membre

Tempus I

Tempus II

Creştere în Tempus
II faţă de Tempus I

TOTAL

42467

85457

101.23% 127,924

15762

36853

133.81%

52,615

9864

25368

157.18%

35,232

14645
2196

19403
3833

32.49%
74.55%

34,048
6029

Surse: prelucrat de autor din Rapoartele de evaluare anuale ale programului TEMPUS.

Dincolo de reformele imediate implementate, un efect secundar al acestor
proiecte a constat în formarea unor reţele de cooperare transnaţională, a căror
supravieţuire era de asemenea finanţată temporar de TEMPUS, prin intermediul
36
37

Fells, 1996: 83.
Original EN: Institutional Building.
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Reţelelor Europene Comune/ Joint European Networks. Această acţiune oferea finanţarea pentru maxim 2 ani acelor reţele formate ca urmare a implementării cu succes a
unui proiect european comun, cu scopul de a disemina rezultatele obţinute şi de a
promova bune practici. În perioada 1994-1998, prin această acţiune s-au finanţat un
număr de 168 de proiecte.
Pe lângă proiectele comune, programul TEMPUS includea de asemenea o
schemă de mobilităţi specifică acordând granturi pentru mobilităţi individuale.
Mulată iniţial după modelul programului Erasmus, această schemă oferea granturi
studenţilor şi profesorilor care doreau să efectueze un stagiu de mobilitate dar care în
lipsa unor proiecte la instituţiile lor, nu ar fi avut această oportunitate. Schema de
mobilităţi funcţiona în ambele direcţii, atât pentru cetăţenii statelor din Europa de Est
cât şi pentru cei din Europa de Vest care în cazul studenţilor petreceau între 3 luni şi
1 an la o universitate din străinătate iar în cazul profesorilor între o săptămână şi 1
an. Conţinea de asemenea şi opţiunea mobilităţilor de practică de până la 6 luni. Încă
de la începutul acestei acţiuni, mobilităţile studenţeşti au fost întrerupte, optându-se
pentru finanţarea integrală a lor prin intermediul primei acţiuni. Decizia de a finanţa
exclusiv mobilităţi ale personalului didactic şi auxiliar este motivată prin potenţialul
multiplicator al acestora, argumentându-se că „în mod strategic ar trebui să genereze
cea mai bună valoare pentru bani (investiţi)” 38. O reminiscenţă a formei sale anterioare consta în posibilitatea ca studenţii doctoranzi să participe la o astfel de mobilitate, dar acest lucru se datoră în principal scoaterii lor din categoria „studenţilor” în
majoritatea statelor eligibile39.
Activităţile complementare includeau măsurile de suport pentru facilitarea
implementării programului prin susţinerea organizaţilor studenţeşti, granturi pentru
facilitarea participării statelor eligibile în asociaţii europene (cu precădere cele care
reuneau universităţi), editarea şi printarea de publicaţii corelate programului, susţinerea cercetării pentru dezvoltarea învăţământului superior (inclusiv schimburile de
cercetători), precum şi orice alte forme de asistenţă tehnică necesare implementării
programului 40. În prima fază a programului 138 de astfel de măsuri au fost susţinute.
Numărul lor a crescut semnificativ în a doua fază, cu 335 de astfel de proiecte
obţinând finaţare. Ca şi în cazul reţelelor europene, finaţarea acestora a fost sistată în
1998.
Începând cu faza a doua, o altă inovaţie la nivelul programului a fost reprezentată de proiectele de măsuri compacte. În total, 142 de astfel de iniţiative au fost
finanţate. Acest tip de proiecte se axa pe un singur obiectiv ce trebuia atins într-un
termen fix de doi ani. Dintre obiectivele urmărite menţionăm: îmbunătăţirea managementului universitar, îmbunătăţirea relaţiilor dintre universităţi şi alţi membri ai
comunităţii internaţionale, reforme la nivelul sistemului naţional de educaţie sau
facilitatea legăturilor cu economia şi cu societatea. Întrerupte în 1997, aceste proiecte
au reprezentat principală formă de abordare de sus în jos implementată la nivelul
programului TEMPUS.
38
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Discuţie privind impactul programului şi rolul lui în modernizarea
învăţământului superior din Europa Centrală şi de Est
Înainte de a discuta despre impactul programului TEMPUS, câteva elemente
teoretice privind acest tip de analiză ar trebui punctate. Atunci când abordăm problema impactului, două aspecte ar trebui să fie clar delimitate: (1). cine beneficiază?
(2). Şi cum beneficiază? Totodată, trebuie să avem în vedere că „impactul variază în
timp şi se poate schimba, pozitiv sau negativ, în funcţie de momentul în care se face
evaluarea”41. De asemenea, impactul trebuie măsurat prin raportarea la contextul în
care un anumit eveniment are loc iar semnificaţia acestuia poate să fie provizorie42.
Percepţia asupra impactului este subiectivă şi un beneficiu perceput la nivelul unui
grup la un moment dat poate fi perceput însă ca fiind dăunător de acelaşi grup,
ulterior sau de către un alt grup43. De aceea, atunci când este studiat impactul, atenţia
ar trebui să fie direcţionată pe identificarea atât a elementelor pozitive cât şi a
elementelor negative precum şi pe o încadrare corespunzătoare în context.
Impactul programului TEMPUS a fost influenţat de două evenimente politice
majore: de schimbările de regim din Europa Centrală şi de Est şi ulterior, de reorientarea statelor respective înspre integrarea europeană. Căderea regimurilor comuniste
din Europa Centrală şi de Est a ilustrat necesitatea creării programului, generând
totodată şi contextele specifice în care acesta a fost implementat. Deşi statele din
regiune împărtăşeau experienţa recentului trecut comunist, efectele regimului nu erau
uniforme. Prin adaptarea programului la necesităţile şi priorităţile locale, s-au creat
variaţii privind implementarea programului şi implicit o eficienţă diferită de la caz la
caz în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor specifice. Ulterior, pe măsură ce
reformele au progresat, a devenit clară opţiunea statelor eligibile de a adera la
Uniunea Europeană. Această decizie strategică a dus, aşa cum am arătat anterior, la o
modificare în obiectivele programului şi în cele din urmă a terminat implementarea
sa în spaţiul geografic menţionat, limitând implicit şi impactul său direct. Necesitatea
de a se adapta la aceste schimbări politice au dat un caracter dinamic programului şi
i-au construit capacitatea strategică de a se adapta la provocările venite din mediul în
care era implementat. În acest mod, programul a avut un efect benefic şi în facilitarea
schimbărilor geopolitice la nivel european, descris într-unul din rapoartele de
evaluare astfel: „în acest context de schimbare politică, Tempus (P) a evoluat de la a
fi un program de ajutor ad-hoc la a fi o contribuţie serioasă în pregătirea pentru
redesenarea hărţii Europei”44.
Beneficiarii programului se află la toate nivelele prezente în sistemele de
învăţământ superior din statele participante. Ca atare, nivelele potenţiale de impact
au fost stabilite în unul dintre primele rapoarte de evaluare ale programului, atunci
când s-a considerat că programul ar putea să îşi aducă o contribuţie pozitivă la
nivelul departamentelor, facultăţilor, universităţilor, sistemelor de învăţământ superior şi organizaţiilor economice şi din societatea civilă. În plus faţă de nivelele
41
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enunţate, am adăuga şi un nivel al indivizilor, care deşi nu este nominalizat distinct,
el este totuşi urmărit în mod consecvent de-a lungul anilor, mai ales evidenţiindu-se
rolul pozitiv pe care îl pot avea resursele umane asupra celorlalte nivele, acestea fiind
identificate ca iniţiatoare de reforme şi agenţii de diseminare de bune practici.
Documentul menţionat examinează şi gradul de impact al programului pe
fiecare din aceste nivele. Cel mai puternic efect fusese resimţit la nivelul departamentului, dar autorii evaluării au consemnat faptul că acesta scade pe măsură ce se
trece la nivele superioare45. Dat fiind faptul că acesta era un raport realizat în faza
incipientă a programului, se poate susţine că efectele sale nu avuseră timp să se
producă efectiv, însă trebuie să menţionăm că acest decalaj între un ecou puternic la
nivel departamental şi un ecou slab pe celelalte nivele s-a menţinut pe întreaga
perioadă de implementare a programului, fiind menţionat şi în rapoartele ulterioare.
Această situaţie este cauzată în primul rând de implementarea de jos în sus a
programului TEMPUS. În acest scenariu, principalele efecte se vor manifesta la
nivelul beneficiarilor de proiecte care în acest caz erau departamentele şi de acolo ar
fi trebuit, prin diverse mijloace (cum ar fi de exemplu influenţa resurselor umane
instruite în context TEMPUS) să producă efecte şi la celelate nivele. Acest efect de
spilover este însă un efect indirect şi care cere timp pentru ca să se producă.
Introducerea măsurilor compacte ar fi trebuit să faciliteze reformele la nivel sistemic,
însă durata redusă de implementare a acestei acţiuni, i-a redus semnificativ impactul.
A nu se înţelege totuşi argumentarea faptului că impactul programului era limitat la
nivelul departamentelor. Ca urmare a acestor constatări, au fost implementate o serie
de măsuri corective inclusiv prin definirea unor criterii pentru ca un proiect să aibă
un impact ridicat la nivelele superioare ale sistemelor de învăţământ superior:
 trebuie să satisfacă mai mult decât nevoile individuale ale studenţilor sau
profesorilor;
 trebuie să disemineze abordări educaţionale noi sau să faciliteze recunoaşterea perioadelor de studiu;
 acesta trebuie să aibă un efect asupra restructurării educaţiei – de exemplu
crearea de noi departamente;
 impactul este ridicat la nivelul universităţii dacă promovează instituţia
respectivă drept un centru de excelenţă într-un anumit domeniu sau dacă
creează o imagine nouă;
 crează perspective pentru integrarea într-o reţea europeană permanentă;
 crează un program de studiu original sau care poate constitui un model la
nivel naţional precum şi dacă reprezină un domeniu de studiu care nu este
reprezentat în mod tradiţional în statele eligibile;
 suportul venit din partea resurselor umane este de asemenea influent, deşi
într-o măsură mai mică.46
În ceea ce priveşte beneficiile programului, acestea au fost descrise iniţial prin
rezultate cantitative, pentru ca ulterior să li se adauge şi o componentă mai elaborată,
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ce trimitea către rezultate calitative, cum ar fi schimbări comportamentale la nivelul
indivizilor-membri ai comunităţii academice sau chiar schimbări la nivelul politicilor
publice privind educaţia superioară.
Urmărind linia trasată mai sus, primele rapoarte sunt precaute în concluziile
lor privind impactul programului. În primul raport intermediar de evaluare a primei
etape TEMPUS, abordarea impactului programului se face în primul rând prin prisma
rezultatelor tangibile obţinute care în cazul respectiv au constat în reconstrucţia bazei
logistice a instituţiilor de învăţământ superior după care se trece treptat înspre
beneficiile cooperării transnaţionale:
„La nivel departamental, cele mai multe beneficii directe erau accesul la echipamente şi materiale moderne şi contactul crescut cu personalul vest-European
venit în vizită. Mobilităţile studenţeşti şi de personal au crescut semnificativ.
Această nouă expunere la vest a rezultat în schimbări de motivaţie şi atitudine
la departamentele participante […]. De asemeena, mulţi participanţi priveau în
sine experienţa participării la proiecte de cooperare internaţională ca un
beneficiu. 47”
Dincolo de nivelul departamental, impactul programului era greu de estimat.
La nivel institutional este menţionată împărtăţirea echipamentelor şi experienţelor
participanţilor 48 însă se menţionează că aceste cazuri erau limitate de starea general
proastă a universităţilor din statele beneficiare49. Impactul la nivel sistemic la momentul respectiv era neglijabil. Un alt beneficiu imediat al programului a constat în
creşterea nivelului de cunoaştere a limbilor străine mai ales prin înmulţirea
semnificativă a programelor de studiu specializate dar şi prin introducerea unor
programe de studii în limbi de circulaţie internaţională50. Noutatea acestui studiu vine
din impactul programului asupra partenerilor din Europa de Vest care fusese
anticipat initial a fi mai scăzut. 73% din participanţi au indicat motive altruiste,
precum vizibilitatea lor în asistarea instituţiilor din Europa Centrală şi de Vest, ca
principalul motiv pentru implicarea lor şi au declarat că au fost surprinşi de nivelul
tehnic ridicat al instituţiilor est-europene precum şi faptul că au învăţat din abordările
teoretice din est, care au generat beneficii pentru cursurile lor 51. Alte beneficii
indicate de aceştia includ extinderea reţelei de contacte academice (în special cu
instituţii vestice), mai multă finanţare, prestigiul de a fi implicat în activităţi finanţate
de Comunitatea Europeană, lărgirea orizontului pentru personalul şi studenţii
implicaţi în proiecte, pregătirea tehnică bună a multor studenţi est europeni,
îmbunătăţirea mobilităţii studenţilor şi a personalului precum şi experienţe culturale
interesante52. Într-o notă mai personală, evaluatorii au observat că participanţii erau
în general entuziasmaţi şi că nu regretau participarea la program53.
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Raportul final de evaluare a primei faze TEMPUS indentifică principalul
beneficiu al programului ca fiind „integrarea partenerilor din Europa Centrală şi de
Est în comunitatea internaţională academică şi în unele cazuri de administratori.
Aceştia s-au obişnuit şi au devenit versatili în acest cadru, s-au integrat în reţele de
diverse dimensiuni, şi au primit unele pregătiri şi înbunătăţiri generale pentru a-şi
creşte competenţele şi statutul”54. În acelaşi timp, prin componenţa sa de socializare,
programul şi-a dezvoltat o nouă capacitate strategică, respectiv crearea de reţele. Se
punctează totodată, că acest impact era perceput diferit de la beneficiar la beneficiar
şi notează formarea unor „insule de inovaţie” ale acelor instituţii care au fost
suficient de norocoase să primească finanţare. Simultan, rezultatele evaluării arată că
spre deosebire de situaţia descrisă prin rapoartele anterioare, la momentul încheierii
primei faze nivelul instituţional era mult mai susceptibil să fie impactat pozitiv de
TEMPUS. În instituţiile evaluate, aproximativ 40% din programele de studiu oferite
în anul 1995 erau stabilite recent, aproape 30% fuseseră modificate sustanţial în
perioada de referinţă şi doar puţin peste 30% rămăseseră mai mult sau mai puţin
neschimbate55. Printre beneficii, sunt indicate şi facilitarea stabilirii de contacte
instituţionale şi contribuţia majoră la schimburile de personal. Este menţionată
desigur în continuare contribuţia programului la achiziţia de echipamente dar deja se
anticipa că impactul programului trecea dincolo de graniţele instituţionale, cu nu mai
puţin de jumătate din respondenţi declarând că materialele de predare dezvoltate la
instituţiile proprii au devenit stadard la ei în ţară iar o treime au raportat o diseminare
similară doar că localizată la nivelul proiectului56. Printre najunsurile programului la
momentul respectiv se remarcă impactul redus asupra dezvoltării personalului,
reorganizării cursurilor şi asupra managementului universitar57.
Pornind de la această abordare de remediere a problemelor identificate prin
rapoartele anterioare, un raport de evaluare a necesităţilor rămase în statele eligibile,
realizat în anul 1996 arată că „deşi proiectele susţinute de TEMPUS pot fi considerate în general de succes şi importante pentru dezvoltarea învăţământului superior
din statele partenere din Europa Centrală şi de Est, […], eforturi suplimentare vor fi
necesare cel puţin în anumite state partenere pentru a se atinge un nivel de realizare
şi progres în reînnoirea şi restructurarea învăţământului superior care utilizează la
maxim potenţialul Programului TEMPUS şi pentru a atinge scopurile şi obiectivele
programului”58. În acelaşi raport se propune şi realizea unei distincţii între procesul
şi rezultatele programului. Impactul la nivel de proces are în vedere rolul programului TEMPUS în internaţionalizarea sistemelor de învăţământ superior din Europa
Centrală şi de Est realizată atât prin expunerea membrilor comunităţii academice la
un context şi mobilităţi internaţionale dar şi prin conectarea acestora la reţelele
existente. Aceste schimbări au pus totodată bazele unei dezvoltări sustenabile
deoarece se garanta astfel existenţa unor canale de cooperare cu comunitatea
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academică europeană şi pe viitor. Desigur, rolul contactelor interpersonale stabilite în
contextul TEMPUS nu poate fi neglijat, acestea jucând un rol important şi in
implementarea ulterioară a programului SOCRATES.
Ca urmare a tranziţiei către programele educaţionale comunitare, următorul
raport de evaluare publicat în 1998 propune o abordare nouă, concentrându-se pe
cazurile specifice ale statelor eligibile dar şi căutând să identifice acele elemente ce
au contribuit la succesul programului. Se evidenţiază că alocările bugetare
substanţiale au fost în mare parte responsabile de succesul programului. Acestea au
contribuit la realizarea unui număr critic de activităţi TEMPUS astfel încât impactul
programului să se facă într-adevăr resimţit, mai ales în cazul statelor mai mari care
au fost deschise la o cooperare mai largă aşadar au alocat procente din fondul
PHARE spre învăţământ superior59. Totodată, dispersarea fondurilor prin intermediul
proiectelor europene comune a asigurat că finanţarea ajunge către un număr crescut
de beneficiari şi deci creştea şi rentabilitatea investiţiilor.
Raportul final de evaluare a programului, publicat la patru ani de la încheierea
aplicării programului în Europa Centrală şi de Est, oferă o perspectivă globală a
impactului acestuia, grupată pe trei categorii: legislaţie, reformă a învăţământului
superior şi resurse umane. Acest raport reprezintă ultima iniţiativă de a centraliza
toate efectele programului şi de a face balanţa între intenţii şi rezultate. Practic,
acesta reuneşte multe dintre aspectele discutate anterior dar introduce şi altele noi sau
le prezintă într-o imagine mai favorabilă ca urmare a perioadei mai îndelungate de
evaluare.
În ceea ce priveşte impactul asupra legislaţiei, din cauza abordării de jos în
sus, a fost indirect şi cauzat în primul rând de sensibilizarea factorilor de decizie
politică cu privire la necesitatea reformelor legislative şi normative60. În unele ţări (în
special statele PHARE mai mari) TEMPUS a facilitat în mod indirect adaptarea
învăţământului superior la nevoile socio-economice61. Mai semnificativă a fost
contribuţia programului la reformarea programelor de învăţământ la nivel naţional în
funcţie de profesii reglementate62.
Impactul asupra reformei învăţământului superior, s-a realizat în mod
substanţial prin contribuţia adusă de program în vederea deschiderii şi disponibilităţii
la cooperarea internaţională. Programul a contribuit direct la acest rezultat prin:
„computerizare, creşterea accesului şi utilizării TIC în sălile de clasă, schimburile
de studenţi şi de cadre didactice şi auxiliare, accesul la literatura ştiinţifică internaţională, adoptarea unor manuale şi materiale didactice în limbile Uniunii Europene,
întroducerea predării şi formării în limbile Uniunii Europene, şi în final, prin
stabilirea birourilor de relaţii internaţionale în instituţiile de învăţământ superior”63.
Impactul programului asupra îmbunătăţirii managementului universitar rămăsese la
momentul respectiv controversat, având şi unele efecte negative asociate. Se arată că
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această formă de impact, deloc neglijabilă ca intensitate, ar fi contribuit totodată la
creşterea riscurilor de ciocniri între structurile tradiţionale şi presiunea de reformă 64.
Actualizarea şi restructurarea conţinutul cursurilor existente şi introducerea de
programe de învăţământ complet noi, indeosebi folosind abordări interdisciplinare
reprezenta una din cele mai semnificative beneficii ale implementării proiectelor
TEMPUS. Totodată, programul a contribuit la creşterea relevanţei programelor de
studii pentru nevoile pieţelor muncii – mai ales prin facilitarea dobândirii unor noi
competenţe de către participanţi. În acest fel, programul a contribuit şi la îmbunătăţirea reputaţiei universităţilor şi a capacităţii acestora de a atrage studenţi65.
Facilitarea stagiilor de mobilităţi era punctată ca fiind beneficiul principal al
implementării TEMPUS cu efect covârşitor asupra resurselor umane: „Simpla
expunere a mii de studenţi şi personal didactic şi auxiliar la idei şi medii sociale noi a
contribuit enorm la creşterea gradului de conştientizare a valorilor naţionale şi
societale, stimulând în acelaşi timp, dialogul dintre culturi, gândirea critică şi
schimbările de atitudine faţă de studiu, muncă şi viaţă în general”66. Mobilităţile şi
implicarea în general în proiecte TEMPUS, atât în calitate de beneficiari cât şi parte a
unei echipe de management, a dus la dezvoltarea resurselor umane iar experienţa
acumulată în TEMPUS a întărit cunoştinţele academice ale participanţilor şi/sau
abilităţile lor interpersonale. În timp, se poate anticipa că acest efect a contribuit la
mutarea lor pe funcţii superioare atât în interiorul, cât şi în afara instituţiilor academice
de provenienţă67 de unde au avut capacitatea de a influeţa mai departe reformele din
statele lor însă trebuie să admitem că această ipoteză nu a fost suficient testată.
În corelare cu cele descrise anterior, mai mulţi autori din literatură au conchis
că impactul programului a fost în mare parte pozitiv. Arrouays argumentează că
impactul direct al programului s-a făcut prin intermediul indivizilor care s-au
transformat din membri ai comunităţii academice în politicieni şi care au purtat cu ei
experienţa avută în TEMPUS şi au implementat aspectele învăţate la nivel central.
Autorul consideră că aceştia au dobândit în general un nou simţ de responsabilitate,
deschidere la minte, o înaltă apreciere a inovaţiei, recunoşterea nevoii de ajustare, şi
altele68. Acesta descrie programul în termeni elogioşi, ca fiind „o forţă formidabilă
îndemnând oamenii să acţioneze […] ce a adus noi perspective, precum şi mijloace
şi resurse umane. În acest sens, Programul a devenit un un fel de mit, un mit care
promitea oamenilor un viitor. Astfel de mituri reprezintă o forţă motrice dominantă
într-o societate”69. Autorul este însă conştient şi de limitările programului, pe care le
pune pe seama modelului de implementare utilizat. Critica formulată este mai ales
faţă de acordarea finanţării exclusiv către universităţi, care sunt managerii direcţi ale
proiectelor şi activităţilor deoarece astfel se reduce la minim implicarea altor
organisme din afara mediului academic, iar atunci când acestea sunt implicate, de
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obicei contribuţia lor era redusă. Această practică era încurajată şi de atitudinea
generală a comunităţii academice care consideră că „rolul învăţământului superior
este să facă ştiinţă şi educaţie, cu puţine preocupări faţă de consecinţele sau
impactul dincolo de spaţiul academic”70.
Gwyn îşi începe la fel analiza pornind de la formele deja consacrate de impact
ale programului, aşa cum au fost ele descrise mai sus dar contribuţia acestui autor
constă în discutarea formelor de impact indirect, care include cu precădere obişnuirea
statelor din Europa Centrală şi de Est cu noi procese, specifice competiţiilor
internaţionale de proiecte unde accentul se pune pe calitatea propunerii, generarea de
astfel de proiecte într-un format colaborativ şi bazat pe discuţii deschise şi oneste,
planificarea atentă a tuturor detaliilor, şi supunerea la un control al calităţii drastic
împovărat de procesul birocratic71. Procesul de învăţare a fost rapid dar necesar
pentru ca aceste universităţi să îşi asigure supravieţuirea. Impactul este aşadar vizibil
şi prin procesul de socializare intens ca urmare a căruia partenerii din est nu au
învăţat doar aspecte de management de proiect ci şi să gestioneze eficient relaţia cu
partenerii vest-europeni.
Pornind de la relaţia între parteneri, Kehm arată că implementarea TEMPUS
nu era lipsită de probleme, acestea fiind evidente mai ales din frustrările produse de
dinamica dintre ei „deşi mulţi participanţi din ţările centrale şi est-europene erau
recunoscători pentru iniţiativa, inspiraţia şi eforturile demonstrate de partenerii din
Vest, anumite rezerve erau frecvent exprimate”72. Rezervele erau ilustrate pe cinci
direcţii:
1. Rolul jucat de partenerii vestici în raport cu partenerii din statele estice şi
central-europene era văzut ca fiind prea dominant, unii dintre aceştia
reproşându-le chiar o atitudine de superioritate mai ales în etapele
incipiente ale cooperării. Partenerii din Europa Centrală şi de Est au
acceptat adesea la început fără critică concepte şi propuneri de reformă şi
pe care ulterior le-au regretat când au aflat informaţii şi despre alte
posibilităţi, mai ales că în anumite situaţii au observat o calitate scăzută a
suportului academic vestic oferit şi asupra căruia cu greu au îndrăznit să îşi
exprime grijile de frica de a nu-şi pierde beneficiile. Partenerii vestici, în
contrast, adesea s-au considerat nu doar ca donatori şi purtători ai
informaţiei dar adesea ca fiind academic superiori73.
2. Un număr considerabil de parteneri Est-europeni au fost uimiţi să observe
că partenerii din Vest şi-au rezervat o parte substanţială a suportului
TEMPUS pentru ei (de exemplu costuri administrative, onorarii, francize,
sau comercializarea unor produse ale unor companii din ţările lor), chiar
dacă erau evidente lipsurile dramatice ale partenerilor est-europeni mai ales
că ei se aşteptaseră la mai multă solidaritate74.
70

Arrouays, 1996: 50.
Gwyn, 1996: 135, 136.
72
Kehm, 1997: 41.
73
Kehm, 1997: 41.
74
Kehm, 1997: 41.
71

199

3. Majoritatea partenerilor vestici au susţinut că eforturile lor administrative
au fost rambursate doar parţial şi că schema TEMPUS nu era financiar
atractivă75.
4. Aproximativ o treime din participanţii din Europa Centrală şi de Est au
raportat că nu erau complet informaţi cu privire la detaliile planurilor
financiare şi contabile şi că nu au primit copii ale rapoartelor depuse la
Comisia Europeană. 1 din 10 au exprimat critici puternice cu privire la
dezechilibrul alocărilor financiare între parteneri76.
5. O parte considerabilă a departamentelor din instituţiile din Europa Centrală
şi de Est s-au confruntat cu probleme în atragerea partenerilor din Vest 77.
Dacă primele două observaţii pot fi puse pe seama unor orgolii rănite, celelalte
indică existenţa unor probleme sistemice la nivelul programului, unele dintre care au
fost corectate în faza a doua a programului, de exemplu prin eliminarea barierelor
privind rolurile asumate de statele din Europa Centrală şi de Est. Reducerea decalajelor între cele două grupuri de state s-a încercat şi la nivel simbolic prin înlocuirea
termenului de „state eligibile” care desemna grupul de ţări din Europa Centrală şi de
Est care primeau suport prin programul Tempus cu cel de „state partenere”.
Dincolo de estimările favorabile privind beneficiile programului ilustrate mai
sus, considerăm că impactul complet al programului este dificil de estimat. Chiar şi
în cazul rapoartelor şi studiilor analizate, există sentimentul că au rămas anumite
aspecte neelucidate deoarece fac trimitere la efecte pe termen lung iar la momentul
realizării acestora, nu trecuse încă suficient timp de la implementarea proiectelor
pentru a le putea estima corect. După Evaluarea finală a programului publicat în anul
2004, a dispărut preocuparea pentru măsurarea impactului TEMPUS în spaţiul
Europei Centrale şi de Est. Mai mult, pe măsură ce timpul a trecut, şi statele din
regiune şi-au crescut implicarea în Socrates şi în programele educaţionale comunitare
continuatoare, oportunitatea realizării unei astfel de evaluări s-a estompat. Date fiind
instrumentele similare între cele două programe, ar fi dificil de delimitat care efecte
pot fi atribuite TEMPUS şi care pot fi atribuite Socrates.
Câteva aspecte ne permit însă să validăm ipoteza de cercetare iniţială:
programul şi-a adus în mod semnificativ contribuţia la infrastructura şi baza tehnică a
instituţiilor de învăţământ superior din Europa Centrală şi de Est, a contribuit la
reformarea programelor de studiu şi a curriculei inclusiv prin în ceea ce priveşte
predarea şi studiul limbilor străine, a încurajat mobilitatea academică atât a
personalului didactic şi auxiliar cât şi a studenţilor şi care a atins valori semnificative
mai ales că în majoritatea statelor a pornit de la zero, a creat conexiuni şi parteneriate
între cele două grupuri de state şi care ulterior au constituit un punct de pornire
pentru implementarea Socrates, a creat premisele internaţionalizării acestor sisteme
de învăţământ mai ales prin familiarizarea cu cooperarea transnaţională şi nu în
ultimul rând menţionăm know-how-ul creat în ceea ce priveşte scrierea şi implementarea de proiecte. Rezultatele descrise anterior depăşesc obiectivele iniţiale
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asumate şi arată că pe parcursul implementării sale, TEMPUS a fost încărcat cu noi
obiective, mai ales pentru a face faţă realităţilor diverse şi nevoilor diferite existente
la nivelul statelor eligibile.
În cele din urmă, dacă raportăm aceste rezultate obţinute la obiectivele asumate
de program, putem concluziona că acestea au fost atinse. Răspunzând obiectivelor sale,
TEMPUS a funcţionat ca un program de capacity-building şi knowledge transfer,
aducându-şi contribuţia la redresarea sistemelor de învăţământ superior din Europa
Centrală şi de Est. Pe termen lung, cele mai importante efecte ale programului au
constat în crearea cadrului potrivit pentru pregătirea resurselor umane specializate
necesare în procesele de tranziţie şi pentru negocierile de aderare precum şi îmbunătăţirea compatibilităţii între sistemele educaţionale din Est şi Vest astfel încât fostele
state comuniste să poată fi ulterior integrate în programele educaţionale ale Uniunii
Europene. În această direcţie, programul TEMPUS a creat infrastructura necesară
participării ulterioare în cadrul mobilităţilor de tip Erasmus, a încurajat formarea unei
culturi a cooperării transnaţionale şi a facilitat construirea unor reţele între universităţi
care aveau să constituie punctul de pornire pentru acordurile de parteneriat necesare
ulterior. În acelaşi timp, statele din Europa Centrală şi de Est au avut ocazia să se
familiarizeze cu aspecte ce ţineau de recunoaşterea academică, sistemul de credite
transferabile, criteriile pentru evaluarea mobilităţii, pregătirea participanţilor în vederea
participării la stagii de mobilitate, oferirea de suport logistic şi administrativ înainte, în
timpul şi după mobilitate şi altele. Astfel, odată integrate în Programul Socrates,
decalajul faţă de statele deja cu „vechime” a fost mai redus.
O direcţie de cercetare conexă discuţiilor din acest studiu, pe lângă cea a
studiilor de caz naţionale identificată anterior, o constituie şi necesitatea de a analiza
în amănunt efectul programului asupra resurselor umane. În rapoartele de evaluare se
vorbeşte despre un efect de spillover de la individ către instituţie şi de acolo către
sistem dar în realitate, cercetări amănunţite privind acest sistem nu au fost realizate.
Considerăm că ar fi oportun, mai ales având în vedere cei 30 de ani trecuţi de la
demararea implementării programului să se determine în ce măsură foşti participanţi
TEMPUS au ajuns în poziţii cheie în universităţile lor/ sistemele naţionale de
învăţământ şi dacă experienţa avută le-a influenţat activitatea ulterioară.
Concluzii
Analiza efectuată ne permite să concluzionăm că programul TEMPUS şi-a
îndeplinit obiectivele pentru care a fost creat şi ulterior prelungit. Acesta a stabilit
fluxuri de mobilităţi pentru studenţi, personal didactic şi auxiliar din şi către Europa
Centrală şi de Est, a contribuit la îmbunătăţirea formării prin crearea unor noi
programe de studii şi reformarea curriculei, inclusiv în ceea ce priveşte predarea şi
învăţarea de limbi străine, a expus şi creat obişnuinţa cooperării transnaţionale pentru
instituţiile din statele eligibile, a condus la crearea unor parteneriate între cele două
grupuri de state şi a contribuit la refacerea infrastructurii şi a bazei tehnice pentru
universităţile din statele fost comuniste. Chiar dacă efectele sale nu au fost unitare în
toate statele, din documentele analizate rezultă că acesta a contribuit la redresarea
sistemelor de învăţământ superior. Programul a ajutat la iniţierea unor reforme care
altfel ar fi fost amânate din cauza lipsei resurselor şi a conectat sistemele de învăţământ
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superior naţionale la reţelele de cooperare europeană şi internaţională. În final, pornind
de la experienţa TEMPUS, statelor în curs de aderare le-a fost facilitată tranziţia către
celelate programe educaţionale comunitare, aspect ce indică de asemenea o contribuţie
în scăderea decalajelor faţă de sistemele de învăţământ din statele membre.
Dincolo de discuţia privind efectele benefice ale programului, acest subiect
este departe de a fi epuizat. Pe parcursul studiului s-au identificat două direcţii de
cercetare viitoare: realizarea unor studii de caz pentru statele implicate şi analizarea
efectelor asupra indivizilor participanţi la activităţile programului. Continuarea
studierii TEMPUS la peste 30 de ani de când a fost lansat şi la aproximativ 20 de
când s-a sistat implementarea sa în Europa Centrală şi de Est va duce nu doar la
recuperarea unui capitol important din istoria învăţământului superior din regiune dar
permite şi unele concluzii privind ciclul de dezvoltare al programelor educaţionale,
mai ales cu privire la cum putem păstra un program educaţional relevant şi activ după
ce obiectivele sale iniţiale au fost atinse sau nu mai sunt de actualitate.
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IV. MISCELLANEA
O PRIVIRE NOUĂ ASUPRA PICTURILOR VECHI:
STUDIU DE CAZ CU ELEVI DE ŞCOALĂ GENERALĂ
DIN QUEBEC
Catinca Adriana STAN 
A NEW LOOK AT OLD PAINTINGS: A CASE STUDY WITH
ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN QUEBEC
(Abstract)
This article is the result of an exploratory research proposing an
interdisciplinary approach in analysing and interpreting works of art in history
classes in 4 and 5 grades of primary school (similar to grades 4 and 5 in Romania)
in Quebec. This approach gives a double status to works of art, as aesthetic objects
and iconographic documents, with the aim of getting teachers and their students to
do interpretative work which takes into account the aesthetic dimension of the works
of art. The research consisted of a modelling session in class (n = 4), followed by an
exercise of watercolour analysis, which allowed us to observe how students combine
the sensitive reading and historical reading in their interpretative work.
Keywords: works of art; iconographic documents; interpretative work;
historical thinking; elementary Quebec students.

Contextul cercetării
În Quebec, în domeniul predării istoriei, operele de artă contribuie numai la
validarea cunoştinţelor istorice1, la legitimarea acestora2 sau la dezvoltarea gândirii
istorice (definită aici ca aptitudinea de a stabili legături cauzale între anumite
evenimente, ţinând cont de context). Drept urmare, activitatea de interpretare a
documentelor acordă puţină importanţă elevilor. Este ca şi cum sensul „ar emana din
documente” la o simplă lectură istorică 3, ignorându-se faptul că sensul este produs de
activitatea intelectuală a cititorului4. Contextul cultural, categoria socio-existenţială a
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elevilor şi experienţele lor anterioare influenţează foarte mult această construcţie de
sens precum şi inegalităţile observate în procesul de interpretare a fiecărei persoane5.
Pe de altă parte, lectura istorică nu este singura metodă de a intra în contact cu
un document: ea poate fi îmbogăţită printr-o lectură estetică6. Cu toate acestea, în
clasa de istorie, există o anumită reticenţă în a alterna metoda istorică cu alte metode
ce se adresează registrului afectiv7. Această utilizare limitată a obiectelor culturale
având o dimensiune estetică provine, printre altele, dintr-o anumită concepţie a
învăţării în care emoţia şi sensibilitatea sunt opuse cunoaşterii obiective a istoriei8.
De teama de a se îndrepta către interpretări pluraliste percepute ca greşite, profesorii
de istorie nu favorizează alte activităţi de analiză a documentelor decât pe cele legate
de texte9. Într-adevăr, în Quebec predarea istoriei se face printr-un învăţământ
magistral şi este concentrată pe naraţiunea manualelor10. Pe scurt, majoritatea
profesorilor de istorie oferă un model de analiză a documentelor centrat pe cunoştinţe
declarative sau procedurale11, ignorând faptul că printre documentele pe care le oferă
spre analiză, unele sunt în acelaşi timp şi opere de artă. Noi credem că a nu ţine cont
de natura documentului şi a trata, de exemplu, un monument ca pe un articol de lege,
nu permite elevilor să devină conştienţi de anumite emoţii pe care documentul le
generează în ei, pentru a putea apoi observa detalii care s-ar putea dovedi chei de
interpretare pentru continuarea procesului de analiză istorică. Pentru a evita această
problemă, demersul nostru are ca scop ca elevii să facă o analiză care să combine
lectura istorică cu lectura estetică, privind o serie de opere de artă.
Având în vedere complexitatea şi varietatea operelor de artă, am conceput o
grilă de lectură care să-i ajute pe profesori şi pe elevi să depăşească ,,unicitatea”
fiecărei opere de artă, prin faptul că aceasta conţine criterii de observaţie şi piste de
reflexie care pot fi adaptate pentru a observa şi a analiza picturi, statui, fotografii
istorice etc. După aceea am testat această grilă cu elevii a două clase de anul al
patrulea şi două clase de anul al cincilea de nivel primar din Quebec (echivalentul
claselor a IV-a şi a V-a, după cum se vede în tabelul nr. 1 de mai jos). Acest articol
prezintă rezultatele obţinute şi observaţiile făcute în timpul acestei experienţe.

5

Netter, 2018:101.
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Tabelul nr. 1: Echivalenţa nivelurilor şcolare şi vârsta copiilor din clasă între
Quebec şi România
Sistemul şcolar în Quebec

An de
studiu
Anul I de învăţământ primar (vârsta de intrare: 6 ani) 1
Anul al 2-lea de învăţământ primar
2
Anul al 3-lea de învăţământ primar
3
Anul al 4-lea de învăţământ primar
4
Anul al 5-lea de învăţământ primar
Anul al 6-lea de învăţământ primar
Anul I de învăţământ secundar
Anul al 2-lea de învăţământ secundar

5
6
7
8

Anul al 3-lea de învăţământ secundar
Anul al 4-lea de învăţământ secundar
Anul al 5-lea de învăţământ secundar (Diplomă de
studii secundare, DES)
Anul 1 de învăţământ colegial (cégep)

9
10
11

Anul al 2-lea de învăţământ (Diplomă de studii
colegiale, DEC)

13

12

Sistemul şcolar românesc
Clasa I
Clasa a II-a
Clasa a III-a
Clasa a IV-a: sfârşitul
învăţământului primar
Clasa a V-a
Clasa a VI-a
Clasa a VII-a
Clasa a VIII-a: sfârşitul
învăţământului gimnazial
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasa a XI-a
Clasa a XII-a - Diplomă de
bacalaureat
Primul an universitar

Trebuie precizat că aceast mod de a se raporta la operele de artă, această
educaţie a privirii care rezultă din practica observării mai multor picturi vechi sau
obietce de artă, este cu atât mai necesară având în vedere că programa şcolară din
Quebec prescrie la orele de istorie analiza documentelor iconografice (frescă, pictură,
desen etc.), în timp ce în domeniul artelor vizuale programa şcolară indică să se facă
o interpretare de natură critică sau estetică şi să se stabilească legături între ceea ce
elevii au simţit şi ceea ce elevii au examinat12. În acest context, grila noastră de observaţie a oprelor de artă permite mobilizarea acestor abilităţi intelectuale în acelaşi timp,
abilităţi pe care curriculum-ul le separă în funcţie de disciplina predată13.
Obiectivele urmărite
Prin această cercetare exploratorie, obiectivul nostru a fost să observăm
anumite comportamente în rândul elevilor. Pe scurt, am vrut să ştim în ce măsură
instrumentul nostru, care combină elemente de lectură estetică şi istorică, este
relevant pntru elevi de şcoală elementară, având în vedere că lectura de documente
istorice (şi gândirea istorică ce o însoţeşte) este mai degrabă necesară la nivel de
12

Programa de istorie… 2001: 175; Programa de arte… 2001: 217.
În Quebec, la nivel de şcoală primară, un profesor predă toate materiile la o clasă, timp de un an de
zile (deci şi istoria, denumită univers social şi artele plastice). De obicei aceştia se specializează pe un
anumit an de studiu.
13
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învăţământ secundar14, elevii din învăţământul primar fiind solicitaţi de obicei numai
pentru a repera informaţii din texte.15
Cadrul teoretic
Cadrul teoretic care a servit ca fundament pentru această cercetare are două
secţiuni şi reuneşte teorii din domeniul didacticii istoriei şi a istoriei artei16.
a) Analiza şi interpretarea operelor de artă ca surse istorice
La fel ca alte urme ale trecutului, operele de artă sunt investigate folosind
metoda istorică de analiză a surselor primare pentru a „transforma documentele în
cunoştinţe istorice”17. Astfel, Peter Seixas a dezvoltat un cadru pentru investigarea
surselor primare, compus din şase concepte majore care guvernează activitatea
istoricilor: 1) dovada; 2) sensul; 3) continuităţi şi schimbări; 4) cauze şi consecinţe;
5) perspectiva istorică şi 6) dimensiunea morală18. Primul concept, dovada, permite
ca unui document sau obiect să i se atribuie calitatea de dovadă istorică şi să fie
explorate informaţiile care pot fi observate (ceea ce se spune într-un text, ceea ce este
prezent într-o fotografie, ceea ce este afişat pe o hartă etc.). Al doilea concept, sensul,
se referă la conţinutul dovezilor istorice: este vorba despre înţelegerea modului în
care dovezile sunt importante pentru epoca în care documentul sau obiectul a fost
conceput, modul în care creează sens în trecut, modul în care ne permite să explicăm
mai mult contextul timpului. Conceptele de cauze şi consecinţe fac posibilă corelarea
cauzală a evenimentelor raportate în document, pentru a înţelege amploarea şi durata
acestora. Conceptele de continuitate şi de schimbare, care permit luarea în considerare a prezentului, sunt asociate cu perspectiva istorică. Acest lucru înseamnă că un
eveniment este studiat în conformitate cu ceea ce se cunoştea la momentul respectiv.
Perspectiva permite, de asemenea, empatia istorică, adică punerea în dicuţie a alegerilor personajelor din trecut, a convingerilor lor, a intenţiilor şi a intereselor acestora.
În strânsă legătură cu perspectiva istorică, dimensiunea morală face posibilă o
judecată asupra trecutului fără a condamna oamenii, fără a aplica propriile sale valori
asupra actorilor istorici şi a le judeca astfel acţiunile dintr-o perspectivă centrată pe
prezent19.

14

Déry, Yelle, 2014: 22.
Martel, 2014: 170.
16
În special cercetările profesorului Peter Seixas, de la Universitatea din Columbia Britanică (Canada)
au fost utilizate pentru crearea grilei de analiză şi de interpretare a operelor de artă.
17
Martineau, 2010: 48.
18
Seixas, Morton, 2013: 99.
19
Din nefericire, cei care distrug statuile unor personalităţi istorice precum Cristofor Columb sau John
Al. McDonald (cel care, în Canada, a promulgat in anul 1876 Legea privind Indienii, care a dus la
domicilierea forţată a Autohtonilor şi la asimilarea lor), nu ţin cont de această dimensiune morală, în
sensul că scot din contextul vremii anumite acţiuni, ce astăzi nu mai sunt acceptate.
15
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Tabelul nr. 2 – Grila de analiză a operelor de artă în clasa de istorie
Universul elevilor
Concepte
ale gândirii istorice

Întrebări-cheie

2) Semnificaţie
4) Continuitate şi schimbare
6) Dimensiune morală
Ce observaţi în acest tablou?
(detalii, elemente, temă, stil).
Ce sentiment vă inspiră acest
tablou ? Ce vă surprinde, vă
bucură sau vă întristează
când vă uitaţi la această
pictură ?
2) Ce învăţăm despre istoria
[Quebecului] din această
operă de artă?
În ce constă originalitatea
acestei opere de artă?
4) Care credeţi că este cea
mai semnificativă schimbare
faţă de realitatea noastră de
astăzi?
6) Cum ne poate ajuta
această operă de artă să
înţelegem mai bine
prezentul?
Care sunt limitele acestei
opere de artă în contextul
actual?

Contextul autorului şi al
operei sale
1) Dovadă
2) Semnificaţie
3) Cauze şi consecinţe
5) Perspectivă istorică
1) De ce a creat artistul
această operă? Ce a vrut să
transmită? Ce informaţii ne
permit să înţelegem mai bine
epoca sa ?
Există alte opere care se
referă la acelaşi eveniment ?
3) Dacă da, cum diferă
versiunile lor de ceea ce
vedem aici?
5) Care a fost influenţa
personajului descris / care au
fost cauzele şi consecinţele
evenimentului descris?
2) Credeţi că această operă şi
alte opere ale aceluiaşi autor
oglindesc ideile principale
ale vremii sale (credinţe
religioase, progres, rolul
bărbaţilor şi al femeilor
etc.)?
3) Care a fost, în lumina
cercetărilor voastre pe
această temă, impactul
operei asupra publicului
vremii?
Ce efecte produce astăzi
această această operă de
artă? De ce ?

b) Contribuţia istoriei artei în analiza operelor de artă de către elevi
Istoricul de artă Mary Erickson a încercat să îmbogăţească aptitudinea elevilor
de şcoală elementară de a interpreta istoric o operă de artă. Cercetătoarea a identificat
patru tipuri de interpretări istorice, bazate pe: 1) artistul istoric; 2) publicul istoric;
3) cultura timpului; şi 4) percepţia operei în contextul său istoric20. Erickson afirmă
că aptitudinea individului de a interpreta o pictură istorică se construieşte treptat,
fiecare dintre cele patru tipuri de interpretare constituind un stadiu de dezvoltare
intermediar. Mai precis, studiul lui Erickson a demonstrat că majoritatea elevilor din
20

Erickson, 1998: 314.
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ciclul primar (78%) sunt capabili să interpreteze istoric opere de artă prin corelarea
cu artistul istoric, însă abia în clasele a V-a şi a VI-a elevii au început să facă
distincţia între intenţia artistului şi percepţia publicului din trecut21. Toate aceste
studii arată că elevii sunt capabili să contextualizeze şi să analizeze o operă de artă,
dar nu exprimă ceea ce gândesc sau simt atunci când observă. Prin urmare, prin
demersul nostru interdisciplinar am dorit ca elevii să-şi exprime emoţiile.
Grila de analiză şi de interpretare a operelor de artă
Printre întrebările care alcătuiesc această grilă (tabelul 2), cele numerotate fac
trimitere la cunoştinţele istorice, în timp ce alte întrebări au rolul de a pune în
evidenţă valoarea estetică, asumând astfel fluiditatea între aceste două aspecte ale
operelor de artă analizate. Utilizarea acestor tipuri de întrebări, grupate în două
secţiuni, permite înţelegerea distanţei temporale şi semantice între momentul în care
opera a fost creată şi semnificaţiile care i-au fost atribuite mai târziu.
Metodologie: dispozitivul didactic
Punerea în practică a acestei cercetări se bazează pe implementarea unui
dispozitiv didactic în patru clase primare, promovând învăţarea prin lectura, analiza
şi interpretarea unui grup de documente format din opere de artă şi din alte documente scrise. Profesorii implicaţi (doi de anul al patrulea şi doi de anul al cincilea) au
ales împreună cu cercetătoarea reprezentări ale picturilor vechi, ţinând cont de
preferinţele lor si de perioada istorică studiată (secolele al XVII-lea şi XVIII-lea,
respectiv secolul al XIX-lea, portivit programei de istorie din Quebec pentru ciclurile
2 şi 3). Dispozitivul nostru a constat în patru ateliere: două în timpul cărora i-am
format pe profesori să lucreze cu grila de analiză (tabelul nr. 2), în special secţiunea
„universul elevilor” (atelierul 1) şi „contextul autorului” (atelierul 2) şi două ateliere
în care i-am iniţiat pe elevi să observe picturi din punct de vedre estetic şi istoric.
Grila de analiză provine atât din cadru teoretic menţionat, precum şi din propriile
noastre cercetări22. Grila a fost adaptată după primele două ateliere.
După derularea celor patru ateliere, două dosare documentare au fost
concepute împreună cu profesorii a patru clase de elevi, unul pentru elevii de clasa a
IV-a şi un al doilea dosar pentru cei din clasa a V-a. Aceste dosare conţineau
documente pe care elevii nu le studiaseră înainte şi pe care trebuia să le analizeze la
prima vedere, răspunzând la zece întrebări. Mai precis, primul dosar conţinea două
reproduceri de picturi vechi pe care elevii a două clase (47 de elevi) trebuia sa le
observe cu atenţie. Aceste tablouri (Figura nr. 1) reprezinţă Piaţa regală (La Place
royale) din Quebec, înainte şi după Cucerirea britanică (1759). Dosarul al doilea,
pentru elevii de clasa a V-a (44 de elevi), conţinea două reproduceri legate de
Răscoala patrioţilor din 1838 (Figura nr. 2). Elevii, cu vârste cuprinse între 9 şi
11 ani, au avut 50 de minute pentru a răspunde la cele 10 întrebări, fără ajutorul
profesorului sau a celorlalţi elevi.
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Figura nr. 1: picturile destinate elevilor de clasa a IV-a

Figura nr. 2: picturile destinate elevilor de clasa a V-a

Ambele dosare documentare conţineau următoarele instrucţiuni:
1. Citiţi sau observaţi cu atenţie documentele numerotate de la 1 la 5. Acest lucru vă
va ajuta să aflaţi mai multe despre locul reprezentat.
2. Observaţi din nou documentele 3 şi 4 (sau 4 şi 5). Remarcaţi detaliile, culorile şi
locul reprezentat.
3. Răspundeţi, în urma observaţiilor făcute, la întrebările de la sfârşitul dosarului.
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Prezentarea rezultatelor
Cele două dosare documentare conţineau fiecare câte zece întrebări, derivate
din întrebările standard propuse în grila de analiză. Întrebările au fost grupate în trei
categorii: 1) întrebări „de bază”, pentru a localiza informaţii care conduc la o mai
bună situare a tablourilor; 2) întrebări de natură istorică, utilizate pentru a indentifica
anumite elemente istorice şi 3) întrebări estetice, pentru a pune în relaţie diversele
informaţii istorice şi artistice.
Primul grup de întrebări a constat din următoarele elemente: Ce ne arată aceste
tablouri? Ce informaţii conţin titlurile lor? Unde au loc acţiunile ilustrate? Al doilea
grup de întrebări este legat de evenimentele istorice studiate: „Ce evenimente sunt
relatate de fiecare dintre aceste picturi? Ce informaţii vă permit să înţelegeţi mai bine
importanţa Pieţei regale în Noua Franţă? Ce informaţii vă ajută să înţelegeţi mai bine
importanţa rebeliunii Patrioţilor (1837-1838)? Care sunt, în funcţie de ceea ce
observaţi (arme, îmbrăcăminte, clădiri, mijloace de transport etc.) cele mai importante schimbări comparativ cu ziua de astăzi? De ce au pictat cei doi pictori aceste
tablouri, după părerea voastră? Al treilea grup de întrebări a oferit elevilor posibilitatea de a-şi exprima în cuvinte propriile emoţii: Ce vă surprinde, vă bucură sau vă
întristează când priviţi aveste tablouri?. Trebuie remarcat faptul că întrebările nu au
urmat această ordine: erau mult mai imbricate pentru a asigura simultaneitatea
lecturilor estetice şi a celei istorice. Printre rezultatele preliminare ale acestei cercetări, vă prezentăm mai jos unele comportamente ale elevilor observate în timpul
exerciţiului23.
Mai mulţi elevi consideră sursa
Din cei 44 de elevi de clasa a V-a, 27 dintre ei (61,3%) se referă în mod
explicit la titlu, având în vedere una dintre întrebările care îi ghidează în acest sens.
Dar sunt şi elevi care se referă la autor, precum şi la dosarul documentar (documentul
3, documentul 5 etc.). Acest lucru le dă posibilitatea de a compara cu precizie
tablorile: „Numărul 3 arată că are loc o adunare şi că cei care sunt pe scenă sunt
îmbăcaţi în costum, iar ţăranii au steaguri. Numarul 5 reprezintă deznădejdea oamenilor care merg la război”.
Elevii identifică distanţa dintre discursul operei şi realitatea istorică
Dintre cei 47 de elevi din anul al patrulea, 10 (21,2%) elevi par să se îndoiască
de adevărul celor petrecute, aşa cum lucrurile sunt prezentate în tablou: „Mă
surprinde faptul că a existat un bombardament atât de mare”; „Mă uimeşte că
clădirile nu mai au acoperişuri. Casele nu au o formă obişnuită”; „Mă surprinde că
oraşul a evoluat într-un timp atât de scurt”; „Mă surprinde în tabloul 3 că doar
acoperişul caselor este distrus”. Drept urmare, în ochii elevilor, pictorii par să fi
exagerat consecinţele Cuceririi Britanice. În acelaşi timp, majoritatea elevilor ia în
considerare picturile fără a pune la îndoială autenticitatea lor: „Aceste două tablouri
ne arată lumea din 1759 după război şi totul este foarte trist. Dar când te uiţi la
23
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tabloul din 1843, totul este nou. Au cai, au case mari. Într-adevăr, este uimitor cum s-a
schimbat modul lor de viaţă de atunci din 1759”.
Elevii observă
Dintre cele patru clase participante, toţi elevii (100%) au demonstrat că pot
observa detalii precise (privirea, sabia, acoperişul caselor): „În tabloul cu adunarea,
există culori frumoase, cer albastru frumos şi steaguri frumoase; este mai vesel. Doc.
5: există culori mai puţin frumoase, un cer cenuşiu, oamenii sunt trişti”; „În tabloul 3,
drumurile sunt făcute din pământ, iar în tabloul 4, drumurile sunt din piatră, clădirile
sunt mai mari decât în tabloul 3 şi sunt mai puţine”. Ceea ce variază de la un elev la
altul este calitatea observaţiei, care poate consta într-o simplă identificare de
elemente izolate, până la analize mai complexe.
Elevii deduc anumite informaţii
Anumite observaţii ale elevilor sunt de fapt deducţii: „Există cu siguranţă
oameni morţi sau răniţi”; „Imaginea 3: toţi cei care au murit în bombardament”; „
Sunt oameni foarte săraci (fără haină şi e iarnă)”; „Patrioţii nu au toţi aceleaşi haine,
dar toţi au o curea pentru a-şi lega paltoanele. Patrioţii nu sunt foarte bine echipaţi cu
arme. De altfel, nu toţi au o armă”. Unul dintre elevi a observat absenţa anumitor
elemente care fac parte din amenajarea urbană: „Putem vedea în această imagine că
atunci nu era ciment, pentru că nu există drum sau trotuar”.
Elevii folosesc vocabular corespunzător, atât în istorie cât şi în artele plastice
Dintre cei 44 de elevi din anul V, 31 (ex 7,4%) folosesc cuvinte de epocă
pentru a descrie îmbrăcămintea sau armele: „Insurgenţii au săbii, torţe şi baionete”.
Alţi elevi, deşi nu stăpânesc pe deplin vocabularul specific picturii, sunt capabili să-şi
nuanţeze ideile, referindu-se nu numai la peisajul ilustrat, ci şi la stilul operei: „Unul
dintre tablouri este văzut de aproape. Nu sunt aceleaşi culori ”; „Aceste tablouri nu
au acelaşi stil”; „În unele picturi, putem vedea mai mai multe detalii decât în altele”;
„Nu au acelaşi fundal”. Acest fapt demonstrează influenţa bagajului cultural al
fiecărui elev asupra construcţiei şi interpretării sensurilor unui document, ceea ce
subliniază încă o dată importanţa modelării în clasă înainte de exerciţiu.
Elevii fac legătura cu evenimentele istorice
Dintre cei 44 de elevi de clasa a V-a, doar 3 elevi (reprezentând 6,8%) au
menţionat evenimente ulterioare celor ilustrate în tablori, cum este cazul acestui elev
care se referă la spânzurarea Patrioţilor: „Mă surprinde că unii patrioţi au fost
executaţi sau exilaţi ”. În ceea ce priveşte pe cei 47 de elevi de clasa a IV-a, 11 dintre
aceştia fac legături între locuri şi epoci (reprezentând 23%): „Piaţa regală este locul
în care oamenii din Noua Franţă pot tranzacţiona multe lucruri precum mâncarea şi
blănurile”. Toţi elevii (100%) au reuşit să facă legături între trecut şi prezent, în
special în ceea ce priveşte îmbrăcămintea: „Hainele noastre sunt mai mult moderne”;
„Hainele noastre au fermoar, dar înainte aveau curele”; „Moda s-a schimbat. Nu
purtăm aceleaşi haine”. Ei au putut, de asemenea, să compare armele de atunci cu
cele de astăzi: „Consider că armele sunt mai mici, deci mai puţin grele şi consider că
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podurile au evoluat foarte mult”; „Îmbrăcămintea de astăzi oferă mai multă siguranţă,
iar armele au o capacitate mai bună de tir”; „Arme sunt mari: astăzi ele intră în
buzunare”.Tot în ceea ce priveşte legăturile trecut-prezent, unii elevi au evidenţiat
evoluţia mijloacelor de transport: „Nu mai folosim o trăsură trasă de cai pentru a
merge în Centrul vechi din Quebec”; „Ceea ce s-a schimbat sunt maşinile şi străzile
de ciment de astazi. Dar casele sunt mai înghesuite astăzi. Însă nu ştiu de ce”. Un
elev a reuşit nu numai să interpreteze documentele, dar şi să remarce o schimbare
importantă în istorie: „Tabloul 4 arată caii care au ajuns în Noua Franţă24”.
Elevii îşi exprimă emoţiile
Într-o măsură mai mare sau mai mică, elevii îşi exprimă emoţiile. Ei par a se
bucura de această nouă libertate de a spune ce simt în faţa picturilor. De exemplu, un
elev prezintă o sensibilitate asemănătoare empatiei istorice: „Ei se întorc în război în
ciuda unei înfrângeri încă resimţite”. Un alt elev afirmă că personajelor „le este
foame”. Alţii îşi exprimă gândurile folosind pluralul „noi”. Este vorba mai puţin de un
„noi” franco-canadian, cât un „noi” temporal, care separă trecutul de societatea din
care elevii fac parte: „Astăzi noi avem tactici de luptă”; „Acum suntem foarte bogaţi
comparativ cu cei dinainte”. Unii elevii ajung să-şi prezinte ideile şi convingerile sau
să ia atitudine: „Rebeliunile cauzează daune mari. Ele formează bătălii, deci oamenii
sunt morţi sau răniţi, iar satele pot fi distruse”; „Violenţa în zilele noastre este gravă
şi provoacă răniţi”; „Pictura asta mă întristează pentru că cu siguranţă au fost oameni
morţi sau răniţi şi nu-mi place acest lucru”. Mai mult decât atât, elevii îşi exprimă
propriile emoţii în faţa realităţii reprezentate (5%): „Tabloul 5 mă întristează, pentru
că putem vedea furia din ochii oamenilor. Această pictură m-a bucurat, pentru că văd
că îşi recapătă forţa”; „Ce mă surprinde este numărul de oameni gata să moară pentru
independenţa Canadei Inferioare”; „Mă întristează să văd o mulţime de oameni
furioşi”; „Sufăr, pentru că se luptă pentru nimic”.
Limitările cercetării
Aceasă primă şi modestă cercetare exploratorie demonstrează că elevii sunt
capabili să facă o analiză care combină anumite elemente ale lecturii estetice şi ale
lecturii istorice. În analiza noastră, nu am luat în considerare variabila de gen
(răspunsurile au ajuns la noi într-o formă anonimă), nici pe cea a nivelului social şi
economic al familiilor elevilor. Rămâne de văzut dacă şi în ce fel genul sau categoriile socio-economice influenţează modul în care elevii privesc aceste picturi. Deşi
am tratat separat datele de la elevii de clasa a IV-a şi cele de la elevii de clasa a V-a,
asemănările analizelor lor ne-a făcut să le discutăm împreună, pentru că nu am găsit
nicio diferenţă notabilă între gândirea şi gradul de stăpânire al vocabularului în
rândul elevilor cu vârste cuprinse între 9, 10 şi 11 ani. Rezultatele preliminare bazate
pe un singur test nu ne permite să afirmăm dacă elevii au învăţat ceva din atelierul de
modelare sau dacă ştiau deja cum să observe opere de artă. Sunt necesare cercetări
24
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mai extinse, pentru a vedea în ce măsură şi în ce fel combinaţia elementelor de
lectură estetică şi lectură istorică ar putea contribui la îmbogăţirea procesului
interpretativ.
Trebuie de asemenea precizat faptul că am folosit reproduceri ale operelor de
artă, ceea ce a influenţat percepţia dimensiunilor şi a perspectivei, oferind în acelaşi
timp impresia că aceste lucrări sunt virtuale. Elevii nu au putut înţelege pe deplin
semnificaţia acestor fresce sau peisaje, printre care o pictură măsoară de fapt 21 m
(3 x 7 m).
Concluzie
În timpul acestor ateliere, elevii au practicat abilitatea de a observa, descrie şi
interpreta picturi vechi, referindu-se la cele două secţiuni ale grilei nostre. În lipsa
unui pre-test şi a unui dispozitiv didactic adecvat (un singur atelier de modelare), nu
putem confirma dacă instrumentul nostru îmbunătăţeşte sau nu analiza şi interpretarea diferitelor documente, de către elevi. Cu toate acestea, se poate spune că pe
plan istoric elevii au practicat unele etape ale gândirii istorice, inclusiv dovada şi
sensul, ştiut fiind că în acest stadiu elevii observă absenţa anumitor informaţii
(de exemplu, absenţa electricităţii). Elevii au putut, de asemenea, să identifice în
operele de artă informaţii despre evenimentele importante ale vremii. Conceptele de
continuităţi şi schimbări au fost probabil cel mai bine înţelese, deoarece elevii nu au
avut nicio dificultate în a face legături cu prezentul. Pe de altă parte, puţini elevi au
reuşit să ajungă la perspectiva istorică şi să empatizeze cu personajele din trecut.
Elevii au judecat picturile şi evenimentele ilustrate conform propriilor valori,
nereuşind astfel să atingă stadiul dimensiunii morale. Utilizarea pluralului „noi” în
contrast cu „oamenii vremii” ne fac să credem că elevii înţeleg diferenţa de timp,
între diferitele evenimente istorice la care se referă picturile şi prezentul în care elevii
se încadrează. În termeni de lectură estetică, deşi nu au putut să-şi exprime observaţiile în termeni specifici artei, elevii s-au arătat sensibili la culori şi la sentimentele
pe care acestea le inspiră. Au avut ocazia să-şi exprime sentimentele cu privire la
tablouri, ceea ce este nou în comparaţie cu o practică istorică bine stabilită, unde
numai documentul (sau manualul) are dreptul de a genera un discurs istoric. Alte
cercetări mai aprofundate şi de o durată mai îndelungată sunt necesare, pentru a
măsura cu precizie ceea ce învaţă elevii, precum şi rolul lecturii estetice în dezvoltarea abilităţilor legate de analiza documentelor iconografice.
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ANII PARIZIENI AI IULIEI (LILICĂI) HASDEU
Bogdan TEODORESCU*
THE PARISIAN YEARS OF JULIA (LILICA) HASDEU
(Abstract)
Iulia Lilica Hasdeu was the daughter of B. P. Hasdeu, historian, philologist,
folklorist and writer. The correspondence reveal her last seven years spent in Paris
(1881-1888), the history of a brilliant child gifted with a will for reaching the highest
academic expectations which cannot be defeated. Finally, her career project should
have given her the opportunity for getting her high school degree, bachelor's degree
and PhD until the age of 20. For reaching her ideal, Iulia Hasdeu had ended up in
Paris, the capital of the world at that time, known also for its College. At the end of
the nineteenth century, the city was sprawling fast, people who were attracted by
Paris’ lights were arriving constantly looking for jobs. Buildings with small rooms
were erected quickly and they were deprived of air and light. In these surroundings
our heroine had to live along with her mother. From what we believe, there is a very
strong possibility that in such environment did she came in contact with the fatal
disease: tuberculosis.
Last but not least, she had to deal with the disagreements between her parents.
The father, who remained in Bucharest, struggled to deal with all the financial
requests sent from Paris. The parents managed to resolve the problems, because
Lilica was a sensitive girl and her life work never left her indifferent. What we know
for sure is that at the age of 18 she managed to finish the high school with two
diplomas. Soon after, she signed up for the Faculty of Letters, at the Sorbonne. In her
first year there (1886-1887), she managed to draw the attention of her colleagues
and teachers. Her disease had brought her an end in the autumn of 1888. Fallen
before her time, despite the few contributions she had left behind, she still is and
always will be an important personality.
Keywords: intellectual history; 19th century Romanian elite; biography;
Parisian experience of Iulia Hasdeu; Sorbonne.

Caracterul enciclopedic al operei lui Hasdeu, scriitor, istoric, filolog şi
folclorist şi autohtonismul său pronunţat au făcut să fie foarte apreciat în vremea
regimului comunist. În acei ani au fost reeditate principalele sale opere literare1, au
apărut în antologii culegeri din scrierile sale ştiinţifice, istorice2 cu deosebire, s-au
*
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retipărit în două ediţii succesive, în 1970 (fragmentar) şi în 1972-1976 cele trei
volume din Etymologicum Magnum Romaniae şi a apărut, mai întâi în 1976, în
ciclul Documente şi manuscrise literare corespondenţa savantului cu fiica sa Iulia,
iar apoi, în alte trei volume, cu contemporanii săi români şi străini (1982-1984). În
fine, două sinteze, Viaţa lui B.P. Hasdeu, de Vasile Sandu, şi Romanul vieţii lui B.P.
Hasdeu, de I. Oprişan, apăreau la mică distanţă de timp în 1989 şi 1990, la editura
bucureşteană Minerva, cel puţin ultima elaborată în cadrul Institutului de Istorie şi
Teorie Literară „G. Călinescu“, încununând edificiul interesului arătat de regimul
comunist vieţii şi operei sale.
În faţa acestei avalanşe de texte şi documente, multe furnizând detalii despre
viaţa membrilor familiei Hasdeu, cititorul interesat nu a putut să nu se întrebe de ce
fiica genială a savantului nu a ajuns la maturitate şi nu s-a putut împlini aşa cum
calităţile ei excepţionale i-ar fi dat dreptul. Răspunsurile primite, fie prea tranşante,
fie exagerând rolul unor persoane sau conjuncturi, lasă însă loc şi altora şi unul
posibil se află şi în rândurile care urmează, ascuns cu grijă, mai cu seamă în
corespondenţa lui Hasdeu cu fiica sa în vremea studiilor pariziene (1881-1888).
Astfel, a devenit posibilă o nouă privire de ansamblu asupra subiectului, aţintită
acum mai cu seamă asupra faptelor cotidiene mărunte, riguros inventariate în aceste
epistole, şi mai puţin în marile elanuri creatoare ale celor doi respondenţi – o
adolescentă genială, care se scufundă în literatura veche şi în filosofie şi un savant
care ambiţionează într-o operă nepereche, să dea imaginea completă a modului de
trai al românilor.
Desigur, fără a neglija măsura în care predispoziţiile naturale, genetice, au avut
un rol în evoluţia dramatică a bolii pulmonare a Iuliei Hasdeu, ne-au interesat mai cu
seamă factorii ascunşi, de regulă neluaţi în seamă, care i-au favorizat maladia. Au
ieşit la iveală astfel clima umedă a regiunii pariziene, reînnoită în fiecare an la
început de primăvară, locuinţele mereu schimbate, cele mai multe după numărul
treptelor care trebuiau urcate, nu după salubritatea lor şi, nu în ultimul rând,
dificultăţile traiului de fiecare zi, relaţia complicată între veniturile disponibile la
Bucureşti, din care trăiau cele două femei în capitala Franţei şi cheltuielile de la
Paris, toate fiind surse de tensiune ale cărei efecte negative se revărsau mai cu seamă
asupra fiicei, singura într-o relaţie epistolară permanentă cu tatăl ei.
Este de observat că, aşa cum cultura românească l-a câştigat pe Hasdeu, fără a
fi investit în formarea sa (deşi a urmat studii universitare în străinătate, el n-a obţinut
niciodată vreo diplomă), tot aşa e cu totul adevărat că am pierdut-o pe Iulia Hasdeu,
care ar fi putut oferi literaturii, teatrului sau şcolii o stea în plină strălucire.
În acest caz, a ne întreba acum cine a fost de vină pentru sfârşitul ei tragic este
prea târziu. Totuşi, viaţa fiecăruia dintre noi este fie suma opţiunilor fiecăruia, fie ale
celor din jurul nostru, care ne pot influenţa în mod decisiv existenţa. Poate trecerea
prin lume a acestui copil genial, stins înainte de a fi împlinit 19 ani, ar fi fost alta,
dacă în familia ei părinţii s-ar fi înţeles şi ar fi lăsat-o să crească în curtea bisericii
Mihai Vodă din Bucureşti, spre a-i oferi cele mai bune condiţii de studiu la vârsta
potrivită, 16-17 ani, cu un bacalaureat, cu o licenţă şi cu doctoratul la Sorbona, în
Franţa. N-a fost să fie aşa şi, poate din prea multă dragoste şi prea mult respect
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pentru calităţile ei excepţionale cei doi părinţi, fiind în acord doar asupra acestui
subiect, i-au grăbit, fără să şi-o dorească, sfârşitul.
Istoria pe care o cercetăm acum începe într-o zi din vara anului 1881 cu două
călătoare care urcau, încărcate de bagaje, în cursa feroviară regulată Braşov-Viena 3.
Când persoanele din compartiment s-au plictisit de monotonia unui drum lung, s-a
aflat că cele două erau mamă şi fiică şi că drumul lor se încheia de fapt la Paris, acolo
unde cea mică, excepţional înzestrată pentru carte, şi-ar fi continuat studiile. Totuşi,
peste buna dispoziţie generată de excursia planificată, în răstimp s-ar fi putut observa
că femeia matură avea pe chip o dârzenie implacabilă, iar fiica ei (la doar 11 ani)
ascundea sub aerul copilăros al vârstei lungi momente de absenţă şi melancolie.
Împotriva cui părea a fi atât de pornită femeia şi din ce motive fetiţa ei, încă o
copilă, se lăsa copleşită de tristeţe? În primul caz, răspunsul era foarte simplu: un
bărbat infidel îşi determinase soţia să părăsească domiciliul conjugal4. În cel de-al
doilea, răspunsul era mai greu de aflat. Vrând să înceapă o viaţă nouă, mama plecase
împreună cu fata, cu totul neştiutoare de intenţiile ei adevărate şi împotriva dorinţei
fireşti a acesteia de a rămâne la Bucureşti cu ambii părinţi, o luase cu ea la Paris,
şcolaritatea sa exemplară fiind cel mai bun pretext pentru un divorţ tacit.
E de presupus că la plecare între soţi funcţionase o înţelegere. De frica
scandalului care i-ar fi putut distruge cariera, soţul acceptase separarea5, plătind
păstrarea aparenţelor cu întreţinerea celor două în capitala Franţei. Toate acestea s-au
mai spus, fără a se lua în consideraţie ipoteza că cele întâmplate atunci ar fi putut
avea un caracter premeditat şi gradual.
Cu trei ani în urmă, în vara 1878, Hasdeu efectuase o călătorie de studii în
Austria şi Italia, la capătul căreia familia se reunise în vacanţă, după ce mama şi fiica
făcuseră o scurtă excursie la Paris6. Atunci, probabil, soţia inteligentă şi pragmatică a
luat pulsul „oraşului luminilor“ şi punând cap la cap cheltuielile de întreţinere, la care
s-ar fi adăugat şi taxele de şcolarizare pentru fiică, a stabilit un deviz decent, baza
discuţiilor de mai târziu cu soţul, care îşi mai probase şi altă dată infidelitatea. Apoi a
aşteptat liniştită să se ivească o ocazie.
O scrisoare anonimă demascatoare a fost prilejul dorit şi, după un scandal
conjugal (căci altfel cum s-ar explica gestul soţiei de a nu-şi lăsa bărbatul „să-i sărute
mâna la plecare“), între cele două părţi s-a convenit asupra unei despărţiri temporare,
mama şi fiica refugiindu-se deocamdată la Braşov7.
Acolo s-a derulat actul al doilea al dramei, când, oarecum pe neaşteptate, soţia
fugară şi-a anunţat intenţia de a se stabili la Paris, de dorit împreună cu fiica, dar nu
neapărat obligatoriu. Silită să aleagă între părinţi, fără nicio dorinţă să-şi continue
studiile în altă parte, cu o programă diferită şi cu mult mai dificilă, copila de doar
11 ani a cerut sfatul tatălui, care pare iniţial imposibil de înduplecat8. „De ideea
3
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Parisului trebuie să vă desfaceţi cu desăvârşire“9 îi scria el, pentru că nu are resursele
necesare pentru a întreţine două case şi pentru că un copil trebuie crescut de ambii
părinţi. Într-o epistolă ulterioară, fiica îi spune tatălui că „mama e dispusă să plece şi
singură“, lăsând-o în voia sorţii, şi cu un ultim strigăt de ajutor îi cere să vină sau să
trimită pe cineva să o ia10. După o lună, cele două erau deja în capitala Franţei şi
într-o cu totul altă notă emoţională, fiica îi transmitea primele informaţii tatălui11.
De ce Iulia, mama, ţinea cu tot dinadinsul să-şi lase existenţa tihnită din
Bucureşti „unde toată lumea o onorează din ce în ce mai mult“12 şi de ce tatăl nu a
întreprins nimic pentru a-şi recupera copilul mult-iubit? La prima vedere, esenţiale
par a fi fost aptitudinile intelectuale deosebite ale acesteia care, s-a considerat, nu
puteau evolua decât într-un mediu propice performanţei şcolare, unde se învaţă multă
carte, iar profesorii manifestă o exigenţă sporită.
În realitate, pentru cei doi soţi, egali în orgoliu, fetiţa care tânjea după
prietenele ei de joacă lăsate acasă la Bucureşti era doar un vehicul pentru propriile lor
ambiţii. Pentru mamă – să-şi consolideze statutul conjugal şi să obţină, păstrându-şi
însă libertatea şi o onorabilitate egală cu a soţului, iar pentru acesta din urmă, să pună
capăt răuvoitorilor, impresionându-i cu reuşitele de excepţie ale fiicei sale, la o vârstă
atât de fragedă şi mult mai repede decât pentru toţi posibilii competitorii ai ei.
Nu ştiau că, în acest joc al orgoliilor, trenul care le ducea pe cele două la Paris
îi proiecta de fapt pe toţi într-o tragedie teribilă, care se va sfârşi şapte ani mai târziu
cu moartea prematură a copilului lor, sacrificat, ca în atâtea alte situaţii, în atât de
sterilele războaie conjugale.
Deocamdată însă, în septembrie 1881, toată lumea pare mulţumită. Mama e
satisfăcută, l-a obligat pe infidel să o întreţină în străinătate, cu eforturi financiare
care-l vor sili în anii următori să muncească mai mult şi să facă şi unele compromisuri (politice) şi a reuşit să-şi păstreze fiica, despărţind-o de tată şi obligând-o s-o
urmeze în capitala Franţei. Om de ştiinţă reputat, tatăl a obţinut un răgaz pentru alte
proiecte grandioase, pregătind şantierul unei întreprinderi uriaşe, Etymologicum
Magnum Romaniae.
În fine, fiica, desigur nemulţumită că i s-a încălcat voinţa, ar vrea să urmeze
modelul tatălui şi se aruncă într-un proiect ambiţios: să obţină în câţiva ani
bacalaureatul, licenţa şi doctoratul la Sorbona, ţel care părea atunci greu de îndeplinit
într-un timp relativ scurt şi la o vârstă la care examenele de consacrare erau mult mai
rare, iar egalitatea de gen nu fusese încă acceptată decât în mod excepţional. Interfaţa
acestui efort enorm, dar şi a tumultului din străfundurile familiei Hasdeu, este
corespondenţa celor doi13 în care mama intervine rar, cu texte de regulă dictate fiicei.
Ea rămâne singura care păstrează un ton aspru, taxându-şi fără îngăduinţă partenerul
lăsat acasă în termenii unui contract financiar nescris, dar probabil agreat la plecare.
În schimb, fiica şi tatăl par a ignora cu totul această dramă de familie,
„elefantul din odaie“ care le marchează zilnic existenţa. Copila îi furnizează tatălui
9
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informaţii de viaţă cotidiană, îi solicită sfaturi de carieră şi, după caz, dezvoltă
disertaţii care îi probează calitatea intelectuală în creştere. În vreme ce acesta din
urmă este somat să scoată din piatră seacă bani pentru a le întreţine pe cele două,
răspunsurile lui au aerul că nu trăieşte decât pentru asta, vorbelor tăioase ale
consoartei răspunzându-le cu tot felul de calinerii duioase şi vorbe de iubire. Cei doi
– tatăl şi fiica – joacă împreună un balet delicat al pasiunilor şi sentimentelor reciproce, sub răsuflarea de fier a mamei, care le anulează elanurile, aducându-i mereu
cu picioarele pe pământ, unde banii s-au terminat de atâtea ori şi cele două riscă să
moară de foame14 şi unde onorabilitatea familiei e pusă în primejdie de tot felul de
derbedei, obligându-le pe femeile atât de iubite să se lupte din greu pentru a-şi păstra
integritatea15.
În 1881, data la care soţia şi fiica sa părăseau ţara, B.P. Hasdeu era de ceva
vreme un nume de rezonanţă în cultura românească. Născut în nordul Basarabiei, la
Cristineşti, în 1836 sau 1838, (data este încă în discuţie)16, era descendentul unei
vechi familii boiereşti moldovene, temporar strămutată în Polonia, ceea ce mai târziu
îi va da dreptul să-şi traducă prenumele de botez Tadeu în Bogdan şi să-l adăuge şi
pe acela de Petriceicu, purtat şi de un strămoş care urcase pe tronul ţării sale la
mijlocul secolului al XVII-lea17. După studii liceale şi universitare (cele din urmă la
Harcov), încheiate însă fără vreun titlu, şi un stagiu în armata rusă18, s-a reîntors în
Basarabia şi, sub îndrumarea tatălui său, el însuşi un om de cultură, a început o lungă
carieră literară şi ştiinţifică, continuată în România, mai întâi la Iaşi şi ulterior la
Bucureşti19. Concomitent, a participat activ la viaţa publică, ziarele pe care le-a editat
în acei ani luând atitudine în chestiunea Unirii, în favoarea20 şi mai apoi împotriva lui
Cuza21, atitudine pe care şi-a păstrat-o şi în legătură cu prinţul străin, motiv pentru
care, după ce s-a aflat de implicarea sa în organizarea efemerei Republici de la
Ploieşti, a fost temporar deţinut la Văcăreşti (1870)22.
Geniul său şi o extraordinară putere de creaţie l-au transformat însă în câţiva
ani dintr-un ilustru necunoscut într-un membru de frunte al elitelor intelectuale
româneşti, motiv suficient pentru a-i aduce o mulţime de laude, dar şi tot atâtea
contestări, situaţie care se va perpetua până la sfârşitul vieţii sale. Astfel, se va
14
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impune rapid cu două reuşite literare incontestabile, nuvela Duduca Mamuca (1863),
pentru care va fi victima unui proces de presă pentru imoralitate, şi drama istorică
Răzvan şi Vidra (1867), după care, în mod surprinzător, va aborda subiectul Istoriei
critice a românilor (1873-1875). Gândită ca o operă de proporţii enorme, depăşind
mult puterile unui singur om, fie el şi genial, această sinteză a fost abandonată, după
ce autorul ei scrisese capitolele despre formarea statelor medievale româneşti şi
despre vremurile dacice. Apoi, pe neaşteptate, a trecut de la timpurile mitice ale
începuturilor noastre la o antologie de vechi texte autohtone, Cuvente den bătrâni
(1879-1881), în trei volume, pentru ale cărei prime două cărţi a primit în 1880
premiul Heliade Rădulescu al Academiei Române23.
În 1876-1877 recunoaşterea sa este deplină, obţinând poziţii de întâietate în
toate marile instituţii culturale ale ţării. La 17 mai 1876 era numit director la
Arhivele Statului, în ianuarie 1877, Parlamentul îl titulariza pe o catedră de filologie
comparată la Universitatea din Bucureşti, iar la 13 septembrie 1877 era ales membru
al Academiei Române. În fine, în 1880 a fost cooptat şi în Consiliul Permanent al
Instrucţiunii, organism de decizie al ministerului de resort24. În anii următori, au venit
şi aprecierile internaţionale, atât în lumea ştiinţifică franceză, cât şi prin alegerea sa
ca membru titular al Academiei Imperiale de Ştiinţe din Sankt Petersburg25. În fine,
în anii parizieni ai fiicei sale, a abordat din 1884, şi cu susţinerea Regelui Carol I,
proiectul Etymologicum Magnum Romaniae, gândit în zece volume, pe care îl considera o expresie lingvistică a întregului mod de viaţă al poporului român. Lucrarea
avea să fie la rândul ei blocată în împrejurările tragice ale morţii fiicei sale26.
În această situaţie, nu e de prisos să aflăm de ce venituri dispunea academicianul, profesor universitar, director la Arhive, spre a vedea pe ce se bazau speranţele
soţiei sale. Deşi provenea dintr-o familie boierească, Hasdeu a cunoscut în tinereţe
lungi perioade de sărăcie, treptat şi abia după ce a împlinit 30 de ani, şi numai pe
măsura consacrării sale, a reuşit să obţină funcţii şi slujbe, care însă nu îi aduceau
decât cel mult 1000 F lunar, 12 000 F anual, cum singur o mărturiseşte în tumultul
anului 188127.
Acestor venituri li se adăugase în ultima vreme Premiul Heliade Rădulescu
pentru primele două volume din Cuvente, 5000 F28, din care probabil se constituise
dota anticipată pentru fiica sa, în valoare de 4000 F, şi, din 1884, subvenţia regală de
6000 F anual pentru Etymologicum29. După demersuri insistente, va obţine în 1883 şi
o bursă pentru studiile pariziene ale Iuliei, până în cele din urmă de 2400 de lei în
urma aprobării primei Camere a Parlamentului30. Alte venituri suplimentare, devoalate şi în corespondenţă, proveneau din publicistică: revista sa Columna, cu profil
23
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istoric, apărută în anii 1882-188431, iar din 1887 până în 1895, Revista Nouă, cu
profil literar, care s-a bucurat de un mare prestigiu32.
Dintr-o relatare epistolară ştim totuşi că estimase întreţinerea celor două la
Paris, după unele calcule, la 10 000 F anual, în 188233. Dar ulterior, cheltuielile
lunare vor creşte, ceea ce lăsa celui rămas la Bucureşti sume infime pentru el, chiar
dacă la Arhivele Statului dispunea de o locuinţă pentru care nu plătea chirie, dar care
avea la rândul ei, pentru a-i asigura funcţionarea, oameni de serviciu, din care o
parte, fiind în slujba sa, nu puteau fi remuneraţi decât din venituri proprii. Uneori, se
adăugau şi cheltuieli neprevăzute, precum ar fi cele prilejuite de campania
parlamentară din 1884, pentru care, deşi nu a dat niciun leu electoratului, l-a costat
totuşi 1 000 F, între altele, inclusiv pentru o năşie34.
La începutul anului 1886, Hasdeu a intrat, potrivit testamentului lăsat de
unchiul său Boleslav, decedat între timp, în posesia moşiei natale Cristineşti din
Basarabia. Din păcate, deşi această proprietate era estimată la 100 000 F, la data
moştenirii era arendată pe 6 ani, iar beneficiul trebuia împărţit cu o altă rudă a sa. În
concluzie, abia în 1891, când fiica sa ar fi avut 22 de ani, ea ar fi putut, în fine, să
aibă întregi drepturile de proprietate asupra acestei mici averi35.
Soţia savantului, tot Iulia, mama fiicei cu acelaşi nume (pe care însă, spre a le
deosebi, o vom numi totuşi, precum tatăl său în corespondenţă, Lili sau Lilica), a
lăsat multe semne de întrebare, mai cu seamă asupra biografiei sale din anii tinereţii,
dar din care se pot totuşi detaşa câteva date esenţiale. Se născuse într-o familie de
moţi, la Roşia Montană, spre 1840, şi este cert că îl impresionase pe Hasdeu, călător
peste munţi chiar în căutarea unei neveste, prin ţinută, curăţenie morală şi tenacitate.
Dincolo de aceste calităţi incontestabile, probate şi în cursul vieţii, pentru viitorul soţ
au contat mult locul şi obârşia celei alese, în concepţia sa „moţii şi oltenii fiind
elementul românesc cel mai viteaz“36.
Este cunoscută data căsătoriei celor doi, la 10 iunie 186537, certificatul doveditor păstrându-se, şi este de asemenea sigur că în anii imediat următori tinerii miri
au cunoscut o lungă perioadă de mari lipsuri materiale, dar că tot în acel timp,
eliberat de obligaţii domestice şi înconjurat cu multă dragoste, Hasdeu a cunoscut
una dintre cele mai fertile perioade în domeniul creaţiei sale istorice şi literare. Acum
a încheiat monografia Ioan-Vodă cel Cumplit (1865) şi două piese de teatru care i-au
adus notorietate: Domniţa Ruxandra (1866), dedicată soţiei, şi Răzvan şi Vidra
(1867)¸al cărei personaj principal feminin se constituie, cum singur avea să mărturisească, într-un portret vibrant al celei care, de ceva timp, îi era soţie38.
Deşi nu au fost găsite probe materiale care să ateste că ar fi încheiat în mod
organizat un ciclu oarecare de studii, Iulia era inteligentă şi atât de capabilă încât să
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poată sta alături unei persoane atât de ilustre, iar odată cu trecerea timpului, toate
acestea îi vor fi întărit convingerea, având în vedere şi exemplaritatea intelectuală a
fiicei, că sunt în toate egali. 20 de ani mai târziu, soţul îi supralicita meritele,
ajungând să spună, desigur exagerând (dar între timp între ei se întâmplaseră o
mulţime şi Iulia murise), că ea „a fost autoarea a tot ceea ce a fost mai bun în
scrierile mele, iar simţul ei pentru adevăr şi dreptate, cel mai puternic imbold pentru
mine, iar aprobarea ei, cea mai bună răsplată“39.
Patru ani după nunta sărăcăcioasă din cartierul Gorgani din Bucureşti, la 2/14
noiembrie 1869, se năştea fiica celor doi, Iulia-Lilica, având drept naş pe nimeni altul
decât pe viitorul şef liberal şi prim-ministru Ion Brătianu40. Încă de la început,
părinţii au constatat, desigur, încântaţi, precocitatea acestui copil care la doi ani şi
jumătate învăţase deja alfabetul şi silabisea cuvintele scrise, iar la 5 ani recita poezii
cu multe strofe şi nara coerent povestirile tatălui. Manualele şcolare ale cursului
primar îi erau cunoscute de la 6 ani şi, după studii cu un institutor, Hasdeu îi obţinea
dispensa pentru încheierea celor patru clase obişnuite. Concomitent, învăţa franceza,
engleza şi germana şi lua lecţii de pian, canto şi desen, continuate mai apoi şi în anii
parizieni. Între 8 şi 11 ani (înaintea plecării în capitala Franţei) a absolvit în particular şi primele patru clase de liceu, iar la examenul pentru cea din urmă, pe lângă
premiul întâi cu cunună a susţinut şi probele de la Conservator41.
Ne-am aştepta, scormonindu-i biografia bucureşteană din toţi aceşti ani, să ne
întâlnim cu o copilă cu un aer grav şi pedant, eventual purtătoare de ochelari, cu un
zâmbet superior şi cu un vraf de cărţi sub braţ, gata să răspundă casant şi doct la orice
întrebare care i-ar fi fost adresată. Nimic din toate acestea. În anii în care îşi uluia
profesorii şi părinţii cu timpuriile ei performanţe şcolare, Lilica era un copil absolut
obişnuit, care valorifica toate oportunităţile curţii întinse şi misterioase a Mânăstirii
Mihai Vodă, sediul Arhivelor Statului, unde familia sa se instalase la 1876, când tatăl
ei preluase direcţia instituţiei42. Spaţiul mirific al jocurilor copilăriei şi amintirea
prietenelor care o însoţeau este un laitmotiv al unei bune părţi din corespondenţa sa
pariziană, indiferent de subiecte presante sau de mersul implacabil al bolii sale
pulmonare.
O scurtă privire de ansamblu ne va ajuta să înţelegem spre ce se îndreptau cele
două călătoare în vara 1881. În răstimpul scurs între războiul franco-prusac şi prima
conflagraţie a secolului următor, Franţa a cunoscut transformări importante: revoluţie
tehnică şi industrială în plin avânt, urbanizare extinsă, vot universal şi progresele
celei de-a Treia Republici (după cele două instituite în vremea Revoluţilor de la 1789
şi 1848). Deceniul 9 al secolului al XIX-lea găsea Franţa în plină expansiune
colonială în Tunisia, în 1881, aşezată sub un protectorat, în Indochina, mai întâi cu
ocuparea părţii sudice a Vietnamului, Cochinchina, apoi şi a restului teritoriului şi
formarea Uniunii Indochineze în 1887, şi prin cucerirea Insulei Madagascar, în largul
coastelor Oceanului Indian, dar şi a unei părţi a Sudanului, care a format obiectul
39

Hasdeu, 1903: 10.
Oprişan, 1990: 371.
41
Oprişan, 1990: 373-376.
42
Sandu, 1989: 145.
40

223

unei convenţii comerciale cu Anglia în 1890. În fine, cu un an în urmă (1889),
deschiderea expoziţiei internaţionale de la Paris şi inaugurarea Turnului Eiffel marca
o epocă de avânt economic şi de reintrare a ţării între marile puteri ale Europei
Occidentale43.
Istoricii francezi remarcă totuşi că, într-o epocă dominată de mari transformări,
efectele lor în plan cultural au rămas contradictorii. Este drept că prin intermediul
şcolii şi presei cultura a pătruns în mediile populare şi importantele reforme ale lui
Jules Ferry (1883) stabileau învăţământului primar din această ţară trei caracteristici
principale: obligativitatea, gratuitatea şi laicitatea, locul şi rolul învăţătorului
institutor sporind adecvat în societatea timpului. Nu este de ignorat nici că în
curricula şcolii primare un loc de frunte revine acum istoriei şi geografiei, dar şi
studiului limbii literare, toate menite să unifice Franţa şi să şteargă puternicele
diferenţe dialectale care funcţionaseră până atunci, consolidând astfel naţiunea 44.
Observăm în acest context că, deşi România beneficia de o Lege a Instrucţiunii
Publice încă de la 1864, cu mai mult de un deceniu înaintea Franţei, abia după ce
reforma şcolii primare a fost împlinită aici a început şi la noi o amplă dezbatere,
implicând şi învăţătorii din lumea rurală, oricum majoritari. La capătul ei, vom avea
o nouă legislaţie şcolară, axată pe învăţământul primar, cu un curriculum asemănător
celui francez, cu un învăţător-institutor luminat, capabil să-şi ridice consătenii la un
nivel superior de înţelegere al lumii în care trăiau45.
În anii celei de-a Treia Republici s-a menţinut totuşi discriminarea de gen, iar
pensionatele religioase au rămas cea mai răspândită formă de instrucţie elementară a
tinerelor fete, cu accent pe câteva îndeletniciri casnice, conversaţie şi primire de
musafiri, broderie, croitorie, pian şi desen. Cu toate acestea, în 1880 au fost create şi
au început să funcţioneze primele colegii şi licee pentru fete şi, corespunzător, s-au
organizat şi primele instituţii destinate pregătirii corpului didactic al acestor noi
şcoli46.
Dacă şcoala primară aparţinea tuturor categoriilor sociale, liceul rămânea însă
o instituţie prin excelenţă burgheză, rezervată notabililor şi fiilor de funcţionari şi
pentru frecventarea căruia se plătea o taxă, numărul de burse fiind limitat. Liceele de
băieţi şi colegiile pentru tinerele fete erau totuşi două şcoli diferite, în primul rând
prin conţinuturile studiate. Dacă pentru cea dintâi, literatura veche, greacă şi latină,
se aflau la loc de frunte, în virtutea unei vechi tradiţii, în cealaltă aveau câştig de
cauză limbile moderne, ceva ştiinţe şi cursul de istorie-geografie. E necesar să
spunem că în aceste condiţii, şcolile de nivel mediu pentru fete, care pregăteau de
regulă institutoare, par a fi mai aproape de realitate decât liceele de băieţi, ancorate
în modelele trecutului ce păreau a întoarce spatele vremurilor moderne, cultivând
interesul doar pentru ce e vechi, arătând un dispreţ complet pentru negoţ şi munca
manuală47.
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În ceea ce o priveşte pe fiica lui Hasdeu, ea s-a aflat, ca toate celelalte de
vârsta sa, într-o mare dilemă. Nu putea studia limbile şi literaturile vechi decât în
particular, aceste discipline fiind însă absolut necesare pentru absolvirea bacalaureatului, singura cale care deschidea perspectiva licenţei şi a unui doctorat. Organizat
pe două nivele, unul umanist şi celălalt filosofic-ştiinţific, acest examen, de certă
dificultate, nu se bucura decât excepţional de participarea tinerelor fete, cutezanţa
acestora fiind de multe ori sancţionată cu o exigenţă ieşită din comun de care la un
moment dat s-a temut şi Lilica Hasdeu.
Referitor la învăţământul superior, acesta avea să fie în cele din urmă la rândul
său reformat de un grup de universitari din toate disciplinele, organizaţi într-o
societate specială, a cărei publicaţie a fost Revista Internaţională a Învăţământului,
printre ei, şi istoricul Ernest Lavisse, cunoscut şi Lilicăi, profesor la Facultatea de
Litere a Universităţii din Paris şi autorul unei celebre Istorii generale din secolul al
IV-lea până în zilele noastre (începutul secolului al XX-lea) împreună cu Alfred
Rambaud48.
De la Paris, unde au ajuns foarte probabil la începutul lui septembrie 1881, au
început să curgă scrisorile, de regulă dinspre fiică spre tată, deşi este ştiut că unele au
fost dictate de mamă, prilej de a se afla tot ce se întâmpla în capitala Franţei49.
Discuţiile de la Braşov, foarte tensionate, şi sub ameninţarea că Iulia va pleca oricum
în „divinul Paris“, cu sau fără copila de 11 ani care o însoţise, spun multe despre atât
de lăudata iubire de mamă. Este însă cert că, în cele din urmă, cei doi părinţi s-au
înţeles şi că tot atunci soţul a acceptat să suporte şcolarizarea Lilicăi, considerând,
cum avea să spună mai târziu, că nouă ani sunt suficienţi spre a obţine bacalaureatul,
licenţa şi doctoratul.
Iniţial, s-a convenit asupra unui apartament în strada Tournon, altele „mici,
nemobilate şi cu tavanul în cap“ nu erau convenabile, dar şi aici chiria de 2000 F s-a
considerat că este prea mare, motiv pentru care se vor muta repede în altă parte50.
Peste numai câteva zile, în 16/28 septembrie, erau deja pe Strada Saint Suplice, unde
beneficiau de unul sau două dormitoare, o sufragerie, un salon şi o bucătărie51.
Trebuia să cumpere mobila, echivalentul unei chirii, şi „în rest s-ar aşeza“, dar de la
Bucureşti ar fi nevoie de sprijin pentru a da salonului o înfăţişare decentă. Când
Hasdeu a întrebat la cât se ridică chiria noii locuinţe, Iulia a răspuns iritată că plătea
doar 1300 F, că mobila de bucătărie s-a ridicat la 1000 F şi că taxa de la Colegiul
Sevigné, unde deja o înscrisese pe Lilica în clasa a patra de liceu, era de 325 F pe
trimestru, sumă deja achitată52. Să spunem, totuşi, pentru această parte a naraţiunii
noastre că suma hotărâtă pentru a acoperi cheltuielile lunare la Paris era de 650 F, din
care 100 F pentru mamă, 30 pentru fată şi 50 supliment, după ce se acoperiseră 400 F
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necesităţile curente53. Însă s-a dovedit repede că aceşti bani erau insuficienţi pentru a
acoperi cheltuielile instalării. La Paris vor mai fi închiriate şi alte imobile şi, din
motive care ţin de natura conflictuală a mamei, aflată în război permanent cu
portăresele, cele două vor fi mai mereu pe picior de plecare.
Ajungem astfel la o chestiune capitală, puţin luată în considerare de cei care au
cercetat scurta viaţă a Lilicăi Hasdeu. Apartamentele închiriate erau în „blocuri“ cu
mai multe etaje şi aveau structura celui din Saint Suplice. Nu discutăm asupra
confortului pe care îl ofereau, în general fiind destinate cohortelor de noi locuitori ai
Parisului veniţi din mediul rural sau din lume. Observăm însă – şi nu fără rost – că
doar mobila se schimba la sosirea unor noi chiriaşi şi că nu aveau loc şi lucrări de
igienizare, fiecare din familiile în trecere lăsând pe loc floria microbiană şi bacteriană
specifică.
Era aici efectul pervers al revoluţiei industriale şi al cuceririlor coloniale în
Franţa sfârşitului de secol. Migraţia internă, circulaţia permanentă a populaţiei în
căutarea unor oportunităţi de lucru cât mai avantajoase, ca şi migraţia externă, se
asociau cu indiferenţa faţă de igienă şi nivelul precar al culturii sanitare şi umpleau
spaţiile de locuit cu armate de duşmani ascunşi. Este o supoziţie întemeiată că
într-unul din aceste locuri, poate chiar la Colegiul Sevigné, lipsite de soare, umede
sau igrasiate şi populate de generaţii succesive de microbi şi bacterii, Lilica s-ar fi
contaminat cu bacilul Koch, descoperit chiar în acei ani (1882) de medicul german cu
acelaşi nume. Clima umedă a Parisului, altceva decât soarele arzător al Câmpiei
Române, a întreţinut mai apoi boala astfel instalată. Aceste întrebări şi supoziţii nu
sunt zadarnice, căci răspunsul ne-ar ajuta să înţelegem cum de Iulia, femeie robustă,
care şi-a trăit o bună parte din viaţă în aerul tare al Apusenilor, e mai tot timpul
bolnavă la Paris şi, desigur, după ea, şi mai mult ascunzându-se în scrisori, suferă şi
Lilica.
Nici n-a trecut o lună de la sosirea în capitala Franţei şi tatăl Lilicăi îi oferă
câteva bonusuri, de data aceasta din motive instructive. Dinspre Bucureşti, tatăl ar
dori ca fata să se pregătească la limba greacă într-o oră pe săptămână pentru
bacalaureat şi să-şi reia lecţiile de pian, eventual cu un instrument nou cumpărat la
Paris, după ce-l va vinde pe cel vechi de acasă. Ar plăti şi pentru ca la colegiu Lilica
să mănânce împreună cu fetele celelalte, spre a deprinde maniere frumoase54.
În octombrie, sumele trimise au urcat deja la 700 F, asta şi pentru că Lilica s-a
îmbolnăvit de rujeolă într-o sală de clasă neîncălzită, flanela şi ciorapii de lână
dovedindu-se insuficienţi. Între timp s-a vândut pianul cu 580 F, dar e cert că din
banii în plus va fi plătit doctorul55. E o mare problemă şi bona (femeia de ajutor în
gospodărie) şi e de mirare cum Iulia, care la Bucureşti rezolva singură problemele
curente ale familiei, nu mai poate acum decât ajutată. Anul se sfârşeşte cu alţi 600 F
care acoperă luna noiembrie, cu promisiunea unei bone vieneze şi cu tatăl soţ care va
ajunge în Franţa chiar pe 25 decembrie 188156.
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Anul 1882 nu începe mai bine. După vacanţa prilejuită de sărbători, Iulia s-a
îmbolnăvit la rândul ei, îngrijirile medicale obligând-o la un împrumut. După
1 ianuarie, au început meditaţiile la greacă şi latină, dar şi la pian şi canto. Se impune
deci, pe lângă cheltuielile obişnuite pentru casă şi şcoală (330 F şi 265 F), un nou
surplus de cel puţin 100 F, urmând ca toate cheltuielile să fie în regulă abia la
1 aprilie57. Momentul este de reţinut, căci de acum încolo, suma solicitată pentru
întreţinere a celor două a trecut deja de 650 F şi a urcat la 700, Hasdeu sperând,
totuşi, că această majorare este trecătoare şi trimiţând pe aprilie doar suma asupra
căreia conveniseră împreună cei doi soţi58.
În mai 1882, situaţia financiară se complică din nou. Sunt datorii neplătite la
prieteni (180 F), profesorul de greacă şi latină, destul de ieftin (5 F ora), vine de două
ori pe săptămână, profesorul de pian (10 F), de şase ori pe lună, profesoara de canto
(8 F), o dată pe săptămână, şi toţi sunt în plată. Apoi, cărţi, note (?), „spălătura“
portăresei, bona, toate pentru 300 F. Mai rămân doar 300 F pentru hrană, iluminat
(probabil cu lumânări), îmbrăcăminte, cărbuni pentru gătit, bomboane, plimbări etc. 59
Rezultă clar că suma atribuită pe luna în curs este neîndestulătoare, toţi meditatorii
urmând a fi plătiţi din datorii sau din suplimente atribuite ulterior. Într-un răspuns din
5/17 mai, Hasdeu arată că a făcut o socoteală anticipată a cheltuielilor sale la Paris pe
un an de zile şi a rezultat suma de 10 000 F pe an. Consideră însă că lecţiile particulare sunt prea multe, greceşte ar fi suficient o singură dată pe săptămână, pentru
canto e poate prea devreme, pian – Lilica face şi la colegiu. Nu e vorba, desigur, de
economie, adaugă îndată, ci doar să nu se abuzeze de forţele fetei, încă fragede
(12 ani)60, deşi s-a trecut din nou peste 600 F şi suplimentul de 100 F a fost însuşit şi
generalizat.
Abia s-au liniştit lucrurile şi pe 4 iunie 1882, data de la care Lilica se va adresa
tatălui în scris numai în limba franceză, se pune problema unei alte locuinţe,
conflictele repetate cu portăreasa, o femeie insolentă, nu mai pot fi suferite şi
apartamentul în care locuiesc, altădată lăudat inclusiv de vizitatori, s-a dovedit a fi
„lipsit de aer şi de soare“.61 Curios este că, într-o altă epistolă, aducând în discuţie
găzduirea câtorva copile la Paris chiar în acest spaţiu, s-a vorbit „de hrană bună,
locuinţă curată, igienică, meditatori şi medici în caz de trebuinţă“.62 Hasdeu însă,
afectat de suspendarea postului său de la Consiliul Permanent al Instrucţiunii şi de
pierderea alocaţiei, nu răspunde direct acestor solicitări, ci abia în scrisoarea
următoare în care, relatând că i s-a dat înapoi slujba, se arată de acord şi cu mutarea
într-o altă locuinţă, şi cu angajarea unei noi bone63. Pe 14 iulie 1882, era la Paris,
solicitat să rostească un discurs omagial pentru Jules Michelet şi era gata să rezolve
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şi toate problemele familiei sale. Ecourile discursului, în totul elogioase, s-au păstrat,
nu ştim însă nimic de cele atunci hotărâte64.
Ceea ce este cert e că în toamna 1882 se revine cu oferta de a primi în gazdă la
Paris o fată sau mai multe şi Hasdeu face primele demersuri pentru a solicita o bursă
de studii pentru fiica sa, ambele iniţiative fiind de fapt modalităţi de a slăbi presiunea
financiară permanentă asupra sa, de care nu ezită să se plângă constant în scrisori.
Până una-alta, trimite totuşi 1200 F, nota cheltuielilor curente pe luna septembrie, o
majorare importantă de la 700 cât oferise în aprilie65. Pe 21 octombrie, Lilica îi scrie
că ultima bonă trimisă de la Bucureşti nu face nimic din ce i se cere, fiind de folos
doar să o ducă la şcoală, de regulă jumătate de drum. Nu este de ajuns, puţină vreme
mai târziu, de data aceasta Iulia, îi transmite soţului ei într-o epistolă foarte tăioasă66
o sumă de reproşuri, mai întâi legate de posibila sa nouă implicare politică, pentru că
se auzise că ar dori să candideze la alegerile parlamentare din anul următor.
Totodată, i se spune răspicat că trebuie să discute din nou cu bona, pe care nu „a
trimis-o de la Bucureşti ca s-o insulte, ci să mă respecte, să mă asculte şi să mă
ajute“. Ajungând la chestiuni mai delicate, Iulia îi comunică soţului că a aflat că şi-a
schimbat ţinuta, motiv pentru care nu poate crede altceva decât că a rămas la fel de
puţin serios ca şi cu un an în urmă. Trecând peste toate acuzele, mai cu seamă cele
apăsate pe infidelitate, Hasdeu rezolvă spre sfârşitul anului şi bursa Lilicăi. De la
1 aprilie 1883, va avea 3000 F pe an (750 F pe trimestru), astfel că pentru plata casei
şi şcolii mai rămân 50 F pe lună, pe lângă care, punându-se 660 F de la el, vor avea
peste 700 F pe lună curaţi, afară de casă şi şcoală, totul până la obţinerea doctoratului
(fata abia împlinea la 2 noiembrie 1882 13 ani)67.
Anul 1883 începe însă cu noi suplimentări. Pe lângă cei 600 F în februarie, se
mai adaugă 800 F, un total de 1400 F, din care se scad 910 F (750 F datorii, 100 F –
o mantie pentru Lilica şi 60 F pentru o pălărie a soţiei), şi mai rămân doar 490 F
pentru menaj, care, adăugaţi la alţi 500 F, trimişi anterior, dau în total 990 F68. E bine
că în primele luni ale anului s-a aprobat în Parlament şi bursa Lilicăi, 2400 de lei,
totuşi, nu este suficient, ar mai fi nevoie de 100 F, care sunt expediaţi imediat, alţi
200 F mai trebuie însă aşteptaţi69. În aprilie sunt gata 800 F, dar tot nu este de ajuns.
Nu mai au în casă decât 8 F, pentru că la pension s-au dat în plus 95 F, iar la chirie,
29 F suplimentari70.
La 24 aprilie 1883, Lilica înfăţişează tatălui primele semne ale bolii: dureri de
cap persistente şi tuse puternică 71. La 9 mai intervine cu amănunte: e foarte obosită şi
are o stare de slăbiciune extremă. Doctorul opinează că munceşte prea mult, că nu
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face exerciţii fizice şi recomandă băi sulfuroase, pilule de fier şi ape minerale72. În
mai-iunie se cer şi vin de la Bucureşti mai întâi 700 F, repede cheltuiţi cu haine de
vară şi lecţii de desen (o noutate). Evident, din nou nu mai au bani şi aşteaptă pentru
iunie 1260 F cu care ar putea acoperi şcoala şi chiria73.
După un sejur la Paris, de data aceasta pentru studii, şi un popas la Pesta
pentru un manuscris foarte interesant, pe drumul întoarcerii acasă (august 1883),
Hasdeu trimitea prin comisionar 300 F, cu promisiunea că în septembrie vor urma
sume mai consistente, reprezentând bursa şi suplimentul74. La sfârşitul lunii, erau pe
drum 1300 F, care reprezentau bursa plus 660 F, casă şi şcoală, şi 90 F pe deasupra75.
La trecerea dintre ani, 1883-1884, situaţia financiară a soţiei şi fiicei la Paris
era însă atât de gravă, încât în două rânduri se defalcă cheltuielile spre a se înţelege
cât de justificate au fost. Astfel, în preajma Anului Nou, s-a păstrat o lungă listă în
care sunt trecute datoriile la profesori cu posibile restanţe, 198 F, cărbunele, o mare
problemă la Paris, 40 F, iluminatul, 10 F, spălătoreasa, 25 F, vin pentru cele două şi
bonă, 30 F, salariul bonei, 45 F, pâinea bonei, 6 F, un total de 356 F, alţi 244
rămânând pentru hrană şi plimbări pentru trei persoane76.
Câteva zile mai târziu, aceleaşi probleme, dar şi câteva dezvăluiri interesante.
Din cei 1200 F trimişi, chiria şi şcoala au costat 640,85 F, alţi 300,85 F din cei
559,15 rămaşi fiind acoperiţi de datorii (trei luni la brutar – 92,25 F, două luni la
spălătoreasă – 50 F şi la negustorul de păsări – 37 F şi la băcan – 42 F); repararea a
două pălării a costat 18 F, cărbunele – 31,61 F şi opt cărţi pentru şcoală – 30 F.
Pentru vin (probabil apa era nesigură), s-au cheltuit 115 F. Au mai rămas totuşi de
dat unui profesor 144 F77. Să observăm în concluzie că, din septembrie 1881 şi până
în ianuarie 1884, cheltuielile de întreţinere la Paris s-au dublat şi că bursa Lilicăi,
adăugată la banii oferiţi de Hasdeu abia poate acoperi strictul necesar.
Dacă în paginile anterioare am urmărit factorii ascunşi care puteau crea
condiţii favorabile declarării bolii Lilicăi (o locuinţă insalubră şi un climat
neprielnic), să adăugăm, aşa cum reies din corespondenţă, şi alţii, de regulă mai puţin
observaţi. Toate eforturile celor două rezidente pariziene de a se încadra într-un
minimum anticipat de cheltuieli, ca şi strădaniile soţului de a produce la dimensiuni
decente banii necesari întreţinerii lor, eşuau, de regulă pentru că niciuna dintre părţi
nu îşi stabilise clar priorităţile: ce este imperios necesar şi la ce se poate renunţa. Din
afară, jocul cererii şi al ofertei părea chiar o joacă în care o parte solicită permanent
şi cealaltă se străduieşte „cu vai, cu chiu“, să satisfacă. Ne întrebăm, construind
structura cheltuielilor din capitala Franţei la ce s-ar fi putut renunţa, ca fiind de
prisos, şi ce ar fi trebuit prioritizat, şi le luăm în ordine.
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Taxele şcolare şi chiria reprezintă o necesitate ce motivează prezenţa celor
două la Paris. Cheltuielile pentru hrană, cu datorii importante la brutar, la vânzătorul
de păsări şi la băcan, ne lasă să aflăm că meniurile erau destul de diversificate, deşi
Hasdeu ştia din ţară că Iulia era vegetariană şi îşi sfătuia soţia să-i dea fetei la prânz
şi carne. Din alte relatări, Lilica îşi arăta preferinţele pentru rahat, icre şi halva, şi mai
târziu pentru fructe conservate în zahăr, apoi plante aromate, caviar, dar şi
bomboane, şi ne arată o persoană obişnuită cu delicatesele şi învăţată să mănânce
bine, nu ştim însă cât de sănătos78. Încălzirea, mai cu seamă în anotimpurile reci, se
dovedeşte şi ea indispensabilă, iar cărbunele – imperios necesar. În iarna 1884, foarte
friguroasă, a fost cumpărat şi un aparat de încălzit, asemănător celor americane79.
Evident, după căderea întunericului, apartamentul este iluminat, şi de aici – alte
cheltuieli. Ţinutele sezoniere, care trebuie mereu schimbate, însoţite şi de accesoriile
potrivite, mobilizează alte disponibilităţi. Nu este însă posibil să frecventeze balurile
şi recepţiile pentru că nu au banii necesari unei înnoiri permanente a toaletei.
Meditaţiile particulare obligatorii în perspectiva bacalaureatului, dar şi la pian, canto
şi desen, începute la Bucureşti şi firesc, continuate şi aici, se consideră a fi necesare
pentru armonizarea personalităţii Lilicăi. În categoria cheltuielilor excepţionale ar
putea fi incluşi medicii de toate specialităţile pentru Iulia şi cei pentru bolile de
plămâni care o tratează pe Lilica. În primii trei ani parizieni, Hasdeu era îngrijorat şi
de efectele principale ale miopiei (cefalee repetate de varii intensităţi), dar şi de cele
colaterale, precum o stare generală de epuizare80. La Paris, ca şi la Bucureşti, se
manifesta totuşi o mare încredere în tinereţea, forţa interioară şi rezistenţa la boli a
Lilicăi, toate, din păcate, exagerate mereu, până a fost prea târziu.
Din această listă, din care lipsesc spectacolele de teatru, cărţile necesare pentru
pregătirea bacalaureatului, plimbările în vecinătatea Parisului şi – de ce nu –
vacanţele împreună ale celor trei în Germania, Elveţia şi în ţară, doi ani la rând
(1886, 1887), greu se pot şterge anumite cheltuieli, în fond, toate utile pentru a
pregăti la standarde superioare un copil excepţional înzestrat şi pentru a asigura
statutul social deja câştigat de părinţii săi. Numai că nivelul cheltuielilor depăşeşte
permanent nivelul veniturilor şi, atât la Paris, cât şi la Bucureşti, se trăieşte perpetuu
pe datorie. Considerăm totuşi că ieşirile intempestive, totuşi rare ale Iuliei la adresa
soţului, nu erau singulare. Cum în multe scrisori se simte peste umăr privirea mamei
şi, de regulă, post-scriptumurile îi aparţin, e de presupus că, între cele două,
problemele financiare erau discutate mai cu seamă în momente limită, într-o stare de
tensiune. E de bănuit că toate acestea au avut un rol, afectând-o şi pe Lilica, care şi în
alte împrejurări se remarcase printr-o sensibilitate deosebită.
Două evenimente, petrecute la scurtă distanţă de timp în iarna 1884, s-ar putea
să ne convingă; balul din februarie şi examenele din martie, în cursul cărora Lilica a
fost flagrant depunctată în favoarea unei colege fără performanţe şcolare în antecedente. Ambele se întâmplaseră la Colegiul Sevigné şi în primul caz arătaseră
bucuria de a trăi, iar în cel de-al doilea, fermitatea şi rezistenţa ei la injustiţie, din
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păcate cu consecinţe grave asupra stării sale de sănătate. În acele zile, pentru o clipă,
cortina s-a ridicat şi o vedem pe Lilica în integralitatea personalităţii ei complexe.
În prima secvenţă, se arată fericită că se află în mijlocul colegelor, încântată că
prezenţa ei într-un costum naţional românesc a fost apreciată şi, bucuroasă de toate,
„dansează, dansează“, din păcate pentru ultima oară în viaţa ei81. Peste numai câteva
zile, copilul exuberant şi îndrăgostit de viaţă, se arată dublat de o persoană care îşi
preţuieşte munca şi doreşte să fie apreciată după merit, duşmanul înverşunat al
oricărei nedreptăţi, o elevă acum decepţionată de profesorii ei, pe care îi considera
modele şi care în această împrejurare se dovediseră atât de departe de aprecierile ei.
Pe lângă o mare tristeţe, semn al unei maturizări timpurii (nu avea decât 15 ani), va
scrie tatălui că tot ceea ce a câştigat după o asemenea experienţă a fost „o durere de
cap nebună, însoţită de tuse şi de un rău cardiac“82. Ne vine greu să credem că o
persoană atât de sensibilă nu suferea de pe urma războiului surd dintre părinţii ei;
stările ei de rău erau de multe ori concordante şi cu tensiunile induse de lipsa banilor
şi de precaritatea existenţei de fiecare zi. Nostalgia anilor bucureşteni, dorul de
soarele cald al câmpiei se asocia astfel cu vremurile fericite când părinţii ei erau
împreună şi zidul pe care îl făceau în jurul ei o separa de mizeria şi ticăloşiile lumii
în care fusese aruncată de scandalul lor permanent.
Reacţia firească la notele nemulţumitoare obţinute la aceste examene a fost
retragerea imediată a Lilicăi Hasdeu din colegiu. Tatăl a acceptat această schimbare
cu un aforism memorabil. El i-a scris „o succesiune periodică de plăceri şi de
neplăceri agereşte mintea şi oţeleşte inima omului“83. Era însă de înţeles că taxa de la
Colegiul Sevigné va reveni profesorilor meditatori cu care urma să-şi continue
pregătirea pentru bacalaureat. Deja încă înainte de Paştele 1884, Lilica anunţa că face
în fiecare zi două ore de latină şi greacă, motiv pentru care lucrează de la cinci
dimineaţa la 9:30 seara84 şi îl anunţa pe tatăl ei din primele zile ale Noului An că sunt
de plătit şase profesori, dintre care unul pentru desen şi altul pentru canto85.
Mai trec câteva luni şi în ianuarie şi februarie 1885 la Paris se desfăşoară
carnavalul de iarnă. Absorbită de munca ei, Lilica n-a mai ieşit de trei zile şi suspină
după aer şi mişcare. Are doar 15 ani şi, dedicată proiectelor ei, trebuie să trăiască în
recluziune şi totodată să se resemneze86. Într-o cu totul altă tonalitate, într-un stil
direct şi frust, Iulia, soţia, face din nou socotelile: cei 700 F s-au topit vertiginos,
doctorul oculist a încasat 300 F, bona elveţiană concediată după câteva luni a cerut
193 F, lecţiile de pian au costat 70 F, nu mai face totalul, îl facem noi, 563 F, iar cu
ce a rămas, nu a putut plăti nici un profesor87.
Câteva zile mai târziu, Hasdeu e gata cu 800 F şi face în continuare planuri
mari pentru fata sa care, deşi n-a dat încă bacalaureatul, ar putea merge pentru un
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doctorat la Graz, în Austria, într-o climă mai sănătoasă88. Vine ziua de naştere a lui
Victor Hugo (la 83 de ani), pentru care Lilica se arată de-a dreptul entuziasmată,
exaltându-şi preferinţele romantice, dar din nou au rămas fără un ban, ultimii trimişi
ducându-se pe datorii89. La începutul lunii martie, sosesc alţi 1400 F90, iar în aprilie,
900 F91, dar e din nou prea puţin. Pentru alte solicitări, Hasdeu expediază 300 F, dar
totul se dovedeşte o picătură într-o găleată cu apă. 92 Între timp, de la Paris, s-a
anunţat că profesorul de latină şi greacă, plătit vreme de trei ani, nu şi-a făcut treaba
şi, pentru a fi concediat, a trebuit la plecare plătit, pe leafa lui restantă ducându-se toţi
banii abia primiţi.93
Peste toate aceste neplăceri financiare, Lilica se arată foarte interesată de
Etymologicum şi îi atrage atenţia tatălui ei că mult mai util ar fi acum un dicţionar
scris într-o bună limbă românească, clar, scurt, pentru uzul elevilor şi studenţilor, dar
şi al publicului doritor, pe care să-l înveţe astfel să-şi folosească corect limba94.
Filologul îi răspunde că opinia sa este admirabilă, dar că el are ambiţii mai mari, ar
vrea să cuprindă în zece volume întreaga viaţă a poporului său95.
Victor Hugo a murit în mai 1885 de o congestie pulmonară, fatală la vârste
înaintate, iar descrierea funeraliilor sale ocupă mult loc în corespondenţa dintre cei
doi. Hasdeu însă nu împărtăşeşte exaltarea Lilicăi şi îi spune că, deşi mare în alte
timpuri, recentul defunct murise demult ca poet96.
În primăvara anului 1885, bacalaureatul devine presant. Lilica vrea să-l dea în
ambele variante, dar momentan nu are vârsta şi se apropie şi vacanţa de vară97. Până
în cele din urmă, toate se vor aranja de minune, candidata va merge la examen în
noiembrie, după ce va fi împlinit 16 ani, având timp să lucreze în continuare la latină
şi greacă în timpul verii, când va fi împreună cu tatăl ei98. Pentru Hasdeu, această
chestiune e tranşată şi e întru totul de acord cu decizia fiicei lui, ce e drept, tardivă99.
Vacanţa petrecută de întreaga familie în Elveţia s-a încheiat şi la întoarcere,
în noiembrie, Lilica relatează că bacalaureatul umanist a început sâmbătă, pe
7 noiembrie, cu 24 de candidaţi, cu compoziţia franceză, lucrarea sa fiind declarată
cea mai bună. Şi tema engleză a fost foarte bună, doar lucrarea la latină, considerată
de toţi foarte dificilă (inclusiv pentru profesori) i-a adus un „destul de bine“ în loc de
„bine“. Dar totul a fost la mare exigenţă, la final doar opt candidaţi au fost declaraţi
reuşiţi la scris şi şase la oral. Succesul ei este deja cert, fiind sigură că la oral, la
istorie, latină şi engleză, a obţinut note foarte bune. Interesant este că, impresionat de
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reuşita ei, unul din profesori a dat un dineu pentru a-i sărbători succesul.100 La
Bucureşti, în culmea fericirii, Hasdeu nu poate lucra două zile şi face deja planuri
pentru domnişoara doctor în litere, cea dintâi româncă cu acest titlu la facultatea din
Paris. Bineînţeles însă că nu a uitat să trimită cei 800 F pe decembrie101. Absolvirea
bacalaureatului nu a trecut în cele din urmă neobservată şi Iulia organizează pentru
fata ei un dineu cu 20 de persoane şi câteva cadouri, care au înghiţit toţi banii deja
trimişi şi suplimentul de 200 F şi acum, înaintea noului an 1886 din nou nu mai au
nici un ban102.
Evident, Hasdeu găseşte în ianuarie 1886 200 F, adăugaţi altor 1400 F103, şi
mai apoi alţi 900 F, în loc de 800 F 104, pentru luna care urmează. Şi totuşi, din când
în când, peste marea bucurie pentru succesul înregistrat la primul ei bacalaureat,
Hasdeu simte nevoia să spună că i se scrie numai pentru nevoi băneşti presante,
pentru ca apoi, desigur exagerând, să constate că nici un alt tată nu se gândeşte în
România mai mult la familia lui şi nu face pentru asta mai mari sacrificii105.
Lilica îi răspunde evocând bolile ei şi ale mamei, precum şi viaţa lor de fiecare
zi, când sunt obligate să rămână tot timpul în casă, în situaţia în care nu au pe nimeni
în ajutor, evident, portăreasa fiindu-le ostilă106. Apoi, într-o altă epistolă, sunt evocate
serbările de Crăciun, cu inevitabilele lor zile festive, cu seria interminabilă de dineuri
dansante, dar ea nu dansează, şi cu parada fetelor care participă aşteptându-şi în felul
acesta mirii107.
Totuşi, încă din primele zile ale Noului An, ea se gândeşte la al doilea
bacalaureat, cel din anul în care abia au intrat (1886) şi îi spune lui Hasdeu că pentru
această etapă de pregătire profesorii sunt scumpi, şi în consecinţă că e nevoie de mai
mult de 800 F pentru cheltuielile lor lunare curente şi că potrivit ar fi să adauge într-un
viitor dezirabil alţi 200 F 108. A hotărât deja să se prezinte la filosofie, unde totuşi,
fiind foarte tânără, se aşteaptă să fie şicanată, dar e hotărâtă să-şi dea cu această
specializare şi doctoratul109. La sfârşitul lunii mai şi începutul lui iunie, alte alarme
financiare sunt stârnite de mamă. 200 F s-au dus repede, cu 100 F s-au plătit lecţiile
de pian, au mai rămas 70 F pentru 10 zile, iar după alte cheltuieli, mai sunt doar 9 F,
nu este suficient. Din alţi 200 F sosiţi între timp a fost plătită altă bonă, şi ea
concediată, şi cu 85 F, taxa pentru bacalaureatul apropiat110.
Pe 3/15 iunie, Hasdeu îşi lasă fata să-şi aleagă ce specialitate doreşte, dar îi
spune răspicat că filosofia adevărată nu se învaţă la Paris111. Pe 9 iulie se ştia deja că
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bacalaureatul restrâns va fi într-una din zilele de 21, 22 sau 23 ale aceleiaşi luni112. În
fine, toate trec cu bine şi pe 24 iulie Lilica transmite de la Paris vestea atât de
aşteptată a absolvirii şi acestui examen cu compoziţiile de filosofie şi istorie naturală
care au fost apreciate drept „bune“, ceea ce s-a întâmplat şi la oralul de filosofie.
Reuşita finală i-a aparţinut în cele din urmă doar ei şi unei alte colege mult mai în
vârstă113. După vacanţa petrecută în România vreme de trei luni, Lilica merge la
Sorbona, unde a aflat de cele trei licenţe în litere la care se poate înscrie – latină,
filosofie şi istorie, cu începere pe 25 ale lunii. Aşteaptă însă de la tată un consimţământ scris114.
Hasdeu grăbeşte acceptul şi recomandă un profesor pentru greacă şi latină,
două ore pe săptămână, nu ştie dacă filosofia se studiază la Sorbona sau la Collège de
France, dar se arată interesat şi de un curs de pedagogie, menţionat în diploma de
licenţă, ceea ce arată că se gândea în viitor pentru Lilica inclusiv la o carieră
didactică115. Pe 28 octombrie 1886, se anunţă înscrierea la Sorbona şi intrarea ei în
rândul studenţilor parizieni116, iar la 8 noiembrie, într-o altă scrisoare, este descrisă
inaugurarea cursurilor în prezenţa directorilor de specialităţi (Lavisse la istorie) şi a
ministrului de resort, în prima bancă, alături de ea, fiind şi mama, care, după multe
insistenţe, a fost la rândul ei acceptată. A mai aflat – şi anunţă imediat asta – că în doi
ani (până în 1888) ar putea fi licenţiată117.
Sfârşitul anului o găseşte pe Lilica foarte ocupată. Are trei şi chiar patru
cursuri pe zi la facultate, merge şi la un atelier de pictură, apoi acasă, face teme şi
lecturi din greacă, latină, franceză şi germană, apoi meditaţiile curente, încât nu
rămâne neocupată nici duminica118.
Nici Hasdeu nu stă degeaba, se bucură că la Sorbona se ţine şi un curs de
pedagogie, întrucât ministrul i-a promis pentru studenta de la Paris, la întoarcere, un
post de inspector cu 1000 F lunar, o situaţie absolut stabilă, iar pentru primele poezii
ale fiicei sale, pe care ar dori să le şi publice în revista L’Étoile Roumaine ar dori un
alt pseudonim119, ceea ce autoarea nu acceptă, Armand Camille sau Camille Armand
şi pace120.
Pe lângă atâtea proiecte încurajatoare, un fulger îndepărtat, cu tunetul aferent, se
arată premonitoriu. După mai multe zile cu tuse seacă, un val de sânge îi inundă gura
Lilicăi, dar doctorul chemat nu găseşte nimic grav121. Pe 19 decembrie, boala revine,
oboseala şi vremea rece din ultimele zile, inclusiv un uragan care le-a doborât în plină
stradă pe mamă şi fiică ar putea fi cauza puternicei hemoragii din zilele anterioare122.
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Cu toate acestea, trecând peste toate dezagrementele ei pulmonare, suferinda se
înscrie în aceste zile la şcoala istoricului Victor Duruy (1811-1894), L’École des
Hautes Études123.
Alte semne îngrijorătoare se adaugă totuşi în anul următor, în 1887, pe
fundalul unor lipsuri materiale permanente, cu strigătul disperat din finalul unei
scrisori că „murim de foame“ şi „că nu mai avem nici un ban în casă“124. La aceste
cereri insistente, Hasdeu răspunde cu 800 F, dar se arată hotărât împotriva unui
travaliu de cel puţin 9 ore zilnic, anunţat de fiica sa, care, crede el, a provocat tusea şi
alte indispoziţii125. Pe 10 februarie, Lilica revine cu explicaţii, spunând între altele că
nu are încotro, pentru că la Facultatea de Litere e mult de lucru, se prezintă lucrări
scrise, disertaţii în limba latină şi franceză şi cu conţinut filosofic, şi, de asemenea, se
desfăşoară şi lecţii orale, pe un subiect dat, asemenea unui profesor în faţa elevilor
săi. S-a lansat deja şi discută în momentul de faţă despre temele alese cu profesorii
ei126. În epistola următoare, Hasdeu e mai relaxat şi face planuri de proprietate la
Cristineşti, unde unchiul său, care a decedat recent, i-a lăsat moşia, din aceşti bani
dorind să-i facă un dar mamei Iulia, o căsuţă la care aceasta visează de multă
vreme127. Lilica se arată în schimb complet dezinteresată de aceste proiecte, dar
povesteşte „a bon entendeur – salut“ că unul din profesorii de la facultate i-a atras
recent atenţia să-şi protejeze sănătatea128.
La 17 ani, Lilica se bucură de respectul colegilor, dar regretă că s-a maturizat
prea repede, că a pierdut modul simplu şi copilăros în care se distra la Sevigné în anii
trecuţi. Încă o dată, mai serioasă decât este cazul, ea scrie că nu frecventează balurile
organizate de colegi pentru că nu-i place să danseze şi să bârfească şi, copleşită de
munca ei, găseşte doar aici satisfacţii nebănuite129. Mai târziu avea să revină şi să
spună din nou că tot ceea ce o interesează nu sunt decât discuţiile savante cu colegii
şi profesorii de la Sorbona. Într-o altă scrisoare, nu respinge însă ideea căsătoriei şi
maternităţii, desigur însă, fără ca să renunţe la o carieră profesională. Dar ar face-o
doar pentru a scoate din copiii ei oameni130. De Paşti, urmăreşte examenele de licenţă
(la cel de anul viitor ar dori să participe şi ea) şi constată că din 107 candidaţi nu au
fost admişi decât 39131.
Avansăm încercând să marcăm schimbarea treptată a Lilicăi şi desprinderea ei
din lumea care o înconjoară cu altă epistolă, producând constatarea deloc plăcută că,
în situaţia în care se întâlneşte cu români la Sorbona sau la diverse evenimente,
aceştia fug de ea şi de mama ei ca de ciumă sau nu le bagă în seamă. E drept,
recunoaşte Lilica, ne ţinem foarte mândre, dar la urma-urmelor, ce le-am făcut?132
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Pe nesimţite însă, dar foarte probabil după vizita din vara anului 1886, Lilica a
încetat să se intereseze de cei lăsaţi în curtea mănăstirii Mihai Vodă de la Bucureşti,
şi acum ar veni în ţară, dar cu promisiunea de a merge doar la munte şi la mare133. Pe
20 iunie relatează lui Hasdeu că a ţinut deja două lecţii la Sorbona, ambele reuşite,
una despre Herodot, cealaltă de filosofie, despre logica ipotezei, dar s-a bucurat şi de
o apreciere, asupra căreia va reveni. Vocea ei de soprană dramatică este atât de
promiţătoare că i-ar deschide perspectiva intrării la Operă, unde ar aştepta-o 1500 F
pe lună de la debut134.
După trei luni petrecute în ţară, timp în care a fost răsfăţată ca o regină, soţia şi
fiica erau deja la Paris135. Şi totuşi, în acest lung sejur, pe fondul declanşării unei noi
crize conjugale între soţii Hasdeu, acesta din urmă „s-a arătat tot timpul bosumflat“,
ca şi cum Lilica n-ar fi luat nici bacalaureatul, deşi era studentă de un an. Putem
specula asupra motivaţiei. Cum avea să o spună mai târziu, în decembrie 1887 chiar
ea, Lilica anunţase, în ţară fiind, că o interesează doar o carieră de autor dramatic, cu
totul altceva decât visa tatăl ei, care o vedea inspector în învăţământ, de ce nu – divă
de operă, sau, pe urmele lui, într-o mare carieră ştiinţifică136.
Pe 29 octombrie 1887, soţia şi fiica erau deja la Paris, peste câteva zile urmând
a se deschide cursurile de la Sorbona 137, iar o descriere amănunţită a ceremoniei cu
lista colegilor care au obţinut între timp licenţa va face obiectul unei alte scrisori138.
Tot atunci, studenta trimite spre publicare în România un eseu în limba română,
Sanda (care va apărea însă abia în 1906), o poveste tristă despre singurătatea unui
copil care moare tânjind după afecţiunea părinţilor, o istorie care trimite probabil la
biografia secretă a autoarei, obligată de împrejurări să-şi reprime mereu sentimentele.
Pe 17 noiembrie, Lilica povesteşte cum s-a desfăşurat aniversarea ei la 18 ani, din
nefericire, ultima. E un prilej să adune câţiva cunoscuţi, inclusiv din România şi să
primească o mulţime de flori. Apoi, în partea a doua, să apară împreună cu o prietenă
în costume populare româneşti, stârnind o admiraţie unanimă. E însă tristă, pentru că
seriozitatea i-a jucat o festă. S-a sculat a doua zi pentru o conferinţă la facultate,
programată la ora 9, dar profesorul n-a venit, reţinut la un bacalaureat139.
Pe 4 decembrie era însă prezentă la Comedia Franceză, la o piesă de Alfred de
Musset, On ne badine pas avec l’amour, pentru care produce o veritabilă cronică
dramatică. Mai jos însă, comunică la Bucureşti şi o cronică literară pentru o nuvelă
de Alexandru Vlahuţă apărută în Revista Nouă, considerat în concluzie inferior lui
Delavrancea, ambii scriitori, tineri la acea vreme fiind protejaţii lui Hasdeu140.
La sfârşitul lui 1887 şi într-o stare de sănătate pentru ultima oară mai bună,
într-o scrisoare de Crăciun, Lilica îşi anunţă proiectele pe care, probabil nu foarte
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încântat, Hasdeu le aflase încă în vară la Bucureşti. Lilica nu e tentată de o carieră în
muzica de operă pentru că activitatea scenică i-ar răpi mult timp şi ar epuiza-o,
îndepărtând-o de alte preocupări. Ar vrea însă „să rămână în teatru“, dar ca autoare.
S-a gândit deja la o mulţime de drame şi comedii pentru care, având deja un timp
limitat, nu a putut trasa decât scenariul şi principalele caractere, dar a vorbit deja şi i
s-a promis, după licenţă, că una din piesele sale va fi jucată. Dar chiar în acele zile
Hasdeu l-ar putea întâlni pe actorul francez Coquelin, în turneu în România, care,
societar la Comedia Franceză, i-ar putea deschide drumul spre cel dintâi teatru al
Franţei. Deşi starea ei este deja alterată, participă la o vizită la ambasadorul
României la Paris, Vasile Alecsandri, mult lăudat inclusiv de tatăl ei, şi care acum se
arată interesat de poeziile pe care le-a scris în ultima vreme141.
Dar o putere mai mare decât a ei părea deja să-i fi hotărât destinul. Suntem
încă în decembrie 1887 şi boala Lilicăi e deja foarte serioasă, fără ca victima să-i
realizeze gravitatea, deşi programul ei este complet dat peste cap. Se scoală la 6
dimineaţa în loc de 4, după obicei, nu mai iese, nu mai cântă, toate, după cum spune,
din cauza variaţiilor de temperatură de la Paris142. Nici Hasdeu nu înţelege mare lucru
şi recomandă cu seninătate flanela groasă şi ciorapii de lână143.
În continuare, nu vom insista asupra unor detalii prea bine cunoscute ale bolii
Lilicăi, în permanentă agravare în anii 1887-1888 şi ne vom mulţumi doar cu câteva
constatări generale. Tuberculoza în evoluţie s-a declanşat cel puţin în antecedente
îndepărtate, într-un mediu propice, căreia nu i-a rezistat nici mama, dar lista lungă a
maladiilor ei nu s-a aflat în atenţia noastră. Este însă dincolo de orice îndoială că
boala le-a însoţit din primele zile până la plecarea definitivă din capitala Franţei, în
primăvara anului 1888.
Calvarul Lilicăi a început cu o rujeolă, despre care am mai vorbit, încă din
octombrie 1881, la doar două luni de la instalare: dureri de cap, fierbinţeală, guturai
şi tuse, iar pentru Iulia, cu o afecţiune nenumită în februarie 1882. Mai departe,
migrenele şi bronşitele se ţin lanţ. În mai 1883, Lilica se plângea de dureri de cap, de
o mare oboseală şi de o slăbiciune extremă. O deranjează şi clima saturată de
precipitaţii de la Paris, şi schimbarea anotimpurilor, dar şi incidentele vieţii cotidiene,
uneori de neevitat. După retragerea precipitată de la Colegiul Sevigné în iarna lui
1884, e copleşită de „dureri de cap nebune“ însoţite de „tuse şi de un rău la inimă“.
Mai trec doi ani, cu suferinţe bine ascunse în scrisori, dar dezvăluite târziu de Iulia
când, într-un moment de enervare, îi scrie lui Hasdeu că fata i se adresa în scrisori
„glumind şi vesel“ ca nu cumva „să te îngrijească boala ei“, ceea ce se referă strict la
iarna 1888, dar care e valabil şi pentru perioada anterioară144.
Încă în 1886 apăruseră primele semne grave ale bolii, înspre sfârşitul anului,
într-o seară de sâmbătă, la culcare, „am tuşit şi dintr-o dată un val de sânge mi-a
umplut gura“. Era prima hemoptizie, dar medicul solicitat a constatat după consult
„că nici un vas de sânge nu s-a rupt în piept, că răul provine numai de la oboseală şi
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mi-a recomandat câteva excelente remedii“ 145. Peste doar două luni, în februarie
1887, mărturiseşte tatălui ei că n-a scris epistola promisă pentru că a fost ocupată
toată ziua, dar şi pentru că a tuşit mereu, iar mama a fost foarte obosită146. Pe 8
ianuarie 1888 însă, nu mai poate ascunde crudul adevăr şi mărturiseşte: „sunt destul
de serios bolnavă… pieptul meu mă apasă şi îmi face rău. Tuşesc, cu o tuse seacă
care mă sufocă“147.
În februarie-martie 1888 survine o nouă criză în relaţia părinţilor ei, de data
aceasta prilejuită de egoismul lui Hasdeu, care nu înţelege admirabila atitudine a
soţiei sale la sinuciderea unei cunoştinţe căreia, deşi nu-i era obligată în nici un fel, a
susţinut-o până la capăt şi apoi s-a îngrijit şi de funeraliile ei148. Lilica îi este alături
într-o scrisoare fără precedent, de 32 de pagini, descriind pe larg întreaga istorie149.
Nu e însă deloc momentul potrivit. Starea ei se înrăutăţeşte şi, chiar în zilele
următoare, se solicită avizul unui specialist de la Facultatea de Medicină din Paris,
care sugerează întreruperea cursurilor şi o cură de aer mediteraneean150. La Bucureşti,
Hasdeu discută cu alţi doi doctori, care însă fac doar o consultaţie de la distanţă, după
care trimit reţetele lor151. În acelaşi timp, pe măsură ce începe să-şi dea seama de
tragedia care se apropie, Hasdeu recurge la un apropiat, fostul său student Lazăr
Şăineanu, care îi trimite de la Paris rapoarte periodice despre variabilitatea stării
bolnavei152, împotriva voinţei acesteia153, ceea ce stârneşte mânia celei astfel prezentate. În fine, în primăvara 1888 studenta atât de lăudată e obligată să renunţe la studii
şi pleacă împreună cu mama în Elveţia154.
Hasdeu încă mai speră, susţinut de medicii din ţară, dar într-o ultimă scrisoare
(29 mai 1888), Lilica relatează eşecul tuturor tratamentelor care i-au fost recomandate155. Nu mai e nimic de făcut, în Elveţia sunt ploi diluviene şi cele două se
întorc în ţară prin Viena, Pesta şi Orşova156. Este chiar sfârşitul care se întâmplă în
primele zile ale lui septembrie, în clădirea Arhivelor de la mănăstirea Mihai Vodă,
locul de unde Iulia şi Lilica plecaseră spre Paris cu exact 7 ani în urmă 157.
Apropiaţi din nou după tragedia teribilă a copilului lor, care i-a lovit în mod
egal pe soţii Hasdeu, ei vor rămâne până la capăt împreună. Iulia va supravieţui până
în 1902, dar Hasdeu, care va mai trăi în plus câţiva ani, şi-a abandonat pe rând toate
proiectele ştiinţifice, trăind doar pentru a întreţine cultul fiicei sale158.
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Anii parizieni ai Lilicăi Hasdeu reprezintă o bună ocazie de a vorbi despre o
voinţă neînfrânată, de a face totul altfel, mai repede şi mai bine decât toţi ceilalţi, dar
şi despre succes şi eşec, despre părinţii cărora Dumnezeu le-a făcut un dar minunat,
un copil excepţional, a cărui viaţă şi carieră o gestionează atât cât se pricep, fără să-şi
dea seama că într-o asemenea situaţie sunt obligaţi să se înţeleagă şi să trăiască în
deplină armonie. Este totodată momentul potrivit să vorbim despre alte timpuri şi
primejdiile lor nevăzute – locuinţe insalubre, hrană nesănătoasă, dar şi despre inevitabilele şi eternele nelinişti stârnite de prezenţa pâinii pe masă de fiecare zi. Şi, nu în
ultimul rând, e un subiect bun pentru a spune ceva despre nostalgia dezrădăcinaţilor,
despre dificultăţile de adaptare într-o lume nouă, cu toate provocările ei, şi despre
inevitabila singurătate a oamenilor cu adevărat verticali, care nu înţeleg să facă
compromisuri şi să accepte nedreptatea şi inegalităţile de tot felul.
Dar, totodată, această relatare ne îndeamnă şi la alte reflecţii. Este mai întâi
istoria a trei oameni legaţi de destin, dar hărăziţi să-şi trăiască viaţa într-o individualitate tragică, neputincioşi în cele din urmă să-şi depăşească limitele. Iulia-mama
visează să trăiască liberă în „divinul Paris“, dar drumul din Munţii Apuseni şi până
acolo se dovedeşte mai lung şi mai greu decât şi-a închipuit. Sosită într-o lume care
are mecanisme de funcţionare pe care nu le înţelege şi nu le poate stăpâni, se
fărâmiţează mai tot timpul în mici conflicte, e mereu bolnavă (fără diagnostice
dramatice) şi nu-i rămâne decât să asiste la momentele de împlinire, dar şi la calvarul
suferinţei fiicei sale, până sfârşit.
Hasdeu, un autodidact genial, îşi doreşte o lucrare ştiinţifică unică prin
dimensiuni şi profunzime, în fond – o utopie, pe care fatalmente nu o poate duce la
capăt. Una din operele sale durabile ar fi trebuit să fie chiar fiica sa, pe care o credea
în totul la înălţimea necesară spre a-l urma. O iubeşte, o susţine, chiar şi atunci când
îi dă sfaturi de moderaţie şi echilibru, dar e contrariat când Lilica îi prezintă
programul ei de carieră, altceva decât îşi dorise pentru ea şi în cele din urmă, înţelege
dimensiunea teribilă a suferinţei şi a bolii ei abia atunci când e prea târziu.
Lilica, un copil genial cu performanţe şcolare unice, se aruncă la o vârstă
fragedă într-un proiect grandios de viaţă, cu şanse de izbândă. Va fi însă victima
neînţelegerilor dintre părinţii ei şi a unor condiţii de viaţă specifice acelor timpuri.
E mai apoi o reflecţie despre asocierea implacabilă a excelenţei intelectuale cu
fragilitatea fizică. O mare putere creatoare şi o voinţă de fier se lovesc implacabil de
vulnerabilitatea fiinţei care, revoltată de efortul supraomenesc la care este supusă,
sfârşeşte prin a se irosi înainte de vreme. Şi este, nu în ultimul rând, istoria unui om,
o fată, care a vrut să treacă peste toate obstacolele, să se afirme într-o lume exclusiv
masculină, bazându-se doar pe inteligenţa şi puterea ei creatoare. Sunt suficiente
motive să nu uităm de Iulia (Lilica) Hasdeu şi s-o considerăm, după toate câte ni le-a
lăsat, o remarcabilă deschizătoare de drumuri159.
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ISTORIE VIZUALĂ ŞI NARATIVĂ:
ALBUMUL FOTOGRAFIC AL UNUI OFIŢER ROMÂN
DIN AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
Emil BOBOESCU
Ana-Cristina IRIAN 
VISUAL AND NARRATIVE HISTORY:
THE PHOTOGRAPHIC ALBUM OF A ROMANIAN OFFICER
FROM WORLD WAR II
(Abstract)
During World War II, the Romanian officer Vasile A. Marinescu took pictures
of his life in the army and made an amateur photographic war album with images
and notes from the geographical areas where he was mobilized and from the front.
The album was recently discovered, as part of a private collection, and a research
work on it commenced in 2020. In this article we intend to present and analyse the
album and its content as an object - subject, a historical record and to try to answer
a few critical questions related to: 1) the purpose of this kind of photographic album
made by an amateur military-photographer; 2) the type of narrative built and its
relevance; 3) the role of such visual construction both as a useful tool for
understanding historical events and for overcoming individual traumas caused by war.
Keywords: cultural and military history; 20th Century Romania; World War II;
photographic war album; visual narratives.

Argument
Pe durata celui de-al Doilea Război Mondial, ofiţerul român Vasile A.
Marinescu a fotografiat şi a construit ca amator un album fotografic de război care
cuprinde imagini şi note din zonele geografice în care a fost concentrat şi de pe front.
Albumul a fost descoperit recent, face parte dintr-o colecţie privată şi a fost supus
cercetării în anul 2020. Prin articolul de faţă ne propunem să prezentăm şi să
analizăm albumul şi conţinutul acestuia ca obiect – subiect şi sursă istorică, şi să
încercăm să răspundem unor întrebări critice legate de 1) scopul alcătuirii unui
asemenea album fotografic de către un ofiţer-fotograf amator, 2) tipul de naraţiune
construită şi relevanţa acesteia pentru cercetarea istorică, pentru studiile de memorie
(culturală) 3) rolul unei astfel de construcţii vizuale într-un context mai larg, ca
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instrument util pentru înţelegerea unor evenimente istorice, dar, posibil, şi pentru
depăşirea unor traume individuale cauzate de război.
Sursa principală investigată o reprezintă albumul fotografic – fotografiile conţinute, adnotările existente pe paginile albumului şi pe reversul unor fotografii. Adiţional,
au fost desfăşurate interviuri cu deţinătorul arhivei, dl. Mircea Pănculescu, pentru a
obţine informaţii despre autorul fotografiilor şi activitatea sa în perioada războiului şi
traiectoria albumului în timp. Informaţiile obţinute au fost confruntate cu surse din
arhive digitale, mărturii şi jurnale publice, publicaţii oficiale, literatură de specialitate.
Introducere
Dezvoltarea domeniilor studiilor culturale şi vizuale în anii 1980 şi 1990 a
suscitat un interes crescut pentru studierea fotografiei vernaculare1, cea realizată de
amatori şi a unor obiecte construite cu fotografii non-artistice. În plus, sfera de
cunoaştere a culturii materiale a pus accentul pe fotografie ca obiect-subiect, purtător
de însemne. Materialul fotografic a fost utilizat de la începuturile sale sub forma unui
instrument de suport vizual, a avut în primul rând un rol informativ, o anexă pentru
diferite clase de obiecte, fiind mult mai târziu reevaluat ca obiect cultural cu un
mediu propriu de producţie2. Acest statut este propriu fotografiei în măsura în care ea
e prezentă în muzee şi/sau e un obiect „colecţionabil”.
Totodată, fotografia nu mai este considerată demult o ilustrare obiectivă a
realităţii ci, mai cu seamă, un decupaj subiectiv, o interpretare a acesteia, care reflectă
viziunea autorului-fotograf despre lume, valorile şi reperele sale socio-culturale3.
În acelaşi timp, materialul fotografic furnizează dovezi4, conţine o mărturie: „Toate
fotografiile pot avea o contribuţie în istorie şi orice fotografie în anumite circumstanţe
poate fi folosită pentru a sparge monopolul pe care Istoria (cu I mare, n.m) îl deţine
asupra timpului”5 şi autentifică participarea la anumite evenimente istorice a
autorului fotografiei, a celui fotografiat. Fotografia de război cât şi albumul fotografic oficial şi vernacular de război fac parte astăzi din importante colecţii private şi
publice, precum Imperial War Museums6 din Marea Britanie, devenind un obiectsubiect de cercetare în diferite domenii ale cunoaşterii.
„Fotografiile cuprind în ele lumea iar în acelaşi timp au nevoie să fie cuprinse
(...) albumele au constituit modalitatea consacrată de aranjare (...) garantându-le
longevitatea”, acţionând asupra lor, cuprinzându-le şi astfel o fotografie devenind o
imagine a unei imagini7. Albumul fotografic încorporează fotografii, le ordonează
1
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sub forma unei naraţiuni vizuale (subiective), cu o cronologie dată, într-un obiect
fizic asemănător unei cărţi. Albumul poate fi realizat de profesionişti sau de amatori,
spre a fi consumat în spaţiul public şi în cel privat.
Introducerea albumului fotografic ca obiect de cercetare a generat întrebări
legate de formatul albumului şi tipul de fotografie realizat, autor/fotograf şi contextul
socio-cultural de apartenenţă, practicile de producţie şi de utilizare, locul şi rolul
obiectului în spaţiul vieţii domestice şi în cea publică, în cazul în care a fost publicat.
Formatul fizic al obiectului album poate condiţiona construcţia naraţiunii aflată între
paginile sale. Dacă albumul fotografic de familie a luat la începuturile sale forma
unei naraţiuni limitate de opţiunile oferite de şablonul de carton perforat, această
limită a fost depăşită în mod creativ de autorii de albume fotografice vernaculare de
familie, de călătorie, de război din prima parte a secolului al XX-lea. Albumul fotografic s-a diversificat tematic pe scară largă, dezvoltându-se albumul de eveniment,
albumul de călătorie şi albumul de război, produse oficiale sau vernaculare. Eliberarea
de şablonul rigid al primelor formate împreună cu „democratizarea experienţelor prin
traducerea lor în imagini”8, odată cu epoca Kodak a reprezentat şi un act de posedare
a naraţiunii vizuale, o internalizare a actului fotografierii conducând astfel la o
construcţie personalizată compoziţional, dar şi material în obiectul album.
Un tip aparte de album fotografic îl reprezintă „albumul povestit”, cel în care
fotografiile, uneori şi alte fragmente de cultură materială precum hărţi, sunt însoţite
de texte explicative mai mult sau mai puţin intime, personale. Notele scrise de autorii
albumelor – fotografi înşişi sau terţe persoane, pot fi însemnări formale care cuprind
informaţii geografice, datări, nume de monumente (frecvent în albumul oficial), până
la însemnări foarte personale despre grupul fotografiat, experienţe, interacţiuni
(frecvent în albumul vernacular), aşa cum apar adesea şi în numeroase albume
fotografice de război.
„Precum scrisorile şi jurnalele, albumele fotografice reprezintă mărturii ale
experienţei personale ale oamenilor care sunt create, colectate şi privite”9. Albumul
fotografic contribuie la construcţia unei naraţiuni (acceptabile) despre sine şi lume, o
naraţiune deopotrivă fragmentară şi personală, care ilustrează şi obliterează, acoperă
şi descoperă deopotrivă detalii cu privire la evenimentele trăite şi ilustrate10. În acest
sens, materialul fotografic vernacular de familie, dar şi de război a intrat în ultimele
decade de timp în atenţia unor cercetări legate de fotografie ca formă de terapie
(fototerapie)11, inclusiv pentru depăşirea traumelor cauzate de participarea la evenimente istorice precum războiul, sau viaţa petrecută în zone de conflict. Unele studii
au avut ca punct de plecare experimente legate de rolul practicării „scrierii
expresive” despre evenimente de viaţă traumatice, care au arătat că această practică
poate ajuta persoanele să facă faţă unor tensiuni şi emoţii negative acumulate ca
participanţi sau martori ai unor astfel de evenimente. 12. De-a lungul timpul s-a
observat faptul că scrierile creative – jurnale, scrisori, poezii trimise de soldaţii aflaţi
8
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pe front au jucat un rol pozitiv în viaţa acestora, în gestionarea situaţiilor traumatice
post-război. În mod analog, unii cercetători consideră că fotografia şi alcătuirea de
naraţiuni vizuale pot funcţiona asemănător scrierii expresive/creative. Ambiguitatea
mediului, dubla capacitate a fotografiei de a arăta şi de a ascunde, totodată, a făcut ca
„fotografiile personale să fie deosebit de atractive pentru cei care încearcă să se
recupereze în urma experienţelor traumatice13. Cele mai multe tehnici utilizate sunt
construite post-eveniment şi sunt ghidate de specialişti.
În ceea ce priveşte în mod specific albumul vernacular de război, Samantha
Sue Schwarz14, în urma analizării unui astfel de obiect din cel de-al Doilea Război
Mondial realizat de bunicul său, Hahn, opinează că acesta ar fi putut fi un vehicul
utilizat intuitiv de soldaţi fotografi amatori în confruntarea cu momentele traumatice,
tehnica constând în alcătuirea unor naraţiuni vizuale care au ajutat la rememorarea şi
analizarea (tăcută) a unor evenimente şi la alcătuirea unor naraţiuni acceptabile
despre trecut într-un spaţiu sigur, în absenţa unui public – albumul fotografic în sine.
Aşa cum afirmă Schwarz, în timp ce unii soldaţi au încercat să combată trauma
resimţită prin scriere creativă, precum poezii, jurnale, alţii au căutat doar să suprime
şi să ignore situaţia. Însă soldatul Hahn „pare că a adoptat o poziţie ambivalentă
acesta ignorând amintirile sale de război, neîmpărtăşindu-le direct, dar exprimându-le
şi prelucrând experienţele sale creativ prin asamblarea albumului său fotografic”15.
Tipurile de album fotografic de război şi rolul acestora
1. Albumul fotografic de război oficial
Fotografiile de război oficiale au fost realizate de fotografi profesionişti de
război, parte a corpului de militari. Fotografiile şi albumele de război oficiale au avut
un rol declarat documentar şi de propagandă. „Încă de la începuturile sale, fotografia
de război s-a bazat pe presupunerea că ar putea să ofere posterităţii mărturii de o
acurateţe indiscutabilă (...) însă procesele mecanice şi chimice de fotografiere nu au
produs imagini ale războiului modern aşa cum este el în realitate”16. De aceea,
fotografia de război, prin procesul inerent de „democratizare a imaginii” a renunţat la
viziunea exclusivistă şi idealizată a eroului de război, promovată anterior de artele
plastice, aducând în prim plan individul – soldatul oarecare, scene şi detalii până
atunci neexplorate din viaţa cotidiană de pe front17.
Fotografia de război şi albumul fotografic de război oficial s-au dezvoltat
odată cu mediul fotografic, mărturie stând o serie de 50 de daghereotipii realizate în
1847, de un fotograf necunoscut, care a ilustrat scene realiste din războiul MexicanAmerican în Saltillo, Mexico18, astăzi parte a colecţiei Amon Carter Museum of
American Art. Însă, Războiul Crimeii rămâne primul război documentat fotografic,
în ciuda mobilităţii reduse a fotografilor pe front, datorită dificultăţilor avute în
13
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manevrarea echipamentului fotografic masiv şi a tehnicii de fotografiere disponibile.
Totodată, Războiul Crimeii este şi cel care a declanşat procesul de „democratizare a
imaginii” din zone de conflict, deşi a păstrat parţial un ton idealizat de prezentare19,
împrumutat din reprezentările anterioare eroice ale războiului, distanţat „pacifist, şi de
aceea pe placul regilor şi al reginelor şi al pieţei de consum”20.
Carol Popp de Szathmáry21 este unul dintre primii fotografi care a realizat
fotografii de război în intervalul 1853-185422 pe durata Războiului Crimeii. Cu
această ocazie, Szathmáry a devenit autorul primului reportaj fotografic de război, iar
în 1877-1878 a realizat „Albumul Resbelului de Independenţă 1877-1878”, fotografiile ilustrând principalele etape şi operaţiuni militare la care a participat Armata
Română. Rămânând tot pe teritoriul românesc, un exemplu de album fotografic
oficial de război, din Primul Război Mondial, de această dată, a fost realizat de
Constantin Acsinte, în calitate de fotograf de război. „Fotografiile au fost realizate
între anii 1917-1920 şi înfăţişează diferite imagini de pe front, din spatele frontului,
răniţii în spitale, imagini aeriene ale frontului, (...) trupele cazate la Cernăuţi,
Chişinău, Bălţi, Misiunea Franceză, inspecţia regelui pe front, (...) diferite aspecte de
viaţă socială–retragerea rromilor, înmormântarea Eroului Necunoscut, daunele
provocate de bombardamente etc.”23
Imaginile publice ale războiului modern sunt rezultatul a trei priviri fotografice
dominante şi anume: a fotografilor de război şi fotografia documentară şi de propagandă; a fotografilor comerciali şi fotografia comercială de masă şi a fotografilor
avangardişti, din lumea artei24. De exemplu, în Statele Unite, un valoros Album
fotografic de război din Primul Război Mondial25 care conţine preponderent imagini
aeriene, a fost realizat de cunoscutul fotograf Edward Steichen, astăzi parte a
colecţiei Art Institute of Chicago. „Untitled Album of World war I Photographs,
1918/19” a fost alcătuit de Steichen în 1919, după întoarcerea sa de pe front, din
Franţa, când fotografii din album au fost publicate şi au circulat în presa vremii26.
De la începutul secolului al XX-lea, tehnica fotografică şi materialul fotografic
s-au democratizat, odată cu declanşarea fenomenului Kodak Culture27, care a fost
motorul fotografiei de amator, inclusiv al fotografiei realizate pe durata celor două
războaie mondiale. Primul Război Mondial „în care s-a luptat pe principiile producţiei
19

Hüppauf, 1993:136
Hüppauf, 1993:146.
21
Ionescu, Luminous-lint Photography, (accesat 08.02.2021. URL http://www.luminouslint.com/app/photographer/Carol__Szathmari/A/)
22
CIMEC, (accesat 08.02.2021. URL http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?k=
60BD72B84B1846309395BB55F437C925 ).
23
Muzeul Judeţean Ialomiţa (accesat 08.02.2021. URL http://mjialomita.ro/evenimente/exponatul-luniialbumul-fotografic-din-primul-razboi-mondial-al-lui-costica-acsinte/).
24
Winter, 2017: 37.
25
Art Institute of Chicago (accesat 08.02.2021. URL https://archive.artic.edu/steichen/category/worldwar-i-album/index.html).
26
Art Institute of Chicago(accesat 08.02.2021. URL https://archive.artic.edu/steichen/category/worldwar-i-album/index.html).
27
Chalfen, Kodak Culture: cultura care ia naştere în jurul aparatelor de fotografiat, a tehnologiei
inventate de George Eastman, proprietarul firmei Kodak.
20

245

de masă” a fost şi primul „ilustrat printr-un instrument de larg consum”28. Unul
dintre cele mai ample proiecte europene de recuperare a memoriei vizuale a Primului
Război Mondial din resurse oficiale şi istorii private îl constituie astăzi colecţia 19141918 Europeană29.
2. Albumul fotografic vernacular de război
Albumul fotografic vernacular ca formă narativă vizuală s-a născut în familie,
odată cu apariţia şi dezvoltarea mediului fotografic şi s-a transformat odată cu acesta.
Primul format de album fotografic standard comercializat a fost cel destinat
fotografiilor tip carte de visite, fotografie lipită pe carton tare, format patentat în
1854 de A.A.E. Disderi. Albumul fotografic vernacular de război s-a dezvoltat la
graniţa dintre albumul de familie şi albumul fotografic de război oficial.
Albumul de familie conţine straturi de amintiri vizuale destinate primordial
unui spaţiu privat, acestea fiind povestite, văzute, repovestite şi revăzute în familie.
Obiectul în sine a devenit astfel „un mediu primordial de comunicare” între generaţii,
parte a fenomenului Kodak Culture, despre care sociologul Richard Chalfen opinează
că a produs mutaţii în organizarea memoriei, oferind „modalităţi de a privi lumea
structurate şi modelate în ceea ce priveşte construcţia şi interpretarea realităţii”,
privire mediată inclusiv de aparatul fotografic în sine30. Fotografia şi albumele
fotografice vernaculare devin „produse ale culturii de apartenenţă şi reflectă valorile
subiective ale acelei culturi”31.
„Fotografia soldaţilor”, aşa cum a fost numită de Jay Winter, reprezintă
„veriga lipsă” din imaginea războiului modern ilustrat public de fotografii profesionişti şi este constituită din milioanele de fotografii realizate de soldaţi, militari, în
afara unor scopuri pecuniare sau de propagandă, ci doar pentru „a-şi documenta
experienţa de viaţă militară” din timpul războiului32. Albumul fotografic de război
realizat de fotografi amatori apare ca formulă narativă derivată din albumul de
familie, de cele mai multe ori sub forma unui jurnal vizual de călătorie33, construit
spre a fi consumat preponderent în spaţiul familial, ca o evocare a unor evenimente
personale trăite într-un context istoric specific, cu o durată dată. Într-o anumită
măsură, fotografiile au fost destinate şi micului comerţ, dar şi construcţiei de amintiri
cu şi despre camarazii de pe front34.
Albumele fotografice de război realizate de fotografii amatori sunt rezultatul
unor decizii de fotografiere, al unei priviri subiective asupra evenimentelor trăite,
constituindu-se în surse de „amintiri private ale războiului” în viziunea lui Justin
Court35. Naraţiunile vizuale obţinute devin decupaje din teatrul mare al războiului,
uneori foarte îndepărtate de naraţiunile vizuale cunoscute publicului larg. Naraţiunile
28
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vizuale s-au acumulat de ambele părţi ale baricadei războiului. De exemplu, în istoria
recentă au fost descoperite anumite albume fotografice private de război ale unor
fotografi-amatori, în special din cel de-al Doilea Război Mondial care au născut
discuţii şi controverse datorită formulelor narative conţinute, departe de imagini
oficiale difuzate public.
Unul dintre cele mai controversate albume este cel de la Auschwitz36 deţinut de
un militar german – Karl-Friedrich Höcker (Hoecker), descoperit într-un apartament
din Frankfurt, astăzi partea a colecţiei United States Holocaust Memorial Museum şi
devenit sursă de inspiraţie a romanului „The Constant Soldier”, de William Ryan.
Albumul prezintă aspecte din viaţa privată a unor militari germani, femei şi bărbaţi,
care administrau lagărul de concentrare, oameni care pot fi văzuţi în fotografii cântând,
râzând, petrecând, în niciuna dintre imagini nefiind prezent lagărul propriu-zis sau
victime umane. Aşa cum a observat scriitorul Ryan „Dacă Hoecker a dorit să păstreze
câteva amintiri despre Auschwitz, în niciun caz nu erau cele despre lagărul de concentrare. (...) Distanţa dintre aceste fotografii cu fete atrăgătoare, zâmbitoare şi toate
celelalte fotografii pe care le cunoaştem despre Auschwitz este deconcertantă.”37
Trebuie însă menţionat faptul că în spaţiul public au fost expuse şi discutate
albumele fotografice vernaculare în care soldaţi germani au fotografiat viaţa din
ghettouri, pentru propria colecţie sau chiar pentru a trimite fotografiile realizate sub
formă de imagine souvenir prietenilor. Unii fotografi amatori din rândul soldaţilor
germani au fost însă motivaţi de interese cu totul diferite încercând să surprindă, de
exemplu, acţiunile ascunse de armata nazistă. „Soldatul austriac Hubert Pfoch a realizat
ilegal fotografii ale transportului deportaţilor din Austria spre Treblinka”38. Dintr-o altă
perspectivă, „WW2 People's War”39 reprezintă unul dintre cele mai complexe proiecte
de recuperare a istoriei orale, scrise şi vizuale ale celui de al Doilea Război Mondial,
narat de cei care l-au trăit sau au amintiri directe legate de acesta. În urma proiectului
condus de BBC în perioada 2003-2006 a rezultat o amplă arhivă digitală construită în
scopuri educaţionale şi care include interviuri, cărţi, jurnale, poezii, scrisori şi fotografii
şi albume fotografice de amatori din perioada războiului care reflectă scene din viaţa
cotidiană şi scene de război trăite de soldaţii participanţi apropiate de naraţiunea
jurnalului vizual de călătorie.
Al Doilea Război Mondial nu a fost primul război în care soldaţi, ofiţerifotografi amatori şi-au documentat propriile experienţele trăite pe front cu fotografii
personale şi prin albume fotografice. Primul Război Mondial a produs, de asemenea,
numeroase albume fotografice vernaculare. De altfel, „din perspectiva istoriei fotografiei, Primul Război Mondial este primul conflict de mari proporţii în care materialele fotografice au fost utilizate pe scară largă atât la nivel public sub formă de
reportaj şi propagandă cât şi la nivel privat pentru păstrarea unor amintiri”40. Albumele
36

Ryan , 2017, Historia Magazine, (accesat 08.02.2021. URL http://www.historiamag.com/unseenauschwitz/
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Ryan, 2017.
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Milgram Yadvasem, (accesat 08.02.2021. URL https://www.yadvashem.org/education/otherlanguages/romanian/educational-materials/warsaw/photos.html ).
39
BBC, WWII – People’s war, (accesat 08.02.2021. URL https://www.bbc.co.uk/history/
ww2peopleswar/about/ ).
40
Court, 2017: 80.
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fotografice vernaculare se îndepărtează narativ de viziunea oficială a războiului,
demonstrând şi ilustrând mai curând importanţa camaraderiei dintre soldaţi şi
varietatea aspectelor de viaţă şi a experienţelor prin care trec aceştia pe front41.
Albumul fotografic poate constitui astfel o metodă de rezistenţă la stres şi de depăşire a
traumelor individuale suferite în timpul războiului prin ideea de construcţie a unei
naraţiuni despre, prin revizitarea sa sau completarea sa cu alte fotografii. Un exemplu
relevant îl reprezintă un album de amator realizat de un soldat al United States Signal
Corps, pe frontul din Franţa, astăzi parte a The Graphic Arts Collection a Priceton
University42. Albumul conţine note dactilografiate, fotografii care ilustrează scene de
viaţă cotidiană trăită în tranşee, peisaje urbane cu clădiri bombardate, dar şi fotografii
ale protagonistului în acelaşi spaţiu, întors pe timp de pace, la o vârstă matură, într-o
formă personală de reenactment. Alcătuirea unui album reprezintă un proces de
selecţie, dar şi de reflecţie asupra experienţelor trăite, de confruntare cu propriile
amintiri, dar, în cazul multor soldaţi şi de despărţire de acestea, aşa cum procedează cel
de la United States Signal Corps sau prin izolarea albumului de celelalte materiale
fotografice personale, cum face Herbert Hahn, analizat de Schwartz în cercetarea sa43.
Ofiţerul fotograf-amator V.A. Marinescu şi albumul fotografic
Pentru a utiliza fotografiile şi albumul fotografic ca sursă consistentă din punct
de vedere socio-cultural şi istoric, am investigat o serie de aspecte precum: identitatea
fotografului şi scopul realizării fotografiilor; circumstanţele în care a fost descoperit
albumul fotografic; traiectoria albumului; identificarea personajelor fotografiate şi a
tipurilor de uniforme militare, echipamente care apar în imagini, descifrarea şi
analizarea descrierilor, explicaţiilor adăugate de autorul fotograf pe spatele fotografiilor
şi pe paginile albumului; ce evenimente au fost fotografiate, în ce manieră, ce nu a
fotografiat, ce a omis autorul-fotograf. Investigarea acestor aspecte a adus informaţii
relevante despre autor, despre conţinutul fotografiilor, despre perspectiva asupra
evenimentelor ilustrate şi rolul construcţiei acestei naraţiuni.
Vasile A. Marinescu44, a participat ca ofiţer (necombatant) al Armatei Române,
Compania 54 Auto, la cel de-al Doilea Război Mondial, pe Frontul de Răsărit. În
calitate de fotograf amator, V. A. Marinescu a realizat un album fotografic personal de
război numit „Album din concentrări şi front 1939-1941”. Nu se cunoaşte cu precizie
dacă acest album este singurul realizat de Marinescu, obiectul fiind păstrat în familie,
separat de arhiva de negative şi diapozitive a acestuia.
În perioada interbelică autorul a participat la viaţa publică a Bucureştiului,
remarcându-se prin scrierile sale din domeniul turismului. În perioada comunistă
41
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autorul a dus o viaţă modestă, a lucrat ca statistician, continuând să fotografieze şi să
susţină public prezentări tematice de diapozitive45. Albumul fotografic de război a
fost descoperit de nepotul său, Mircea Pănculescu, în casa mamei sale, în anul 2016,
obiectul fiind plasat într-un loc puţin accesibil, ascuns, „mama ştia de el, nepoţii nu
ştiau”46, aşa cum a precizat acesta. Albumul nu a fost discutat sau prezentat niciodată
în mediul familial, în special din cauza faptului că Marinescu a fost arestat după
încheierea războiului, în 1948, probabil datorită poziţiei sociale din perioada interbelică, dar şi pe fondul participării la acţiunile Armatei Române pe Frontul de
Răsărit. Membrii familiei cunosc doar faptul că fost eliberat la scurt timp după
arestare, invocându-se o greşeală de nume.
În prima partea a celui de-al Doilea Război Mondial Marinescu a făcut parte din
compania 54 auto, deservind ofiţerii urmând ca, în cea de a doua parte a războiului să
lucreze pe camioane pentru transportul răniţilor. Obiectul „Album. Amintiri din
concentrări şi front 1939-1941” cuprinde fotografii şi însemnări din prima perioadă a
războiului, într-una dintre fotografii fiind introdusă o notă despre concentrarea din luna
mai 1941 şi şofatul unui automobil Ford Eifel. Din cea de a doua perioadă a războiului
nu s-au păstrat mărturii fotografice. Obiectul a fost descoperit în contexul digitalizării
unui eşantion din arhiva profesională de materiale fotografice şi documente personale,
activitate iniţiată în anul 2018 printr-un proiect cultural în scopul descoperirii şi
promovării de noi surse fotografice româneşti din mediul privat.
Figura nr. 1: Album fotografic copertă

Sursa: Arhiva Mircea Pănculescu. Toate drepturile aparţin deţinătorului: Mircea Pănculescu.
Reproducerile sunt publicate cu acordul deţinătorului. Menţiunile precedente
sunt valabile pentru toate fotografiile din articol,
nu le mai reproducem de fiecare dată, pentru a economisi spaţiu.
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Irian, 2020, (accesat 08.02.2021. URL https://www.iscoada.com/home/arhive/economistulmarinescu-si-croaziera-vietii-un-protovlogger-al-anilor-80).
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Note de interviu, Mircea Pănculescu, ianuarie 2021.
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Descrierea fizică a albumului fotografic şi a materialului fotografic conţinut
Albumul fotografic este alcătuit din file de carton moale, cu dimensiunea14,4x22,2 cm, de culoare gris închis, legat cu un şnur gris şi conţine 20 de file
perforate standard pentru inserarea fotografiilor – o fotografie pe o pagină, copertele
fiind create artizanal din alte două file de album. Pe coperta 1 este inscripţionat
manual, cu cerneală argintie, textul „Album din concentrări şi front 1939-1941”,
unde „şi front” pare a fi o completare ulterioară, pe coperta 4 fiind adăugat un timbru
de hârtie inscripţionat manual, cu mină de pix de culoare albastră, textul „concentrări
1939-1940 (C)”. Fotografiile din album sunt datate de autor, în mare parte, ele fiind
realizate în anii 1939 şi 1941.
Interiorul albumului a fost adaptat de Marinescu propriilor sale nevoi de
expunere a fotografiilor, acesta adăugând colţuri de prindere din carton cu celofan,
pentru introducerea unor fotografii de diferite dimensiuni. Materialul fotografic inserat
în album variază ca formă de prezentare, doar primele şase fotografii din album, au fost
tipărite pe formatul standard al filelor de album, cu dimensiunea de 16x11 cm.
Figura nr. 2: Interior partea 1. Concentrare August 1939

Dimensiunile celorlalte fotografii sunt mai mici, variind ca format, după cum
urmează: 6x6 cm, 6x8 cm, 8,5x8,5cm, 8,5x6,5cm, 8,5x6 cm. Albumul conţine 102
fotografii, nefiind completate toate paginile interioare. Prezentarea vizuală variază la
început de la o fotografie pe pagină, la două şi până la şase fotografii pe pagină,
stabilizându-se în partea a doua a albumului la un ritm de două-trei fotografii pe
pagină. Fotografiile au fost tipărite în bună parte la atelierul „Fotocopii M. Bilinski,
Calea Victoriei 38, Bucureşti”, aşa cum atestă ştampila de pe spatele unora dintre
acestea, în mai multe tranşe, pe durata războiului. Primele şase fotografii datate August
1939 au fost scoase pe hârtie fotografică „Agfa Brovira”, cele datate „Iaşi 1941” pe
hârtie „Mimosa Sunotyp”, în timp ce marea majoritate au inscripţionată marca „Agfa
Lupex”. Aceste trei tipuri de hârtie fotografică cu gelatino-bromură de argint au fost
produse în Germania şi au fost foarte populare în perioada celui de-al Doilea Război
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Mondial. Unele fotografii sunt însoţite pe spate de note personale ale autorului, nume
de localităţi, detalii despre subiect şi context. Pe aproape fiecare pagină de album a
fost adăugat un titlu care descrie generic conţinutul secvenţelor, localizarea
geografică, data la care au fost fotografiate. Materialul a fost realizat cu cel puţin
două aparate de fotografiat, un aparat pe film mediu 6x9cm, şi un aparat pe film
format 6x6 cm. Este posibil ca unele dintre fotografii să fi fost realizate de un
fotograf profesionist de război, conform precizărilor familiei. Unul dintre aparatele
folosite de Marinescu pe front a fost un „Kodak cu burduf”47, vândut în ultima parte
a vieţii, celălalt aparat nefiind cunoscut. Nu au fost identificate în arhiva Marinescu,
până în momentul de faţă, negative ale fotografiilor tipărite în acest album, însă
există material fotografic care atestă faptul că fotograful a utilizat ambele formate
de-a lungul activităţii sale ca fotograf amator.
Albumul este delimitat în două părţi, una dedicată perioadei de concentrări,
care ocupă o treime din spaţiul vizual al albumului, cea de a doua prezentând imagini
de pe Frontul de Răsărit, aşa cum l-a parcurs autorul, ofiţerul Marinescu.
Prima parte este compusă din trei capitole scurte, dedicate perioadelor de
concentrări din luna mai 1939, cu şase fotografii de dimensiuni mari, nelocalizate,
statice, cu scene studiate, portrete de grup restrâns sau extins cu bărbaţi în uniforme
militare şi cu compania; luna mai 1941, Prahova, cu scurte secvenţe fotografice de
mici dimensiuni de la Fabrica de Anvelope din Floreşti şi din împrejurimi, portrete
de grup cu bărbaţi în uniforme militare şi automobile; primăvară 1941 Bacău Gherăeşti cu scurte secvenţe fotografice de mici dimensiuni „în repaus”, portrete de
grup cu bărbaţi în uniforme militare şi femei în peisaj natural. Acestea sunt singurele
secvenţe fotografice din album în care apar persoane de gen feminin. Cele trei
capitole, din care unul static şi două extrem de dinamice din punct de vedere vizual,
se încheie cu secvenţe fotografice cu maşini şi bărbaţi în uniforme militare în peisaj
natural şi o notă personală „Rechiziţii de maşini”.
Figura nr. 3: Partea 1 Concentrare Mai 1941

47

Note de interviu, Mircea Pănculescu, ianuarie 2021.
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Partea a doua a albumului este dedicată vieţii de pe front şi începe cu scurte
secvenţe vizuale de două-trei imagini grupate pe câte o pagină a albumului indicând
drumul şi evenimentele de război la care a fost martor Marinescu respectiv, la Iaşi
(România) – bombardamente aeriene şi peisaje urbane din centrul oraşului (Str. Ştefan
cel Mare, Piaţa Unirii); la Bălţi (indicaţia regăsită doar pe spatele imaginilor) şi la Tg.
Călăraşi (astăzi Rep. Moldova) – clădiri bombardate şi portrete de grup cu bărbaţi în
uniforme militare; un avion doborât; trecerea Prutului cu bacul la Ripiceni (astăzi Rep.
Moldova) şi dealuri în apropierea Nistrului, la Raşcov, precum şi portrete de grup cu
maşină şi în peisaj natural.
Figura nr. 4: Partea 2 Frontul de Răsărit. Iaşi 1941

Compania 54 Auto din care face parte ofiţerul Marinescu a staţionat la
Donceva (astăzi Rep. Ucraina) lângă Razdelnaia şi la Odessa (astăzi Rep. Ucraina) în
vara anului 1941 şi se deschide cu câteva secvenţe informale din viaţa cotidiană a
militarilor prezentate pe două file – bărbieritul în aer liber, jocul de table, masa de
prânz cu colegii.
Figura nr. 5: Partea 2 Frontul de Răsărit. Donceva 1941
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Naraţiunea vizuală se focalizează apoi pe tema războiului48, fiind introduse
fotografii de la vizita de inspecţie pe Frontul de Răsărit a M.S. Regele Mihai şi a
generalului Antonescu la Compania Corpul IV condusă de Gen. Sănătescu, la
Donceva 49 (nedatată), urmate de secvenţe care surprind doborârea unui avion în
aceeaşi localitate, o slujbă de înmormântare la cimitirul din Kurtova (sau Curtowa) şi
sfinţirea fântânii din Donceva, ruinele unei biserici „distruse de bolşevici”50. Detalii
despre conţinutul fotografiilor au fost notate de autor pe spatele acestora. Un scurt
capitol introduce tema „inundaţiilor de la Nistru”, cu fotografii tip portret de grup în
peisaj natural, în vecinătatea apei la limanul Hagi-Beg, a unor cazemate distruse şi a
podului peste Nistru. Secvenţa dedicată inundaţiilor se închide, autorul întorcându-se
la scenele de pe front şi din spatele frontului – avion doborât la Mişcenko (Rep.
Ukraina); spitalul din Kurtova (sau Curtowa); cimitire de război şi cruci, Monumentul
„Cota 102”, „înhumarea ultimilor eroi Tătarca” (Odessa)51. Capitolul Donceva ocupă
peste o treime din spaţiul vizual al albumului. Ultimul capitol este dedicat Odessei,
fotografiată în toamna anului 194152, cu adnotarea „Odesa în primele zile de ocupaţie”.
Figura nr. 6: Partea 2 Frontul de Răsărit. Odessa 1941

48

Această secvenţă reprezintă un punct important de întâlnire cu istoria mare, aşa cum este ea
consemnată de fotografi jurnalişti precum Willy Pragher, un fotograf german care a documentat
participarea Armatei Române pe Frontul de Est, colecţia sa aflându-se la Arhivele de Stat Freiburg:
https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/einfueh.php?bestand=20677. De asemenea, în 1943,
Pragher a participat alături de o delegaţie de jurnalişti din Bucureşti la o fotodocumentare a Odessei
pentru realizarea unui album care să evidenţieze rezultatele gurvernării româneşti.
49
Datare posibilă intervalul 24-29 august 1941, conform informaţiilor date de Buzatu Gheorghe et alii
(2008).
50
Identificări conform notelor de pe verso-ul fotografiilor.
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Identificări conform notelor de pe verso-ul fotografiilor.
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Capitolul ocupă circa 20% din spaţiul vizual al albumului şi cuprinde secvenţe
fotografice cu peisaje urbane, monumente istorice (se identifică Mănăstirea Pantelimon,
faţada Palatului Justiţiei), clădiri bombardate, fotografii de grup cu bărbaţi în haine
militare şi civili în peisaj urban, portrete de militari în peisaj urban din zona istorică a
oraşului, în faţa Teatrului de Operă şi Balet, în faţa statuii lui Puşkin situată pe
bulevardul Primorsky. Albumul se încheie la Tiraspol cu trei portrete de grup cu
bărbaţi îmbrăcaţi militar „compania 54 Auto în refacere”.
Albumul fotografic ca sursă istorică
Fotografia memorialistică de album personal a fost întotdeauna o sursă demnă
de exploatat pentru demersul istoric, indiferent de domeniu. Odată ce imaginea
rămâne imprimată pe substratul fotosensibil, aceasta devine devine document istoric,
poate chiar mai repede decât îi ajunge declanşatorului să-şi ducă acţiunea la capăt.
Aceste imagini se consideră astfel testimoniale ale unor momente ce ajung parte din
construcţia unui discurs istoric venind să confirme sau să infirme ceea ce apare în
alte surse scrise sau tridimensionale. Dintre acestea, cele care sunt poate cele mai
interesante sunt fotografiile personale de album.
Un asemenea caz îl reprezintă albumul fotografic realizat de V.A. Marinescu.
După cum ne spune şi titlul, acesta cuprinde instantanee din concetrările şi participarea la război a unui militar. Având în vedere faptul că era concentrat, ne arată că
aceasta nu era militar de carieră, ci era un civil absolvent al şcolii de ofiţeri de rezervă.
Privind toate imaginile în care apare, ne putem da seama că acesta purta gradul de
sublocotenent iar arma sa este geniul (vezi Figura 2, personajul din centrul imaginii).
Primul lot de şase fotografii arată că ofiţerul V.A. Marinescu era concentrat la
Centrul de Instrucţie Motomecanizat, redat în legenda pozelor ca „C.I.M.M.”,
concentrare efectuată în august 1939. Prin concentrare înţelegem faptul că sublocotenentul de rezervă era chemat la unitate pentru a satisface un stagiu de instruire,
după care, de regulă, se întorcea la viaţa civilă. În cadrul acestui stagiu, ofiţerul
participa la pregătire şi reîmprospătarea cunoştinţelor militare atât teoretice, cât şi
practice, prin exerciţii. Faptul că respectivul era concentrat la Centru de Instrucţie
Motomecanizat ne arată că acesta avea ca specialitate tracţiunea automobilă. Centrul
de Instrucţie Motomecanizat fusese înfiinţat la 1 ianuarie 1939 prin contopirea
Regimentului de Tracţiune Automobilă, unitatea auto centrală a armatei, cu şcolile de
şoferi şi tehnice auto. Din contopirea rezultată, respectivul corp avea în organică:
două batalioane auto, dotate cu autocamioane, autocamionete şi autoturisme, un
batalion de reparaţii auto a două companii şi un batalion de autobuze, format din
patru companii de autobuze a câte patru secţii şi un grup de reparaţii specializat pe
autobuze. 53 Sediul acestui centru era în Târgovişte.
În prima fotografie din album ne găsim în faţa unui grup de şapte ofiţeri,
format din doi căpitani de cavalerie şi cinci sublocotenenţi de geniu (vezi figura 2).
Aceştia poartă ţinuta zilei, model 1934.54 Putem vedea că aceştia sunt la origine din
unităţi diferite, cel din dreapta jos poartă pe epoleţi cifra specifică a Regimentului 2
53
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Pionieri de Gardă „Carol al II-lea” dar, fiind ofiţer de rezervă, nu poartă şi alte
însemne specifice ale acestei unităţi. Uniformele sunt atât de bine păstrate deoarece
ofiţerii de rezervă aveau dreptul de a păstra uniforma acasă şi de a o purta la ordin.
Aceasta se observă şi în următoarele două fotografii în care avem acelaşi grup de
ofiţeri pozaţi studiind o hartă, exerciţiu teoretic practicat în cazul unor asemenea
concentrări. În a treia chiar putem observa cum unul din cei doi capitani de cavalerie
îşi poartă baretele de decoraţii la piept. Acestea ţin locul decoraţiilor în mărime
naturală la ţinuta zilei sau de campanie. După cum se poate distinge ultima panglică
de medalie, putem trage concluzia că aceasta este Medalia „Crucea Comemorativă
1916-1918” şi, deci, respectivul ofiţer este un veteran al Primului Război Mondial.
Figura nr. 7: Partea 1 Concentrare August 1939

După cum arată modul de purtare a ţinutelor, cu diagonalele centurilor peste
revere, vestoanele uşor nepotrivite, iese în evidenţă detaliul că aceştia nu sunt
obişnuiţi cu echiparea zilnică în uniformă şi este un alt marcaj al faptului că avem
de-a face cu ofiţeri de rezervă. Observaţia că ofiţerii sunt de cavalerie şi de geniu nu
trebuie să ne mire. Pentru cavalerie se declanşase un proces de motorizare, prin
înlocuirea transportului cu cai cu cel cu camioane şi crearea unor escadroane 55
blindate uşor pentru cercetare. Arma geniului era patronul trupelor auto la momentul
respectiv, deci ofiţerii auto erau în genere genişti, dacă nu făceau parte din altă armă
care avea nevoie de componenta auto.
Următoarele fotografii, ce descriu aceeaşi concentrare, arată aplicaţia în teren
la care participă sublocotenentul căruia îi aparţine albumul. Prima fotografie prezintă
un căpitan de cavalerie, decorat, alături de doi sublocotenenţi de geniu, lângă un
automobil, cu un colorit civil şi care probabil făcea parte din rechiziţiile temporare
sau aparţinea vreunui concentrat care s-a prezentat în serviciu cu propria maşină.
Lipsa oricărei inscripţionări proprii armatei duce tot către această concluzie. Alte
două fotografii portretizează ofiţerii cu trupa, cel mai probabil, formată din elevii
55
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şcolilor ataşate C.I.M.M.-ului de care aminteam în rândurile precedente, cea de
maiştri auto şi cea de şoferi. Dacă prima este luată în curtea cazărmii din Târgovişte,
a doua este din teren, ieşind în evidenţă două autocamioane tractor Skoda, folosite la
scară largă de către Armata Română în anii 1930 şi perioada războiului. Această
imagine ne mai arată şi un subofiţer, instructorul trupei, cât şi o parte din trupă ce
sunt echipaţi în combinezoanele proprii companiilor de tancuri şi mecanizate,
indicând astfel toate tipurile de arme şi specialităţi ce se instruiau în C.I.M.M.
Figura nr. 8: Partea 1 Concentrare August 1939

Pentru această primă parte a albumului putem să tragem câteva concluzii
preliminare, axate pe modul în care funcţiona Armata Română la sfârşitul perioadei
interbelice. Putem să observăm uniformele, echipamentul, vehiculele, modurile de
instruire şi de chemare sub arme. În afară de acestea, mai trebuie scos în evidenţă
faptul că avem de-a face cu o armă tehnică şi anume arma auto. Lucrările de profil
asupra acestor aspecte legate de logistica războiului purtat de Armata Română sunt
relativ puţine iar publicarea unor asemenea detalii legate de pregătire şi instruire
constituie un real interes pentru istoria militară de astăzi.
Aceste detalii se regăsesc şi în al doilea lot de imagini prezente în album.
Acesta arată o a doua concentrare la care a fost supus sublocotenentul de rezervă
Marinescu de această dată în mai 1941, tot la Centrul de Instrucţie Motomecanizat.
Data concentrării s-a efectuat cu o lună înainte de intrarea României în cel de-al
Doilea Război Mondial ceea ce surprinde un aspect al mobilizării ce este mai puţin
cunoscut.
Pe prima pagină a acestei părţi din album regăsim cinci fotografii (vezi figura 3).
Primele trei, din partea superioară, arată o sală de curs în care este studiat şasiul unei
maşini, cu toată partea mecanică montată. Se observă faptul că materialul didactic
luceşte, semn că este nou. Toţi participanţii la curs sunt echipaţi în combinezoane de
tanchişti, pentru a putea efectua lucrările practice în siguranţă. Pe de altă parte, cele
două imagini din partea inferioară arată un exerciţiu în teren. Observăm în prima dintre
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ele două autocamioane pline cu ofiţeri care se deplasează în teren accidentat, atacând o
pantă în marş. În a doua vedem doar un singur autocamion, dar, putem să ne dăm
seama de forma băncilor în interior şi cum ataca o rampă.
Aceste elemente, deşi par poate de puţină importanţă pentru ochiul neantrenat
cu terminologia şi specialitatea militară, pentru un specialist sau un pasionat de
istorie militară sau de istorie automobilistică aduce în atenţie o serie de detalii care
sunt rar de regăsit. Spre pildă, ne putem da seama de capacităţile autocamionului
tractor Skoda pe care îl utilizau trupele auto la momentul respectiv, cât şi despre cum
erau instruite cadrele trupelor pentru a utiliza aceste autocamioane.
În a doua pagină afectată concentrării mai sus menţionate avem şase fotografii,
dintre care trei, din partea superioară reprezintă poze de grup. Prima este interesantă
deoarece arată grupul de ofiţeri echipaţi în combinezoane. Pentru cei care studiază
normele de echipare şi de uniformă, detaliile acestor combinezoane sunt importante
deoarece aici se pot observa detalii ce în alte imagini lipsesc, cum ar fi dispunerea
gradelor pe o pastilă de postav la manşete sau modul de coasere a fermoarelor şi a
buzunarelor cu clape. Dintre armele identificabile, putem vedea la şepcile celor
prezenţi însemnele armelor geniu şi cavalerie, prezente şi anterior, dar şi infanterie,
de această dată. A doua imagine din acest rând ne arată un grup de ofiţeri în ţinute
zilnice care stau în poziţii relaxate în ceea ce pare a fi o maşină de teren descoperită.
A treia imagine însă ne arată tot grupul de ofiţeri, de această dată şi cu subofiţeri
alături, din diverse arme, unii în ţinuta zilei, alţii în combinezoane. Interesant este
detaliul din fundal, unde putem observa un autocamion de transport pe o rampă iar în
plan îndepărtat apare o parte a unui autoturism. Aceasta ne arată că respectivii se află
iarăşi la o aplicaţie în teren sau la studiu practic.
Figura nr. 9: Partea 1 Concentrare Mai 1941
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Cele trei fotografii din partea inferioară descriu o probabilă vizită de documentare la Fabrica de anvelope Banloc-Goodrich. În prima şi a treia fotografie putem
vedea silueta fabricii în fundal, dar în prima vedem şi un ofiţer în centrul imaginii. În
a treia însă observăm un automobil decapotat, cel mai probabil o maşină militară de
comandament, după silueta caroseriei şi ofiţerilor care sunt surprinşi alături. Poza a
doua arată însă doi ofiţeri într-un automobil civil, lipsa oricărei inscripţii militare
ducând către această concluzie.
Figura nr. 10: Partea 1 Concentrare Mai 1941

Ultimele două poze din această concentrare arată iarăşi două aspecte ce merită
notate. Primul aspect este acela al unui însemn pentru disciplinarea şoferilor. Acesta
aparţine Automobil Clubului Regal Român şi este compus dintr-o carcasă de
automobil accidentat şi câteva sfaturi de condus scoase în evidenţă. Deşi gramatica
are uşor de suferit, mesajul este foarte clar. Folosirea de „cotitură” în loc de curbă şi
„întrece” în loc de depăşire sau „încrucişare” pentru trecere unul pe lângă celălalt fac
pitorească această fotografie. A doua imagine arată un grup de ofiţeri extins, cu un
ofiţer superior în prim plan. Totodată, pe lângă bena autocamionului de instrucţie,
mai observăm şi autoturismul Ford Eifel înmatriculat cu numărul 9451-B, ce aparţine
sublocotenentului şi cu care a fost concentrat. Nu putem să nu remarcăm faptul că
autorul a scris „Eiffel” după numele inginerului francez iar nu „Eifel” cum ar fi
trebuit să se numească respectivul autoturism produs în fabricile germane şi botezat
după un vârf din respectiva ţară.
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Figura nr. 11: Partea 1 Concentrare Mai 1941

Următoarele imagini ne vor include de această dată în clipele de imediat
dinainte şi apoi din timpul celui de-al doilea război mondial. Primul indicator asupra
acestui fapt este că cei trei ofiţeri portretizaţi în cele trei imagini care compun pagina
sunt deja în ţinuta de campanie model 1941. Observăm bonete cu dispunerea
gradului în unghi în partea din faţă, iar epoleţii sunt cusuţi în umăr cu tresele aplicate
direct.56 Notele însă sunt foarte importante deoarece deducem că sublocotenentul
nostru a rămas concentrat cu autoturismul Ford Eifel dar acum aflăm că a fost
încadrat în Regimentul 4 Pionieri cu care se afla în acel moment la Bacău. Pionierii
constituiau partea componentă a armei geniului care se ocupa cu minări şi deminări
de obiective cât şi cu construcţii.
Albumul continuă pe următoarele două pagini cu fotografii în care apar şi
personaje feminine în diverse ipostaze. Din punct de vedere al istoricului militar însă,
în una din aceste imagini putem observa că autoturismul autorului a fost acum
încadrat în unitatea respectivă. Se observă numărul de înmatriculare ce acum este
militar, aşa cum fuseseră acestea desemnate începând din anul 1939. Prima cifră era
întotdeauna 0 după care urmau serii de cifre, aici numărul 015646. În 1941, aceste
numere au fost reformate când au fost introduse şi indicative pentru subsecretariatele
de stat din cadrul Ministerului Apărării Naţionale din care făceau parte unităţile
respective. Astfel, a fost desemnată litera U pentru armata de uscat, A pentru
aeronautică, M pentru marină şi I pentru înzestrare.57 Însă, aici nu este cazul, ceea ce
ne arată că încă nu au fost declanşate operaţiile militare, iar ofiţerii cu care este pozat
autorul sunt, bine-înţeles, genişti.
56
57

Ordin general nr. 7 din 4 aprilie 1941, pp. 349-354.
Scafeş, Cornel I. et alii (1996): 198.
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Figura nr. 12. Partea 1 Concentrare Mai 1941

Pagina următoare care poartă titlul de „Rechiziţii auto” prezintă rechiziţionarea
unor autoturisme civile care însă, aşa cum ne arată una dintre imagini, s-a făcut
concomitent cu concentrarea şoferilor, şoferi care au fost încadraţi odată cu maşinile,
urmând să primească uniformă şi să fie încadraţi ca militari concentraţi. În imagini
vedem atât coloana de automobile, cât şi şoferii încorporaţi odată cu ele.
Alte trei imagini sunt luate din Iaşi unde vedem clădiri ce au suferit distrugeri,
un avion de observaţie surprins pe cer cât şi un vechi tramvai al Iaşiului trecând pe
lângă statuia lui Alexandru Ioan Cuza din Piaţa Unirii. Astăzi, locul respectiv este
pietonal iar tramvaiul circulă doar perpendicular de locul unde este luată fotografia şi
pe traseul surprins, pe bulevardul Cuza Vodă. Fotograful se afla pe terasa hotelului
Traian, care există şi astăzi, de unde se observă un stâlp şi balustrada din fier forjat a
scării (vezi Figura 4).
Începând cu pagina următoare ne aflăm în război. Două imagini surprind
distrugeri din Târgul Călăraşi, oraş ce se află în Basarabia şi astăzi poartă chiar acest
nume fiind sediul unui raion. În vremea aceea era comună urbană, adică oraş, fiind în
cadrul administraţiei româneşti sediu de plasă al judeţului Lăpuşna, aflat la nord de
Chişinău. [În unele hărţi din perioada interbelică chiar este redat cu denumirea
de „Tg. Călăraşi”, n.a.]. Observăm apoi un avion de transport sovietic de mari
dimensiuni, tip Tupolev TB-1 sau TB-3 pe care autorul îl arată ca fiind doborât. Cel
mai probabil acesta a fost lovit de aviaţia de vânătoare sau artileria antiaeriană şi a
fost obligat să aterizeze forţat, deoarece nu pare a fi suferit avarii prea mari, singurele
vizibile fiind acelea în zona carlingii. Bine-înţeles că cei curioşi le-au escaladat
pentru a fotografia în cele mai variate ipostaze.
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Figura nr. 13: Partea 2 Frontul de Răsărit 1941

Următoarea serie prezintă câteva imagini de pe malurile râurilor întâlnite în
campanie, o trecere pe bac realizat din portiţe de pontonieri, trecere folosită şi de
populaţia civilă, cât şi două panorame cu Nistrul, una cu un grup de ofiţeri şi un
subofiţer iar a doua doar cu doi ofiţeri. În a treia se observă şi un pod de pontoane
realizat pentru trecerea râului.

Figura nr. 14: Partea 2 Frontul de Răsărit 1941
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Pagina ce urmează prezintă două detalii ce merită notate. Primul este acela că
aflăm subunitatea din care face parte sublocotenentul şi anume Compania 54 Transport
iar a doua, îi observăm componenţa acestei companii, atât ca oameni cât şi ca
tehnică. Vedem astfel cap de coloană un automobil civil rechiziţionat pe post de
comandă, un autobuz şi în continuare turisme şi autocamioane ce compun compania
respectivă.
Compania este subiectul şi în următoarele două file în care ofiţerii sunt
surprinşi în diverse ipostaze relaxate mai puţin în ultima imagine unde se observă
stabilirea unui traseu pe hartă în faţa unui autocamion Ford, campat la Donceva (vezi
Figura 5).
Fluxul este întrerupt de două fotografii ce arată o vizită a Regelui Mihai I şi a
mareşalului Ion Antonescu, în care sunt surprinşi şi generalul Sănătescu şi colonelul
Creţulescu.

Figura nr. 15: Partea 2 Frontul de Răsărit 1941. Donceva

Albumul continuă cu aspecte din viaţa religioasă a comunităţii, fiind ştiută
munca de misionariat dusă de preoţii ortodocşi români în timpul Campaniei din Est
pentru a redeschide biserici distruse şi a sluji şi pentru populaţia locală. Un asemenea
exemplu îl avem chiar în imaginile alăturate.
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Figura nr. 16: Partea 2 Frontul de Răsărit 1941. Nistru

Următoarele pagini de album descriu lucrări genistice din zona Nistrului, atât
cele româneşti, cum vedem un pod de pontoane, realizat pentru trecerea trupelor, cât
şi inamice, prin cazemate distruse, teren pregătit înainte de 1940 când frontiera între
România şi Uniunea Sovietică se afla pe acest râu. Din punct de vedere al istoricului
militar, aceste imagini, deşi puţine, arată atât folosirea armei geniu, cum ar fi
surprinderea unei ambarcaţiuni în lucru, cât şi pregătirile genistice ale teritoriului
înainte de declanşarea conflagraţiei mondiale.
Fiind ofiţer ale cărui atribuţii sunt mai mult legate de spatele frontului,
următoarele imagini surprind un spital de campanie, un avion doborât şi o serie de
cimitire ale eroilor, construite în spatele frontului. Aceste imagini sunt foarte
importante din punct de vedere istoric deoarece cimitirele eroilor construite de către
armată au fost distruse după întoarcerea frontului iar aceste imagini sunt singurii
martori ale existenţei lor, mai ales pentru cele de mici dimensiuni (aici două cazuri).
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Figura nr. 17: Partea 2 Frontul de Răsărit 1941. Cimitire (jos Ripiceni)

Penultima serie de fotografii, împărţită pe şase pagini, descrie scene din
Odessa în primele zile ale intrării trupelor române în acest oraş. Deşi par a aparţine
unui turist, pentru că redau monumente din oraş, cum ar fi statuia lui Puşkin, faleza
Mării Negre şi Opera sau scene simple, cu un vagon de tramvai sau un lustragiu.
Războiul este totuşi prezent în distrugerile din oraş, clădirile bombardate, sacii de
nisip puşi pentru ranforsarea adăposturilor şi, „la pièce de résistance”, o drezină
blindată pe cale ferată. (vezi figura 6)
Figura nr. 18: Partea 2 Frontul de Răsărit 1941. Odessa
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Nu trebuie să neglijăm prezenţa autoturismelor sau a camioanelor Companiei
54 Auto, subunitate la care era ataşat ofiţerul nostru, care apar în mai toate imaginile.
Identificăm astfel un autoturism rechiziţionat cu care probabil s-au deplasat
protagoniştii imaginilor. Spunem rechiziţionat deoarece în fotografia în care apare
monumentul Puşkin i se observă numărul de înmatriculare, încă civil, 4426-B. Având
în vedere că în imaginile anterioare este prezentat în frunte, cel mai probabil vorbim
de autoturismul de comandă al companiei.

Figura nr. 19: Partea 2 Frontul de Răsărit 1941. Odessa

Ultima pagină arată Compania 54 Auto în refacere la Tiraspol. Aceasta indică
faptul că imaginea este luată după încheierea luptelor din Odessa când respectiva
companie a avut nevoie de reîmprospătarea forţelor, ceea ce presupune şi pierderi.
Nu cunoaştem dacă acestea au fost doar de material sau şi umane [Registrul istoric al
CIMM este disparat şi este în curs de solicitare, iar lucrările de istorie a armei auto
sunt mai generale în ceea ce priveşte angajarea subunităţilor acestora, n.a].
Vedem aici întregul corp ofiţeresc şi de trupă al companiei surprins atât în
capul coloanei de autocamioane, cât şi în localul dat pentru locuire. A treia imagine
arată doar ofiţerii în faţa coloanei de camioane. Interesant este faptul că în prima
imagine vedem chiar Fordul sublocotenentului nostru.
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Figura nr. 20: Partea 2 Frontul de Răsărit 1941. Tiraspol

Câteva concluzii
În scopul acestui demers a fost supus cercetării albumul foto „Album. Amintiri
din concentrare şi front. 1939-1941”. Am formulat o ipoteză de încadrare geografică
şi istorică a obiectului album şi a experienţei narate în paginile acestuia. Am realizat
o analiză a caracteristicilor vizuale şi istorice ale fondului „imagine” prezentat în
album, cât şi a caracteristicilor fizice ale obiectului fotografie folosit în conceperea
acestuia. Am prezentat un cadru teoretic, inclusiv o scurtă istorie a apariţiei
obiectului album fotografic de război profesionist şi vernacular.
V.A. Marinescu era familiarizat din prima tinereţe cu practica fotografierii, a
albumului de familie, a albumului şi a jurnalului de călătorie, mărturie stând arhiva
sa de materiale fotografice şi documente, cărţi şi articole publicate. Albumul de
amintiri din război vine ca o continuare a acestei practici, fiind alcătuit spre a fi arătat
în spaţiul privat, în familie. Aici se recunosc scene trăite direct de autor, concentrările, instantanee de război (avioane doborâte, soldaţi morţi, clădiri bombardate),
viaţă cotidiană în concentrare şi pe front (vizita la fabrică, slujbe de înmormântare,
inundaţii), evenimente de zi cu zi din viaţa sa, a camarazilor săi (picnic cu doamne, la
masă, jocul de table, bărbieritul, plimbare în oraş), a comunităţilor în care a staţionat
– întâlnirea cu Celălalt (biserici distruse de bolşevici, sfinţirea fântânii din localitate,
localnicii pe bac) traversate de elemente de „istorie mare” (inspecţia oficială, vizita
regelui).
Naraţiunea urmăreşte temporal şi spaţial mişcările de pe frontul de Răsărit,
uneori permiţând grupaje tematice, cum este cel dedicat cimitirelor şi eroilor de
război. Autorul alege să prezinte evenimente a căror martor este într-o manieră
indirectă, care obliterează tema frontală a războiului. Un grupaj aparte de fotografii
este prezentat în ultima parte a albumului, primele zile la Odessa, după ocupaţie,
grupaj care ocupă o cincime din spaţiul vizual al albumului. Autorul prezintă o serie
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de fotografii cu peisaje urbane din centrul oraşului, clădiri istorice importante din
oraşul bombardat, şi fotografii de grup sau portrete în peisaj urban cu monumente sau
clădiri landmark cultural – statuia lui Puşkin, Opera. Această privire fotografică
eludează tema directă a violenţei războiului, prezentând prin prisma propriei culturi,
apropiată poate chiar de practici turistice specifice, un oraş monumental, deşertificat,
golit, localnicii fiind vizibili într-o singură fotografie de grup în care personajul
notează că îşi face pantofii. Grupajul arată rezultatul brutalităţii, al violentei războiului în afara prezentării corpului uman inert – singurele cadavre surprinse de camera
foto fiind cele ale cailor – printr-o formulă de „marcare culturală” personală a
spaţiului văzut şi de fotografiere sub formă „de amintire”, specifică albumului de
călătorie pe timp de pace (instantanee cu monumente istorice, personaje fotografiate
în faţa unor clădiri istorice).
Naraţiunea vizuală construită de Marinescu este o naraţiune intimă şi incompletă, o interpretare personală prin prisma propriei construcţii culturale, a spaţiilor
traversate, a evenimentelor la care a participat, la care a fost martor. Fotograful
amator este cel care alege şi decupează ceea ce doreşte să fotografieze. „actul de a
alege acele fotografii legate de un eveniment care vor fi văzute de ceilalţi este parte a
unei construcţii culturale. Alegerea este legată de un anumit context, de viaţa
personală a fotografului actant”58.
Albumul capătă sensuri diferite în funcţie de privitor, fiind un instrument util
în înţelegerea experienţelor personale ale militarilor şi a diferitelor moduri subiective
de trăire a războiului şi a traumelor de pe front. În cea mai mare parte, modul de
construcţie a naraţiunii din albumul fotografic de V.A. Marinescu, fotografiile
reprezentând imagini care ilustrează direct sau indirect acte de violenţă care
alternează cu scene din viaţa cotidiană socială a soldaţilor, a camarazilor, este foarte
apropiat de cel regăsit în alte albume similare precum cel achiziţionat de Princeton
University, albumul soldatului Herbert Hahn sau cele prezente în arhivele digitale
europene, britanice. Astfel de albume prezintă viaţa din interior a experienţelor de
război, plasând persoanele actante direct în scene pe care se petrec acţiunile, dar fără
a arăta acţiunile petrecute59.
Albumul Marinescu face parte dintr-o serie de naraţiuni vizuale care dezvăluie
şi subliniază tensiunile dintre „amintirile private” şi naraţiunile convenţionalizate
despre război şi reprezintă o sursă valoroasă pentru înţelegerea modului în care
oamenii au experimentat şi au dat sens unui război care s-a întins mult dincolo de
tranşee. Astfel, albumul prin formulele sale de prezentare a frontului ar putea
constitui un exemplu de instrument intuitiv creativ de rezistenţă individuală folosit de
soldaţi, ca modalitate de a suporta o traumă structurală şi este posibil să fi contribuit
la crearea unei amintiri-naraţiuni vizuale suportabile pentru autor, despre experienţele de război trăite.

58
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Berger, 2013: 67.
Court, 2017:91.
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LEGE ŞI FĂRĂDELEGE ÎN ALEGERILE
PARLAMENTARE DIN 19 NOIEMBRIE 1946 DIN
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
Marian CURCULESCU*
LAW AND ILLEGALITY IN THE PARLIAMENTARY ELECTIONS
OF NOVEMBER 19th, 1946 IN DÂMBOVIŢA COUNTY
(Abstract)
The parliamentary elections of November 19th, 1946 in Dâmboviţa County, as
well as those in other counties, took place in a tense atmosphere, generated by the
actions of the Romanina Communist Party (P.C.R.) and of his allies, gathered in the
Bloc of Democratic Parties (B.P.D.) in order to achieve victory at all costs. B.P.D.
acted not only to popularize its candidates and its electoral program, but also to
discredit the opposition, consisting mainly of the National Peasant Party (P.N.Ţ.)
and the National Liberal Party (P.N.L.). As a result, the electoral campaign of
B.P.D. went beyond the law; many illegalities were perpetrated, such as: the
"reactionaries'" surveillance and arrest, the sabotage of the meetings, exaggerated
criticism of the leaders of the P.N.Ţ. and P.N.L., the rigging of the electoral lists, the
postponing of the issuance of voters' cards in some localities, searches, arrests,
interventions of the "shock teams", violence, etc.
The opposition sought to counter the actions of B.P.D., by using various ways
such as: person-to-person propaganda, the spread of the central press and
informative materials, trips to the county, memoranda and appeals addressed to the
authorities, the formation of self-defense teams, etc. The final result of the election
was modified by the B.P.D. which, according to the official data, "obtained" 82% of
the vote, although in reality, according to the documents published by the historian
Petre Ţurlea, the results showed 40% for B.P.D. and 60% for the opposition.
Keywords: electoral campaign; power; opposition; law; illegalities.

Consideraţii metodologice
Articolul abordeză o temă insuficient cunoscută, reliefând atmosfera tensionată
în care s-au desfăşurat alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946 din judeţul
Dâmboviţa. Am pus în „oglindă” modul cum cele două „tabere”, puterea şi opoziţia,
au acţionat pentru atragerea electoratului şi cum formaţiunile „coagulate” în jurul
P.C.R., reunite în B.P.D., prin recurgerea la măsuri dincolo de lege au viciat rezultatul votului. Vorbind despre opoziţie ne-am referit la P.N.L. şi P.N.Ţ. care aveau
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organizaţii judeţene puternice, în vreme ce Partidul Social Democrat Independent
(P.S.D.I.) avea o organizaţie modestă. Pentru P.N.Ţ. şi P.N.L. am folosit uneori
formulări ca partide ,,istorice”, manişti, respectiv brătienişti.
Articolul încadrează problematica dâmboviţeană în cea naţională, pentru a
avea astfel o imagine realistă a evenimentelor prezentate. În primul subcapitol este
creionată scena politică, cu focalizare pe cele două ,,tabere” aflate în cursa electorală.
În al doilea subcapitol ne-am referit la campania electorală a B.P.D., în care se
,,împletesc” acţiuni la adăpostul legii cu multiple fărădelegi. Subcapitolul al treilea
aduce în atenţie modalităţile folosite de P.N.L. şi P.N.Ţ. în plan electoral, precum şi
eforturile acestor formaţiuni pentru a contracara abuzurile puterii. În subcapitolul al
patrulea redăm situaţia din ziua alegerilor şi încercăm să demonstrăm că rezultatul
votului a fost viciat de B.P.D., situaţie care se regăseşte şi în alte judeţe. Pentru o
bună sistematizare a problematicii am structurat fiecare subcapitol pe aspecte
esenţiale, aflate în interdependenţă, evidenţiate prin bold. Pentru documentare am
folosit informaţii oferite de presă şi de diverse fonduri aflate la Arhivele Naţionale
Istorice Centrale sau la Arhivele Naţionale-Serviciul Judeţean Dâmboviţa. De asemenea,
pentru fundamentarea interpretării informaţiei am apelat la parcurgerea unor lucrări
de istorie specifice temei abordate. Lista abrevierilor se află la finalul articolului.
Cine se confruntă în alegeri?
Situaţia la nivelul ţării. Alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946 au
marcat profund evoluţia vieţii politice, căci ele au „indicat” calea (socialistă) pe care
avea s-o urmeze România timp de peste patru decenii. Disputa electorală s-a dus, în
principal între B.P.D., format la 17 mai 1946 (P.C.R., P.S.D., P.N.Ţ.-Anton
Alexandrescu, P.N.L.-Gheorghe Tătărescu, Frontul Plugarilor, Partidul Naţional
Popular) şi partidele „istorice” (P.N.Ţ. şi P.N.L.)1. Pe 20 mai 1946, B.P.D. a publicat
Platforma-program în care făcea largi promisiuni electorale: regim democratic,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, apărarea şi întărirea proprietăţii individuale asupra pământului, libertatea religioasă, democratizarea aparatului justiţiei
şi a legislaţiei, stimularea iniţiativei particulare, ş.a.2.
La 15 iulie 1946 a fost adoptată noua lege electorală care cuprindea o serie de
prevederi importante: se desfiinţa Senatul iar parlamentul devenea unicameral, votul
era universal, direct şi secret pentru toţi cetăţenii ţării de la 21 de ani în sus, se
acorda pentru prima dată femeilor şi militarilor dreptul de a alege şi de a fi ales, era
desfiinţată „prima” electorală stabilită prin legea electorală din anul 1926, mandatele
urmând să fie repartizate în funcţie de numărul de voturi obţinute de fiecare formaţiune politică, se stabileau noi semne electorale, creştea rolul factorilor politici şi
administrativi şi se limita competenţa magistraţilor. În baza articolului 7, legea
electorală interzicea dreptul de a alege şi de a fi ales „duşmanilor poporului”,
elementelor „fasciste, hitleriste, legionare”, celor „epuraţi din aparatul de stat” după
23 august 1944, celor care au ocupat „funcţii de răspundere” în aparatul de stat
antonescian şi celor care au „luptat voluntari contra Naţiunilor Unite”3. Opoziţia
1
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critica noua lege electorală, afirmând că desfiinţarea Senatului şi acordarea dreptului
de vot pentru femei şi militari erau potrivnice Constituţiei4.
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946 a
evidenţiat adversitatea dintre putere şi opoziţie şi s-a desfăşurat într-o atmosferă de
tensiune maximă 5. Nici nu putea fi altfel din moment ce P.C.R. viza obţinerea a cel
puţin 80% din voturi, aşa cum se discutase la Plenara Comitetului Central din 27-29
ianuarie 19466. Şi mai mult decât atât, ţelul ultim al P.C.R. era dizolvarea partidelor
din opoziţie şi eliminarea liderilor şi a principalilor aderenţi7. Guvernul folosea
diverse căi şi metode împotriva opoziţiei, mergând de la acţiuni propagandistice până
la abuzuri şi violenţe. La nivel naţional, pentru a face faţă presiunilor guvernamentale, liderii P.N.Ţ., P.N.L. şi P.S.D.I. şi-au coordonat acţiunile, fără însă a
încheia un cartel electoral. Ei au redactat un Comunicat, publicat pe 21 octombrie
1946, în care menţionau că ,,vor acţiona în comun pentru împiedicarea abuzurilor
electorale şi a furturilor de urne”8.
Partidele ,,istorice” au adoptat măsuri organizatorice importante: s-au trimis
organizaţiilor judeţene instrucţiuni privind campania pentru alegeri, s-au definitivat
lista candidaţilor şi listele electorale, s-au înfiinţat noi sedii pentru unele organizaţii
locale9. De asemenea, au fost stabilite modalităţile ce urmau a fi folosite în campania
electorală10. Promisiunile electorale ale P.N.Ţ. erau diverse: respectarea libertăţii şi
dreapta aplicare a legii, respectarea proprietăţii particulare bazată pe muncă, reforma
agrară, reorganizarea industriei şi refacerea comerţului, edificarea „statului naţional
ţărănesc”, „alinând durerile, reclădind ruinele, îndestulând acest popor, astăzi
flămând şi gol”11. La rândul său, P.N.L. a redactat un Manifest program, publicat pe
26 octombrie 1946, unde erau menţionate obiectivele urmărite: apărarea monarhiei
constituţionale, apărarea şi garantarea drepturilor fundamentale şi a proprietăţii
private, ş.a.12.
Situaţia în judeţul Dâmboviţa. Tensiunile de la nivel central dintre putere şi
opoziţie se regǎseau şi în plan judeţean. După statisticile autorităţilor, în judeţul
Dâmboviţa, care avea 363 582 de locuitori, 13 B.P.D. număra 63 280 de membri sau
simpatizanţi: Frontul Plugarilor 37 740 (85 % ţărani), P.C.R. 5 915 membri, P.S.D.
5 780, P.N.P. 8 820, P.N.L.-Gheorghe Tătărescu 2 730, P.N.Ţ.- Anton Alexandrescu
2 300. Pentru partidele ,,istorice” se menţionau cifre modeste: P.N.L. 4 500 membri,
iar P.N.Ţ. 3 500 membri14. Aceste statistici trebuie privite cu rezervă. Considerăm că
cel puţin pentru partidele ,,istorice”, care în Dâmboviţa aveau printre cele mai
4
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puternice organizaţii din ţară15, cifrele sunt neadevărate, adică mult mai mici faţă de
realitate. Spunem acest lucru, având în vedere că doar peste un an, în 1947, Legiunea
de Jandarmi menţiona că P.N.Ţ. număra în judeţul Dâmboviţa 16 783 de membri16,
iar P.N.L. avea 10 575 membri17. E curios deci că doar într-un an, din 1946 până în
1947, numărul membrilor P.N.Ţ. să fi crescut de aproape cinci ori şi cel al liberalilor
de peste două ori, încât opinăm că cifrele reale sunt cele din anul 1947. De ce această
tendinţă a autorităţilor de a ,,umbla” la statistici prin diminuarea numărului de liberali
şi naţional ţărănişti pentru anul 1946 ? Un posibil răspuns ar fi intenţia evidentă a
autorităţilor judeţene de a ,,croi” o imagine favorabilă B.P.D., prezentându-l ca având
mulţi susţinători, în comparaţie cu opoziţia, mai precis cu P.N.L. şi P.N.Ţ. care,
chipurile, ar fi avut o susţinere modestă. Privite lucrurile în această ,,cheie”, un
succes electoral al B.P.D. trebuia să pară firesc, chiar dacă pentru ,,victoria”
electorală se trecea de la lege la fărădelege.
Pe 26 octombrie 1946, Constantin Vişinescu, preşedintele Biroului Electoral
Judeţean Dâmboviţa informa Ministerul de Justiţie că în judeţ erau 77 secţii de votare
pentru populaţia civilă şi 6 secţii pentru militari. El cerea să i se repartizeze 70 de
magistraţi, deoarece în judeţ erau disponibili doar 25, solicitare greu de onorat. În
final, vor fi folosiţi la secţiile de votare mulţi învăţători şi profesori. S-au depus 9
liste electorale:
1. Blocul Partidelor Democratice, semn electoral <soarele>;
2. Partidul Ţărănesc Democrat – dr. Nicolae Lupu, semn electoral <2 cercuri
concentrice>;
3. Lista cetăţenească, fără semn electoral;
4. Lista ,,independentă”, fără semn electoral;
5. Lista independentă, fără semn electoral;
6. Partidul Naţional Liberal, semn electoral <unghiul drept>;
7. Partidul Naţional Ţărănesc, semn electoral <ochiul>;
8. Mişcarea Naţional Ţărănistă, fără semn electoral;
9. Partidul Social Democrat Independent, semn electoral <fântâna cu cumpănă,
căldare şi greutate>18.
Campania electoralǎ a B.P.D. Atacuri la adresa opoziţiei dâmboviţene
a) Strategii electorale. La nivel judeţean, B.P.D. a adoptat strategiile electorale în consens cu recomandările primite de la centru. S-au stabilit structurile de
coordonare a campaniei electorale, formele de acţiune pentru atragerea electoratului,
atitudinea faţă de opoziţie, lista de candidaţi în alegeri, monitorizarea opţiunilor electoratului prin informări făcute de primari şi de jandarmi, rolul forţelor de ordine, etc.
La întrunirea Comitetului judeţean al P.C.R. din 1-3 februarie 1946 s-a recomandat formarea unor echipe de afişaj, editarea de manifeste şi afişe, intensificarea
propagandei prin presǎ, deplasări în localităţile din judeţ, rezolvarea unor mari
15
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aşteptări din lumea satelor (înmânarea unor titluri de proprietate, aprovizionarea cu
cereale în zonele de deal şi de munte, etc.). Frontul Plugarilor şi-a extins organizaţiile
în mediul rural, promiţându-le ţăranilor că luptă ,,pentru realizarea dorinţelor noastre
plugăreşti”19. Un eveniment important l-a reprezentat marea adunare de la Târgovişte
a B.P.D. din 26 mai 1946 care deschidea campania electoralǎ. Aici, în prezenţa
ministrului Zaharia Tǎnase şi a prefectului Gheorghe Popescu s-au prezentat strategiile pentru victoria în alegeri20. La scurt timp, în iunie 1946 s-a înfiinţat Comisia
electoralǎ Dâmboviţa a tineretului din B.P.D. Sub aspect organizatoric, un fapt
semnificativ l-a reprezentat formarea Comitetului electoral al B.P.D. din judeţ,
precum şi constituirea unor comisii pe domenii: electoralǎ, propagandǎ, administrativ, financiar şi transporturi. Spre sfârşitul lunii iunie 1946, liderii formaţiunilor
din B.P.D. s-au întrunit la Târgovişte unde au discutat despre aplicarea în judeţ a
Planului activităţii politice a B.P.D. în vederea alegerilor, aprobat de C.C. al B.P.D. pe
24 iunie 1946. Periodic erau convocate la Prefectură Comitetele de plasă ale B.P.D.,
unde se dădeau instrucţiuni şi sarcini privind campania electorală21.
Pentru cele 9 locuri în Adunarea Deputaţilor, care reveneau judeţului Dâmboviţa,
candidaţii B.P.D. erau propuşi din judeţ şi de la centru:
1. Constantin Pârvulescu-P.C.R.
6. Hugo Baranga- Partidul Social Democrat
2.Virgil Stănescu-Partidul Naţional
7. Marin Florescu- P.N.L.-Tătărescu
Popular
3. Lazăr Ştefănescu-Frontul Plugarilor 8. Dr. Theodor Păun- P.N.L.-Tătărescu
4. Nicolae Rizescu (Brăneşti)-P.N.L.9. Sandu Constantin- P.C.R22.
Tătărescu
5. Ion Bănulescu-Partidul Social Democrat
Semnul electoral <soarele>
Dintre candidaţi, Constantin Pârvulescu, plasat primul pe listă, era un cunoscut
militant comunist, ,,aureolat” cu diverse responsabilităţi: conducătorul Comitetului
regional al P.C.R. din Basarabia-Chişinău (1929-1930), membru al Secretariatului
C.C. al P.C.R. şi secretar al Comitetului teritorial Transilvania (1933-1935), membru în
Biroul Politic al C.C. al P.C.R. (1935-1936), membru în conducerea provizorie a
P.C.R. (4 aprilie-noiembrie 1944), alături de Emil Bodnăraş şi Iosif Rangheţ (constituită după înlăturarea forţată a lui Ştefan Foriş din funcţia de secretar general al
partidului), preşedinte din anul 1945 al Comisiei Centrale de Control a C.C. al P.C.R.
(până în 1953); ulterior alegerilor din 1946 avea să îndeplinească şi alte responsabilităţi, dar atât Gheorghe Gheorghiu-Dej cât şi Nicolae Ceauşescu l-au ,,plasat” mai
mereu în rol decorativ (la Comisia Centrală de Revizie, la Marea Adunare Naţională,
etc.), departe de puterea executivă. În 1979, la Congresul al XII-lea al P.C.R. a adoptat
o surprinzătoare atitudine anti-Ceauşescu, iar în aprilie 1989 a semnat ,,Scrisoarea celor
şase” prin care se aduceau ,,critici constructive” politicii P.C.R.23.
Campania electoralǎ a B.P.D. din anul 1946 a fost intensǎ şi dură, fiind folositǎ
o varietate de mǎsuri şi acţiuni în care s-a trecut deseori de la lege la fărădelege.
19
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b) Aparenta legalitate
Activitatea propagandistică. O primă cale de „atac” folosită de B.D.P. în campania electorală era activitatea propagandistică, menită să reliefeze realizările guvernului Groza şi să prezinte obiectivele de viitor care vizau „salvarea ţării” şi ajungerea
la „pace şi fericire”. În acest scop erau folosite modalităţi diverse: articole în ziarele
Scânteia şi Chemarea (ziar local de orientare comunistă apărut la Târgovişte din
noiembrie 1944), întruniri şi întâlniri cu alegǎtorii, popularizarea Programului
electoral şi a candidaţilor pentru Dâmboviţa, constituirea unor echipe de propagandǎ
care se deplasau pe teren, popularizarea semnului electoral <soarele>, „radiografierea”
periodicǎ a stǎrii de spirit a populaţiei, critici la adresa opoziţiei, manifestări
culturale, înfiinţarea a 170 de Case ale alegătorilor, difuzarea la Târgovişte şi în judeţ
a peste 2700 de broşuri Uzina şi ogorul sau Pământul este al nostru şi ştim a-l păstra
(editate de B.P.D.), răspândirea a 25 000 de afişe, lozinci şi fluturaşi, trimiterea în
întreprinderi şi la sate a 18 echipe de teatru, 37 de echipe artistice, 7 fanfare,
2 caravane cinematografice24. Prefectul Gheorghe Popescu era informat periodic în
legătură cu problematica din judeţ: acţiunile propagandistice ale B.P.D. şi ecoul
acestora în mentalitatea colectivă, atitudinea partidelor „istorice”, comportamente
„indezirabile” ale unor primari „nedevotaţi” şi formularea propunerilor de înlocuire a
acestora cu primari „democraţi” (Mărceşti, Aninoasa, Moroieni, Cobia de Jos, ş.a.)25.
Eforturile electorale ale B.P.D. nu erau ocolite de decepţii. Aşa de pildă, documentele de arhivǎ aratǎ cǎ unii dintre propagandişti nu aveau o pregǎtire corespunzǎtoare
şi uneori, la întrunirile electorale erau „contraţi” de cetǎţeni (Odobeşti, Pietrari ş.a.)26.
La Târgovişte soseau reprezentanţi ai guvernului sau alte oficialităţi care
subliniau importanţa alegerilor parlamentare. Astfel, pe 22-23 iunie 1946 s-au aflat în
vizită prim-ministrul Petru Groza, însoţit de generalul Susaikov-locţiitorul Comisiei
Aliate de Control, Gheorghe Gheorghiu-Dej-ministrul lucrărilor publice, Constantin
Vasiliu-Răşcanu-ministrul de război. Cu acest prilej, Petru Groza le-a cerut dâmboviţenilor să acţioneze pentru a intra în „epoca luminii” şi a elimina „tot ce a fost
nedemocratic”27. La începutul lunii iulie 1946, I.G. Vântu-subsecretar de Stat la
Interne s-a întâlnit la Prefecturǎ cu autorităţile judeţene unde a discutat despre mersul
campaniei electorale28. La Târgovişte erau transmise de la Bucureşti periodic adrese,
ordine, precizǎri, care trebuiau aplicate întocmai.Toate acestea nu erau întâmplătoare,
ci făceau parte din strategia adoptată la nivel central de P.C.R. pentru „siguranţa”
victoriei sale electorale.
Rolul jandarmilor. În viziunea autorităţilor, un rol propagandistic important le
revenea jandarmilor care – precizau instrucţiunile venite de la Bucureşti – „vor activa
permanent în masele rurale pentru canalizarea opiniei alegătorilor”, fiind vizate
,,îndeosebi zonele unde reuşita în alegeri ale B.P.D. nu se întrevede”29. Despre modul
cum era îndeplinit acest rol, este relevantă Darea de seamă a Legiunii de Jandarmi
24
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Dâmboviţa pentru săptămâna 7-15 noiembrie 1946: ,,Jandarmii caută pe orice cale să
lămurească populaţia asupra programului B.P.D., atât cu ocazia serviciului cât şi cu
ocazia întrunirilor publice la care iau parte regulat, şi personal iau cuvântul pentru a
demonstra populaţiei care este calea pe care să o urmeze”30.
Presa de orientare comunistă. Insistent în acţiunile sale, ziarul local Chemarea
publica articole în care dâmboviţenii erau îndemnaţi sǎ voteze <soarele>, semnul
electoral al B.P.D.: ,,Sǎ mergem cu toţii – scria Chemarea din 16 noiembrie 1946 –
într-un curat entuziasm sǎ ne ridicǎm cǎrţile de alegǎtori, sǎ îndemnǎm totdeauna pe
cei şovǎielnici, sǎ ne facem cu prisosinţǎ datoria în faţa urnei, votând <soarele>,
pentru pace, pentru reclǎdirea ţǎrii, pentru fericirea poporului nostru”31. La acestea se
adǎugau articolele publicate în presa centrală: Scânteia32, Drapelul (ziar al P.N.L.Gheorghe Tǎtǎrescu), Dreptatea nouă (ziar al P.N.Ţ.-Anton Alexandrescu)33. Pentru
a fi mai convingǎtoare, aceste ziare publicau opinii ale celor care pǎrǎsiserǎ
organizaţiile judeţene ale P.N.Ţ. şi P.N.L., iar acum lăudau B.P.D. şi îi criticau pe
manişti şi brǎtienişti. Este relevantǎ mediatizarea fǎcutǎ scrisorii „dizidentului”
Gheorghe Constantinescu-Catalan, fost vicepreşedinte al Organizaţiei Tineretului
Naţional Ţărănesc din Dâmboviţa, trecut la P.N.Ţ.-Anton Alexandrescu, scrisoare
care – sublinia Dreptatea nouǎ – „constituie un aspru rechizitoriu fǎcut conducerii
judeţene maniste reprezentatǎ de Cezar Spineanu [liderul organizaţiei judeţene] şi un
cǎlduros apel adresat tineretului manist prin care i se cere sǎ se desolidarizeze cât
este vreme de conducerea reacţionarǎ manistǎ”(!)34. De asemenea, părăsirea în iulie
1946 a organizaţiei naţional ţărăniste din Târgovişte de către un grup condus de
Cornel Popescu, preşedintele organizaţiei şi înscrierea în P.N.L.-Tătărescu, era
„taxată” de ziarul Chemarea care afirma că „organizaţia manistă din Târgovişte se
destramă din cauza şovinismului din partid”(!)35. Şi pentru a fi mai convingător,
ziarul scria despre „clica de afacerişti a lui Maniu şi Brătianu”36. Speculând
dizidenţele din P.N.Ţ. şi P.N.L., acelaşi ziar trăgea concluzia eronată că a început
„procesul de descompunere al partidelor istorice”37.
Până şi unele realizări importante din timpul guvernărilor naţional ţărăniste sau
liberale erau „demolate”, fiind socotite simple „cadouri electorale”. Multe articole
din ziarul Chemarea atacau P.N.L. şi P.N.Ţ. din diverse unghiuri: ca trecut, ca
doctrină, ca metode, ca aspiraţii. Erau utilizate procedee cum ar fi comparaţia şi
antiteza, menite să arunce ,,lumină” asupra B.P.D. şi „întuneric” asupra partidelor din
opoziţie. Concluzia la care ajungea acest ziar era că partidele „istorice” „au vrut să
distrugă democraţia”(!)38. După toată această critică prelungită, se lansau apeluri care
cereau votul pentru B.P.D. şi desfiinţarea opoziţiei: „Nici un vot partidelor
30
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reacţionare”, „Votaţi <soarele> semnul B.P.D.”39, „Nici un vot dat bandiţilor manişti,
brătienişti şi titelişti”, „Toţi votăm cu <soarele>” etc.40.
Laude aduse guvernului Petru Groza. În activitatea propagandistică, o formă
de acţiune o reprezenta elogierea guvernului Groza, prezentat ca o „emanaţie” a
voinţei populare! Pe 6 martie 1946, cu prilejul împlinirii unui an de la instaurarea
acestui guvern, B.P.D. a organizat la Târgovişte mari întruniri la „Sala de arme”, la
cinematografele „Gloria” şi „Regal”, culminând cu cea din faţa primăriei oraşului.
Participanţii strigau diverse lozinci: „Trăiască guvernul”, „Trăiască P.C.R.”, „Trăiască
F.N.D.”. Cu prilejul manifestaţiei din faţa primăriei a fost adoptată o Moţiune unde,
în fraze laudative se sublinia că ,,populaţia dâmboviţeană arată încrederea ce o are în
guvernul de largă concentrare democratică Petru Groza şi declară că va face zid în
jurul său, spre a stârpi şi ultimile rămăşiţe ale fascismului şi reacţionarilor”41.
Întâlniri între candidaţi şi alegǎtori. În timpul campaniei electorale, B.P.D. a
organizat numeroase întâlniri între candidaţi şi alegǎtori, urmate de manifestări culturale. Pentru că majoritatea electoratului se găsea la sate, se acorda atenţie întrunirilor
din localităţile rurale unde li se explica ţăranilor Programul-platformă42. Darea de
seamă pe perioada 27 septembrie-5 octombrie 1946 a Inspectoratului Regional de
Jandarmi Piteşti (care monitoriza judeţele Dâmboviţa, Muscel, Olt, Argeş şi
Teleorman) ne oferă informaţii despre mersul campaniei electorale. Se preciza, într-o
manieră optimistă, că activitatea B.P.D. „continuă a se face într-un ritm ce marchează
evidente progrese şi reale adeziuni şi simpatie faţă de programul guvernamental, care
vorbeşte mai mult prin fapte concrete decât prin promisiuni demagogice”43.
La Târgovişte se analiza mersul campaniei electorale. Spre exemplu, pe
1 noiembrie 1946, Constantin Pârvulescu – candidatul numǎrul 1, a luat parte la o
întrunire cu comisiile electorale de plasǎ ale B.P.D., atrǎgându-le atenţia cǎ trebuia
dusǎ „o luptǎ viguroasǎ pentru întǎrirea poziţiilor democraţiei noastre”44. Din dorinţa
de a se întâlni cu un numǎr mare de susţinători, B.P.D. a organizat la Târgovişte
mitingurile din 14 şi 17 noiembrie 1946, unde alǎturi de prefectul Gheorghe Popescu
au luat cuvântul cei nouǎ candidaţi, precum şi reprezentanţi ai formaţiunilor din
B.P.D.45. De menţionat că la mitingurile şi adunările B.P.D. erau chemaţi, pe bază de
convocator, salariaţii instituţiilor publice, aceştia fiind atenţionaţi că „prezenţa este
obligatorie”46. La unele întruniri din comunele limitrofe erau aduşi cu camioanele
muncitori din Târgovişte ca să dea „greutate” propagandei electorale47.
Împlinirea unor aşteptări. În a doua parte a anului1946, o formă abilă de
atragere a ţăranilor, folosită de B.P.D., era înmânarea în unele sate a titlurilor de
proprietate. Această acţiune a început pe 2 iulie 1946 în satul Conţeşti, în prezenţa
39
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miniştrilor Teohari Georgescu şi Traian Săvulescu. Înmânarea titlurilor era prezentată de autorităţi ca o „sărbătoare înălţătoare” şi era folosită ca un prilej de subliniere
a grijii guvernului pentru plugărime48. De precizat că la fiecare plasă participau
delegaţi de la judeţ şi un candidat al B.P.D. pentru alegerile parlamentare49. Pentru
atragerea electoratului s-a trecut la punerea în practicǎ şi a altor mǎsuri de impact:
satisfacerea cerinţelor economice ale populaţiei din zona de deal şi de munte
(îndeosebi cu grâu şi porumb), asigurarea populaţiei cǎ autoritatea bisericii nu va fi
neglijatǎ de guvernul Groza, reducerea taxelor şcolare pentru cetǎţenii cu mulţi copii,
aprovizionarea cooperativelor de consum cu unelte ieftine, ş.a.50. Autoritǎţile aveau
în vedere nu numai ,,barometrul” politic de la sate, ci şi starea de nemulţumire a
populaţiei din mediul urban (Târgovişte, Pucioasa, Titu) determinatǎ de actele de
speculǎ, îndeosebi cu grâne51.
Monitorizarea campaniei electorale. Campania electorală era atent monitorizată cu sprijinul jandarmilor şi al primarilor, pentru a se constata „pulsul” opţiunilor
alegătorilor. Jandarmeria realiza rapoarte confidenţiale, săptămânale, privind mersul
campaniei electorale şi starea de spirit a populaţiei. Încă din luna martie 1946,
Prefectura a întocmit cu ajutorul primarilor o situaţie la nivelul localităţilor, a plăşilor
şi a judeţului, menită să oglindească raportul dintre putere şi opoziţie în perspectiva
alegerilor parlamentare din 19 noiembrie 194652. Situaţia judeţeană se prezenta astfel53:
Număr
Număr
familii
familii
Judeţul
Numărul familiilor care votează cu Blocul Partidelor Democratice
care votează neînscrise
cu opoziţia şi la care
încă nu se
cunoaşte
Partidul
DâmFrontul
P.N.Ţ.
P.N.L.
P.N.L.
P.C.R P.S.D. Naţional
Total P.N.L P.NŢ. opţiunea
boviţa
Plugarilor Alexandrescu Irimescu Tătărescu
Popular

Total
judeţ

6331 4664

602

24 634

1405

838

1485

39959 4829 7146
47% 6,5% 8,5%

31 597
38%

Acest tabel trebuie privit critic din mai multe motive:
– În raportările lor, primarii aveau tot interesul să prezinte o situaţie optimistă,
favorabilă B.P.D. Chiar şi aşa se poate vedea că între partidele politice aflate în cursa
electorală, P.N.Ţ. se bucura de o mai mare susţinere;
– Era greu de aflat opţiunea politică a familiilor care aveau serviciul în afara
localităţii, aşa după cum declara primarul comunei Ghergani: „Este foarte greu de
găsit culoarea politică a unora, căci nu activează în comună, activează la serviciile
unde lucrează la diferite întreprinderi din Capitală, vin seara şi pleacă dimineaţa,
totuşi domiciliază în această comună”54;
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– În unele localităţi nu se putea afla opţiunea politică a unor familii din cauză
că acestea păstrau secretul întrunirilor organizate de P.N.Ţ. şi P.N.L. Primarii
precizau că „vor fi urmărite îndeaproape întrunirile şi vom raporta” (adresa primarului din Bezdead din 31 martie 1946)55.
S-a întocmit o evidenţă a comunelor unde B.P.D. avea aderenţi puţini şi a
celor unde opoziţia se bucura de o largă susţinere56. Marea problemă a celor două
„tabere” o reprezenta atragerea alegătorilor nehotărâţi (38%), spre care trebuia să se
îndrepte cu insistenţă campania electorală. Şi asta cu atât mai mult cu cât erau
comune unde – aşa cum afirma primarul comunei Lunguleţu – „majoritatea familiilor
sunt neînscrise în prezent în niciun partid politic”57.
În perioada campaniei electorale, Inspectoratul Regional de Jandarmi Piteşti
face o atentă monitorizare, concretizată în Dări de seamă săptămânale, concluzia
generală fiind că B.P.D. ducea o propagandă „tot mai intensă şi organizată”58. Cu
aproape o lună şi jumătate înainte de alegeri, marea grijă a autorităţilor centrale era
să vadă cum se prezentau şansele de victorie electorală. Astfel, prin ordinul circular
12075/27 septembrie 1946 trimis judeţelor de către Ministerul de Interne, se solicitau
informaţii despre starea de spirit a populaţiei şi, în funcţie de rezultatul cercetărilor,
să se ia măsuri pentru ca B.P.D. să evite „surprizele” neplăcute59. Ca urmare,
Inspectoratul Regional de Jandarmi Piteşti a întocmit Darea de seamă pe perioada
27 septembrie-5 octombrie 1946, în care erau abordate mai multe aspecte presante:
ce şanse de succes electoral avea B.P.D. în judeţele arondate, în ce zone era sigur de
victorie, ce măsuri trebuiau luate „pentru canalizarea maselor populare în rezervă, pe
linia democrată” a B.P.D. Într-o formulare exagerat de optimistă se sublinia că în
judeţul Dâmboviţa, şansele de victorie electorală erau de 75% pentru B.P.D. şi 25%
pentru opoziţie60. Şi pentru ca succesul electoral al B.P.D. să fie sigur, Darea de
seamă recomanda două măsuri care să sporescă popularitatea forţelor guvernamentale şi să lovească în opoziţie:
– Înfiinţarea în sate şi comune a unor economate sau cooperative care să ducă
la eliminarea unor lipsuri materiale şi atunci „suntem siguri că ar aduce noi adeziuni
şi ar câştiga integral masa populaţiei rurale”;
– „Suntem de părere ca în fiecare comună să se formeze comitete locale dintre
membrii sau simpatizanţii B.P.D., care să intervină la timp pentru împiedicarea
[subl.n.] răspândirii manifestelor şi lozincilor opoziţiei” şi care să ducă chiar la
„anihilarea oricărei propagande [subl.n.] a opoziţiei”(!)61.
Este important de subliniat că doar cu câteva zile înainte de alegeri, în Darea
de seamă pe perioda 7-15 noiembrie 1946, Legiunea de Jandarmi Dâmboviţa preciza
cǎ B.P.D. „stǎpâneşte situaţia politicǎ”, dar menţiona ca „incerte” Valea Dâmboviţei
(plasa Voineşti), precum şi nordul şi sudul judeţului unde „curentul politic de opoziţie
55
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este mai puternic pentru că aici P.N.Ţ. şi P.N.L. au avut întotdeauna un important
centru politic”62.
c) Dincolo de lege încep fărădelegile
Victorie cu orice preţ. La nivel central, P.C.R. considera că victoria electorală
trebuia obţinută cu orice preţ, îmbinând, aşa cum declara Emil Bodnăraş pe
6 noiembrie 1946, calea voturilor reale cu cea a folosirii „unei anumite tehnici”63.
De aici se înţelegea că drumul spre fărădelegi era deschis pentru a îndeplini
„Directivele” P.C.R. care cereau un plafon minimal de 80% din voturi64. În acest
context, la fel cum se va întâmpla şi în alte judeţe, în Dâmboviţa, măsurile luate de
autorităţi pentru bruierea şi contracararea partidelor de opoziţie se întindeau de la cele
„paşnice” la cele foarte dure: critici exagerate adresate liderilor liberali şi naţional
ţărănişti, supravegherea întrunirilor şi împiedicarea desfăşurării acestora, confiscarea
de material propagandistic, percheziţii, întocmirea unor tabele cu „reacţionari”,
supravegherea liderilor judeţeni, cenzurǎ, şicane la vânzarea ziarelor opoziţiei, la
eliberarea cărţilor de alegător şi la înscrierea pe liste electorale, implicarea jandarmeriei şi a administraţiei în favoarea propagandei B.P.D., arestări, violenţe, intervenţii în forţǎ ale „echipelor de şoc”, etc.
Supravegherea şi bruierea întrunirilor opoziţiei. Primarii comunişti din diverse
localităţi îl informau pe prefect despre „preocuparea” lor pentru bruierea întrunirilor
opoziţiei. Este relevantă informarea primarului din localitatea Măgura, privind modul
cum i-a împiedicat pe liberalii şi naţional ţărăniştii locali să ţină o întrunire comună:
,,Oamenii noştri, în timpul discursurilor i-au întrerupt şi i-au huiduit [sublin.n.] pe
Maniu şi Brătianu şi fiindcă la acea întrunire era un zgomot de nu se înţelegea ce se
vorbea, [maniştii şi brătieniştii] au părăsit sala [sublin.n.], fiind huiduiţi de popor”65.
Ordinul confidenţial din 12 iulie 1946 trimis de Inspectoratul Regional de Poliţie
Piteşti către şeful Poliţiei Târgovişte cerea supravegherea întrunirilor şi adunărilor
„acelor partide care au atitudine antidemocratică şi antisovietică”, fiind vizate în fapt
P.N.L. şi P.N.Ţ. Acelaşi ordin atrăgea atenţia asupra politicienilor care duceau „o
acţiune criminală contra URSS” sau care răspândeau idei tendenţioase (intenţia
guvernului Groza de a introduce colhozurile, etc.)66.
Au fost situaţii când şicanele puterii (dezordini, fluierături, huiduieli, zgomote
puternice, etc.) făcute cu scopul de a împiedica întrunirile opoziţiei, au degenerat în
violenţe (bătăi, răniri, distrugeri), aşa cum s-a întâmplat la Titu pe 7 aprilie, la
Târgovişte pe 25 iulie 1946, ş.a., acestea fiind reflectate în presa centrală. Ziarul
Dreptatea, analizând evenimentele tulburi de la Titu şi din ţară, scria că „la Titu, la
Cugir şi la Bârlad, comuniştii s-au dovedit mereu gata să se acopere de gloria
asasinatului politic”67. Unul dintre cele mai grave incidente s-a petrecut la Târgovişte
pe 25 iulie 1946, când o importantǎ întrunire de la sediul P.N.Ţ. a fost atacatǎ cu
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brutalitate de „echipele de şoc” ale puterii, producându-se rǎniri şi pagube materiale68.
Referitor la această întrunire, documente din arhivele americane menţionează că
„echipele de şoc” ale B.P.D. au intrat în localul adunării şi au evacuat, sub
ameninţarea armelor pe cei prezenţi, făcându-i prin bătăi [sublin.n.] să părăsească
adunarea”69. Comentând acest grav incident, presa comunistă avea altă versiune,
acuzând P.N.Ţ. că a pus în acţiune „gărzile de teroare”. Acuzaţiile mergeau mai
departe, maniştii fiind bănuiţi că urmăreau „să treacă la o acţiune de stradă care avea
ca scop devastarea sediilor organizaţiilor politice democratice din Târgovişte”70.
Despre dimensiunea şi semnificaţia acestui incident vorbeşte faptul că el a fost
preluat şi prezentat, cu exagerările obişnuite, în ziarul Scânteia71. Violenţe au avut
loc şi în unele localităţi rurale din judeţ: Tâţa, Pietroşiţa,Vizureşti,Vulcana de Sus,
Dobra72. Incidentele din Dâmboviţa nu erau episoade izolate, astfel de situaţii
regăsindu-se în cursul anului 1946 în diverse localităţi din ţară: Dej, Bacău,
Bucureşti, Galaţi, Brăila, Craiova, Piteşti, Mediaş, Arad, Bârlad, Constanţa,
Bucureşti, Cugir, ş.a.73. Au existat şi alte tipuri de şicane şi violenţe din partea
autorităţilor: sechestrarea unor candidaţi ai opoziţiei, împiedicarea depunerii unor
liste electorale, solicitarea făcută către liberali şi naţional ţărănişti de a prezenta
autorizaţia Prefecturii privind dreptul de a face propagandă electorală, etc.74.
De subliniat că incidentele din Dâmboviţa erau cunoscute şi de conducerea
centrală a partidelor din opoziţie. Spre exemplu, în Memoriul din 8 noiembrie 1946,
înaintat de Iuliu Maniu (P.N.Ţ.), C.I.C. Brătianu (P.N.L.) şi Constantin Titel
Petrescu (P.S.D.I.) către miniştrii de externe ai Marii Britanii, S.U.A, şi U.R.S.S., se
menţiona: „La Târgovişte, bandele comuniste au ocupat Tribunalul, au sechestrat
candidaţii social democraţi independenţi şi au împiedicat să li se propună lista”75. În
Memoriu se dădeau exemple de abuzuri din ţară (Cluj, Piteşti, Râmnicu Vâlcea, Satu
Mare, ş.a.) şi se sublinia că în astfel de condiţii „este imposibil ca alegerile să fie
sincere şi libere” 76.
Planuri de intervenţie ale forţelor de ordine. La Târgovişte au fost adoptate
măsuri speciale pentru menţinerea ordinii şi supravegherea opoziţiei: oraşul a fost
împărţit în sectoare şi s-au întocmit planuri de intervenţie în caz de incidente. În caz
de urgenţă trebuia să intervină operativ Brigada mixtă Care de luptă77. Au fost
concentrate importante forţe de jandarmi în tot judeţul şi s-au constituit echipe în
care intrau simpatizanţi ai B.P.D. De asemenea, Legiunea de Jandarmi a întocmit un
plan de acţiune pentru prevenirea şi reprimarea incidentelor ocazionate de alegerile
parlamentare, făcând o distribuire a forţelor de ordine pe centrele de vot78. S-au
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întocmit hărţi pe zonele judeţului „cu elementele problemei reacţionare” care
trebuiau supravegheate, s-a realizat legǎtura telefonicǎ permanentǎ între Târgovişte
şi toate sectoarele şi posturile de jandarmi din judeţ, s-a trecut la strângerea
,,în mod provizoriu” a armelor şi a muniţiei „de la toţi acei ce fac parte din opoziţie”,
aceasta fiind socotitǎ „o mǎsurǎ de prevedere şi siguranţǎ”79. Într-o informare din
6 octombrie 1946, Poliţia oraşului Târgovişte arăta cǎ în vizorul sǎu se aflau
„partidele politice, mişcarea legionarǎ, mişcarea reacţionarǎ şi sectele religioase”80.
Percheziţionarea domiciliilor „suspecţilor”, confiscări. Legiunea de Jandarmi
Dâmboviţa a trecut la percheziţionarea domiciliilor „suspecţilor”, având ca obiectiveconform instrucţiunilor secrete primite de la Bucureşti – „extirparea în faşă a
încercării reacţiunii de a anarhiza ţara” şi îndrumarea populaţiei „pe drumul cinstit şi
drept al regimului democratic”81. Ca urmare, au fost confiscate arme (Sălcuţa,
Viforâta)82, ziare, manifeste, broşuri ale P.N.Ţ. şi P.N.L, Apelul lui Maniu către
săteni83, s-au întocmit tabele cu cei care n-au predat cotele şi cu cei bănuiţi că
ascundeau arme84. De fiecare dată, Legiunea de Jandarmi făcea cercetări, precizând
că „vinovaţii vor fi înaintaţi justiţiei”85.
În septembrie-octombrie 1946, circularele care soseau la Târgovişte de la
Inspectoratul General al Jandarmeriei îşi sporeau solicitările şi duritatea, dorind
eliminarea oricărei surprize din partea opoziţiei. Astfel, circulara din 24 septembrie
1946 preciza foarte ferm şi într-un limbaj caustic: „Pentru ca instigatorii reacţiunii
care se dedau la acte de provocare şi agresiuni contra membrilor partidelor democratice să-şi primească prompt şi întotdeauna <mulţumirile> din partea justiţiei,
instigatorii reacţionari vor fi imediat arestaţi”86. Pentru intervenţia rapidă a jandarmilor, ordinul Ministerului de Interne solicita ca toate autovehiculele din judeţ „să fie
puse în stare de funcţiune la dispoziţia Jandarmeriei până în ziua de 20 noiembrie
1946, carburantul urmând să fie asigurat de Prefectură”87.
Rolul major al Jandarmeriei. Se acorda o atenţie deosebită contribuţiei
Jandarmeriei la succesul electoral al B.P.D. Conferinţa de la Târgovişte din 30
septembrie 1946, desfăşurată în sala „Tudor Vladimirescu”, la care au participat
colonelul Gheorghe Stroescu -inspector la Inspectoratul Regional de Jandarmi Piteşti,
prefectul Gheorghe Popescu, colonelul Constantin Săndulescu-preşedintele B.P.D.
Dâmboviţa, Tănase Borţoi-secretar al B.P.D. din judeţ, comandantul Legiunii de
Jandarmi şi 172 de subofiţeri a avut două obiective majore: lămuriri în legătură cu
Programul-platformă al B.P.D. şi intensificarea sprijinului Jandarmeriei în campania
electorală. În cuvântul sǎu, Constantin Sǎndulescu le-a cerut jandarmilor „sǎ dea tot
concursul lor în campania electoralǎ”, motivând cǎ aceştia trǎiau în mijlocul
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cetǎţenilor şi le cunoşteau doleanţele. În aceeaşi idee, Tǎnase Borţoi reliefa cǎ forţele
de ordine aveau datoria „sǎ sprijine organizaţiile politice democrate de pe teritoriul
judeţului pentru a se asigura reuşita în alegeri a B.P.D.”88.
Într-o intervenţie presǎratǎ cu promisiuni, critici şi ameninţǎri, prefectul
Gheorghe Popescu, dupǎ o trecere în revistǎ a rezultatelor guvernǎrii Groza, s-a
lansat în atacuri dure la adresa partidelor din opoziţie, acuzându-le cǎ „întodeauna nu
au vrut decât rǎul ţǎrii” şi cǎ „acum cautǎ pe orice cale sǎ tulbure situaţia internǎ a
statului”. Referindu-se la apropiatele alegeri, el reliefa efortul autoritǎţilor „pentru
canalizarea maselor populare pe linia B.P.D.” şi le-a cerut jandarmilor „tot concursul
pentru ca reuşita în alegeri a B.P.D. sǎ fie asiguratǎ”. Şi pentru a fi mai convingǎtor,
prefectul le promitea jandarmilor cǎ le va fi distribuitǎ o cotǎ de cereale pentru
îmbunǎtǎţirea vieţii89. În încheierea conferinţei, colonelul Gheorghe Stǎnescu a
subliniat „îmbunǎtǎţirile aduse de guvernul de largǎ concentrare democraticǎ Petru
Groza” şi a dat asigurări cǎ jandarmii „vor da tot concursul lor neprecupeţit [subl.n.]
partidelor din B.P.D. pentru reuşita în alegerile electorale viitoare”90.
În general, pe timpul campaniei electorale, forţele de ordine au „jucat” pe
„muzica” guvernului, dar au existat şi situaţii când n-au dat sprijinul solicitat
(comunele Lazuri, Mǎrceşti, Dobra, Hǎbeni), fiind chiar ostile guvernului (comunele
Bucşani, Rǎscǎieţi), unde jandarmii au scris pe perete „Trǎiascǎ Maniu” sau au lăsat
libere întrunirile opoziţiei91.
Se înmulţesc atacurile virulente în presă. În cursul anului 1946 şi mai ales în
perioada dinaintea alegerilor, ziarul Chemarea a „revărsat” un potop de critici la
adresa liderilor P.N.Ţ. şi P.N.L. din judeţ, folosind un limbaj dur. O „atenţie”
deosebită era acordată organizaţiei judeţene naţional ţărănistă din cauză că reprezenta
cel mai puternic partid din opoziţie. Spre exemplu, Cezar Spineanu – liderul judeţean
al P.N.Ţ. – era prezentat ca „dictator, zbir, afacerist şi demagog” care „nu mai are ca
căuta în judeţul nostru”, iar solicitarea de către acesta a voturilor dâmboviţenilor era
considerată „o îndrăzneală de gangster”(!)92. În numărul din 19 octombrie 1946, în
articolul intitulat „Un om sfârşit”, ziarul îl „caracteriza” în cuvinte dure: „agitator, şef
de bătăuşi, afacerist, tipul mahalagiului agramat şi pus pe nasăbuiri”. Concluzia
articolului era caustică: „Un om care nu-şi mai are rostul printre cei care fac azi
politică democratică, pentru că democraţia domnului Spineanu a fost totdeauna ceva
foarte relativ şi dubios”93. Nu erau ocoliţi de critici liberalii locali sau liderii naţionali
ai P.N.Ţ. şi P.N.L94.
Acţiuni de deformare a imaginii opoziţiei. B.P.D. căuta, prin presă sau în
cadrul întrunirilor, să prezinte opoziţia în culori sumbre, acuzând-o de toate relele din
judeţ. La adresa liberalilor şi naţional ţărăniştilor se foloseau cuvinte dure: bandiţi,
zbiri, autocraţi, oameni care „otrăvesc” populaţia, sabotori, reacţionari, agitatori,
88

SANDB-LJ, dosar nr. 327/1946: 206.
SANDB-LJ, dosar nr. 327/1946: 207.
90
SANDB-LJ, dosar nr. 327/1946: 207.
91
SANDB-LJ, dosar nr. 327/1946: 391, 392, 718.
92
Chemarea, II, nr. 55 din 17 noiembrie 1946: 1.
93
Păun, 1946: 1.
94
Chemarea, II, nr. 48 din 26 octombrie 1946: 1.
89

283

bătăuşi, afacerişti, gangsteri, demagogi95, mahalagii, huligani96, agramaţi, atentatori
la viaţa lui Petru Groza, etc. 97.
Întocmirea unor tabele cu „reacţionarii” din judeţ, arestări. S-a trecut la
filarea şi urmǎrirea liderilor judeţeni şi locali ai opoziţiei, o „atenţie” aparte
acordându-se celor socotiţi „periculoşi”98. Din rapoartele Legiunii de Jandarmi aflăm
despre perfidia autorităţilor care, nemulţumite că unii muncitori din zona Titu s-au
înscris în partidele „istorice”, le-au diminuat salariul99. S-au întocmit tabele cu
muncitorii şi funcţionarii publici „instigatori”, precum şi tabele secrete pe localitǎţi
cu membrii „reacţionari şi periculoşi” ai partidelor din opoziţie, indicându-se numele,
adresa, profesia, funcţia în partid, trecutul politic. În preajma alegerilor, aria de
urmărire s-a mărit, organele de urmărire trecând la întocmirea unor tabele cu toţi
„reacţionarii” din judeţ, cu sau fără „culoare” politică100. Aceştia aveau profesii
diverse: proprietari, preoţi, învăţători, studenţi, profesori, maiştri, iar în dreptul unora
apărea menţiunea ,,foarte periculos”. Situaţia pe plăşi a numărului de ,,reacţionari” se
prezenta diferit: Voineşti-204 Fieni-80, Găeşti-75, Matei Voievod-75, Ghergani-70,
Bilciureşti-64, Titu-46, Valea Mare-40, Târgovişte-19, Pucioasa-19101. De asemenea,
pentru a nu avea surprize din partea opoziţiei, s-au adoptat şi alte măsuri: s-au făcut
tabele cu învăţătorii foşti în mişcarea legionară, reieşind că 23 „trebuie operaţi, fiind
elemente periculoase” şi cu „foştii verzi” (legionari) care nu votau ˂ soarele˃ . Au
fost operate patru arestări de persoane pe motiv de „deţinere ilegală de arme”102. De
asemenea, documentele menţionează arestări „pentru cercetări în legătură cu
siguranţa Statului”, fără să ofere o statistică a acestora 103.
Şicane la vânzarea ziarelor opoziţiei, la eliberarea cărţilor de alegător şi
înscrierea pe liste electorale. Autorităţile recurgeau la diverse şicane, pe care ziarul
Dreptatea le numea „drame locale”: obstrucţionau distribuirea ziarelor opoziţiei
(spre exemplu, la Găeşti autorităţile locale au dispus ca ziarul Dreptatea să nu se mai
vândă la cafeneaua din centru, unde era multă lume, ci doar la chioşcul din parc)104,
condiţionau cumpărarea unor produse de aderenţa la B.P.D.105, în localităţile
„nesigure” primarii întârziau sau amânau eliberarea cărţilor de alegător. Este
relevantă sesizarea comună făcută către autorităţi de organizaţiile judeţene ale P.N.Ţ.
şi P.N.L. pe 18 noiembrie 1946, din care rezulta că erau comune care nu primiseră
nici 10% din cărţile de alegător, iar la nivel de judeţ 40% din numărul alegătorilor nu
aveau acest document106. Erau şi situaţii de neînscriere a unor alegători pe listele
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electorale, metodă folosită şi în alte judeţe, încât ziarul Liberalul atenţiona că acest
fapt reprezenta „sinistra parodie a alegerilor”107. La toate acestea se adăuga diferenţa
de tiraj a presei care circula în judeţ. Astfel, tirajul ziarelor care susţineau B.P.D. era
mult mai mare, atingând 1000 exemplare zilnic pentru Chemarea şi 800 pentru
România liberă, în vreme ce presa opoziţiei cuprindea câte 300 de exemplare zilnic
pentru Dreptatea, respectiv pentru Liberalul108.
Rolul prefectului Gheorghe Popescu. Prefectul Gheorghe Popescu s-a aflat în
spatele fărădelegilor puterii, acţiunile lui fiind caracterizate prin duritate. Aşa de
pildă, pentru mai multă „siguranţă”, a organizat bandele de bătăuşi cu rol de
intimidare a opoziţiei109. Este semnificativ că într-o adresǎ din 11 noiembrie 1946, el
îi cerea comandantului Legiunii de Jandarmi „sǎ fie arestate şi cercetate” persoanele
care desfǎşurau acţiuni contra B.P.D. (!)110.
Campania electoralǎ a opoziţiei
a) Sincronizarea eforturilor. În dorinţa de a face faţǎ presiunilor guvernamentale, partidele din opoziţie au cǎutat sǎ-şi sincronizeze eforturile. La nivel
central, Comunicatul semnat de Iuliu Maniu, Constantin I. C. Brǎtianu şi Constantin
Titel Petrescu, publicat pe 21 octombrie 1946, preciza că „cele trei partide socotesc
de a lor datorie sǎ-şi sincronizeze toate eforturile pentru apǎrarea drepturilor ţǎrii”.
Coordonarea „acţiunilor comune de apǎrare a libertǎţii alegerilor” era încredinţatǎ
unui comitet alcǎtuit din câte doi reprezentanţi ai P.N.L., P.N.Ţ. şi P.S.D.I.111. Dar
eforturile şi iniţiativele celor trei partide au fost grav afectate de intervenţia
autoritǎţilor de stat, situaţie care, cu anumite particularitǎţi, s-a manifestat şi în
judeţul Dâmboviţa.
Campania electoralǎ a opoziţiei dâmboviţene (şi din alte judeţe) urmǎrea douǎ
coordonate principale: popularizarea obiectivelor proprii şi contracararea mǎsurilor
(dure) luate de autoritǎţi. De menţionat că în Dâmboviţa, liberalii şi naţional ţărăniştii
organizau unele acţiuni comune, îndeosebi întruniri electorale112.
b) Modalităţi de desfăşurare a campaniei electorale
Măsuri organizatorice. În perspectiva alegerilor parlamentare, partidele
„istorice” au adoptat la nivel judeţean mai multe măsuri organizatorice.
Astfel, organizaţia judeţeană a P.N.Ţ a iniţiat măsuri diverse: remanierea
Comitetului judeţean, popularizarea programului şi a obiectivelor urmărite în
alegerile parlamentare, alegerea la nivelul fiecărei organizaţii a unui Comitet de
conducere, constituirea în plan local a unei „gărzi puternice”113. În baza circularei din
1 iulie 1946 venită de la conducerea centrală, s-a trecut la înfiinţarea la nivel de
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localitate şi de plasǎ a Cercurilor tinerilor naţional ţǎrǎnişti. Acestea se întruneau de
2-3 ori pe sǎptǎmânǎ şi discutau aspecte legate de alegerile parlamentare: înscrierea
cetǎţenilor pe liste, strângerea de fonduri necesare realizării unor afişe şi manifeste,
etc. 114. La nivel judeţean activa Organizaţia Tineretului Naţional Ţărănesc condusă
de Silviu Popescu. În tactica P.N.Ţ., un rol important îl aveau gărzile proprii, formate
de regulă din 5-15 membri, cu misiunea de a distribui manifeste electorale, de a apăra
sediile partidului, libertatea întrunirilor şi a „oamenilor de partid”115. De menţionat că
liderul judeţean Cezar Spineanu participa în Bucureşti la discuţiile din Delegaţia
permanentă a P.N.Ţ., privind alegerile parlamentare, regimul de dictatură iniţiat de
guvernul Petru Groza116, verificarea şi reorganizarea cadrelor partidului, ş.a117.
Organizaţia judeţeană a P.N.L., în prezenţa ministrului Mihail Romniceanu şi
a peste 200 de delegaţi din judeţ, pe 4 aprilie 1946 a inaugurat în Târgovişte Clubul
liberal. Cu acest prilej s-a subliniat importanţa alegerilor parlamentare şi a fost completată Delegaţia permanentă cu noi membri118. Tot acum, Organizaţia Tineretului
Naţional Liberal condusă de Radu Câmpeanu-preşedinte şi Theodor Nicolin-secretar
general a exprimat sprijinul pentru „triumful acestui partid, Rege, neam şi
libertate”119. În perioada următoare, Delegaţia permanentă s-a întrunit de mai multe
ori, la ordinea de zi figurând pregătirea şi desfăşurarea campaniei electorale120. În
cursul anului 1946 s-au inaugurat în judeţ mai multe Case de Sfat ale P.N.L., prilej
cu care vorbitorii au exprimat opinia că alegerile însemnau o „luptă grea”, dar care
putea fi câştigată „dacă fiecare era conştient de rolul său şi avea în faţă icoana vie a
libertăţilor democratice”121.
Popularizarea ofertei electorale şi a candidaţilor. În judeţul Dâmboviţa,
obiectivele pentru care acţiona organizaţia P.N.Ţ. erau cele formulate în Chemarea
cǎtre ţarǎ, publicatǎ de ziarul central Ţǎrǎnismul din 9 iunie 1946. Aici se preciza
cǎ:,,P.N.Ţ. declarǎ cǎ îşi asumǎ rǎspunderea împlinirii celor douǎ mari porunci
istorice:
1. Sǎ realizeze un parlament în stare de a fi scut de apǎrare al neatârnǎrii şi
libertǎţilor ţǎrii.
2. Sǎ întocmeascǎ aşezarea de ţarǎ nouǎ, potrivit timpului şi dupǎ chipul şi
asemǎnarea poporului român, încetând copiera formulelor strǎine nepotrivite acestui
popor. [...]. Statul naţional ţǎrǎnesc este haina Ţǎrii Româneşti”122.
Candidaţii P.N.Ţ. erau nume cunoscute alegătorilor dâmboviţeni:
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1. Profesor Cezar Spineanu, lider judeţean 6. Profesor Alexe Tomescu (Târgovişte)
2. Profesor Vasile Haneş
7. Învăţător Trandafirescu Ion (Titu)
3. Învăţător pensionar Apostol Dumitru
8. Învăţător Georgescu Nicolae
(Găeşti)
(Lunguleţu)
4. Avocat Marin Gheorghe (Târgovişte)
9. Popescu Silviu (Târgovişte)123.
5. Preot Gheorghe Simionescu (Pietroşiţa) Semnul electoral <ochiul>
Informaţii despre ei erau publicate în ziarul central Dreptatea124.
Oferta electorală a P.N.L. era prezentată în ziarul central Liberalul şi promitea
apărarea proprietăţii private, libertatea cuvântului şi a scrisului, aplicarea justă a legii
agrare, dezvoltarea sistemului cooperaţiei, dezvoltarea „micilor industrii la ţară”,
ordine morală, ş.a.125.
Candidaţii dâmboviţeni ai P.N.L.:
1. Ion C. Nicolaescu, lider judeţean
6. Învăţător Alexandru Tănăsescu
2. Nicolae Iordăchescu
7. Nicolae Popescu Răcăreanu
3. Mihail Niculescu
8. Niculae Dobreanu
4. Toma D. Câmpeanu
9. Dinu C. Lăcusteanu126
5. Preot Mihai Ionescu (Găeşti)
Semnul electoral <unghiul drept>
Informaţii despre ei erau prezentate în ziarul central Liberalul.
Naţional ţărăniştii şi liberalii foloseau modalitǎţi diverse pentru popularizarea
ofertei electorale: rǎspândirea presei centrale Dreptatea, Ţǎrǎnismul, Dreptatea
satelor, Liberalul (cǎci nu existau ziare locale proprii), deplasǎri în judeţ, întruniri,
difuzarea unor materiale electorale primite de la conducerea centralǎ, popularizarea
semnelor electorale, rǎspândirea unor lozinci mobilizatoare, publicarea de cǎtre
localnici a unor articole în presa centralǎ, criticarea guvernului Groza şi a acţiunilor
B.P.D., constituirea gǎrzilor de apǎrare, difuzarea unor poezii cu conţinut semnificativ, întruniri, discuţii de la om la om, etc.127. În ansamblu, campania electoralǎ a
opoziţiei se desfǎşura cu greutate din cauza mǎsurilor dure adoptate de autoritǎţi,
încât un raport întocmit de Legiunea de Jandarmi Dâmboviţa la începutul lunii
noiembrie 1946 scria despre „lipsa unei propagande susţinute”128. Consecinţa acestei
realităţi era – conform aceluiaşi raport – „deruta în care se gǎsesc masele populare şi
în special cei care pânǎ în prezent s-au abţinut a se înscrie în partidele politice” 129.
Rolul presei. În ziarele Dreptatea, Ţǎrǎnismul, Dreptatea satelor, Liberalul,
alegătorii gǎseau articole cu conţinut variat: programul electoral, importanţa alegerilor, informaţii despre candidaţi, apeluri cǎtre populaţie de a nu se lǎsa atrasǎ de
propaganda B.P.D., indicaţii în legǎturǎ cu înscrierea pe listele de vot şi cu modul de
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votare, semnificaţia semnelor electorale, explicaţii despre incidentele dintre putere şi
opoziţie petrecute în Târgovişte şi în judeţ, solicitări pentru a vota partidele
„istorice”, ş.a.130.
O atenţie deosebitǎ era acordatǎ ţǎrǎnimii care reprezenta majoritatea
electoratului. Spre exemplu, presa naţional ţărănistă scria: „Ţǎrani! Adunaţi-vǎ!
Încolonaţi-vǎ! Trageţi cu voturile voastre drept la ţintǎ, ca soldaţii cu mitralierele pe
front. La voi e nǎdejdea mare. Al vostru e viitorul”131. În lipsa unui ziar local, unii
naţional ţărănişti dâmboviţeni publicau articole în presa centralǎ, prezentând aspecte
ale campaniei electorale din judeţ. De pildă, Gheorghe Burcel semnala în ziarul
Dreptatea din 18 septembrie 1946 cǎ muncitorii care nu susţineau guvernul Groza
erau ameninţaţi cu pierderea serviciului132, iar Silviu Popescu-preşedintele Organizaţiei Tineretului Naţional Ţărănesc preciza în Dreptatea din 9 octombrie 1946 cǎ
ziarul Scânteia lansa zvonuri alarmiste menite sǎ discrediteze opoziţia din Dâmboviţa,
fapt ce dovedea „minciunǎ sau rea credinţǎ”133.
Presa liberală atenţiona că alegerile constituiau „problema centrală a vieţii
statului român”134. În rândul electoratului avea impact faptul că presa celor două
partide ţinea să precizeze cǎ în lupta contra B.P.D., P.N.Ţ. colabora cu P.N.L. În
acest context, cele două organizaţii judeţene îi chemau alǎturi pe cetǎţeni, arǎtând cǎ
,,comuniştii au fricǎ de alegeri”135. De asemenea, în ideea realizării unei opoziţii
puternice, semnificative erau Comunicatele şi Chemările semnate de liderii naţionali
ai P.N.Ţ., P.N.L. şi P.S.D.I.136.
Materiale propagandistice. Un rol important îl aveau materialele propagandistice venite de la conducerea centralǎ. Naţional ţărăniştii dâmboviţeni distribuiau
în judeţ Cele 10 porunci ale cetǎţeanului român (care aveau şi fotografiile lui Iuliu
Maniu şi Ion Mihalache), Circulara cǎtre tineretul naţional ţǎrǎnist, Apelul lui Iuliu
Maniu cǎtre sǎteni, etc. care cuprindeau informaţii despre importanţa alegerilor137.
De asemenea, foloseau diverse lozinci în care se scria cǎ „Dacǎ vrei colhoz voteazǎ-l
pe Groza, dacǎ vrei sǎ fii stǎpân pe pǎmântul tǎu, voteazǎ-l pe Maniu”, ş.a.138. Pe
pereţii clădirilor şi pe garduri erau scrise cu vopsea neagră cuvinte mobilizatoare:
„Trăiască Regele şi Iuliu Maniu”, „Tineretul naţional ţărănist luptă pentru Rege şi
Iuliu Maniu”, „Trăiască Iuliu Maniu”139. Legiunea de jandarmi atenţiona că
simpatizanţii P.N.Ţ. lipeau pe garduri şi pe stâlpi fotografia lui Iuliu Maniu şi
distribuiau manifeste „antidemocratice” care-i criticau pe comunişti140.
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Modalităţi propagandistice diverse erau folosite şi de liberali: afişe mici pe
care scria că „P.N.L. luptă pentru înfăptuirea tuturor libertăţilor cetăţeneşti şi alegeri
libere”, ştampile mari cu înscrisul „P.N.L.” aplicate pe pereţii caselor 141, fotografia
lui Constantin I.C. Brǎtianu lipită în locuri vizibile142, lozinci scrise pe ziduri şi pe
garduri, ş.a.143. Jandarmii din unele localităţi raportau autorităţilor judeţene că liberali
„înfocaţi” aduceau portretul lui C.I.C. Brătianu în cârciumă, unde era multă lume, îl
puneau pe masă şi făceau propagandă electorală144. În luna mai 1946 s-a tipărit în
2000 de exemplare Apelul P.N.L. Dâmboviţa care a fost afişat în Târgovişte şi în
judeţ. Acesta avea fotografiile lui C.I.C. Brătianu şi Ion C. Nicolaescu şi chema
„toate forţele vii şi patriotice” din judeţ la lupta politică ,,sub steagul glorios şi istoric
al P.N.L.”145. Trebuie subliniat faptul că prin intervenţia în forţǎ a jandarmilor, unele
din aceste materiale au fost confiscate. Jandarmeria şi poliţia urmăreau îndeaproape
modul cum partidele „istorice” făceau propagandă electorală în judeţ şi întocmeau
rapoarte şi note informative146.
Deplasări în judeţ, întruniri electorale, propagandă de la om la om. În ciuda
diverselor şicane ale B.P.D. de a împidica sau obstrucţiona campania electorală a
opoziţiei, P.N.Ţ. şi P.N.L. au organizat deplasări în judeţ şi întâlniri cu alegătorii. La
aceste întâlniri, candidaţii şi propagandiştii manişti şi liberali le prezentau programul
electoral, arătau marea importanţă a alegerilor, criticau guvernul Petru Groza,
adresau apeluri cǎtre diverse categorii socio-profesionale: ţărani, muncitori, intelectuali, funcţionari, studenţi. De menţionat că la aceste întâlniri luau cuvântul cei din
conducerea organizaţiilor judeţene, foşti parlamentari, avocaţi, preoţi, profesori,
învăţători, studenţi, ş.a. Deplasările în judeţ şi modul de desfăşurare a întrunirilor
electorale erau reflectate în presa centrală a P.N.Ţ. şi P.N.L. Spre exemplu, naţional
ţărăniştii insistau pe mǎsurile necesare satelor şi subliniau că „ţǎranul va fi stǎpân
pe ogorul lui”, „va gǎsi un inventar necesar şi condiţii bune de împrumut agricol”,
„îşi va îmbunǎtǎţi traiul şi ridica nivelul de viaţǎ”, se va crea o corporaţie pentru valorificarea produselor agricole şi desfacerea mǎrfurilor de la oraş, „în statul ţǎrǎnesc
sǎteanul nu va mai fi exploatat”, ş.a.147. Ei atrăgeau atenţia că „ţara a fost vândută
ruşilor”148, că în curând se vor face colhozuri şi de aceea trebuia continuată acţiunea
opoziţionistă149. Liberalii dâmboviţeni erau lăudaţi în ziarul central Liberalul pentru
faptul că prin întruniri şi deplasări în judeţ duceau o „vie activitate de propagandă şi
de lămurire a maselor”150. De menţionat că în unele localităţi, organizarea întrunirilor
era bruiată sau împiedicată de „echipele de şoc” ale puterii prin zgomote, fluierături,
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huiduieli, violenţe. E relevant că Inspectoratul Regional de Jandarmi Piteşti cerea
chiar anihilarea oricărei propagande a opoziţiei (!)151.
În rapoartele autorităţilor găsim informaţii referitoare la campania electorală
dusă de opoziţie. Spre exemplu, Darea de seamă pe perioada 27 septembrie5 octombrie 1946 a Inspectoratului Regional de Jandarmi Piteşti sublinia că opoziţia
„răspândeşte manifeste din maşini, pune afişe şi lozinci pe garduri şi ziduri, face
propagandă de la om la om”, iar „afişările se fac în general pe timpul nopţii şi cu
oarecare rezervă”152. Confirmând acţiunile partidelor „istorice”, note informative ale
Poliţiei oraşului Târgovişte reflectau propaganda electorală făcută în rândul târgoviştenilor: „Menţionăm că ambele partide au desfăşurat o intensă propagandă
[sublin.n.] printre locuitorii oraşului şi zilnic văd în centrul oraşului câte 3-5 persoane
discutând chestiuni politice ale P.N.Ţ. şi P.N.L.”153. De asemenea, documentele
Legiunii de Jandarmi precizau că opoziţia, în plan electoral, acţiona „cu multǎ linişte,
mai ales prin munca de la om la om”154. La toate acestea trebuie adăugat că Serviciul
Special de Informaţii (S.S.I.) şi Inspectoratul General al Jandarmeriei (I.G.J.) realizau
la nivelul ţării Buletine infomative, respectiv Dări de seamă lunare (uneori bilunare şi
chiar săptămânale) în care se analizau mersul campaniei electorale şi situaţia
raportului de „forţe” dintre B.P.D. şi opoziţie. Găsim în aceste documente informaţii
care ne arată că opoziţia ducea o campanie bine organizată (deşi în condiţii dificile),
inclusiv în Dâmboviţa: „Partidele din opoziţie şi-au intensificat propaganda, folosind
noi metode pentru discreditarea guvernului şi a regimului democratic. Caută să
acrediteze ideea că B.P.D. nu se bucură de nicio popularitate şi de aceea guvernul
întârzie cu fixarea datei alegerilor”. (Dare de seamă a I.G.J. din 20 septembrie12 octombrie 1946)155.
c) Acţiuni ale opoziţiei pentru a contacara abuzurile din campania electorală
O preocupare importantǎ a opoziţiei o constituia contracararea abuzurilor
B.P.D. care afectau bunul mers al campaniei electorale. În acest scop erau folosite
diverse modalităţi: critici aduse guvernului Petru Groza, articole în presa centrală a
partidelor „istorice”, constituirea gărzilor de apărare, memorii şi contestaţii către
autorităţi, recurgerea la acţiuni în forţă, etc.
Critici aduse guvernului Groza. În articole publicate în presa centrală, în
discursuri sau în discuţii de la om la om, guvernul era acuzat că îi forţa pe muncitori
şi pe alţi salariaţi sǎ participe la manifestǎrile B.P.D., măsluia listele electorale,
supraveghea şi urmărea fruntaşii politici, folosea măsuri violente împotriva opoziţiei
(percheziţii, arestări, ameninţări, împiedicarea desfăşurării întrunirilor electorale,
ruperea afişelor electorale, etc.), încălca libertăţile cetăţeneşti, avea atitudine dictatorială şi era vinovat pentru „toate lipsurile prin care trece ţara”156. I.C. Nicolaescu,
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liderul judeţean al P.N.L., afirma că „libertatea, în prezent este în mâinile numai a
unui partid, anume P.C.R. care dispune de ea cum vrea şi de care se bucură decât
numai membrii acestui partid” şi ca urmare, democraţia a fost înlocuită cu tirania157.
Reflectând abuzurile din Dâmboviţa şi din alte judeţe, presa naţional ţărănistă
sublinia într-un limbaj dur cǎ „guvernul de azi e o mânǎ de asupritori care se tem de
judecata celor mulţi”158, iar presa liberală scria că pentru a-şi asigura victoria în
alegeri, guvernul a instaurat „teroarea electorală”159. Guvernul Groza era criticat şi
de unii studenţi târgovişteni sau călători din trenul Bucureşti-Târgovişte160.
Rolul presei. Presa centrală reflecta starea tensionată din Dâmboviţa şi lua
atitudine critică, unele articole fiind semnate de liderii judeţeni naţional ţărănişti şi
liberali sau de alţi dâmboviţeni. Titlurile erau semnificative şi acuzatoare la adresa
puterii şi ele relatau despre „agresiunile comuniste” din judeţ, despre „isprǎvile
prefectului Gheorghe Popescu la Titu”, despre faptul că Târgoviştea „trăieşte vremuri
grele”, că se afla „sub semnul pumnului” şi că devenise „câmp de acţiune al bandelor
înarmate şi al poliţiştilor domnului Teohari Georgescu”, etc.161.
Memorii şi contestaţii către autorităţi. Îngrijoraţi de neregulile din campania
electorală, reprezentanţii opoziţiei înaintau, atât în plan judeţean cât şi la nivel
central, memorii şi contestaţii către autorităţi, sperând într-o normalizare a
situaţiei162. Demersul lor rămânea însă la stadiul de speranţă. În amintirile sale,
Theodor Nicolin, fost secretar general al Tineretului Naţional Liberal din judeţ,
menţiona că împreună cu Ion C. Nicolaescu-preşedintele P.N.L. Dâmboviţa, au mers
în audienţă la I. G. Vântu-subsecretar de Stat la Interne, căruia i-au solicitat oprirea
abuzurilor puterii.Vântu le-a dat un răspuns care, în fapt, confirma fărădelegile din
judeţ şi din ţară: „Ştiu, eu ţin cu cel din acest tablou (şi arăta spre fotografia regelui),
dar nu pot face nimic din cauza ăstuilalt (şi arăta spre chipul lui Stalin)”163. Este
relevant faptul că pe 18 noiembrie 1946, deci cu o zi înainte de alegeri, liderul
judeţean naţional ţărănist Cezar Spineanu a formulat în numele P.N.Ţ. şi P.N.L. o
contestaţie amănunţită, unde menţiona deficienţele din judeţ privind organizarea
alegerilor. Aici, Spineanu preciza:
– Nu se indică în Publicaţiunea secţiilor de votare numărul de locuitori al
comunelor, astfel că „nu este nici-un control al numărului alegătorilor fiecărei
comune”;
– Întreprinderile şi unităţile militare trebuiau să întocmescă, cu zece zile
înainte de alegeri, liste nominale cu cei înscrişi pe care să le înainteze Biroului
electoral de circumscripţie. În acelaşi termen, numele celor înscrişi trebuia făcut
cunoscut primăriilor comunelor respective, pentru a se face menţiunea în registrele
agricole. Se trăgea atenţia că ,,neexecutarea acestor dispoziţiuni duce la posibilitatea
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ca aceşti lucrători să voteze atât la întreprinderi cât şi la comune” şi de aceea se
solicita „ca să ni se pună la dispoziţie tablourile nominale ale lucrătorilor întreprinderilor şi ai unităţilor militare, pentru a se putea face ştergerea lor din liste şi
pentru a cunoaşte numărul alegătorilor de la unităţile militare”;
– La secţiunile militare trebuie să voteze numai militarii, nu şi ceilalţi membri
ai familiilor acestora care sunt persoane civile;
– În conformitate cu Legea 560/1946, art. 37, prezidarea secţiilor de votare
trebuie făcută cu magistraţi sau cu funcţionari publici superiori ai statului; ori la
unele secţii de votare „s-au desemnat militari activi, cu toate că potrivit spiritului
Legii electorale, ofiţerii activi nu pot fi priviţi ca funcţionari publici”;
– „Nu s-au eliberat de către primării, atât la oraşe cât şi la comunele rurale,
cărţile de alegători nici la 40% din numărul alegătorilor şi sunt comune unde nu s-au
eliberat nici 10%”164.
Având în vedere că până la alegeri mai era o zi, este de înţeles că aceste
solicitări au rămas doar pe hârtie.
Recurgerea la acţiuni în forţă. Cele două partide „istorice” din judeţ au
înfiinţat gărzi de apărare despre care Legiunea de Jandarmi, într-un raport din martie
1946, afirma că reprezentau „vechile echipe de bătăuşi care terorizau în trecut
populaţia alegătoare”165. Conform rapoartelor întocmite de Legiunea de Jandarmi, au
fost situaţii când partidele „istorice”, în contextul tensionat din judeţ, au recurs la
acţiuni de forţă. Exemple:
– deranjarea liniilor telefonice la Izvoare, Fieni, Pucioasa, Răscăieţi, Vulcana
Pandele, Lăculeţe, Bărbuleţu, Potlogi, Corneşti, Miculeşti, Poiana, Nucet, Râul Alb,
Pitaru, Vlăsceni, ş.a.166;
– ruperea afişelor şi a placardelor pe care scria „Votaţi B.P.D.” la Brezoaiele,
Vizureşti, Slobozia Moarǎ, Vulcana Pandele, ş.a.;
– bătăi între localnici şi manifestanţi ai B.P.D. la Tâţa, Pietroşiţa, Vizureşti,
Vulcana de Sus, Dobra167;
– incidente la Fieni unde pretorul plăşii mutase sediul organizaţiei locale a
P.C.R. în clădirea folosită de P.N.L. (30 mai 1946)168;
– aruncarea unor materiale explozive sau spargerea geamurilor la locuinţele
unor comunişti în comunele Ghergani, Pitaru169;
– incidente provocate de cei nemulţumiţi din cauza modului în care s-au dat
titlurile de propritate la Bălteni, Ghimpaţi, Ghergani (14 iulie 1946)170;
– instigarea localnicilor împotriva cotelor de cereale;
– folosirea gărzilor de apărare pentru protejarea sediilor şi a adunările electorale.
În unele localităţi, cetăţenii care nu primiseră cartea de alegător se adunau în
faţa primăriei şi îşi cereau cu vehemenţă acest document, unii dintre ei strigând că nu
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vor vota soarele, ci îi vor susţine pe Maniu sau Brătianu: Bǎleni, Cândeşti, Fieni,
Rǎscǎieţi, Măneşti, Priboiu, Gheboieni, Pietroşiţa, Băleni, Mǎrceşti, Gheboaia, ş.a.171.
Este interesant de subliniat cǎ chiar unii reprezentanţi ai autoritǎţilor, îndeosebi
jandarmi (Bucşani, Lazuri, Mǎneşti, Rǎscǎieţi, Dobra, Hǎbeni, ş.a.) şi primari
(Dobra, Bǎleni, Mǎrceşti, ş.a.) îşi arǎtau ostilitatea faţǎ de B.P.D. sau nu dǎdeau
„concursul” cuvenit172.
Legiunea de Jandarmi Dâmboviţa, când prezenta aceste incidente, le
caracteriza ca fiind „antidemocratice” şi arunca vina asupra membrilor opoziţiei,
acuzându-i că „s-au dedat la acte de sabotaj şi dezordine” şi că se manifestau ca
„reacţionari convinşi”, etc.173. Având în vedere realitatea existentă, P.N.Ţ. Şi P.N.L.
şi-au stabilit ca tactică pentru ziua alegerilor „de a merge în grupuri compacte la
urne, pentru ca astfel să nu fie împrăştiate de B.P.D.”174.
19 noiembrie 1946. Ziua alegerilor parlamentare
Situaţia la nivelul ţării. Dupǎ o campanie electoralǎ tensionatǎ, ziua alegerilor
nu a fost scutitǎ de incidente, acestea fiind semnalate atât în Dâmboviţa, cât şi în alte
zone: Arad, Bârlad, Constanţa, Cugir, Ciulniţa (Cǎlǎraşi), Alba, Hunedoara, Tecuci,
ş.a.175. În Raportul Poliţiei de Siguranţă, la nivelul ţării erau menţionate 393 de fapte
„care privesc siguranţa Statului şi ordinea publică”, multe dintre acestea fiind puse
pe seama opoziţiei. Astfel, erau învinuiţi 225 membri ai P.N.Ţ., 31 ai P.N.L., 3 ai
P.S.D.I. şi 134 apolitici176. La nivel naţional, cifrele oficiale privind rezultatele
alegerilor arătau că B.P.D. era „victorios”, acesta atribuindu-şi 83,81% din locurile în
parlament. Dar aceste rezultate trebuie privite cu rezervǎ, având în vedere că încă din
primele luni ale anului 1946, P.C.R. stabilise că puterea trebuia să obţină minimum
80% din voturi177!
Nr.
Formaţiunea/partidul
crt.
1. Blocul Partidelor Democratice. B.P.D.

Număr
Număr
voturi
mandate
4 773 689
347

2.
3.
4.
5.
6.

Uniunea Popularǎ Maghiarǎ. M.A.D.O.S.Z.
538 862
Partidul Ţărănesc Democrat- dr.N. Lupu
161 314
Partidul Naţional Ţărănesc- Maniu
881 304
Partidul Naţional Liberal- Brǎtianu
259 068
Partidul Social Democrat Independent- 65 553
Constantin Titel Petrescu. P.S.D.I.
7. Alte grupǎri
128 190
Total
6 841 429
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% mandate din
totalul de 414
83,81

29
2
33
3
-

7,01
0,49
7,97
0,72
-

414

100,00%

Observaţie: Adunând cifrele oficiale, totalul voturilor este 6 807 980, în loc de
cel reprodus în tabelul de mai sus178.
Cifrele din acest tabel plazează B.P.D. pe primul loc, dar în ce condiţii?
Istoricul Petre Ţurlea reliefează că s-au petrecut ilegalităţi în toată ţara şi ce este
curios, e faptul că rezultatul viciat astfel obţinut a mai fost denaturat şi de Comisia
electorală pentru ca „victoria” guvernului să fie convingătoare179. Această fraudă a
fost demonstrată de Petre Ţurlea în anul 2000, când a publicat un document ultrasecret (care era destinat conducerii P.C.R.), intitulat Învăţămintele alegerilor şi
sarcinile Partidului Comunist după victoria din 19 noiembrie 1946, însoţit de un
tabel cu procentele reale pe judeţe obţinute de B.P.D. şi de „reacţiune” (procente care
erau total diferite de cele publicate oficial şi demonstrau amplitudinea falsificării). Pe
baza lor s-a calculat că B.P.D. ar fi obţinut, în medie, 40% din voturile validate, iar
P.N.Ţ. şi P.N.L., împreună, 52-53%180. Partidele „istorice” au respins rezultatele
oficiale181.
Situaţia în judeţul Dâmboviţa. În judeţul Dâmboviţa, conform raportărilor
Legiunii de Jandarmi, în ziua alegerilor au existat incidente soldate cu doi morţi şi
numeroşi rǎniţi (Poiana de Sus), atacarea localului de vot şi arderea urnei (Izvoare),
atacarea şi dezarmarea santinelelor (Ludeşti), încercǎri ale sǎtenilor de a asalta secţia
de vot pentru a primi certificatul de vot sau pentru a afla rezultatul votului (Serdanu,
Crovu, Dobra, Mǎneşti, Rǎscǎieţi, Finta, Lunguleţu, Tǎtǎrani, ş.a.)182, presiuni asupra
secţiei de votare (Răscăieţi), acte de dezordine (Băleni Sârbi, Corneşti, Măneşti), cele
mai multe din acestea soldându-se cu răniri şi arestări183. În Raportul Poliţiei de
Siguranţă privitor la alegeri, incidentele grave din Dâmboviţa erau puse pe seama
opoziţiei. Exemple:
– Izvoarele – „Elemente P.N.Ţ. au ocupat Secţia de votare, dezarmând ostaşii
din gardă”;
– Poiana de Jos – „Un număr de 500 de membri P.N.Ţ., însoţiţi de Cezar
Spineanu, au atacat Secţia de votare. S-au tras focuri de armă din ambele părţi, un
agresor fiind rănit”184.
O sinteză a incidentelor din ziua alegerilor o găsim în Darea de seamă cu
privire la modul în care partidele „istorice” au pregătit acte de natură a tulbura
ordinea publică şi a sabota operaţiunile alegerilor, întocmită de Legiunea de
Jandarmi. Ziarul Scânteia relata pe larg despre incidentele din Dâmboviţa şi afirma
că au fost provocate de „bandele maniste ale lui Cezar Spineanu”185. Contrazicând
aceste opinii, ziarul Dreptatea arunca responsabilitatea incidentelor asupra B.P.D.
Spre exemplu, referindu-se la situaţia de la Secţia de votare Izvoare, menţiona că
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urna a fost arsă de localnici din cauză că mulţi „nu primiseră certificatele de
alegători” (aici votul s-a repetat peste o săptămână)186.
În legǎturǎ cu aceste evenimente, la nivelul judeţului au fost reţinute pentru
cercetǎri 27 de persoane, din care 23 membri ai P.N.Ţ., 3 ai P.N.L. şi un membru al
P.S.D.I.187. Între aceştia se aflau cunoscuţi fruntaşi politici precum Cezar Spineanu,
Stan Andrei, dr. Silviu Popescu, Dumitru Apostol (P.N.Ţ.), avocatul Ion Dimitriuvicepreşedintele P.N.L. din judeţ, Nicolae Dobreanu şi Ionescu Mihai, candidaţi în
alegeri, ş.a.188. Respingând acuzaţiile aduse de autoritǎţi, liderul naţional ţărănist
Cezar Spineanu cerea „mǎsuri urgente pentru a fi pus în libertate şi pentru siguranţa
persoanei”189. Acelaşi lucru era solicitat şi de ziarul Dreptatea190. La nivel judeţean,
opoziţia a depus 22 de contestaţii din care rezultau diverse nereguli şi abuzuri din
ziua votului: la unele secţii, asistenţii săi nu au fost primiţi în localul de vot şi ca
urmare n-au fost prezenţi la desfăşurarea votului şi nici la numărarea buletinelor de
vot, reprezentanţi ai opoziţiei n-au fost acceptaţi în Biroul electoral pe motiv că au
întârziat sau, deşi au venit la ora fixată, au fost daţi afară pe motiv că „vor fi primiţi
mai târziu”, etc. (!)191. Toate au rămas fără o soluţionare, fiind considerate nefondate!
În aceeaşi „logică”, în parlament, contestaţiile opoziţiei dâmboviţene au fost
respinse, iar singura contestaţie depusă din partea P.S.D. a fost rezolvată192.
Rezultatele din judeţul Dâmboviţa. Din cei 179 011 de înscrişi, au votat
158 310 persoane, fiind anulate 1 161 de voturi.Voturi obţinute 157 149:
1. Blocul Partidelor Democratice 130 265 de voturi
2. Partidul Naţional Ţărănesc 13 873 de voturi
3. Partidul Naţional Liberal 4 479 voturi
4. Partidul Ţǎrǎnesc Democrat-Nicolae Lupu 3 625 de voturi
5. Partidul Social Democrat Independent 1 467 de voturi
6. Mişcarea Naţional Ţărănistă 1 275 voturi
7. Lista „independentă” 917 voturi
8. Lista independentă 676 voturi
9. Lista cetăţenească 577 voturi193.
Cele 9 fotolii de deputaţi au fost ocupate de candidaţii B.P.D. Pare greu de
crezut cǎ, de exemplu, în Dâmboviţa şi în alte judeţe cu vechi tradiţii naţional
ţǎrǎniste (Argeş, Bacǎu, Constanţa, Fǎgǎraş, Ilfov, Ialomiţa, Olt, Mehedinţi, Prahova,
Sǎlaj, Tulcea, Vâlcea), P.N.Ţ. nu a obţinut niciun mandat. Explicaţia principalǎ
constă în falsificarea alegerilor de către autoritǎţile comuniste. În Dâmboviţa, chiar
dacă nu am identificat (încă) documente care să se refere la votul real din judeţ
(probabil au fost distruse), totuşi, prin coroborarea documentelor studiate se poate
concluziona că rezultatul votului a fost viciat de B.P.D. Argumente:
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– Măsurile dure luate de autorităţi, multe dincolo de lege, devenite evidente
fărădelegi, au împiedicat buna desfăşurare a campaniei electorale dusă de opoziţie;
– Rapoarte şi analize făcute de unele formaţiuni politice, componente ale
B.P.D., recunoşteau forţa şi popularitatea partidelor „istorice” şi menţionau audienţa
modestă în judeţ a P.C.R. şi a aliaţilor săi (cu excepţia Frontului Plugarilor şi a
P.S.D.). Exemple: „P.N.Ţ. deţine până în prezent o mare majoritate [subl.n.],
datorită situaţiei economice şi a propagandei ce o speculează în acest sens”; „starea
de spirit este menţinută contra guvernului [subl.n.], din cauza crizei economice”.
(Analiza politică făcută de organizaţia judeţeană a Partidului Naţional Popular,
martie 1946)194.
„P.C.R. dispune de organizaţii puţin numeroase, însă bine închegate şi
alcătuite din membri hotărâţi numai în Târgovişte şi în câteva comune [subl.n.] din
regiunea petroliferă. În restul judeţului, în foarte puţine comune, P.C.R., deşi având
primari numiţi din sânul său de către actualul prefect, este existent numai simbolic,
printr-un număr infim de membri [subl.n.]. Din cauza lipsei de popularitate, a
neâncrederii populaţiei în acest partid [subl.n.], precum şi a nemulţumirilor
suscitate, membrii săi din comunele rurale nu-şi pot afirma făţiş nuanţa politică”.
Partidul Naţional Popular „este inexistent” [înseamnă că cifra de peste 8000 de
membri vehiculată de autorităţi pentru P.N.P. era cu totul exagerată], P.N.Ţ.-Anton
Alexandrescu „are un număr mic de organizaţii” iar P.N.L.-Tătărescu „este extrem de
slab” [subl.n.]. (Analiza scenei politice din judeţ făcută de P.S.D. în data de 14 mai
1946)195.
– P.N.L. şi P.N.Ţ. aveau în judeţ organizaţii puternice, cu lideri de prestigiu,
încât este greu de acceptat faptul de a nu fi obţinut nici-un loc în parlament, mai ales
că au căutat să-şi sincronizeze campania electorală;
– Rapoarte ale Prefecturii îi apreciau pe candidaţii naţional ţărănişti şi liberali
ca fiind ,,membri marcanţi ai partidelor respective, oameni cunoscuţi, cu o
îndelungată activitate politică desfăşurată printre locuitorii din Târgovişte şi din
comunele şi satele judeţului” [subl.n.], în vreme ce lista B.P.D. cuprindea „candidaţi
de la centru care nu sunt cunoscuţi de alegători şi persistă teama că alegătorii să nu
fie dezorientaţi şi să voteze alte liste” [subl.n.]196;
– Inspectoratul Regional de Poliţie Piteşti recunoştea că în Dâmboviţa, P.N.Ţ.
avea în anul 1946 o organizaţie puternică, urmare a unei intense propagande (prin
presă, manifeste, întruniri, etc.), iar acest fapt făcea ca opera de „democratizare”
iniţiată de P.C.R. să întâmpine „mari greutăţi”197. În final, se atrăgea atenţia că în acest
judeţ, P.N.Ţ. „formează una dintre problemele principale de urmărit” [subl.n.]198.
– Pe durata campaniei electorale, B.P.D. estima că va obţine cel mult 75% din
voturi, dar rezultatele „oficiale” arătau că a înregistrat peste 82% din voturile
exprimate. De unde această creştere?
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– Documentele de arhivă ne informează că autorităţile comuniste din judeţ
s-au temut până în ultima clipă de un eventual succes electoral al opoziţiei, aşa cum
rezultă dintr-un raport al Poliţiei oraşului Târgovişte, întocmit după 19 noiembrie
1946: „Victoria B.P.D. în alegerile din 19 noiembrie a.c. a produs o vie mulţumire în
rândul tuturor cetăţenilor din toate straturile sociale, dornici de pace şi libertate,
aceasta cu atât mai mult cu cât până în ultimul moment se credea că partidele
istorice vor repurta victoria în alegeri” [subl.n.]199.
– Conform documentelor publicate de istoricul Petre Ţurlea, autorităţile recunoşteau că B.P.D. a obţinut în judeţul Dâmboviţa 40% din voturi, iar „reacţiunea” 60%
şi nu 11,6% (P.N.Ţ. 8,8%, P.N.L. 2,8%) cum s-a comunicat oficial200.
Având în vedere numărul de membri, structura organizatorică şi audienţa de
care se bucura P.N.Ţ. în judeţ, reflectată chiar în monitorizarea făcută de autorităţi,
considerăm că în cele 60% de voturi reale obţinute de „reacţiune”, ponderea a avut-o
acest partid şi deci el este câştigătorul alegerilor. De altfel, după părerea unor istorici,
P.N.Ţ. era victorios la nivelul ţării, acesta fiind perceput de comunişti ca adevăratul
nucleu al rezistenţei împotriva sovietizării ţării201. În Dâmboviţa, B.P.D., prin articole
în presǎ şi prin mari întruniri, se lǎuda cu „victoria forţelor progresiste asupra
reacţiunii”202, subliniind cǎ ,,reacţiunea a fost înfrântă”203. Pe 24 noiembrie 1946, la
Târgovişte, B.P.D. a organizat un mare miting unde a salutat ,,succesul” în alegeri,
acuzând în termeni duri partidele ,,istorice”204. În acest timp, opoziţia critica marile
abuzuri din Dâmboviţa şi din alte zone (Alba, Muscel, Timiş-Torontal, Fălciu,
ş.a.)205. Ea a respins rezultatele, socotindu-le nerealiste şi frauduloase, „în flagrantă
opunere cu realităţile şi cu voinţa corpului electoral”206; guvernul era acuzat că s-a
folosit de teroare, minciună tâlhărie, hoţie şi falsuri207.
Concluzii
Alegerile parlamentare din judeţul Dâmboviţa s-au desfăşurat într-o atmosferă
politică tensionată, generată de măsurile dure luate de autorităţi, menite să le asigure
succesul electoral. Succesul trebuia obţinut cu minimum 80% din voturi, aşa cum se
stabilise de către conducerea centrală a P.C.R. Documentele studiate denotă că în
acest judeţ, campania electorală a cunoscut multiple fărădelegi, încât rezultatul
votului nu putea fi altul decât unul viciat. B.P.D. a avut permanent teamă de un
eventual succes electoral al opoziţiei şi de aceea a recurs la fărădelegi. Curios este
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faptul că autorităţile dâmboviţene, care până la aflarea rezultatului alegerilor au stat
cu „arma la picior”, căutau să explice „succesul” B.P.D. prin faptul că, chipurile,
partidele ,,istorice” nu se mai bucurau de popularitate şi că tocmai de aceea, nici
campania liberală şi nici cea naţional ţărănistă nu s-au bazat pe mari întruniri politice,
ci mai degrabă pe propaganda de la om la om; despre abuzurile puterii nici-o vorbă.
Ignorând realitatea tensionată din Dâmboviţa şi din ţară, presa aservită comuniştilor
afirma că „aceste alegeri au fost cele mai libere alegeri din istoria poporului
român”(!)208. Opoziţia, bazată îndeosebi pe P.N.Ţ. şi P.N.L., a căutat să contracareze
abuzurile guvernanţilor, dar în condiţiile existente, această acţiune s-a desfăşurat cu
dificultate.
Dupǎ anunţarea rezultatelor, autoritǎţile dâmboviţene au trecut la o serie de
măsuri represive împotriva acelora care, în timpul alegerilor „s-au manifestat notoriu
împotriva guvernului”209. S-au întocmit tabele cu cei mai activi propagandişti ai
opoziţiei (nu-i ştiau din perioada anterioară?), unii dintre cei vizaţi au fost arestaţi210
iar alţii, pentru a se sustrage, au plecat de acasă, fiind daţi dispăruţi211. La finele
anului 1946 circulau în judeţ zvonuri cǎ vor fi organizate noi alegeri parlamentare,
deoarece S.U.A. şi Marea Britanie nu le-au recunoscut pe cele din 19 noiembrie
1946, sau că, dacă nu vor avea loc noi alegeri, cele douǎ mari puteri îşi vor retrage
ambasadorii de la Bucureşti212. Speranţe neîmplinite. În Raportul informativ pe luna
noiembrie 1946, prefectul Gheorghe Popescu scria că toate aceste zvonuri şi nemulţumiri erau doar „zvârcoliri” ale opoziţiei şi sublina că se va acţiona în continuare
pentru „distrugerea ultimilor rămăşiţe fasciste şi reacţionare” (!)213.
Aşadar, la 19 noiembrie 1946, alegerile parlamentare din judeţul Dâmboviţa
s-au desfăşurat între lege şi fărădelege. Această realitate, coroborată cu ceea ce s-a
întâmplat şi în alte judeţe, a condus la cea mai mare fraudǎ politicǎ din istoria
modernǎ a României, determinând distrugerea societǎţii tradiţionale româneşti, de
tip european şi „modelarea” ei forţată în tiparele sovietice214. Era evident că în ciuda
asigurărilor date de Marile Puteri (S.U.A., Marea Britanie), guvernul a falsificat
alegerile215.
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V. RECENZII
Dominique Kalifa (dir.), Les noms d’époque. De «Restauration» à «années de
plomb», col. „Bibliothèque des histoires”, Paris, Editions Gallimard, 2020, 395 p.
Volumul pe care-l recenzăm este ultimul apărut sub semnătura istoricului
francez Dominique Kalifa. În toamna lui 2020 (septembrie), vestea sinuciderii sale,
la nici 63 de ani, şoca mediul academic francez, fiind vorba, totuşi, de unul dintre cei
mai respectaţi istorici, fost student şi doctorand a lui Alain Corbin, aflat în maximă
formă intelectuală, profesor la Sorbonne, directorul prestigiosului Centre de
recherche sur l’histoire du XIXe siècle de la Universitatea Panthéon Sorbonne
I, autorul unor studii şi cărţi fundamentale despre imaginarul social al secolului al
XIX-lea. Dominique Kalifa uimise în acelaşi an, 2020, când, parcă răspunzând
posibilelor interogaţii ale contemporanilor săi, referitoare la posibila viitoare denumire a unei epoci marcate de fenomenul COVID-19, scotea la prestigioasa Gallimard
acest proiect editorial.
După La véritable histoire de la «Belle Epoque» (2017), Dominique Kalifa
venea, aşadar, în ianuarie 2020 cu acest volum colectiv unde reunea 14 specialişti de
primă mână, francezi, italieni, englezi pentru a propune o hartă a numelor care
definesc o epocă, înţelese însă nu sub forma de „toponime evenimenţiale”, cât sub
cea de cromonime, pornind de la un concept lansat de elveţianca Eva Büchi şi pe care
cunoscutul istoric francez îl „testase” deja, în prealabil, într-un număr tematic al
revistei «Revue d’histoire du XIXe siècle» nr. 52/2016 (întregul număr este disponibil online pentru doritori la adresa: https://journals.openedition.org/rh19/4983). În
articolul tematic cu care se deschidea acest număr coordonat tot de el, Introduction.
Dénommer le siècle: «chromonymes» du XIXe siècle1, Dominique Kalifa îşi manifesta interesul pentru o dezbatere care pornind de la cercetările Laurei Cabrese şi
Evei Büchi afectaseră deja şi spaţiul francez, un prim număr tematic al revistei Mots
fiind consacrat acestui subiect 2.
Cuvintele lordului Acton, pronunţate în faţa tinerilor istorici în lecţia sa
inaugurală de la Universitatea din Cambridge (iunie 1895), „studiaţi problemele mai
degrabă decât perioadele”, pot fi uşor corelate cu încercările corifeilor francezi ai
Şcolii de la Annales (Lucien Febvre) despre istoria problematizantă. Ce te faci însă,
cum atrage fin atenţia Dominique Kalifa, atunci când perioada poate să fie precis
problema (p.1, Dénommer l’Histoire)? Sigur, istoricul francez reconstituie o întreagă
arheologie epistemologică a subiectului, în care îi plasează uşor pe francezii Michel
Foucault (1969, l’Archéologie du savoir, enervat de „periodizările totalitare”),
François Furet, dar şi pe germanul Reinhard Koselleck, autorul acelei binecunoscute
istorii conceptuale.
1
2

Kalifa, 2016:9-17.
Mots, 2008

„Studii şi articole de istorie”, vol. LXXXVIII, 2020, pp. 301-333.
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Să menţionăm faptul că volumul a fost bine receptat de colegii săi francezi,
amintind aici recenzii semnate de reputatul specialist în istorie intelectuală,
Christophe Charle3, de mai tinerii colegi Christophe Cosker, Christophe Cosker, «Le
nom fait (l’)époque», Acta fabula, vol. 21, n° 11, Notes de lecture, Décembre 2020,
URL: http://www.fabula.org/revue/document13304.php, page consultée le 16 juin
2021). Sigur, formatul volumului pare să fie de tip dicţionar, cu intrări care sunt
grupate pe secţiuni, în ordine cronologică. De exemplu la secţiunea Nommer son
temps găsim Restauration (Philippe Boutry), Risorgimento (Carlota Sorba), L’ère
victorienne (Miles Taylor), The Gilded Age (Venita Datta), Fin de siècle (Willa Z.
Silverman), Transición et movida (Jeanne Moisand), Les années de plomb (Isabelle
Sommier), la secţiunea Remémorer, réinventer le temps sunt grupate Le printemps des
peuples (Jean-Claude Caron), L’âge d’argent» (Marie-Pierre Rey), Années «folles»,
«rugissantes» ou «dorées»? Nommer les années vingt (Emmanuelle Retaillaud), L’entredeux-guerres (Dominique Kalifa), Les années noirs (Laurent Douzou), Stunde Null.
L’introuvable an 1 de l’histoire germanique (Johan Chapoutot), Les Trentes
Glorieuses (Pascal Ory). Toate acestea se supun unei clasificări duale, avem în faţă
cromonime endogene, produse de contemporanii epocii sau evenimentelor care au
dat nume, şi cele exogene, posterioare, care ţin mai degrabă de o privire ulterioară,
aplicată la o anumită distanţă. Recunoaştem uşor dimensiunea politică a unor cromonime (mai ales cele de secol XIX, Restauraţie, Risorgimento, Epoca Victoriană),
altele au legătură cu cele două războaie mondiale (perioada interbelică, Stunde Null).
Să nu uităm avem în faţă termeni care nu s-au impus uşor. Pentru cei care nu
cunosc, risorgimento, deşi foarte popular, aşa cum arată Carlota Sorba (p. 60-62), a
avut de înfruntat concurenţa lui rigenerazione, mult mai bine fixat în limbajul
revoluţionar, înainte de a a-şi pune majuscula şi a se lansa în perioada 1820-1830
(p.62-63), ajungând chiar să fie împrumutat în descrierea altor „situaţii naţionale”,
aşa cum găsim la Mario Pieri, de origine greacă, care, în 1825, publica un
Compendion della Storia del Risorgimento della Grecia dal 1740 ai nostri giorni,
înainte de a deveni cunoscutul slogan al paşoptiştilor italieni din la Giovine Italia al
lui Mazzini sau de alte orientări care se regăsesc tot mai mult în acest concept,
deopotrivă mobilizator şi federator. Pentru Carlota Sorba succesul termenului se
naşte dintr-o opoziţie, căci mult promovatei şi promisei renaşteri naţionale,
deopotrivă spirituale şi politice, i se opune direct decadenţa istorică, „a cărei origine
istorică consta în supunerea în faţa dominaţiilor străine” (p.64), Dacă analiza
dicţionarelor epocii confirmă puternica amprentă religioasă (în fond, etimologia la
care trimite este latinescul ressurectio), în schimb eficacitatea termenului trebuie
căutată şi în „puternica încărcătură narativă cu care este investit, propunând o
interacţiune imediată între trecut şi viitor” (p. 64). Şi totuşi doar anii 1880 vor vedea
acest termen căpătându-şi stabilitatea cunoscută ca nume de epocă definitoriu pentru
„secvenţa preunitară” (p. 66), în strânsă legătură cu politicile de naţionalizare
culturală ale noului stat italian, interesat acum de o cheie de lectură unitară (p. 67)
3

Christophe Charle, «Le petit nom des grandes époques», La Vie des idées, 30 avril 2020. ISSN : 21053030. URL : https://laviedesidees.fr/Le-petit-nom-des-grandes-epoques.html.
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pentru că iniţează o „operaţiune de pedagogie patriotică” de largă respiraţie. Şi va
trebuie să aşteptăm anul 1906 pentru a vedea primul congres de istorie al
Risorgimento-ului italian.Sigur, Carlota Sorba este atentă la toate evoluţiile mitului
risorgimental şi la multiplele lecturi la care au dat naştere naraţiunile sale variate, de
la cea oficială, la cea populară, neuitând pe cea istoriografică, care a profitat mult de
constituirea în jurul Risorgimento-ului a unui adevărat laborator de cercetare
colectiv, cu rezultate valabile, neuitând discursul public, inclusiv în contextul festiv
care a marcat aniversarea a 150 de ani de la unificarea naţională (2011) şi care pune
în evidenţă o utilizare încă tradiţională a acestui cromonim, marcat încă de retorica
clasică a regenerării naţionale. Cu toate acestea, reputata specialistă italiancă constată
mai recent şi apariţia un curent tot mai antirisorgimental, în nord şi în sud, punând
sub semnul întrebării utilizările „clasice” ale cromonimului, cultivate până acum.
Am insistat puţin mai mult asupra analizei acestui cromonim pentru că el este
mai cunoscut, dar fiecare caz din cele incluse în acest volum merită atenţia noastră
De exemplu, „era victoriană”, la celălalt capăt, pare un cromonim curent, celebru,
bine încetăţenit, ca să nu zicem şi de o adevărată industrie construită în jurul său
(să mai amintim nu doar existenţa a numeroase societăţi ştiinţifice de profil din India
până în Canada, dar şi a unor reviste universitare apărute, mai recent, inclusiv în...
Emiratele Arabe Unite). Dar Miles Taylor ne demonstrează că nu este aşa, că există o
„ubicuitate” a termenului care acoperă realităţi diferite, departe de a fi compatibile
între ele (p. 85).
Sigur, selecţia acestor cromonime care caracterizează secolele XIX-XX nu
explică de ce evenimente precum căderea zidului Berlinului în noiembrie 1989 sau
11 septembrie 2001 nu au reuşit să obţină acordul tuturor ca evidentă închidere a unei
perioade. Şi chiar dacă, spre deosebire de predecesorii noştri, nu mai suntem atât de
atenţi a da nume timpului nostru, există clar sentimentul de a fi părăsit secolul al
XX-lea, o spune clar Dominique Kalifa în Epilogul care încheie volumul. Sentiment
vizibil în abundenţa prefixelor cu post la care preferăm destul de mulţi să ne
raportăm în lipsă de o denumire mai precisă, ceea ce caracterizează şi propria
neputinţă „de a denumi timpul care ne aparţine şi incapacitatea noastră de a ne
imagina ceea ce va supravieţui” (p. 383).
Departe de a fi „simple artefacte”, ecouri ale unor epoci la care nu mai avem
un acces mai profund, cromonimele merită „luate în serios” şi „studiate pentru ele
însele”, ne atrage atenţia Dominique Kalifa. Pentru că oricât am vrea să scăpăm de
ele, să le înlocuim cu ceva mai potrivit, ele vor continua „să modeleze” felul nostru
de a aprecia timpul trecut. Condensând un întreg imaginar istoric şi nu rareori
transformându-l în memorie colectivă, cromonimele rămân o reală provocare pentru
orice istoric care trebuie să le discearnă sensurile, să le identifice natura şi să le
cearnă modurile de utilizare. Este, poate, una dintre ultimele invitaţii pe care ne-o
face Dominique Kalifa. Şi nu e de neglijat!
Nicolae MIHAI
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Sorin Mitu (coord.), Enciclopedia imaginariilor din România. Imaginar istoric,
vol. III, coordonator general, Corin Braga, Polirom, Iaşi, 2020, 407 p.
Printre temele de cercetare istorică care au născut dezbateri şi controverse în
istoriografia din România postcomunistă, problematica relaţiei dintre mit, imaginar şi
realitate istorică se numără printre cele mai cunoscute. Volumul coordonat de Sorin
Mitu în cadrul unei serii ghidate de Corin Braga nu îşi propune să reprezinte o
„enciclopedie” care să catalogheze exhaustiv tipologiile de imaginar istoric, legate de
trecutul românilor, din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, ci, mai degrabă
să ofere cititorilor, cu precădere celor specializaţi, o trecere în revistă a principalelor
subteme legate de imaginarul (sau imaginariile) istoric(e).
Primele două texte (Argument, semnat de coordonator; Istoricii imaginarului,
elaborat de Toader Nicoară) deschid şi încadrează contribuţiile incluse în volum.
Toader Nicoară se concentrează asupra unei perspective istoriografice a analizelor
imaginariilor istorice în România, subliniind nu doar contribuţiile recente, din istoriografia postcomunistă, ci şi rolul unor istorici importanţi cu cariere şi contribuţii
relevante şi înainte şi după 1989, printre care Pompiliu Teodor sau Alexandru Duţu.
De asemenea, este binevenită sublinierea faptului că problematica istoriei imaginariilor istorice în istoriografia din România nu este legată de un singur centru
universitar, ci există adevărate „şcoli” istoriografice atât în Bucureşti, Cluj-Napoca şi
Iaşi, fără a nesocoti pe cele din alte oraşe.
Coordonatorul volumului subliniază obiectivele şi, implicit, limitele, acestui
volum. Aşa cum Sorin Mitu recunoaşte, volumul este construit aproape exclusiv în
jurul şcolii istorice clujene. Motivele acestei opţiuni ţin, conform explicaţiei sale, atât
de opţiuni pragmatice, în directă legătură cu relaţiile profesionale dintre autori, cât şi
de un anumit „fel de a scrie istoria”, specific acestei tradiţii istoriografice. În al doilea
rând lipsa lui Lucian Boia din cadrul acestui proiect este descrisă de Sorin Mitu ca o
adevărată provocare: „O enciclopedie a imaginarului istoric românesc fără Lucian
Boia! Este deja o provocare” (p. 13). Dincolo de motivele de ordin conjunctural,
există o diferenţă generaţională între cei mai mulţi dintre autorii cuprinşi în proiect şi
generaţia pe care Lucian Boia o reprezintă în istoriografie. Tocmai această absenţă a
lui Lucian Boia (a nu se înţelege o absenţă a referinţelor la lucrările lui Lucian Boia –
acestea sunt foarte numeroase) demonstrează importanţa profesorului bucureştean în a
propune un câmp de cercetare, frecventat mai departe, cu rezultate pe măsură, de
istorici din generaţii mai tinere.
Volumul este structurat pornind de la cinci secţiuni. Prima dintre acestea,
Constelaţia originilor, analizează una dintre temele aproape clasice şi tradiţionale ale
istoriografiei româneşti, anume etnogeneza poporului român. Contribuţiile incluse în
a doua secţiune, Constelaţia comunităţilor imaginate, discută diacronic câteva dintre
conceptele legate de construirea în timp a acestor comunităţi imaginate, precum
naţiunea sau corpul social. A treia secţiune propune subteme legate de Constelaţia
identităţii şi alterităţii, incluzând inclusiv capitole despre imaginarul istoric al unor
minorităţi naţionale, precum saşii sau secuii, de multe ori neincluşi în discursul
despre imaginarul istoric în spaţiul românesc. Penultima secţiune, Constelaţia istoriei
şi politicii, are o abordare concentrată asupra unor problematici tradiţionale în
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istoriografia imaginariilor istorice, precum revoluţia sau rolul conducătorului providenţial, în timp ce ultima secţiune, Constelaţia evaziunilor, utilizează o abordare mai
degrabă specifică istoriei culturale, incluzând teme precum călătoria sau peisajul.
Metafora „constelaţiei”, prezentă în fiecare titlul al celor cinci secţiuni, subliniază
abundenţa abordărilor şi a subiectelor subscrise câmpului epistemic al imaginarului
istoric: „Enumerând iniţial alfabetic cei douăzeci de aştri care compun această hartă a
imaginarului istoric în România, am observat că ei se articulează spontan în
constelaţii ample, aglutinate de câmpuri de forţă mai adânci...” (p. 13).
Dincolo de opţiunile metodologice şi stilistice legitime ale fiecărui autor,
într-un proiect colectiv, se poate observa o anumită uniformitate a contribuţiilor
incluse în acest volum. În afară de faptul că reprezintă un merit real al coordonatorului, această uniformitate, inclusiv prin prisma referinţelor din literatura de
specialitate, probează că, pe lângă varietatea abordărilor şi a temelor, cercetările cu
privire la imaginarul istoric prezintă în istoriografia din România un câmp de
cercetare bine definit şi configurat. Această idee poate fi considerată cea mai
importantă concluzie a volumului în ansamblul său, dincolo de concluziile specifice
propuse de fiecare autor în capitolele individuale.
Remarcăm că volumul de faţă nu reprezintă o contribuţie solitară, ci este inclus
într-o serie de cinci volume, fiecare dintre acestea dedicat unui tip de imaginar:
imaginarul literar, patrimonial şi imaginarul lingvistic, imaginarul istoric, imaginarul
religios, respectiv imaginarul şi patrimoniul artistic. Chiar dacă diviziunile clare şi
univoce între tipurile de imaginar pot fi considerate aproape exclusiv opţiuni de
natură disciplinară, este important de subliniat că imaginarul istoric este doar un tip
de imaginar, profund legat de imaginarul lingvistic, cel religios sau cel literar. Din
acest punct vedere, pentru specialiştii interesaţi doar de imaginarul istoric, includerea
acestei problematice într-o serie mai generoasă propune o abordare în care
imaginarul istoric nu este analizat în afara contextului, izolat, ca subiect de analiză cu
graniţe epistemice bine definite, ci, dimpotrivă, ca (sub)diviune a tipurilor mai
generale de imaginar, în raport cu care acesta este mult mai profund legat,
influenţându-se reciproc în modalităţi adesea foarte profunde.
Volumul al treilea din seria dedicată imaginariilor din România, concentrat
asupra imaginarului istoric, reprezintă din mai multe puncte de vedere o contribuţie
necesară şi utilă în cartografierea principalelor direcţii de cercetare actuale din
istoriografia din România referitoare la acest subiect.
Ionuţ-Mircea MARCU

Victor NEUMANN (coordonator), The Banat of Timişoara. A European Melting
Pot, Londra, Scala Arts & Heritage Publishers, 2019, 406p.
O lucrare despre istoria unei regiuni aduce în atenţia publicului detalii care
completează istoria unei ţări, a unei naţiuni. Când este vorba despre un teritoriu aflat
şi geografic şi istoric la întâlnirea mai multor state, demersul ştiinţific este mai
interesant şi mai complex atât datorită surselor foarte diferite, cât mai ales datorită
necesităţii de a reda cu acribie diversitatea evenimentelor şi a punctelor de vedere
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despre acestea. Un astfel de volum este The Banat of Timişoara. A[correct, An]
European Melting Pot coordonat de Victor Neumann. Varianta în limba engleză,
publicată la editura Scala, în 2019, este o variantă îmbunătăţită a Istoriei Banatului
apărută la Editura Academiei în 2018. Studiile dedicate diverselor aspecte ale istoriei
Banatului aparţin mai multor autori din România, Serbia şi Ungaria, specialişti în
domeniul istoriei, ai istoriei artelor şi arhitecturii, pedagogi.
Toate articolele ilustrează ideea diversităţii cultural-lingvistice a Banatului
care fac din această regiune un model de cooperare şi de împărtăşire a unor valori
europene moderne. De aceea, volumul surprinde exclusiv istoria regiunii de după
anul 1718 când Banatul devine parte a Imperiului Habsburgic. Sunt scoase în
evidenţă acele politici oficiale, respectiv curente ideologice care au apropiat Banatul
de Europa modernă, id est dezvoltarea unei mentalităţi şi a unui mod de viaţă care a
presupus conlucrarea mai multor comunităţi lingvistico-culturale, având drept
consecinţă crearea unei identităţi locale, bănăţene.
Atât în prefaţa scrisă de academicianul Răzvan Theodorescu, cât şi în primul
studiu semnat de Victor Neumann este subliniat statutul Banatului ca liant între două
lumi, cea a Europei ortodoxiei bizantine şi cea a Europei occidentale catolice, un
spaţiu al convergenţelor şi al influenţelor reciproce. Dar, aşa cum menţionează
coordonatorul volumului, „This is not about mapping the community linguistic and
religious cultures in the Banat of Timisoara, but about events and facts, administrative, economic and legislative cultures, and individual consciences.” Studiul lui
Victor Neumann (Timişoara under the Sign of Prince Eugen of Savoy, The
Enlightement and the Policies of Habsburg Empire, Iosephism and Iosephinism) şi
respectiv al lui Laszlo Marianucz (Administration, Colonization and Culture, The
political Strategies of the House of Habsburg in the Second Half of the Eighteenth
Century) dezvoltă problema integrării Banatului în Imperiul Habsburgic. Poziţia
geografică şi potenţialul economic au făcut din această regiune spaţiul punerii în
practică a unor idei social-politice existente în Epoca Luminilor. Coloniştii svabi,
francezi, italieni, cehi, slovaci, bulgari s-au stabilit într-o regiune bogată, neexploatată economic la nivel optim. Au fost necesare amenajări teritoriale şi organizarea
activităţii economico-sociale pe baze moderne, dar şi politici de încurajare a învăţământului pentru toate grupurile cultural-lingvistice, respectiv o toleranţă religioasă
care a permis manifestarea ortodocşilor alături de catolici, respectiv de evrei.
Personalităţi politico-militare precum împăraţii Iosef al II-lea şi Maria Tereza sau
prinţul Eugen de Savoia şi-au pus amprenta asupra evoluţiei regiunii.
Un număr de articole este dedicat arhitecturii şi artelor viziuale care definesc
Banatul. Arhitectura urbană este prezentată de Gabriel Szekely (The Arhitecture of
Royal Free Cities of Timisoara and Arad), în timp ce Teodor Octavian Gheorghiu are
în vedere arhitectura rurală (The Rural Habitat and the Habsburg Administration).
Influenţa barocă asupra arhitecturii şi artelor vizuale este surprinsă în detaliu de
studiul Mihaelei Vlăsceanu (Regional Characteristics of Baroque Art in the Banat),
iar Adrian Negru oferă o imagine detaliată a atelierelor de pictură locală, ortodoxă
(Painting Workshops). Mişcările ideologice din imperiu îşi au ecoul în zonele periferice precum Banatul. Intrarea sub stăpânire habsburgică a însemnat şi o redesenare
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a arhitecturii urbane şi rurale. Planul urbanistic al principalelor localităţi a fost
conturat în secolul al XVIII-lea. Arhitectura barocă va fi un model nu doar pentru
bisericile catolice, ci şi pentru cele ortodoxe, Barocul devenind un purtător de cuvânt
al ideologiei iluministe: „In the Banat, the Baroque as a totality of forms, became an
efficient instrument of multiplying Central European cultural and civilisational
values”.
Ideologia iluministă acorda o mare importanţă dezvoltării învăţământului. Aron
Kovacs, respectiv Grozdanka Gojkov prezintă evoluţia instituţiilor şcolare de-a
lungul secolelor XVIII-XIX. Sunt prezentări detaliate, bine documentate, ale tipurilor
de instituţii educative de pe teritoriul bănăţean şi ale politicilor educative promovate
de autorităţile imperiale.
Istoria secolului al XIX-lea este marcată de revoluţia de la 1848 a cărei
complexitate în regiunea Banatului este prezentată în studiul lui Miodrag Milin (The
Revolutionary Movements of 1848). Melting Pot-ul bănăţean face ca evenimentele
majore să poată fi relatate din diferite perspective, sarcina cercetătorului fiind să
discearnă între fapte şi interpretări sau distorsionări ale adevărului. Demers cu atât
mai dificil dacă ne raportăm la perioade istorice complete precum sfârşitul Primului
Război Mondial când Banatul a reprezentat un subiect principal la negocierile
Conferinţei de pace de la Paris în ceea ce privea noul stat român. Vasile Dudaş şi
Slobodan Bjelica abordează din două perspective, română, respectiv sârbă, problema
împărţirii Banatului istoric între cele două ţări vecine. Cele două articole descriu fără
parti-pris situaţiile ambigue şi dificile de la sfârşitul conflagraţiei mondiale,
interesele diferite ale actanţilor din regiune, modul în care spaţiul istoric a ajuns să
fie împărţit între cele trei state vecine.
Ultimele patru studii acoperă cei o sută de ani de la unirea Banatului cu
România. Victor Neumann subliniază dezvoltarea regiunii în perioada interbelică,
perioadă în care multiculturalitatea a fost benefică dezvoltării economice şi culturale.
Diversitatea cultural-lingvistivă, tradiţia toleranţei şi a conclucrării nu au exclus în
perioada celui de-al doilea război mondial existenţa unor mişcări de extremă dreapta,
antisemitismul şi ideologia fascistă găsindu-şi ecou şi printre locuitorii Banatului.
Studiul dedicat perioadei comuniste scoate în evidenţă mai ales personalităţi şi
grupări care au luat atitudine contra sistemului, care au încercat să perpetueze o
mentalitate deschisă, modernă, civilizată. Revoluţia de la 1989 a fost posibilă şi
datorită acestui spirit civic al oraşului Timişoara care a reuşit să păstreze un set de
valori specifice unei lumi moderne.
The Banat of Timişoara. A European Melting Pot nu este istoria unor
evenimente eroice, a acţiunilor politice, a eroilor militari, respectiv a oamenilor de
stat. Este o istorie a oamenilor, a preocupărilor lor şi a ideilor care le-au influenţat
viaţa. Nu este o lucrare de tip „Totul despre...”, ci este o lucrare care încearcă să
redea complexitatea unei regiuni şi deschide drumurile unor cercetări şi discuţii
ulterioare. Căci, aşa cum spunea Marc Bloch, „spectacolul activităţilor umane, care
formează obiectul istoriei, este făcut pentru a seduce imaginaţia oamenilor”.
Iuliana GALEŞ
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Mihai MAXIM, Adrian GHEORGHE, Brăila în primul registru otoman de
recensământ cunoscut (1570), ediţie critică şi traducere în limba română a
secţiunii Brăila din registrul BOA TTd 483, cu o introducere de Adrian Gheorghe
şi Albert Weber, Muzeul Brăilei „Carol I”, Brăila, Editura Istros, 2018, 325 p.
Moartea tragică, după o grea suferinţă, în august 2017, a prof. univ. dr. Mihai
Maxim, originar din comuna Vorniceni, jud. Botoşani, cel mai mare osmanist român
al deceniilor sfârşitului secolului XX şi începutului secolului XXI, l-a împiedicat pe
harnicul şi neobositul cercetător al arhivelor otomane din Turcia să finalizeze
traducerea, interpretarea şi editarea Registrului otoman de recensământ al Brăilei
(târgul şi împrejurimile) din 1570. Un fost student de la Bucureşti al regretatului
osmanist, acum universitar la München (Germania), Adrian Gheorghe, a finalizat
manuscrisul şi a publicat, cu ajutorul d-lui director al Muzeului Brăilei „Carol I”,
prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, volumul
semnalat în titlu.
Cartea cuprinde partea introductivă Prezentarea registrului (pp. 11-20),
Metoda editorială (pp. 21-24), Scurtă contextualizare (pp. 25-30), Text, facsimile şi
traducere (pp. 31-317), Comentariu istoriografic (pp. 318-320), Glosar de termeni
otomani (pp. 321-325). Metoda ştiinţifică de editare a impus tipărirea fotocopiei
paginii originale a documentului, transliteraţia cu alfabet latin, traducerea în limba
română, aparat critic, comentariu istoriografic.
Cetatea Brăilei (Ibrā’il) şi zona rurală învecinată au devenit teritoriu otoman în
perioada 1538-1541, la o dată încă necunoscută, între expediţiile militare sultanale
din Ţara Moldovei şi Ungaria centrală, formarea paşalık-ului Budei şi a Principatului
Transilvaniei, aflat sub protecţie tributară otomană. Strategic cap de pod otoman pe
teritoriu românesc, pe malul stâng al Dunării inferioare, de unde se putea interveni
militar rapid în cele trei state feudale româneşti, kazā-ua Brăilei era formată din
târgul şi cetatea Brăilei şi din 6 sate răsfirate în Câmpia Brăilei, până aproape de
râurile Călmăţui la sud, Buzău la NV, Siretul inferior la nord. De la sud la nord, în
sensul înaintării otomane, satele kazā-lei au fost: Zărneşti, Tufeşti, Făşăngea,
Gropeni, Baldovineşti şi Vădeni.
Populaţia târgului Brăila era formată din locuitori musulmani, creştini
ortodocşi români, maghiari, ţigani. Astfel, musulmanii brăileni civili locuiau în 4
„cartiere”, grupate în jurul a 3 mescid-uri (mică moschee fără minaret, turn de unde
se chemau musulmanii la slujba religioasă) şi a unei cami’-i (moschee cu minaret), la
care se adăugau apărătorii militari ai cetăţii Brăilei. În total, au fost recenzate /
recenzaţi: 116 gospădării musulmane, una fermă (çiftlik), 23 holtei (burlaci), 3 imām-i
(„preot” musulman), un muhassıl (perceptor de impozite), un spahiu (cavalerist), un
dizdār (comandantul cetăţii), 55 „oameni ai cetăţii”, 11 fii ai „oamenilor cetăţii”,
3 müezzin-i (persoana care chema, din minaret, musulmanii la rugăciune) – (dintre
care unul pentru apărătorii cetăţii, iar doi pentru civilii musulmani ai localităţii).
Precizând că, în Evul Mediu, unei gospodării, musulmane sau creştine, i se asociază
în medie 5 persoane: 2 părinţi şi 3 copii, rezultă un total de 679 persoane.
Creştinii români din târgul Brăila erau aşezaţi în 23 de „cartiere” sau zone,
după numele preotului ortodox care-i păstorea. Au fost însumate 1.055 gospodării
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creştine, 132 holtei, 18 văduve. La gospodăriile şi populaţia creştină se adaugă: 6
gospodării maghiare şi un holtei, 62 gospodării ţigăneşti, 9 holtei şi 2 „bătrâni
nebuni”. Astfel, totalul general al gospodăriilor şi populaţiei creştine a fost compus
din: 1.123 gospodării, 142 holtei, 18 văduve şi 2 „bătrâni nebuni”, adică 5.777
persoane. Totalul general al gospodăriilor şi locuitorilor târgului şi cetăţii Brăila a
fost format, conform registrului de recensământ, din: 1.239 gospodării, una fermă
(çiftlik), 165 holtei, 12 văduve, 2 „bătrâni nebuni”, 3 imām-i, un muhassıl, un spahiu,
un dizdār, 55 „oameni ai cetăţii”, 11 fii ai „oamenilor cetăţii”, 3 müezzin-i. Rezultă
un total de 6.456 persoane.
Veniturile din taxe şi impozite, împreună cu salariye (taxă pentru armata,
garnizoanele, cetăţile, comandanţii militari otomani) au fost de 424.546 aspri
(monedă otomană de argint), adică de 7.195 galbeni (- sultanî, monedă otomană de
aur), la un curs de 1 galben la 59 / 60 aspri. În cele şase sate creştine româneşti ale
kazā-lei Ibrā’il au fost recenzate 462 gospodării cu 2.310 locuitori, 120 holtei, 3
văduve şi un invalid, în total 2.434 persoane, cu venituri şi salariye de 151.814 aspri,
adică 2.573 galbeni.
La nivelul kazā-lei Ibrā’il au fost înregistrate 5.777 persoane creştine (români,
maghiari, ţigani) în târgul Brăilei, şi 2.434 în zona rurală, cu un total de 8.211
locuitori, plus 679 musulmani, adică 8.890 suflete. Veniturile şi salariye au fost de
576.360 aspri, adică aprox. 9.767 galbeni. Taxele şi impozitele, enumerate şi calculate
cu precizie în registrul de recensământ din 1570, erau plătite de producătorii agricoli
creştini, iar unele dintre impunerile financiare şi de către musulmani, pentru: struguri,
produse nefermentate, dar şi pentru acte funciare, mori de apă, amenzi penale etc.
Opt mori plutitoare împărăteşti pentru cereale, acţionate de puterea apei Dunării
prin cupele lor din lemn, poziţionate cu ancore puternice, arendate voievozilor Ţării
Româneşti, erau în ruină, nefuncţionale şi neproductive în 1570.
Kānūn-ul sau legea, nedatată, dar din ultimele trei decenii ale secolului XVI,
referitoare la „necredincioşii” (creştinii) din localitatea şi kazā-ua Brăilei, emisă fie
după recensământul din 1570, fie după cel din 1597-1598, oferă informaţii interesante despre evoluţia structurală şi cantitativă a taxelor şi impozitelor plătite de
români, maghiari, ţigani. Până la emiterea kānūn-ului sau legii Brăilei, în funcţie de
datarea acesteia, au fost efectuate două sau trei recensăminte ale populaţiei târgului
şi kazā-lei amintite, primul în 1540 - 1542, imediat după formarea şi organizarea
capului de pod otoman la nordul Dunării inferioare, următorul în 1570, al treilea în
1597-1598, de la ultimele două existând registre detaliate, descoperite în arhivele din
Istanbul, introduse şi valorificate ştiinţific în circuitul istoriografic. Registrul de
recensământ din 1540-1542, cu o mare valoare istorică, un potenţial exemplu de
început pentru organizarea financiară-socială-demografică a capurilor de pod
otomane pe pământ românesc, nu a fost încă descoperit în imensele arhive otomane.
Recensămintele amintite erau rezultatele concrete ale metodelor otomane de cucerire
şi organizare a unui nou teritoriu creştin, aşa cum le-a sintetizat, cu aproape şapte
decenii în urmă, regretatul „decan” al osmanisticii mondiale, prof. Halîl Inalçık1,
fostul mentor şi conducător de doctorat al osmanistului prof. Mihai Maxim.
1

Inalçık (1954): 103-129; Inalçık (1991): 263: 21-25; 264: 17-21.

309

Astfel, kānūn-ul sau legea Brăilei din 1570/1597-1598 reaminteşte şi
reconfirmă obligaţiile, taxele şi impozitele, de diferite categorii şi valori, enumerate
şi fixate în recensământul din 1570, plătite sau/şi efectuate de „necredincioşi”, ori
prestaţiile în muncă ale musulmanilor brăileni, în schimbul scutirii de taxe şi
impozite ordinare şi extraordinare.
Recensământul otoman al kazā-lei Ibrā’il din 1570 oferă informaţii de ordin
antroponimic şi genealogic referitoare la contribuabilii musulmani şi „necredincioşi”:
români, maghiari, ţigani. Formula stereotipă, „X, fiul lui Y”, oferă informaţii
referitoare la două generaţii de membri ai aceleiaşi familii, aproape în totalitate
bărbaţi. După publicarea în ediţie critică a Recensământului kazā-lei Ibrā’il din
1597-1598, vor exista repere antroponimice, genealogice şi elemente de comparaţie –
continuitate pentru 3-4 generaţii, în definiţia socială – temporală medievală a
noţiunii, putându-se astfel să se realizeze linii genealogice locale, din a II-a jumătate
a secolului XVI, musulmane şi creştine (româneşti, maghiare, ţigăneşti).
Volumul ar fi trebuit completat cu un rezumat într-o limbă europeană de
circulaţie internaţională, cu un indice antroponimic, toponimic, hidronimic, tematic,
pentru o mai uşoară şi rapidă utilizare istoriografică, cu o hartă a kazā-lei Ibrā’il,
acestea şi în perspectiva valorificării tematice informaţionale a cărţii (registrului de
recensământ). De asemenea, o ultimă şi foarte atentă corectare pentru „bun de tipar”
ar fi eliminat tacit unele greşeli de tehnoredactare, de transliterare sau de traducere
riguroasă a termenilor sau expresiilor specifice financiare, demografice, toponimice,
instituţionale etc.
În concluzie, Registrul de recensământ din 1570 este un izvor istoric cu
importante informaţii financiare – instituţionale, demografice – genealogice, antroponimice – toponimice – hidronimice, tehnice etc. etc. Tematica cărţii este obligatorie
pentru actualizarea conceptuală, demografică şi informaţională a istoriei Brăilei, târg,
cetate şi hinterland subsecvent. De asemenea, are acelaşi statut şi importanţă pentru
istoria raialelor otomane pe pământ românesc, în particular, pentru istoria relaţiilor
complexe româno-otomane în Evul Mediu (secolele XV-XIX), în general. Nu în cele
din urmă, completează informaţional – interpretativ volumele sintezei otomane a
autorului, opera vieţii sale: Mihai Maxim, O istorie a relaţiilor româno-otomane, cu
documente noi din arhivele turceşti, vol. I, Perioada clasică (1400-1600), Brăila,
Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2012, 606 p.; vol. II, De la Mihai Viteazul la
Fanarioţi (1601-1711/1716), Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2013, 569 p.;
Noi documente turceşti privind Ţările Române şi Înalta Poartă (1526-1602), Brăila,
Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2008, 341 p.; Brăila otomană. Materiale noi din
arhivele turceşti. Registre de recensământ din secolul XVI, Brăila, Editura Istros a
Muzeului Brăilei, 2013, 356 p.
Referinţe
Inalçık, Halîl (1954), ‘Ottoman Methods of Conquest’, Studia Islamica, II, Paris, pp. 103129.
Inalçık, Halîl (1991), ‘Osmanlı Fetih Metodları’, Yeni Forum, çeviren: Tahir Sünbül, Sayı: 263,
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Radu Mârza, Călători români privind pe fereastra trenului. O încercare de istorie
culturală (1830-1930), cuvânt înainte de Ovidiu Ghitta, Iaşi, Polirom, 2020, 216
p. + 8 p. (ilustraţii).
Lucrarea profesorului Radu Mârza aduce o contribuţie originală istoriei
călătoriilor feroviare întreprinse de români în „primul secol de istorie feroviară”
(1830-1930). Autorul, cadru didactic al Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj, valorifică pasiunea sa pentru călătorii într-o cercetare
care, dedicată punctual trenului, oferă o dezbatere privind beneficiile progresului
tehnic. „În tren, călătorul nu mai trece prin natură, ci o traversează, fără a intra în
contact intim cu ea” (p. 24).
Lucrarea grupează în trei perioade („I. Primii călători români cu trenul”,
„II. Belle Époque”, „III. Perioada interbelică”) autori români care au oferit relatări
privind călătoriile lor cu trenul.
La primii călători români cu trenul găsim „un entuziasm necondiţionat” faţă de
avantajele acestui mijloc de transport (p. 114). Petrache Poenaru (1799-1875), care a
călătorit cu trenul în 1831 pe linia Manchester-Liverpool, la un an de la inaugurarea
primei căi ferate deschisă publicului de pe teritoriul britanic, fiind „probabil primul
român care călătoreşte cu trenul” (p. 42), observă în relatarea sa (încredinţată în
scrisori) „marile avantaje pe care le aduce calea ferată: viteza [...] şi comoditatea
deplasării” (p. 43). Ion Codru Drăguşanu (1818-1884), originar din Transilvania, a
călătorit cu trenul în Occident şi a înţeles avantajele introducerii căii ferate în
ţinuturile sale natale. Un alt autor ardelean, George Bariţ (1812-1893), a fost un
promotor al extinderii căii ferate din Ungaria spre Transilvania. Cam în aceeaşi
vreme, Ion Ghica (1816-1897) susţine, în 1848, ideea dezvoltării căii ferate în Ţara
Românească şi Moldova. Plăcerea de a călători şi a observa peisajul (tema explicită a
cărţii) o găsim la Nicolae Filimon (1819-1865), ale cărui obiceiuri de călătorie îl fac
pe autor să-l considere „primul turist român” (p. 90).
Între autorii din „La Belle Époque”, A.D. Xenopol (1847-1920), Iosif Vulcan
(1841-1907) şi Nicolae Iorga (1871-1940), şi cei din interbelic, Mihail Sadoveanu
(1880-1961), Liviu Rebreanu (1885-1944) şi Demostene Botez (1893-1973), apar
„voci care privesc critic intervenţia omului în peisajul natural” (p. 114). Unii dintre ei
– astfel de observaţii găsim la Xenopol şi Sadoveanu – constată că admirarea
peisajului din tren este îngreunată din cauza vitezei de deplasare. Majoritatea
autorilor ne oferă relatări despre călătoriile cu trenul desfăşurate în Occident. O
valenţă naţională ne este dată de pasionaţii călătoriilor în spaţiul românesc – precum
Iorga – care participă la „procesul de luare în stăpânire a propriei reprezentări
geografice” (p. 35). Pe lângă spaţiul acordat punctual autorilor călători apar câteva
subiecte tratate unitar, precum folosirea ghidului turistic sau dezbaterea privind
influenţa căii ferate asupra peisajul natural.
Lucrarea suplineşte un gol sesizat de autor: „în istoriografia şi istoria literară
românească nu există cercetări monografice care să urmărească călătoria feroviară
din perspectivă culturală” (p. 36). Abordarea autorului, încadrându-se istoriei
culturală, are câteva limite. Analizând relatările unor autori români privind călătoriile
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lor cu trenul, lucrarea suferă, cred, de pe seama faptului că, deşi autorii aleşi sunt
reprezentantivi pentru cultura română (p. 15), majoritatea descriu călătorii desfăşurate în afara spaţiului românesc. Lipseşte, de exemplu, relatarea primei călătorii cu
trenul desfăşurate pe teritoriul Vechiului Regat, pe linia Bucureşti-Giurgiu, în anul
1869, de un călător care nu era originar din spaţiul românesc (ci provenea dintr-un
stat care îşi dezvoltase deja calea ferată), dar era domnitorul statului român,
principele Carol I1.
Conţinând 16 ilustraţii cu cărţi poştale ilustrând gări şi căi ferate (o parte
provenind din colecţia autorului) şi un indice, lucrarea deschide un drum pentru
viitoare cercetări în domeniul istoriei feroviare privite din perspectivă culturală.
Subiectul căii ferate este unul actual în spaţiul românesc, remarcându-se îndeosebi
neajunsurile de astăzi ale călătoriilor cu trenul pe care autorul reuşeşte să le evite cu
eleganţă, cu excepţia unor pertinente răbufniri2. În dezbaterea despre progresul tehnic
şi despre influenţa asupra peisajului, lucrarea profesorului Radu Mârza ne aminteşte
că, oameni fiind, suntem parte a lumii pe care o putem observa. Conectaţi mai mult
ca niciodată, nu trebuie să uităm că, pe lângă un ritm al vieţii tot mai accelerat,
privirea pe fereastra trenului poate fi însoţită şi de interacţiunea cu vecinii de
compartiment.
Tudor VIŞAN-MIU

Viorica STAN, Relaţia stat-biserică în Republica Populară Română (1947-1965),
Cluj-Napoca, Argonaut, 2020, 282 p.
Viorica Stan este profesor gradul I de religie şi istoria religiilor, licenţiată a
Facultăţii de Litere şi Teologie a Universităţii Ovidius din Constanţa, absolvind şi un
master în Antropologie şi Istorie europeană la Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice
din cadrul aceleiaşi universităţi. În trecut a ocupat funcţia de inspector şcolar pentru
disciplina religie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, iar din anul
2012 este membru în Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional.
Lucrarea „Relaţia stat- biserică în Republica Populară Română (1947-1965).
Repere antropologico-religioase în sistemul politic totalitar” a apărut în anul 2020,
la editura Argonaut din Cluj-Napoca. La o primă vedere crezi că ai de-a face cu o
lucrare de analiză, detaliată, în care vor fi prezentate pe larg evenimentele care au
marcat viaţa bisericească în perioada regimului Gheorghe Gheorghiu-Dej, însă la
deschiderea cărţii ai parte de o surpriză. Jumătate de lucrare adună un număr de 47 de
documente, numerotate de la Anexa 1 la Anexa 47, acestea fiind, de fapt, completări
la cele 115 pagini de text.
Lucrarea de faţă este împărţită în patru capitole, la rândul lor structurate în mai
multe subcapitole.
1

Relatarea, în MRC 1995(ed. a 2-a), I: 303, 304, însemnare din 26 august/7 septembrie 1869.
De exemplu, când – pe marginea descrierilor lui Sadoveanu – remarcă: „[...] multe dintre semnele de
civilizaţie pe care călătorul de la 1927 le-a surprins la Amsterdam lipsesc în România anului 2020, unde
trenurile continuă să plece din gări cu uşile deschise [s.n.]...”.
2

312

În cel dintâi, intitulat „Repere istoriografice şi noi perspective” se aduc la
cunoştinţa cititorului o serie numeroasă de scrieri, cărţi, volume şi biografii publicate
până acum (de exemplu biografia vieţii patriarhului Justinian Marina realizată de
George Stan1). Unui cititor de rând, nefamiliarizat cu lucrările istorice şi teologice,
aceste nume sau lucrări se poate să îi fie necunoscute. Un asemenea lucru se poate
întâmpla chiar şi în cazul unui istoric care s-a preocupat doar de studiul istoriei, fără
a se apleca asupra scrierilor teologice. Nu acelaşi lucru se întâmplă în cazul unui
cercetător care s-a ocupat atât cu studiul istoriei, cât şi al teologiei. Viorica Stan este
un astfel de cercetător. Autoarei îi vine mult mai uşor să prezinte îmbinările şi
relaţiile de-a lungul timpului între factorul istoric şi factorul teologic deoarece a avut
atât aplecări spre cercetarea istorică, cât şi spre cercetarea teologică, iar din
îmbinarea celor doi factori nu putea ieşi decât o lucrare bine documentată.
Un istoric trebuie însă să cunoască, relaţia dintre noul regim comunist,
instaurat în România, şi Biserica Ortodoxă Română. Biserica a fost dată la o parte şi
mulţi lideri ai săi au ajuns în închisori. Cei care au îmbrăţişat comunismul sau cei
care l-au sprijinit în unele momente (este cazul patriarhului Justinian Marina, cel care
l-a adăpostit pe Gheorghe Gheorghiu-Dej când acesta a evadat din închisoarea din
Târgu Jiu) au avut însă de câştigat, intrând în istorie odată cu numirea lor în funcţii
importante. Chiar dacă faptele acestea sunt cunoscute de către istorici sau cititorii de
istorie, ce au făcut cei ajutaţi de regim, odată ce au fost numiţi în funcţiile de
conducere ale bisericii, nu poate fi cunoscut decât dacă citeşti lucrări teologice sau de
istorie a religiilor. Autoarea tocmai acest lucru încearcă şi reuşeşte să-l facă, să ajute
cititorul neiniţiat să afle date şi informaţii citind istoria bisericii noastre. Sunt
menţionate astfel lucrări cuprinzătoare de istorie a religiei ortodoxe române, precum
cele ale lui Ioan Dură, Mircea Păcurariu, Cristian Vasile (vezi Referinţe) şi multe
altele.
Primul capitol este aşadar consacrat cunoaşterii istoriografice, autoarea reuşind
cu succes poziţionarea istoriografică a cercetării sale. De apreciat, aşa cum spune şi
Viorica Stan, că toate lucrările dedicate istoriei Bisericii Ortodoxe Române au apărut
după căderea regimului regimului comunist, cenzura nepermiţând apariţia unora de
acest tip înainte de 1989, cu excepţia, desigur, a celor care premăreau regimul,
partidul şi rolul acestuia în societate. În cazul Bisericii Ortodoxe însă nu prea se
poate vorbi de preamărire a partidului, întrucât acesta, mai ales în perioada când era
condus de stalinistul Gheorghe Gheorghiu-Dej, nu a făcut decât să suprime instituţia
bisericească, să elimine preoţii şi să transforme credinţa într-un instrument care să
ajute la încetăţenirea comunismului în România. În anii ’50, Biserica a devenit o cale
prin care ideile politice au fost propovăduite poporului, iar în cazul Diasporei a
apărut chiar un birou în Serviciul I al Direcţiei Informaţii Externe (D.I.E) prin care
Biserica Ortodoxă, prin mijlocirea lăcaşelor de cult din străinătate, făcea propagandă
favorabilă regimului comunist de la Bucureşti2.
Relaţia dintre statul comunist român şi Biserica Ortodoxă Română trebuie
văzută din mai multe direcţii. O direcţie ar fi aceea că Biserica, oricât de opozantă ar
1
2

Stan, 2005.
Banu 2016 :56.
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fi regimului şi statului, are nevoie de susţinerea lor pentru a supravieţui. Biserica are
nevoie în primul rând de resurse băneşti şi ajutoare pentru a se întreţine, pentru a
întreţine clerul bisericesc, toate activităţile monahale şi toate lăcaşurile de cult, care
în România acelor vremuri nu erau deloc puţine. La rândul său, statul comunist român
avea nevoie de Biserică, deoarece aceasta era printre puţinele instituţii din acele
timpuri care mai prezenta credibilitate în rândul populaţiei. Aşadar Biserica, folosită
într-un anume fel, putea reprezenta un instrument de control şi îndoctrinare asupra
populaţiei. Existau însă şi piedici. Nu doar înaltul cler, dar nici mediul monahal nu
agrea doctrina comunistă şi nici regimul instaurat în România după anul 1945. Aşa
cum s-a procedat în alte instituţii, ca în cazul armatei de exemplu, s-a trecut la
înlocuirea acestuia cu preoţi oportunişti, loiali dogmei socialiste şi care împărtăşeau
ideile noilor veniţi la conducerea ţării. Aşa va ajunge la conducerea BOR preotul
Justinian Marina, prin directa intervenţie a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.
Capitolul II al lucrării Vioricăi Stan se apleacă asupra regimului cultelor în
cadrul statului totalitar. Este prezentat destinul tragic al Bisericii Greco-Catolice
(desfiinţată prin Decretul nr. 358/ 2 decembrie 1948) şi arestarea tuturor episcopilor
greco-catolici, reducerea episcopiilor catolice la un număr modic (doar două) şi
schimbările din cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Nu sunt uitate procesele –
spectacol ale episcopilor ortodocşi Lazăr Triteanu (episcop al Romanului), Cosma
Petrovici (episcopul Dunării de Jos) şi Irineu Mihălcescu (mitropolitul Moldovei),
pretextul pentru înlăturarea din funcţii fiind acela că nu le puteau ocupa atât timp cât
aveau handicapuri fizice sau de altă natură.
Statul a creat o falie între clerul superior şi cel inferior, urmărind dezbinarea în
sistemul ierarhic clerical, cel inferior putând ocupa, dacă preoţii se înscriau în diverse
structuri comuniste, funcţii specifice clerului superior. Astfel, preoţii se alătură altor
categorii sociale care, dacă se înscriau în Partidul Comunist Român (Muncitoresc
Român între 1948-1965), obţineau posturi de conducere sau funcţii mai mari.
În aceiaşi ordine de idei autoarea constată că acele procese instrumentate în
rândul conducerii Bisericii Ortodoxe Române se aseamănă cu cele de la vârful scenei
politice româneşti, când mai mulţi pretendenţi la „tronul” lui Gheorghiu-Dej au fost
epuraţi în acelaţi mod. Viorica Stan ne arată felul cum preoţii români căzuţi în
dizgraţia conducerii politice au fost acuzaţi de toate relele posibile, inclusiv de eşecul
colectivizării în unele zone, catalogaţi „chiaburi” şi „duşmani ai poporului”. În locul
acestora, care de cele mai multe ori ajungeau în închisorile comuniste, erau
promovaţi susţinătorii regimului comunist.
Revenind la capitolul II, acesta se poate caracteriza printr-un singur cuvântcheie: reprimare. A doua sa parte, intitulată „Regimul cultelor în cadrul statului
totalitar. «Cine nu este cu noi, este împotriva noastră»” ne arată cum reprimarea a
devenit „legitimă” odată cu constituţiile din 1948 şi 1952, nu a îngrădit libertatea
religioasă, oferea cultelelor doar dreptul de a se desfăşura numai în interiorul
lăcaşelor de cult. Mai departe aflăm care erau în 1952 cultele religioase şi câte
funcţionau atunci.
Capitolul III se intitulează „Autoritatea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române
şi puterea politică” şi ar trebui să prezinte felul cum patriarhul Nicodim conducea
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Biserica Ortodoxă Română, activitatea urmaşului acestuia, patriarhul Justinian
Marina şi prima canonizare din anul 1955. Deşi primul subcapitol se numeşte
„Generalităţi. Nicodim – un patriarh incomod” şi ne aşteptam ca perioada până la
moartea acestuia să fie cât de cât analizată, autoarea nu îi dedică decât o frază, toate
precizările despre Nicodim încheindu-se cu câteva cuvinte care i-ar aparţine, rostite
imediat după aflarea veştii despre abdicarea Regelui Mihai: „Dacă el (Regele Mihai)
a plecat, eu nu mai am nici un rost”. Nicodim a decedat la 27 februarie 19483. În
acest subcapitol găsim însă organizarea foarte detaliată a BOR din anul 1945.
Nu aceleaşi lucruri se pot spune despre subcapitolul următor, dedicat lui
Justinian Marina, urmaşul lui Nicodim la conducerea BOR. Deşi este prezentat ca un
rebel faţă de conducerea comunistă, făcând câteva gesturi considerate ofensatoare
(precum numirea lui Antim Nica în funcţia de vicar patriarhal) şi că nu a dat
întotdeauna curs intenţiilor autorităţilor politice de la Bucureşti, Justinian Marina a
fost unul dintre cei mai fervenţi şi înflăcăraţi susţinători ai comuniştilor şi ai ideilor
lor, pe lângă faptul că a fost un apropiat colaborator al fostei Securităţi4. Autoarea nu
ascunde acest lucru şi pe parcursul textului aduce mai multe citate care îi aparţin
patriarhului şi prin care acesta recunoaşte autoritatea statului faţă de BOR.
În acelaşi subcapitol găsim organizarea BOR din anul 1949 şi fotocopii după
mai multe documente din arhive care prezintă aspecte din viaţa şi activitatea înaltului
cler bisericesc. De altfel, în carte se găsesc foarte multe fotografii după documente
din arhive, multe dintre ele aduse în premieră la cunoştinţa cititorului, ceea ce aduce
un plus de valoare lucrării.
Ultimul capitol este dedicat imaginii slujitorilor şi a credincioşilor ortodocşi
prin prisma Corpului de împuterniciţi din cadrul Ministerului Cultelor. Aceştia erau,
în realitate, securişti infiltraţi în rândurile Bisericii, printre preoţi şi în instituţiile
bisericeşti şi constituia totodată un instrument, după model sovietic, de presiune şi
control din partea statului asupra Bisericii.
Cum am arătat, jumătate de carte înseamnă anexe, care, de fapt, sunt
documente scoase la lumină şi publicate de Viorica Stan. Acestea nu trebuie citite
separat de text, autoarea având grijă să facă trimitere la document, acolo unde este
cazul. Documentele sunt de fapt note, referate, adrese şi informări asupra activităţii
bisericeşti, a preoţilor şi a înaltului cler.
Bibliografia este una destul de bogată, autoarea folosind izvoare inedite
(diverse fonduri arhivistice) şi izvoare edite (colecţii de documente, memorii, jurnale,
lucrări generale şi speciale). De asemenea, notele de subsol sunt foarte bogate în
informaţii şi îţi oferă un real ajutor în înţelegerea textului citit.
În privinţa felului cum este scrisă lucrarea, acesta se dovedeşte a fi uşor de
parcurs şi de înţeles, Viorica Stan evitând intrarea în analize amănunţite, plictisitoare
3

*** PNM, 2019: 5.
Medeea Stan, Justinian Marina, trimisul lui Dej în fruntea BOR. „Patriarhului i se reproşează că n-a
fost un erou”, https://adevarul.ro/cultura/istorie/analizA-justinian-marina-trimisul-dej-fruntea-borpatriarhului-i-reproseaza-n-a-fost-erou-1_5faeac585163ec4271d1b91a/index.html (accesat la 23
ianuarie 2021).
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şi greu de urmărit. De asemenea, sunt evitaţi acei termeni dogmatici, bisericeşti, pe
care multă lume nu îi cunoaşte sau nu îi înţelege.
Ar fi fost necesară şi o comparaţie între relaţia stat-biserică în Republica
Populară Română şi relaţia stat-biserică din alte ţări asemănătoare în aceeaşi
perioadă, însă probabil aceasta va fi un subiect al altei lucrări aparţinând aceleiaşi
autoare.
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Florin PASCARU

Vlad PAŞCA-OPRIŞIU, „Cincinalu-n patru ani şi jumătate” (1971-1975).
Nicolae Ceauşescu şi economia României socialiste, de la tentaţii tehnocratice la
primatul politicului, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2020, 261 p.
Volumul de faţă reprezintă rezultatul cercetărilor întreprinse de Vlad PaşcaOprişiu în perioada studiilor doctorale, desfăşurate în cadrul Şcolii Doctorale de
Istorie a Universităţii din Bucureşti. Reconstituirea unui plan cincinal comunist
presupune atât o viziune holistică asupra societăţii, cât şi cunoştinţe în domenii
teoretice complexe cum ar fi, spre exemplu, macroeconomia.
Motivaţia cercetării rezidă în dorinţa de a „demasca sofismele şi argumentele
morale”, raţionamente mult mai prezente în dezbaterea din spaţiul public românesc
despre economia naţională în perioada regimului comunist, în detrimentul argumentelor „ştiinţifice, cantitative sau cliometrice”. Astfel de demersuri istoriografice
reprezintă, după cum apreciază şi autorul, un paliativ adecvat pentru discursul
nostalgic şi apologetic, în special cu privire la realizările perioadei ceauşiste.
Autorul evidenţiază importanţa cincinalului 1971-1975 prin mai multe argumente (p. 12, 13). În primul rând, acesta a fost primul în care Nicolae Ceauşescu s-a
implicat de o manieră decisivă după ce a preluat puterea, în 1965. În cazul cincinalului 1966-1970, liniile directoare fuseseră deja trasate în momentul alegerii lui
Ceauşescu în fruntea PMR/PCR, acesta optând pentru o poziţionare precaută, care să
îi permită să se concentreze pe consolidarea internă a puterii în partid şi stat.
316

În al doilea rând, intervalul 1971-1975 se suprapune cu debutul îngheţului
ideologic şi lansării cultului personalităţii lui Ceauşescu. Proiectarea acestui cincinal
s-a suprapus cu o perioadă în care liderul PCR a reuşit să îşi consolideze puterea
printr-o abordare abilă a jocurilor de culise. Acest proces a condus la o „deconectare”
a statului român de la linia reformelor economice aplicată similar de restul statelor
est-europene.
Nu în ultimul rând, autorul aduce argumentul existenţei unui „voluntarism
economic ideologizant”, care poate fi cuantificat cel mai uşor prin sintagma
„cincinalu-n patru ani şi jumătate”. Din acest punct de vedere, cincinalul 1971-1975
se distinge faţă de planurile similare anterioare.
Lucrarea este împărţită în trei mari capitole. Primul este dedicat conducerii de
stat şi de partid (Decidenţii), vizând atât perspectiva politică, cât şi perspectiva
tehnocrată. Al doilea capitol (O nouă conducere, acelaşi sistem) dezvoltă modul în
care, în ciuda alegerii unei noi conduceri a PMR/PCR după dispariţia lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej, sistemul s-a perpetuat, iar reformele economice au fost, mai degrabă,
adoptate la nivel declarativ, dacă ar fi să judecăm după rezultatul acestora. Ultimul
capitol (Avatarurile planului cincinal 1971-1975. De la configurare la realizări) este
dedicat unei analize aplicate asupra planului cincinal, pornind de la profilul socioeconomic al României de dinainte de 1971. Acesta parcurge etapele elaborării planului, pentru a încheia cu rezultatele obţinute, puse în oglinda obiectivelor asumate.
Capitolul conţine şi o detaliere a celor mai semnificative problemele de implementare ale acestui plan.
Prima parte a volumului reprezintă o incursiune în primii ani ai regimului
Ceauşescu. Autorul porneşte de la un cadru teoretic valabil pentru majoritatea
regimurilor comuniste, enunţând câteva premise generale. Ulterior, acesta îşi
îndreaptă atenţia spre modificările produse în cercul puterii odată cu moartea lui
Gheorghiu-Dej. Sunt prezentate, printre altele, nu numai procesul de remaniere
guvernamentală, ci şi evoluţia partidului şi statului sub conducerea lui Nicolae
Ceauşescu până în 1974. Activitatea şi organizarea Comitetului de Stat al Planificării
este analizată în detaliu, fiind unul dintre organismele de bază în elaborarea
planurilor cincinale. Pentru a înţelege modalitatea în care Ceauşescu a început să îşi
exercite primatul în problemele economice ale României, este urmărit modul în care
treptat, prerogativele Consiliului de Miniştri, condus de Ion Gheorghe Maurer, au
fost demantelate.
Subcapitolul dedicat tehnocraţilor şi cadrelor primilor ani ai regimului ceauşist
vine în sprijinul înţelegerii modului în care colectivele dedicate planificării cincinale
au funcţionat, respectiv care a fost balanţa între decizie politică şi raţionament
ştiinţific. Vlad Paşca face distincţia între tehnocraţi şi experţi roşii, formulând două
postulate cu privire la relaţia dintre administraţia guvernamentală şi partid într-un
sistem socialist matur. Autorul aduce în discuţie o „alianţă” tacită între elitele politice
şi cele profesionale, întrucât reprezentanţii celei de-a doua categorii au căutat să îşi
consolideze statutul, ulterior cooptării în cercurile decizionale de la începutul anilor
1960. Prin urmare, procesul de recrutare în partid a acestei elite profesionale a
devenit unul banal, apartenenţa la PCR devenind una generalizată în cadrul
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intelectualilor. Epilogul acestui capitol sintetizează modul în care Nicolae Ceauşescu
a reuşit să concentreze puterea în stat prin intermediul partidului.
Cel de-al doilea capitol se concentrează pe modul în care s-au realizat reformele economice de la începutul regimului ceauşist, enunţate începând cu Conferinţa
Naţională a PCR din 7-8 decembrie 1967. Sunt analizate atât principalele direcţii ale
noului tip de management propus de partid, precum comitetele de direcţie, cât şi
procesul de pregătire a cadrelor de conducere. Sugestivă din acest punct de vedere a
fost activitatea Centrului de perfecţionare a pregătirii cadrelor de conducere din
întreprinderi (CEPECA), care a început de la premise extrem de optimiste în
septembrie 1967. CEPECA a rezultat în urma unor discuţii cu reprezentanţii Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi ai Biroului Internaţional al Muncii, însă,
pe măsură ce implicarea conducerii de partid a crescut considerabil în controlul
economiei, CEPECA a devenit parte integrantă din Academia „Ştefan Gheorghiu”,
suferind un proces intens de politizare. Capitolul prezintă şi cele mai importante
evoluţii ale comerţului exterior până în 1975. Epilogul însumează motivele pentru
care autorul apreciază reformele din acea perioadă ca fiind lipsite de substanţă.
Ultimul capitol debutează cu detalierea contextului socio-economic de dinainte
de 1970. Vlad Paşca analizează nivelurile de dezvoltare economică ale unor state
europene, cu precădere din est, pornind de la indicatori precum PIB/capita sau
consumul mediu pentru diferite tipuri de mărfuri. Înainte de a intra în examinarea
realizărilor planului cincinal 1971-1975, sunt însumate principalele etape ale elaborării planului. Sunt prezentate, printre altele, studiile care au stat la baza elaborării
programului, principiile acestuia şi este caracterizat procesul care a condus la
finalizarea planului. Autorul a optat atât pentru o perspectivă cronologică, cât şi
pentru analize sectoriale, în încercarea de a face cât mai uşoară parcurgerea
volumului. Parte din capitol este dedicată evoluţiei comerţului cu diferite state de pe
mapamond, balanţele economice fiind însoţite de explicaţii privind politica externă şi
vizitele subsecvente ale lui Nicolae Ceauşescu.
În cadrul acestui capitol sunt descrise succint principalele evoluţii ale unor
domenii de importanţă majoră, precum industria grea, energetică sau agricultură. Un
subcapitol este dedicat şi nivelului de trai. Fiecare subcapitol prezintă cele mai
importante realizări, reliefând, totodată, şi nereuşitele unde este cazul. Spre exemplu,
Paşca evidenţiază principalele realizări în domeniul hidroenergetic, uneori chiar prin
comparaţie cu realizările planurilor anterioare (sugestiv fiind exemplul complexului
Bicaz). Totodată, sunt prezentate şi explicate şi principalele nerealizări, precum cea a
colaborării româno-bulgare privind construirea unei hidrocentrale pe Dunăre. De
asemenea, autorul prezintă şi principalele demersuri realizate de România în perioada
de dinainte şi în timpul cincinalului analizat, cu privire la dezvoltarea unei centrale
nuclearo-electrice.
Autorul descrie cincinalul 1971-1975 drept o „întoarcere la mobilizarea de tip
stalinist”, prezentând însă doar circuitul politic care ar fi condus la „cincinalu-n patru
ani şi jumătate. Modul în care a recepţionat populaţia acest îndemn este slab
reprezentat în volum, fiind omise aproape în totalitate mecanismele de propagandă
utilizate. În final, Vlad Paşca realizează un bilanţ al eficienţei planului cincinal,
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determinând o serie de factori ai subperformanţei în raport cu planul adoptat, printre
care: ingerinţele politice, importanţa covârşitoare a planurilor anuale, întârzierile,
vulnerabilitatea în raport cu fluctuaţiile pieţelor externe sau problemele în lanţul de
aprovizionare.
„Cincinalu-n patru ani şi jumătate” se evidenţiază prin cel puţin două
elemente. În primul rând, este vorba despre o fundamentare teoretică comprehensivă
a ipotezelor lansate de autor. În al doilea rând, volumul conţine un set impresionant
de date în ceea ce priveşte dinamica principalelor dimensiuni de dezvoltare cuprinse
în planul cincinal. Autorul reuşeşte să reconstituie un rezumat extensiv al perioadei
studiate, reprezentând un model demn de replicat şi în cazul altor planuri cincinale.
Pornind de la evocarea iniţială a autorului cu privire la discursul nostalgic cu privire
la economia românească în perioada ceauşistă, eforturile autorului merită a fi
completate cu alte surse documentare pentru a aprofunda particularităţile acestui
cincinal în conştiinţa populaţiei. De asemenea, noi cercetări arhivistice vor putea
completa seturile de date utilizate de autor. Acestea ar putea fi interpretate într-o
manieră extensivă, prin intercorelarea lor. Vlad Paşca-Oprişiu a demonstrat, prin
acest volum, cât de necesare ar fi lucrări similare în istoriografia română, precum şi
importanţa aplecării tot mai multor istorici către abordări de tip cliometric.
Ştefan-Marius DEACONU

Claudia-Florentina DOBRE (editor), Eroine neştiute. Viaţa cotidiană a femeilor
în perioada comunistă în Polonia România şi RDG. Studii de caz, Târgovişte,
Editura Cetatea de Scaun, 2020, 329 p.
Editura „Cetatea de Scaun” ne propune o carte cu un subiect foarte interesant,
viaţa cotidiană a femeilor în perioada comunistă. Realizarea cărţii este rezultatul unei
colaborări internaţionale, autoarele fiind din Polonia şi România: Bernadette Jonda,
sociolog, cercetătoare la Institutul de Arheologie şi Etnologie al Academiei Poloneze
de Ştiinţă, Izabela Skórzyńska, profesor universitar în cadrul Institutului de Istorie al
Universităţii Adam Mickiewicz din Poznań, Ana Wachowiak, sociolog, profesor la
Universitatea de Ştiinţe ale Vieţii din Varşovia, iar din România Claudia-Florentina
Dobre, cercetătoare la Institutul de Istorie N. Iorga din Bucureşti, care este şi editor
al cărţii.
Cartea are 329 de pagini şi este împărţită în 3 părţi, fiecare parte având mai
multe capitole. Scopul cărţii este acela de a „pune în evidenţă cotidianul feminin în
Polonia, România şi fosta Republică Democrată Germană de la instaurarea comunismului şi până la prăbuşirea acestui regim în 1989” (p. 11), concentrându-se pe
elementele comune, fără a ignora diferenţele, atunci când acestea apar. Cele trei ţări
sunt considerate, fiecare în parte, paradigmatice pentru un model de funcţionare a comunismului: Polonia care a acceptat greu comunismul, la extrema cealaltă R.D.G.-ul
care „s-a apropiat cel mai mult de societatea ideală comunistă”(f. 13), iar România
undeva la mijloc, între cele două.
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În prima parte a cărţii, autoarele Claudia-Florentina Dobre şi Izabela
Skórzyńska, doresc să realizeze o descriere a cadrului de viaţă al femeilor de la
sfârşitul perioadei interbelice până la căderea comunismului. În fapt, este vorba
despre o succintă prezentare a istoriei comunismului în cele trei ţări, istorie care trece
cu mult de o simplă descriere a cadrului de viaţă. În această primă parte, care abundă
în evenimente istorice, găsim şi câteva referiri care ne trimit la subiectul anunţat.
Sunt trecute în revistă statutul juridic al femeilor la începutul sec. XX, momentele
obţinerii de drepturi civile (pp. 26-28), impactul celui de-Al Doilea Război Mondial
asupra vieţii femeilor (pp. 40-43), legislaţia comunistă privind instituirea egalităţii de
gen şi politicile publice privind procreerea (pp. 89-94).
Partea a doua a cărţii (pp. 127-204), scrisă de Claudia-Florentina Dobre,
Bernadette Jonda şi Izabela Skórzyńska, ne aduce mai aproape de intenţiile anunţate
prin titlu, este partea propriu-zisă de analiză în care aflăm că cercetarea a avut ca
obiectiv principal de a investiga „capacitatea femeilor de a se opune relaţiilor de
putere”, punând întrebarea dacă în perioada comunistă femeile au avut mijloacele de
a se opune relaţiilor de putere şi dacă şi-au asumat riscuri” (p. 128).
Aceasta este partea centrală a cercetării şi începe prin definirea conceptelor de
agency, viaţă cotidiană, generaţie, fiind urmată de expunerea metodologiei. Aflăm
că studiile au avut ca bază „aproximativ 100 de interviuri narative structurate/
semistructurate” (p. 130) şi „interviuri de tip focus grup” (p. 135), cu femei din cele
trei ţări, reprezentand trei generaţii. Autoarele ne indică din ce zone provin femeile
intervievate, dar şi faptul că cercetarea „s-a cantonat într-un cerc de cunoştinţe,
amice şi colaboratoare” (p. 133). Analiza materialelor rezultate în urma interviurilor
se face având în vedere biografiile instituţionale (educaţie, profesie) şi dimensiunea
privată, impactul factorilor externi asupra vieţii femeilor şi asumarea unor riscuri
individuale şi de grup.
Autoarele, plecând de la premisa unei evoluţii şi a existenţei unor trăsături
specifice legate de anumite perioade, structurează analiza în 3 perioade distincte:
primii ani ai comunismului (Cap. 5), dezgheţul (Cap. 6) şi criza sistemului comunist
(Cap. 7). Pentru fiecare perioadă sunt analizate câteva puncte fixe: educaţia şi munca,
viaţa de familie, timpul liber, modă si stil şi, la final, sunt trase concluzii.
Instaurarea regimurilor comuniste aduce şi proiectul lor social privind egalitatea de gen, fapt care determină şi schimbarea destinului femeilor. În urma analizei
interviurilor realizate, concluzia autoarelor este că după al Doilea Război Mondial
„femeile au fost supraîncărcate atât cu îndatoriri profesioale, cât şi cu cele gospodăreşti” (p. 158).
Perioada dezgheţului aduce cu sine creşterea standardului de viaţă şi schimbări
de mentalitate. Relativa liberalizare a societăţii are un impact pozitiv asupra femeilor,
care au avut într-un grad mai mare acces la educaţie, la poziţii de conducere, dar şi
mai mult timp liber. Educaţia ocupă un rol important în obţinerea unor slujbe bine
plătite, însă nu toate familiile conştientizează acest lucru, unele fete fiind încurajate
de părinţi să studieze, altele nu. În acestă perioadă politica statului faţă de femei a
fost una în sprijnul mamei şi al familiei, cel puţin la nivel discursiv.
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Criza sistemului comunist şi stagnarea economică vor avea efecte asupra
asupra vieţii cotidiene a femeilor, mai ales în România şi Polonia, făcând viaţa de zi
cu zi a acestora foarte difcilă.
Partea a treia a cărţii conţine prezentarea a patru studii de caz, care constau în
relatarea vieţii mai multor femei ale căror destine sunt strâns legate de noul regim
politic. Claudia Florentina Dobre ne prezintă familia lui Pantelimon Chirilă, avocat şi
politician înainte de instaurarea regimului comunist, arestat de aceştia şi, ulterior,
mort în închisoare. Soţia sa ramâne singură cu cele două fete, fiind nevoită să ducă o
luptă dură pentru supravieţuire. Relevanţa prezentării istoriei acestei familii este,
conform autoarei, aceea de a arăta cum politicul îşi face loc în sfera privată, cum
viata cotidiană a unei familii a fost bulversată de comunism şi modul în care
autorităţile comuniste au distrus „lumea burgheză” în dorinţa de a crea un om nou
(pp. 207-221).
Bernadette Jonda ne spune povestea Evelinei, o tânără din R.D.G. care aduce
pe lume un copil fără a fi căsătorită, copil despre care i s-a spus că a murit la naştere.
Dupa 40 de ani de la acest moment, Evelina are serioase motive să creadă că ceea ce
i s-a spus despre copilul său nu este adevărat, existând posibilitatea să fi fost dat spre
adopţie fără ştirea ei. Această poveste este ocazia de a vorbi despre, ceea ce s-a
dovedit a fi o practică în R.D.G., darea în adopţie a copiilor unor mame singure care
se confruntau cu dificultăţi financiare, femei „care erau clasificate de Stasi ca fiind în
afara normei” (p. 228).
Anna Wachowiak şi Izabela Skórzyńska ne prezintă istoria a trei generaţii de
femei poloneze din familia Marcinkowska, văzută prin ochii celei mai tinere membre
a familiei, Danuţa. Aceasta îşi aminteşte despre bunică şi război, părinţi şi intrarea în
închisoare a tatalui, precum şi despre deportarea în Siberia. Danuta relatează şi
propriul destin: căsătoria şi renunţarea la studiile universitare, fapt care a determinat
ruperea relaţiilor cu tatăl său, apoi reluarea studiilor când vremurile s-au mai liniştit.
Privind la destinul propriei familii, Danuta spune că emanciparea femeilor nu a fost
una autentică, discriminarea faţă de femei continuând să existe (pp. 231-246).
Anna Wachowiak este cea care ne spune povestea familiei Ewei Kamińska din
Poznań, care alege să facă studii universitare şi apoi o carieră de profesor. După
părerea acesteia căderea comunismului a făcut ca viaţa familiei sale să fie mai grea,
deoarece şi ea, şi soţul său şi-au pierdut locurile de muncă (pp. 248-256).
Concluziile cărţii sunt trase de Claudia-Florentina Dobre care apreciază că
după preluarea puterii comuniştii au făcut din egalitatea de gen un scop al campaniei
lor de modernizare în cele trei ţări analizate, dar egalitatea era realizată mai ales la
nivelul discursului propagandistic. Emanciparea dorită a dus, în special, în Romania
şi Polonia, la crearea unei duble dependenţe a femeilor, faţă de partidul-stat şi faţă de
bărbatul patriarh, situatie care, deşi a urmărit emanciparea femeilor, a dus mai
degrabă la deteriorarea condiţiei feminine. Este incontestabil faptul că viaţa femeilor
s-a îmbunătăţit, mai ales în ceea ce priveşte accesul la educaţie şi la un loc de muncă
mai bine plătit. Cert este faptul că „femeile /.../ au găsit resursele nu numai să se
adapteze sistemului, ci să şi evite capcanele întinse de acesta” (p. 259) şi că femeile
au fost „modelatoarele vieţii cotidiene în comunism” (p. 262).
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Cartea are şi o parte de anexe care conţine grila de întrebări aplicate subiecţilor intervievaţi, patru povestiri de viaţă şi interviuri, două din Romania, şi câte una
din R.D.G. şi Polonia.
După ce termini de citit cartea Eroine neştiute. Viaţa cotidiană a femeilor în
perioada comunistă în Polonia, România şi RDG. Studii de caz, primul gând care îţi
vine în minte este acela că nu reuşeste să oferă informaţiile şi analizele pe care le-a
anunţat.
Încă din prima parte a cărţii observăm că tema propusă este abandonată în
favoarea prezentării unor evenimente istorico-politice. Este supărătoare intercalarea
unor capitole istorice, al căror scop declarat este acela de a crea cadrul general, o
integrare mai armonioasă a evenimentelor istorice în studiul propus ar fi făcut lectura
mult mai interesantă.
Câteva lucruri sunt de spus despre metodologia folosită: nu se precizează clar
câte persoane au fost intervievate, iar criteriul de selecţie a fost „bazat pe relaţiile
strânse stabilite cu interlocutorii, fie ca urmare a faptului că femeile făceau parte din
familie sau din cercul de cunoştinţe, fie fuseseră recomandate acestora de persoane
apropiate lor” (p. 134), ceea ce le face pe autoare să considere că acest lucru atrage
după sine sinceritatea respondentelor. Acest mod de constituire a eşantionului de
studiu nu este o garanţie pentru o reprezentativitate a răspunsurilor, ci pare, mai
degrabă, o modalitate de realizare mai comodă a interviurilor. Este dificil să tragi
concluzii cu aspect teoretic din nişte istorisiri legate de viaţa de zi cu zi, dovadă este
faptul că autoarele nostre fac rareori acest lucru, lăsându-ne pe noi să tragem
propriile concluzii, atunci când considerăm necesar.
În prezentarea unor cazuri ilustrative privind situaţiile dificile cu care se
confruntau femeile în perioada comunistă, autoarele nu fac distincţia între cele
datorate condiţiei de discriminare feminină şi cele legate de situaţia lor de membre
ale unor familii considerate ostile regimului, de exemplu. Una este să prezinţi cazul
unei inginere specialistă în electrotehnică şi telecomunicaţii care a avut dificultăţi să
se angajeze într-un domeniu considerat masculin şi alta este să prezinţi cazul unei
tinere care nu a putut urma cursuri universitare pentru că provenea dintr-o familie
persecutată politic, lipsa „originii sănătoase” fiind un obstacol deopotrivă pentru
femei, cât şi pentru bărbaţi.
Dacă vrem să ştim cum îşi petreceau femeile timpul liber, este simplu de aflat,
exact ca bărbaţii: evenimente în familie, vacanţe, cinematografe. Aflăm că „pentru
femeile din România călătoriile erau aproape de neimaginat” (p. 178). Oare ale
bărbaţilor cum erau?
Prezentarea unor citate din interviurile realizate, care redau aspecte de viaţă
cotidiană, cu mici comentarii pe margine, nu este ceea ce am fi vrut să citim în
această carte. Ne sunt prezentate câteva concepte teoretice cu care în final nu se
operează, sunt expuse mai degrabă pentru că autoarele au vrut să puncteze cunoaşterea anumitor lucrări de specialitate. Din aceste lucrări par să vină şi concluziile
cărţii, mai degrabă decât din propriile studii.
Autoarele fac afirmaţii care ar avea nevoie de mai multe explicaţii, de
exemplu: „în ciuda politicilor regimului care vizau distrugerea lumii vechi prin
destructurarea familiei tradiţionale, femeile au continuat să plaseze familia în centrul
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universului lor /.../ şi să transmită mai departe traditiile si moştenire culturală a
acesteia” (p. 259), şi „femeile provenind din mediile burgheze au ales la începutul
anilor 1950 să nu facă carieră, ci să se dedice familiei, deşi aveau studii şi posibilităţi
de dezvoltare profesională” (p. 260).
Studiile de caz prezentate în partea a treia a cărţii sunt doar poveşti de viaţă,
interesante ca întâmplări ce au avut loc în perioade dificile ale istoriei, dar care nu
aduc niciun plus în înţelegerea subiectului propus. Acelaşi lucru putem să spunem şi
despre anexele de la sfârşitul cărţii.
Elena-Simona GHEONEA

Volum coordonat de Anneli Ute GABANYI, Alexandru MURARU, Andrei
MURARU, Daniel ŞANDRU, Revoluţia din 1989. Învinşi şi Învingători, Iaşi,
Editura Polirom, 2020, 630 p.
Evenimentele petrecute în România în decembrie 1989 au făcut şi continuă să
facă obiectul a numeroase interpretări şi reinterpretări, variate ca perspectivă, pertinenţă ştiinţifică şi provenienţă. În această tendinţă se înscrie şi volumul colectiv
asupra căruia s-a oprit atenţia noastră. Volumul include prezentarea autorilor (p. 7-16),
un argument (p. 17-32), după care urmează contribuţiile propriu-zise, în număr de
33, grupate în 6 părţi: Anul 1989 în context regional şi internaţional (4 contribuţii,
semnate de Simion Gheorghiu, Vasile Buga, Igor Caşu şi, respectiv, Valentin
Naumescu), Ultimii ani ai dictaturii Ceauşescu (5 contribuţii, semnate de Mioara
Anton, Lavinia Betea, Cosmin Popa, Alexandra Toader şi, respectiv, Ana-Maria
Cătănuş), Intelectualii şi politica în comunism (4 contribuţii, semnate de Radu
Ioanid, Gabriel Andreescu, Doru Tompea şi, respectiv, Andrei Muraru; dintre cele
patru, două sunt dedicate disidenţei ieşene), Revoluţia din 1989 (partea cea mai
consistentă, alcătuită din 9 contribuţii, semnate de Anneli Ute Gabanyi, Cătălin
Rolea, Călin Hentea, Sorin Bocancea, Constantin Corneanu, Mădălin Hodor şi
Andrei Ursu, Lucian-Vasile Szabo, Marius Oprea şi, respectiv, Matei Gheboianu),
Amintiri şi reflecţii personale despre anul 1989 (3 contribuţii, semnate de Dennis
Deletant, Roland O. Thomasson şi, respectiv, Alin Ciupală), Privind înapoi, postcomunismul (7 contribuţii, semnate de Marius Bălan, Alexandru Muraru, Emanuel
Copilaş, Cristian Pîrvulescu, Daniel Şandru, Antonio Momoc şi, respectiv, Ioan
Stanomir).
Dintre autori, doi sunt din Republica Moldova (Vasile Buga şi Igor Caşu),
contribuţiile lor fiind axate pe relaţiile româno-sovietice şi problema Basarabiei, iar
suportul documentar provenind, într-o măsură substanţială, din arhivele republicane
moldoveneşti, unul este britanic (Dennis Deletant), specialist consacrat în istoria
românilor, Roland O. Thomasson este cetăţean al SUA, iar Anneli Ute Gabanyi, care
se numără şi printre coordonatori, trăieşte în spaţiul german.
Ca tipologie a surselor, remarcăm ponderea considerabilă a documentelor
inedite, din arhivele fostei Securităţi şi, respectiv, ale CC al PCR. La acestea, se
adaugă o varietate de surse memorialistice, inclusiv amintiri personale ale autorilor,
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culegeri de documente, un vast portofoliu bibliografic internaţional, util mai ales
pentru contextualizarea evenimentelor, dar şi surse web, specifice ultimelor decenii.
Dacă sintagma învinşi şi învingători din titlul, concis, de altfel, al volumului,
nu ridică probleme deosebite de înţelegere sau de interpretare, nu acelaşi lucru se
poate spune despre sintagma Revoluţia din 1989, care stârneşte încă, numeroase
abordări divergente. În cadrul introducerii, autorii nu explică, în mod concludent,
preferinţa pentru termenul de revoluţie, menţionând totuşi, îndoielile şi controversele
care persistă asupra acestuia (p. 18). O explicaţie foarte pertinentă, chiar dacă nu întrun limbaj foarte academic, în favoarea sintagmei Revoluţia din 1989 a oferit-o
profesorul Lucian Boia. După ce menţionează revolta populară, dar şi lovitura de
stat, profesorul Boia scrie: „A fost totuşi o revoluţie, deşi negată de unii, pe motiv că
tot comuniştii au rămas la putere. Nicio revoluţie nu se împlineşte însă, într-o zi.
Revoluţia nu e un moment, ci un proces. Decembrie 1989 e punctul de plecare al
unui şir de transformări care a dus de la România comunistă la România de astăzi.
Poate să ne placă sau nu rezultatul, dar odată ce România arată în prezent cu totul
altfel decât în 1989, înseamnă că am trecut printr-o revoluţie”1. Această deficienţă
din introducere pare să fie suplinită de articolul lui Cătălin Rolea, Iarna schimbării
din 1989: Revoluţia, lovitura de stat şi războiul civil (p. 303-324). Dincolo de
abordarea teoretizantă a autorului, cu accente de pedanterie (la rigoare, niciunul
dintre cei trei termeni din titlul articolului nu prea are corespondenţe pure în
realitatea istorică), se cuvin menţionate dovezile citate în favoarea existenţei aşanumiţilor „terorişti” în decembrie 1989, toţi fiind de origine română (p. 321, 322),
respectiv concluzia că: „fără lovitura de stat şi fără aprobarea populaţiei ar fi putut
apărea multe diviziuni, ceea ce ar fi ameninţat suveranitatea naţională” (p. 324).
Dintre cele 33 de contribuţii, cea mai sintetică şi densă în informaţii este cea
aparţinând lui Anneli Ute Gabanyi, intitulată Revoluţia română, în care este realizată
o veritabilă panoramare a subiectului, cu multiplele sale faţete (p. 283-302). Un
paragraf de o remarcabilă concizie regăsim la Mioara Anton, în articolul său
consacrat izolării crescânde a regimului Ceauşescu şi intitulat Când maverick a
încetat să fie maverick. Nicolae Ceauşescu şi Pactul de la Varşovia (1980-1990),
(p. 103-113): „Reformele anunţate de liderul sovietic (Mihail Gorbaciov, n.n.) în
domeniul politicii externe au subminat practic, rolul lui Ceauşescu în relaţiile
internaţionale. Hotărâtă să-şi îmbunătăţească relaţiile cu China şi să redeschidă
dialogul cu americanii, Uniunea Sovietică nu mai avea nevoie de medierea unei
Românii care declarase că nu are nevoie de glasnost şi perestroika” (p. 109).
Considerăm că în acest volum colectiv ar fi fost foarte util cel puţin un studiu,
dacă nu chiar un grupaj de studii despre evoluţiile (involuţiile) economico-sociale din
România ultimului deceniu ceauşist, în context regional, european şi mondial, despre
percepţiile lui Nicolae Ceauşescu şi ale principalilor săi colaboratori în această
privinţă şi, mai ales, despre conţinutul şi fezabilitatea planurilor concepute de aceştia.
Această problematică nu este total absentă din volumul de faţă, ea fiind abordată, la
modul general sau tangenţial, în unele dintre contribuţii.
1
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Astfel, în articolul lui Emanuel Copilaş, Revoluţia din 1989 ca moment fondator
al ideologiei postcomuniste româneşti (p. 564-580), regăsim în partea introductivă, o
explicaţie a relansării economice din Occident, de după problemele cauzate de criza
energetică, în anii 1980, în contrast cu criza tot mai profundă a lagărului socialist esteuropean. Conform autorului citat, renunţarea, după mai bine de trei decenii la
capitalismul reglementat şi controlat social, în favoarea unei viziuni mai liberale, a
permis relansarea investiţiilor, inclusiv prin atragerea înspre SUA şi Marea Britanie a
„petro-dolarilor” din statele arabe emergente; în aceste condiţii, s-a produs
„scumpirea creditelor”, ceea ce a afectat economiile est-europene (p. 565, 566).
Anneli Ute Gabanyi trece în revistă impactul crizei energetice, mai ales al
evenimentelor din 1979-1980 (Revoluţia islamică din Iran şi începutul războiului
dintre Irak şi Iran), după care relevă izolarea economică a României, care nu se putea
aştepta nici la sprijinul Uniunii Sovietice, întrucât se distanţase de anumite
mecanisme ale CAER, nici la înţelegere din partea finanţei occidentale, care devenise
circumspectă după criza poloneză din 1980. S-a ajuns astfel la reducerea importurilor
de materii prime, implicit a exporturilor industriale şi energetice, ceea ce a generat
forţarea exporturilor agricole şi alimentare (p. 288-289). Mioara Anton menţionează
încercările eşuate ale Nicolae Ceauşescu, din perioada octombrie 1983 – februarie
1985, de a obţine concesii economice de la sovietici, invocând posibilitatea nesemnării de către România a actelor de prelungire a valabilităţii Tratatului de la Varşovia.
Eşecul acestor demersuri ceauşiste a fost cauzat de situaţia economică dezastruoasă
şi de nevoia stringentă de materii prime (p. 107, 108). În acelaşi context evolutiv se
înscrie şi declaraţia făcută de Gorbaciov la Bucureşti, în octombrie 1987, privind
necesitatea unei reevaluări a relaţiilor bilaterale atât pe plan politic, cât şi economic,
idee respinsă net de Nicolae Ceauşescu (p. 111).
O informaţie foarte interesantă, însă cu o bază documentară destul de precară,
aduce Cosmin Popa, în articolul intitulat semnificativ Imposibilitatea reformelor –
România 1988-1989 (p. 134-150). Conform memoriilor fostului ministru al Apărării
Naţionale, generalul Constantin Olteanu, în luna aprilie 1989, după anunţarea
lichidării datoriei externe, prim-ministrul de atunci, Constantin Dăscălescu, i-ar fi
prezentat şefului statului un program de relaxare, constând în ameliorarea
aprovizionării industriei şi creşterea consumului populaţiei, în valoare de 1,2 miliarde
de dolari; reacţia lui Ceauşescu a fost negativă, preşedintele reproşându-i primministrului că Guvernul „vrea să cheltuie bani” (p. 144). Fără a indica vreo sursă,
autorul nostru scrie: „Nu putea fi vorba de o adevărată relaxare, a anunţat Ceauşescu
Partidul (la Plenara din aprilie, probabil – n.n.), raţionalizările, economisirea şi
forţarea exporturilor vor continua, căci urmau transformarea României în creditor al
ţărilor în curs de dezvoltare şi retehnologizarea industriei” (p. 145). Aşadar, deşi
conştient de înapoierea tehnologică a României, Nicolae Ceauşescu nu renunţa la
planurile sale megalomanice şi nici la restricţii, unele nu doar inutile, ci şi
contraproductive, precum raţionalizarea consumului casnic de energie electrică, deşi
acesta reprezenta o parte infimă din consumul energetic naţional. Ar mai fi de
elucidat cum vedea Nicolae Ceauşescu retehnologizarea, în condiţiile izolării tot mai
accentuate a ţării şi a relaţiei inexorabile între retehnologizare şi restructurare.
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Un alt subiect viu disputat, în legătură cu evenimentele din decembrie 1989,
priveşte existenţa, acţiunile şi apoi dispariţia subită a aşa-numiţilor „terorişti”,
elemente fidele necondiţionat lui Nicolae Ceauşescu, care ar fi acţionat (mai ales)
după 22 decembrie 1989 şi ar fi responsabile de decesele şi rănirile consemnate după
acea dată (mult mai numeroase decât cele de până la pierderea puterii de către
Nicolae Ceauşescu). Contestatarii lui Ion Iliescu şi ai puterii instaurate în decembrie
1989 au susţinut că „teroriştii” au reprezentat o diversiune a grupului Iliescu, spre a
precipita asasinarea soţilor Ceauşescu şi a se erija în reprezentanţi ai populaţiei
revoltate. Istoricul Florin Constantiniu, după ce consemnează faptul că „teroriştii” au
încetat ostilităţile, fără ca vreun membru ai acestei tabere să fi fost capturat, mort sau
viu, emite ipoteza că rolul „diversiunii teroriste” a fost de a împiedica formarea altor
centre de putere, care să conteste Frontul Salvării Naţionale2. De asemenea, a mai
fost vehiculată teza susţinută în unele interviuri şi de Silviu Brucan, potrivit căreia
„teroriştii” ar fi fost libieni, ei fiind lăsaţi să plece în ţara de provenienţă, întrucât
acolo se aflau mulţi muncitori români, deveniţi practic ostatici ai regimului Gaddafi.
Două dintre contribuţiile din cadrul volumului de faţă infirmă aceste ipoteze şi
afirmaţii. Avem în vedere articolele semnate de Mădălin Hodor şi Andrei Ursu,
Lupta de rezistenţă a Securităţii. Planul şi implementarea sa la Revoluţie (p. 398428) şi, respectiv, Roland O. Thomasson, Cine a folosit gloanţe dum-dum şi ce ne
spune aceasta despre decembrie 1989? (p. 508-521). Conform autorilor menţionaţi,
Securitatea, spre deosebire de Armată, fusese transformată de Nicolae Ceauşescu şi
regimul său într-un veritabil grup privilegiat, care avea tot interesul să apere regimul,
inclusiv în eventualitatea unei revolte populare pe care Armata ar fi ezitat să o
reprime. În acest sens, s-a produs militarizarea Securităţii, inclusiv prin dotarea
unităţilor sale cu muniţie de război interzisă de convenţiile internaţionale, de care
unităţile Ministerului Apărării Naţionale nu dispuneau. Ca argument în favoarea
existenţei „teroriştilor” şi a originii române a acestora, este invocată, în articolul M.
Hodor – A. Ursu, o listă întocmită de către generalul Iulian Vlad, fostul şef al
Securităţii, despre care se afirmă că ar avea un conţinut convergent cu o serie de
documente din Arhiva CNSAS: „Terorişti care au tras la Revoluţie au fost prinşi cu
arme speciale, care nu existau în dotarea Armatei, dar după cum am putut dovedi pe
baza documentelor găsite la CNSAS, se aflau în dotarea unităţilor de Securitate.
Asupra unora dintre teroriştii capturaţi sau ucişi în timpul Revoluţiei s-au găsit
legitimaţii ale Direcţiei a V-a, USLA, Filaj şi alte unităţi ale Securităţii, adică exact
lista enumerată de Iulian Vlad mai sus” (p. 423). Alte argumente constau în
înregistrări video conţinând declaraţii luate unor presupuşi terorişti în decembrie
1989 şi în declaraţii ale unor martori direcţi, ori ai unor foşti elevi ai Şcolii de la
Băneasa. Ne-continuarea cercetărilor în această speţă este pusă pe seama lipsei de
voinţă din partea Procuraturii (p. 427).
Între cele două articole există însă şi unele divergenţe de interpretare. Astfel,
Mădălin Hodor şi Andrei Ursu apreciază că intrarea în acţiune a forţelor Securităţii
s-ar fi produs în după-amiaza de 22 decembrie 1989, după schimbarea de atitudine a
2
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Armatei. Cunoscutul articol enigmatic Câteva „sfaturi” pentru cei aflaţi în aceste
zile la Mare, apărut în „Scânteia Tineretului” din 18 decembrie 1989, semnat de
Sorin Preda (nepotul lui Marin Preda), ale cărui prezenţă şi conţinut sunt greu
explicabile logic, este considerat de către autorii noştri drept un semnal pentru
intrarea în acţiune a forţelor loiale necondiţionat lui Ceauşescu (p. 412)3. În schimb
R.O. Thomasson arată că intrarea în acţiune a acestor forţe se produsese deja, la
Timişoara, începând chiar din 17 decembrie (p. 500-510). Totuşi, în acest caz,
persistă întrebarea: de ce nu au mai acţionat aceste forţe la Timişoara, în zilele de 20
şi 21 decembrie 1989, după ce unităţile militare intraseră în cazărmi?
Coroborând aprecierea mai sus-citată a lui Cătălin Rolea, privind rolul loviturii
de stat în evitarea unui veritabil război civil cu informaţiile puse în circulaţie de către
Mădălin Hodor, Andrei Ursu şi R.O. Thomasson, putem privi şi într-o altă
perspectivă anunţul făcut la TVR, în dimineaţa de 23 decembrie 1989, despre
promisiunea ambasadei sovietice de a acorda ajutor militar imediat noii puteri (fapt
citat de Anneli Ute Gabanyi în articolul său, pp. 297, 298). În condiţiile ralierii
forţelor MApN la noua conducere, alcătuită din foşti demnitari comunişti, deci
oameni ai sistemului, anunţul despre sprijinul sovietic, neurmat de acţiuni concrete în
acest sens, a putut reprezenta, credem noi, un avertisment transmis acelor forţe care
ezitau să-l abandoneze definitiv pe Ceauşescu, pe principiul „morcovul şi băţul”.
Afirmaţia lui Sorin Bocancea „revolta populară era suficientă pentru căderea
regimului” nu poate fi acceptată, dată fiind complexitatea situaţiei interne şi
internaţionale a momentului. De asemenea, nu pot fi acceptate încercările lui
Mădălin Hodor şi Andrei Ursu de a nega total rolul factorului extern şi al unor
servicii secrete în desfăşurarea evenimentelor; de altfel, pentru Anneli Ute Gabanyi,
implicarea activă în procesul revoluţionar a unor actori externi rămâne o trăsătură
particulară definitorie a evenimentelor din România, alături de folosirea forţei şi de
execuţia liderului suprem (p. 294).
Dintre articolele despre perioada postcomunistă, remarcăm pe cel al lui Daniel
Şandru (pp. 589-608), în care face o comparaţie bogată în informaţii între România şi
Bulgaria, în anii postcomunismului. Autorul evidenţiază între altele, faptul că în
Bulgaria, adoptarea noii Constituţii la 12 iulie 1991, a reprezentat un act de consens
între forţele politice, în special între foştii comunişti şi Uniunea Forţelor Democratice,
în timp ce, în România, adoptarea noii Constituţii în noiembrie – decembrie 1991, a
relevat încă o dată clivajul comunism – anticomunism (p. 606). Totuşi, aprecierea de
mai sus se cuvine amendată în sensul că Opoziţia anticomunistă din Bulgaria anilor
1990-1991 nu era foarte ataşată de trecutul monarhic al ţării, ceea ce a facilitat
ajungerea la un compromis4.
Ca o observaţie suplimentară asupra volumului şi a unor articole din conţinutul
său, notăm caracterul eminamente partizan al articolului lui Marius Oprea, Zece zile
care au păcălit lumea. Protagonişti ai Revoluţiei Române la televiziunea BBC (pp.
447-480), bazat pe interviuri luate unor protagonişti ai evenimentelor (gen. Nicolae
Militaru şi Victor Atanasie Stănculescu, Virgil Măgureanu, Silviu Brucan şi Petre
3
4
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Roman), scopul transparent fiind minimalizarea şi, pe alocuri chiar ridiculizarea
rolului lui Ion Iliescu. Astfel, refuzul politicos al acestuia de a semna faimoasa
„Scrisoare a celor şase”, este explicată în următorii termeni: „Nu erau aşteptate în
România tancurile lui Gorbaciov, ocupate în Afghanistan” (pp. 451, 452). La rigoare,
se poate spune că, în 1988, tancurile sovietice începuseră deja retragerea din
Afghanistan.
În concluzie, volumul apărut anul trecut la prestigioasa editură ieşeană Polirom
reprezintă un reper bibliografic important pentru problematica subiectului
„Decembrie 1989”, prin prisma pluralităţii de surse, perspective de abordare şi de
evaluare a evenimentelor, un demers în esenţă lăudabil, dar în mod inevitabil
perfectibil în unele privinţe (abordarea sistematică a aspectelor economico-sociale
interne româneşti, în context internaţional).
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Eleonora-Maria POPA, Trecuturi în dispută. Regimul comunist din România în
literatura istorică din perioada 1990-2015, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2020,
308 p.
Studierea regimului comunist din România, cu instrumentele ştiinţelor sociale
(istorie, politologie, sociologie, studii literare), produce un interes major în rândul
cercetătorilor români sau străini. Dacă cercetătorii străini, sau cei de origine română
stabiliţi în străinătate, au putut să se aplece asupra istoriei comunismului chiar din
timpul existenţei acestuia, specialiştii români au început să trateze fenomenul
comunist abia după dispariţia lui. În cadrul ştiinţelor sociale, istoriei i-a revenit cel
mai important rol de anchetare a trecutului recent – prin natura disciplinelor lor,
politologii şi sociologii fiind interesaţi de trecut doar în măsura în care acesta explica
fenomenele actuale ale societăţii. Privaţi pentru o lungă perioadă de accesul la
bibliografia străină, necesară pentru stabilirea unui cadru conceptual şi teoretic,
investigatorii români din domeniul istoriei au abordat în primii ani după căderea
comunismului studierea epocii postbelice prin metode mai mult empirice (înţelegeri
şi experienţe personale ale epocii sau în cel mai fericit caz interviuri). Lipsa sau
procedura greoaie de acces la arhivele recente a determinat perenizarea acestui mod
de abordare a comunismului.
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O dată cu deschiderea parţială a arhivelor comunismului, fie ca urmare a
desecretizării lor determinată de depăşirea termenului legal de clasificare, fie prin
politici ce ţineau de justiţia penală de tranziţie, de forme ale lustraţiei sau de
deconspirarea ofiţerilor sau a colaboratorilor Securităţii (apariţia C.N.S.A.S.),
istoricii au putut să îşi fundamenteze cercetările şi pe surse scrise, concrete. Ca
urmare, studiile publicate referitoare la comunismul românesc au luat o amploare
exponenţială, fiind de presupus că aceste contribuţii au reuşit să ofere o paletă largă
de viziuni, adesea contradictorii, asupra problematicii tratate. De aici pleacă şi nevoia
scrierii unei istorii a istoriografiei post-totalitare a comunismului românesc, pe care a
încercat să o facă Eleonora-Maria Popa, după părerea noastră fără succes.
De la bun început, ne confruntăm cu problema majoră a neadecvării titlului la
conţinut, în sensul că nu reuşim să identificăm disputele promise în titlu. Lucrarea
recenzată nu ne prezintă viziuni istorice concurente asupra naturii regimului
comunist din România, fiind, în majoritatea cazurilor, doar o rapidă şi parţială trecere
în revistă a studiilor despre comunismul românesc. Pentru a înţelege această stare de
fapt, va fi nevoie să facem o scurtă arheologie a redactării lucrării de faţă.
Volumul reprezintă publicarea unei teze de doctorat, susţinută de autoare în
anul 2018, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, sub conducerea conf.
univ. dr. Valer Moga şi având titlul Literatura istorică referitoare la regimul
comunist din România (1990-2015). Un titlu descriptiv, mult mai potrivit conţinutului. Publicarea tezei a determinat, însă, din considerente ce ţin probabil de creşterea
vizibilităţii lucrării, adăugarea unui titlu nou nejustificat – Trecuturi în dispută – dat
fiind că nu găsim în conţinut dispute istoriografice, ci doar treceri în revistă ale unor
studii.
În capitolul introductiv autoarea expune metodologia care a stat la baza
elaborării tezei. Potrivit Eleonorei Maria Popa, cartea analizează lucrările autorilor
care au produs o istorie politică a regimului comunist din România, neaducând
clarificări asupra a ceea ce înseamnă o istorie politică sau de ce a fost mai indicată
selectarea doar a acestui tip de istorie. În privinţa criteriului cronologic al alegerii
autorilor analizaţi, autoarea recunoaşte că el a fost depăşit, datorită aplicării unor
principii de clasificare, fără să ne spună însă care sunt acestea. În aşa fel, au fost
acceptaţi (s.n.) şi doi autori care au fost publicaţi în anii 60 şi 80 (Ghiţă Ionescu şi
Victor Frunză), dar intraţi în circuitul ştiinţific de la noi după 1989. Un criteriu
discutabil, după opinia noastră. O altă deficienţă a demersului metodologic al lucrării
stă în lipsa explicaţiei criteriului de selecţie a autorilor studiaţi. Ne putem, astfel,
întreba de ce aceştia şi nu şi alţii? E drept, că în lipsa unei lămuriri directe, putem
face propriile noastre deducţii şi să presupunem că alegerea corpusului a fost
arbitrară sau conjuncturală: Astfel, autoarea a selectat autori români care şi-au
publicat studiile în străinătate, în timpul regimului comunist din România – Ghiţă
Ionescu sau Victor Frunză, dar de ce nu şi pe Michael Shafir, care a scris o carte
valoroasă asupra României comuniste (Romania, Politics, Economics and Society,
1985) şi care a avut şi o activitate marcantă de critic al regimului. O carte care nici
măcar nu a fost trecută în bibliografie şi pe care autoarea nu a consultat-o. Nici în
privinţa justificarii necesităţii demersului ştiinţific argumentaţia Eleonorei Maria
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Popa nu este infailibilă. Potrivit acesteia, utilitatea scrierii lucrării ar consta în faptul
că: „până în acest moment nu există interpretări ale studiilor autorilor respectivi, deşi
ele sunt în mod constant recenzate şi citate, constituind uneori fundamentul în
realizarea unor noi volume despre comunismul românesc” (p. 17) O aserţiune care
ridică întrebarea, legitimă, dacă recenzarea lucrărilor menţionate nu presupune în
mod automat şi interpretarea lor?
Din enunţarea demersurilor metodologice, mai aflăm că pentru realizarea
demersului ştiinţific Eleonora Maria Popa a combinat cercetarea de tip istoriografic,
sociologic şi biografic cu prelucrarea de tip calitativ şi cantitativ a informaţiilor,
beneficiind de modele de investigaţie aplicate producţiilor istorice din timpul
regimului comunist. A urmărit delimitarea contextului în care au fost redactate şi
publicate respectivele lucrări, clasificând autorii în funcţie de două coordonate:
motivaţiile biografice şi determinările profesionale şi realizarea unei analize
istoriografice (elemente de formă şi de conţinut), pe de altă parte (p. 18).
Continuând lectura aflăm că autoarea va analiza şi aspecte din Decembrie
1989, deoarece: „În condiţiile în care am stabilit evenimentele anului 1989 ca puncte
de referinţă, am considerat necesară detectarea speculaţiilor terminologice asupra
fenomenului, pentru a distinge interpretările acceptate în rândul istoricilor, politologilor şi sociologilor români şi occidentali”. De asemenea va încerca şi stabilirea
existenţei unor şcoli de istoriografie în România post-comunistă, precum şi a
impactului pe care istoricii din vechea şcoală l-au avut asupra noilor generaţii. Pentru
a evita subiectivismul, autoarea a ales clasificarea şcolilor pe criteriul geografic,
„deoarece nu riscă să devină arbitrară” (p. 19). Autorii incluşi în analiză au fost
Pompiliu Teodor, Ioan Aurel Pop, Sorin Mitu, Ovidiu Pecican, Doru Radosav,
Lucian Năstasă şi Toader Nicoară, pentru spaţiul clujean. Pentru cel bucureştean au
fost nominalizaţi Lucian Boia, Bogdan Murgescu, Florin Muller, Mirela Luminiţa
Murgescu sau Constanţa Vintilă Ghiţulescu. Pentru spaţiul ieşean au fost incluşi
Alexandru Zub, Ştefan Gorovei, Andi Mihalache, Adrian Cioflâncă, Alexandru
Florin Platon, Mihai Chiper. Nu au fost lăsaţi deoparte nici cercetătorii din zonele
orădeană, sibiană, Alba Iulia, Târgu Mureş, Craiova. Conform intenţiilor autoarei,
prin prezentarea acestor şcoli istoriografice se doreşte identificarea tendinţelor în
abordarea comunismului românesc sau determinarea duratelor postcomunistă,
neocumunistă, anticomunistă, din abordarea istoriografiei asupra comunismului
românesc
(p. 20), dar şi identificarea consecinţelor „demonizării” regimului comunist, precum
şi a pericolelor „falsificării trecutului”, în paralel cu identificarea modului în care a
fost perceput totalitarismul de tip comunist în studii de specialitate occidentale.
Pentru a înţelege mai bine prezentul, Eleonora Maria Popa a considerat
adecvată şi o reevaluare, în cadrul lucrării, a trecutului, estimare necesară „mai ales
unui lector pe care vârsta l-a scutit de experimentarea constrângerilor regimului”.
Potrivit autoarei, „trecerea în revistă a etapelor controlului ideologic, a impactului
cenzurii şi a represiunii, precum şi a relaţiei dintre emigraţie, disidenţă şi exil este
relevantă pentru distingerea motivaţiilor întotdeauna prezente în redactarea
volumelor de referinţă. /…/Am acordat atenţie transformărilor instituţionale, etapelor
epurărilor personalului şi noilor condiţii de promovare. /…/ Am urmărit succedarea
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represiunii şi a relaxării ideologice şi a modului în care acestea s-au manifestat. /…/
Ne-am propus să aproximăm proporţia în care fenomenul emigraţiei româneşti se
suprapunea /…/ cu disidenţa, cercetând cultura exilului şi modul în care acesta a
contribuit la evenimentele din 1989” (pp. 21, 22).
După câte am reuşit să înţelegem din expunerea autoarei, în cuprinsul cărţii ar
trebui să găsim o paletă largă de preocupări istoriografice: O analiză a lucrărilor
politice neideologizate, (orice ar însemna acest lucru), a unor autori români şi străini
selectaţi; o expunere asupra şcolilor de gândire istorică, din perioada postcomunistă,
clasificate pe criterii geografice (deoarece nu riscă să devină arbitrare); o prezentare a
statutului istoricului şi a intelectualului român, în general, în timpul regimului
comunist. În cele din urmă, autoarea ne promite şi o investigare asupra literaturii
istorice din perioada 1990-2015, cu privire la regimul comunist (în fapt, titlul şi
subiectul prezumat al lucrării).
În rândurile următoare vom vedea cum s-a achitat Eleonora Maria Popa de
sarcinile impuse. Primul capitol, întitulat Locul regimului comunist din România în
istoriografia postdecembristă. Aspecte conceptuale şi metodologice, autoarea îl
începe vorbindu-ne despre cauzele revoluţiilor din 1989, ne explică motivele
colapsului comunismului şi ne face consideraţii terminologice asupra Revoluţiei din
România – revoluţie, revoltă, lovitură de stat – fără să îşi asume o poziţie anume, ci
doar trecând în revistă părerile mai multor istorici sau politologi (Lucian Boia,
Vladimir Tismăneanu, Vladimir Pasti, Ruxandra Cesereanu, dar şi teoriile
conspiraţiei, atât de dragi foştilor ofiţeri de Securitate). Subcapitolul Direcţii de
cercetare istoriografică în România postcomunistă prezintă evoluţia mediului
istoriografic postomunist şi munca specialiştilor „care au desfăşurat activităţi de
mentorat, contribuind, astfel, atât la conturarea unor curente istoriografice cât şi la
formarea profesională a colegilor mai tineri” (p. 191). Ne sunt expuse rezumate ale
studiilor diferiţilor istorici români sau străini cu direcţiile lor de cercetare, în
contextul şcolilor istorice clasificate geografic.
Capitolul Intelectualii români în timpul regimului comunist din România, ne
familiarizează cu etapele controlului ideologic, statutul intelectualului în regimul
comunist, cenzura comunistă sau problematica exilului românesc şi a dizidenţei. Ca
şi în celelalte capitole, expunerea are un caracter de sinteză-compilaţie. Nu vom găsi
aici implicarea autoarei prin note personale – decât poate prin oferirea de detalii
nesemnificative – Silviu Brucan, evreu, fiu de negustor falimentar de stofe englezeşti
(p. 113).
Capitolul Istoricii regimului comunist din România, între motivaţiile biografice
şi preocupările profesionale se doreşte a avea un caracter aparte, mai original.
Eleonora Maria Popa încearcă aici o clasificare a unor istorici români şi străini care
au produs cărţi tratând despre regimul comunist din România, folosind criteriul
motivaţiilor personale şi profesionale ale acestora. Astfel, printre istoricii care şi-au
redactat lucrările din motivaţii biografice, sunt incluşi Ghiţă Ionescu, Victor Frunză,
Vladimir Tismăneanu şi Dennis Deletant. În clasa istoricilor cu preocupări
profesionale au fost incluşi Catherine Durandin, Katherine Verdery şi Keith Hitchins.
Iar, „datorită faptului că nu a fost posibilă monitorizarea activităţii după 1989, din
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cauza încetării sale din viaţă, istoricul Vlad Georgescu a fost luat în considerare în
categoria cazurilor de dizidenţă (p. 119).
Autoarea îşi concepe demersul ştiinţific prin nararea biografiilor istoricilor
selectaţi, a actelor lor de dizidenţă sau de critică a regimului comunist, în cazul celor
români, sau a impactului produs de relaţiile personale sau profesionale cu România,
asupra istoricilor străini, plecând de la supoziţia discutabilă că experienţele de viaţă
au un impact definitoriu asupra operei. Astfel, potrivit autoarei, motivaţia lui Victor
Frunză pentru actele de dizidenţă şi scriere a Istoriei comunismului în România a fost
„teama că generaţiile următoare îl vor condamna şi judeca pentru pasivitatea sa”
(p. 121, citat din Victor Frunză). În privinţa lui Vladimir Tismăneanu, experienţele
personale (familie de ilegalişti comunişti, încăpăţânarea ideologică a tatălui) l-au
determinat să studieze originea ideilor de stânga şi modul cum au fost convertite
într-un regim extremist, în final totul culminând cu apariţia cărţii Stalinism pentru
eternitate (apărută în 2003 în engleză şi în 2005 în română). Capitolul continuă în
acelaşi fel şi pentru ceilalţi autori selectaţi, autoarea procurându-ne detalii biografice,
mai mult sau mai puţin semnificative.
Prin capitolul Literatura istorică referitoare la regimul comunist din România.
O perspectivă istoriografică, Eleonora Maria Popa, doreşte realizarea unei analize
istoriografice, următorul şi ultimul obiectiv al lucrării, potrivit propriilor ei spuse.
Aici autoarea are în vedere referirea la „istoriografia comunistă ca sumă a producţiilor istorice din timpul regimului, care pot fi abordate din perspectivă empirică,
tematică şi/ sau lingvistică”. Capitolul reprezintă, de fapt, o revenire la istoricii cu
preocupări legate de istoriografia din perioada comunistă, dar, de data aceasta, cu o
abordare din perspectiva periodizării regimului comunist. În concluzie, spune autoarea,
lucrările dedicate perioadei 1945-1989 au fost redactate, în special între anii 19902007, pe un ton agresiv, punându-se accentul pe represiune şi scăderea nivelului de
trai, fiind asumate de intelectuali oponenţi unui regim considerat neocomunist (p. 214).
În schimb, după prezentarea Raportului Tismăneanu, abordarea a devenit mai echilibrată. Aceste scrieri pot fi încadrate în categoriile memorialistică, literatura istorică sau
analize ale istoriografiei din timpul regimului comunist.
În subcapitolul Perspective istoriografice asupra comunismului românesc,
autoarea revine la autorii deja prezenţi într-un capitol anterior prin prisma
motivaţiilor personale sau profesionale, de data aceasta interesul focalizându-se pe
descrierea lucrărilor acestora. Trecând peste încercările autoarei de teoretizare a
demersului şi de expuneri metodologice pletorice, subcapitolul reprezintă, de fapt, tot
o abordare de tip descriere, gen micro sinteză, de multe ori la limita inutilităţii.
Pentru edificare, referitor la volumul Comunismul în România, al lui Ghiţă Ionescu,
autoarea precizează că: „Are o introducere şi trei părţi cu cinci, patru şi respectiv
cinci capitole. Acesta se încheie cu o listă de note biografice şi o bibliografie
selectivă, structurată pe lucrări în limba română şi lucrări în limba engleză, dar şi în
alte limbi. Ambele categorii conţin colecţii de documente şi studii, lucrări consultate
mai frecvent şi alte tipuri de lucrări. Notele sunt plasate la subsol. /…/ uneori autorul
operează trimiteri la diferite pagini ale propriului volum” (p. 217).
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Referitor la volumul Scurtă istorie a României, de Keith Hitchins, aflăm că
varianta în engleză are ilustraţii de bună calitate, „precum imaginile domnitorilor
Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazul, a istoricului Dimitrie Cantemir, a lui Tudor
Vladimirescu, ale politicienilor Mihail Kogălniceanu, Ion I.C. Brătianu /.../ ale
regilor Carol I, Ferdinand I, Mihai I. Nu lipsesc liderii comunişti Gheorghe
Gheorghiu-Dej şi Nicolae Ceauşescu – cel din urmă însoţit de familie” (p. 243).
Cartea Eleonorei Maria Popa nu se dovedeşte a fi un studiu incitant,
provocator, plin de conceptualizări şi teoretizări. Expunerile metodologice se relevă,
în cele din urmă, a nu fi asimilate sau înţelese, rămânând simple declaraţii de
intenţie, fără aplicarea unui filtru teoretic peste materialul selectat. Lucrarea rămâne
astfel la un nivel strict descriptiv, de sinteză, fără ca autoarea să ne împărtăşească
concluziile proprii. Cititorul nu se va putea edifica, deci, asupra disputelor din cadrul
istoriografiei româneşti, dar va putea, totuşi, să se instruiască privitor la bibliografia
comentată a comunismului românesc. Măcar parţial!
Valentin GHEONEA
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In memoriam Vasile Manea (1952-2021)1
În urmă cu mulţi ani, să zicem că aproape 30, ne aflam într-o zi toridă de vară,
spre sfârşitul lunii lui Cuptor, într-un autocar care ne ducea de la Braşov spre Codlea.
După modelul brevetat de Nicolae Iorga, unul dintre emulii săi, mai târziu mentorul
generaţiei mele la Societatea de Ştiinţe Istorice, ne lăsase moştenire o variantă a
reuniunilor profesionale interbelice din anotimpul cald în care se îmbinau expunerile
ştiinţifice cu lungi deplasări în teren, în căutare de monumente relevante, spaţii ale
memoriei. Eram şi noi într-o asemenea fericită situaţie şi, după un drum de o
jumătate de oră, ne opream în străvechea aşezare săsească şi parcam în ceea ce s-ar fi
putut numi piaţa oraşului.
Întârziasem totuşi, aveam un program pentru un traseu lung şi încărcat şi,
foarte aferat, organizatorul nostru a început să se agite. Am aflat repede şi motivul.
Ghidul nostru în localitate nu era la locul stabilit. În cele din urmă, după câteva
minute care au trecut greu, a apărut de pe o stradă lăturalnică un bărbat încă tânăr, cu
un pas hotărât, dar cu mersul agale, care s-a apropiat de noi cu un zâmbet larg. Era
chiar omul pe care îl aşteptam şi care n-a ezitat să pareze lipsa lui de punctualitate,
observând că e totuşi o greşeală să organizăm deplasări interminabile şi că ideal ar fi
să mergem într-un loc, să rămânem acolo cel puţin 24 de ore, nu doar pentru a bifa
obiective istorice, ci şi pentru „a-i lua pulsul“. Se făcuse târziu, toată lumea dorea să
începem ziua, aşa că, de data aceasta pe jos, am parcurs istoria aşezării în lung şi în
lat, atât cât ne-a îngăduit timpul. Am remarcat că pretutindeni ghidul nostru era
întâmpinat cu prietenie şi că, atunci când aborda un subiect sau altul, o făcea cu
competenţă şi cu distincţie, inclusiv în dialogurile în germană cu câţiva interlocutori
întâlniţi pe teren.
Excursia a continuat şi nu mai ştiu dacă ni s-a alăturat, dar nu este exclus,
pentru că era curios să vadă şi să audă cum s-au descurcat colegii lui în celelalte
localităţi de pe traseu. Eram, în ceea ce mă priveşte, în primii mei ani într-o funcţie
de conducere a Şcolii şi, timpurile fiind aşezate sub semnul schimbării, căutam
oameni noi, cu care să duc la capăt proiectele pentru care mă angajasem. În
consecinţă, cred că am discutat chiar atunci, dar într-o altă zi, şi am remarcat, pe
lângă competenţa şi echilibrul interior al interlocutorului meu, şi o mare dorinţă de a
înfăptui ceva nou, care cumva să marcheze cu o pecete inconfundabilă generaţia
celor abia ieşiţi din vechiul regim comunist.
E de prisos să spun că, după alte întâlniri, a fost cooptat în Consiliul Naţional,
alături de alţii asemenea lui, şi la jumătatea anilor 1990 ne-am angajat împreună în
dificila restructurare a programelor gimnaziale de istorie. Mi-l aduc aminte la
şedinţele noastre, întotdeauna cu o vorbă cumpănită, gata să cenzureze elanurile
altfel bine intenţionate, dar uneori hazardate ale unor colegi. Am înţeles curând că
iubea istoria, ca cei mai mulţi dintre noi, dar mai presus de toate, adevărul, şi că
excesele naţionaliste îl iritau peste măsură. Născut la Codlea, trăise toată viaţa într-o
1
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comunitate multietnică şi înţelegea să aprecieze adecvat această şansă nu doar pentru
el, ci şi pentru ceilalţi. Sunt convins că prestigiul astfel câştigat l-a adus în conducerea filialei locale Braşov a SŞIR şi, nu peste multă vreme, şi la Inspectoratul
Judeţean de învăţământ.
În mod firesc, oportunităţile de a ne întâlni au sporit şi am observat că, în ceea
ce-l privea, în ocazii speciale, când instituţiile pe care le reprezentam trebuiau să
adopte decizii, el o făcea cu o fermitate şi o intransigenţă în totul remarcabile. Şi-a
asumat, în 1996, organizarea Olimpiadei Naţionale de Istorie şi a reuşit să o ducă la
capăt fără obişnuitele lamentaţii ale altor colegi în situaţii similare, pe tema resurselor
disponibile întotdeauna neîndestulătoare, rămânând atent mereu doar la chestiunile de
fond: asigurarea la cote înalte a exigenţei şi respectul pentru cei mai buni elevi.
Fiind atunci mai multă vreme împreună, mi-a mărturisit şi câteva dintre
decepţiile sale, între altele datorate atât opoziţiei unora la dorinţa sa de ordine şi de
claritate, cât şi la acele angajamente asumate, dar departe de a fi duse la îndeplinire
de oameni pe care îi considera prieteni şi pe care îi apreciase. A şi plecat curând din
Inspectorat, nemulţumit că între ceea ce crezuse că ar putea face şi ceea ce reuşise era
o mare diferenţă.
La sfârşitul anilor 1990 a apărut însă o nouă oportunitate. Ajutase, în Braşov, o
editură să-şi promoveze un manual şi acum, în căutare de autori, vechii tovarăşi îi
făcuseră o propunere tentantă. Ministerul încheiase noile programe pentru liceu pe
baza cărora urma să fie redactate alte cărţi pentru şcoală şi am avut atunci o discuţie
mai lungă şi, la capăt, mi-a propus să lucrăm împreună, ceea ce nu putea decât să mă
bucure, după dezamăgirile proprii la încheierea mandatului meu din Minister. S-au
alăturat ulterior şi alţi colegi şi, în cele din urmă, şi profesorul Barnea. În biroul său
de decan ne-am întâlnit într-o zi friguroasă de ianuarie, la Facultatea de Istorie,
pentru a pune la capăt toate cele. Au urmat opt ani foarte fructuoşi, în care am
realizat împreună nouă manuale, o perioadă fastă a vieţilor noastre şi pe care aş dori-o,
de s-ar mai putea, retrăită oricând.
M-am convins atunci că Vasile îşi luase foarte în serios îndatoririle, că se
pregătea temeinic, cu mult timp înainte de a-şi scrie lecţiile şi că, rod al acestui
travaliu, ţinea mult la fiecare cuvânt aşezat pe hârtie. Era şi motivul pentru care se
afla mereu în întârziere, prilej de interminabile discuţii cu redactorul din editură,
care, altfel, om aşezat şi dornic de predictibilitate, intra în alertă cu două săptămâni
înainte de termenul final şi înnebunea cu telefoane restanţierii. Zadarnic îi explicam
că omul are ritmul lui de lucru şi că, la fel ca în anii îndepărtaţi de la Codlea, va veni
în ultima clipă cu toate textele, el le dorea atunci şi îmi cerea mie să-l conving să le
aducă.
A fost odată şi o situaţie specială când, în faza de finalizare a unui manual,
ne-am trezit cu câteva zile înainte de licitaţie că ne lipsesc două lecţii ale sale. Fusese
prins cu treburi de familie, dar a promis că în 24 de ore va veni la Bucureşti. S-a ţinut
de cuvânt, dar tot mai avea ceva de făcut şi, cu o noapte înainte, a rămas în redacţie
să-şi încheie lucrarea. Apoi, în dimineaţa următoare, ne-a arătat ce făcuse şi ne-a
mustrat, în glumă, că ne îndoisem de el. Avea surâsul lui bine ştiut şi am înţeles că
era fericit că mai obţinuse o victorie asupra lui însuşi.
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Apoi, dintr-o dată, dezamăgit de toţi şi de toate, s-a retras din conducerea SŞIR
şi de la filiala Braşov, izolându-se la Codlea de tumultul unei lumi care nu îl înţelesese. Peste distanţa dintre noi şi inevitabilele dezagremente ale înaintării în vârstă,
rămăsesem apropiaţi, şi, cel puţin o dată pe an, de ziua lui, pe 1 ianuarie, îl sunam
pentru felicitările cuvenite. Se întâmpla, de regulă, la amiază, înaintea Concertului de
la Viena, pe care, fără a fi meloman, îl asculta cu plăcere împreună cu soţia.
În anii din urmă, anticipa telefonul meu cu al lui, întotdeauna în seara de Ajun
a Crăciunului. S-a întâmplat şi în anul pandemic, cu adaosul că, pe lângă cele două
obişnuite, s-au mai adăugat şi altele, unul de-a dreptul surprinzător, dacă nu i-ai fi
cunoscut căldura sufletească şi ataşamentul în prietenie. Ascultase dimineaţa un
concert în care fuseseră incluse două piese, despre care ştia că îmi plac, şi acum
dorea să împartă cu mine bucuria de a le mai fi urmărit încă odată.
Joi, 18 martie 2021, l-am sunat, rugându-l să-mi procure o informaţie bibliografică. A făcut-o cu o promptitudine admirabilă şi, peste două zile, am avut la
dispoziţie tot ce îmi dorisem. Am aflat că doar puţin timp mai târziu s-a stins într-un
bloc de locuinţe, la capătul unei ascensiuni peste mai multe etaje, şi nu m-am putut
dezlipi de gândul că acest sfârşit a fost, de fapt, marca întregii sale vieţi: un drum pe
care a urcat mereu, nu fără dificultăţi şi obstacole de tot felul, dar totdeauna cu încă o
treaptă peste care îşi dorea să treacă. Până în ultimul ceas, dialogurile noastre se
încheiau invariabil cu dorinţa de a mai face ceva, iar dacă undeva începusem o nouă
lucrare, era gata să se alăture.
Om de carte, om de şcoală, dar mai presus de toate, om de caracter, aşa rămâne
Vasile Manea în amintirea mea şi tristeţea acestei despărţiri nu poate egala bucuria că
ne-am cunoscut şi am lucrat împreună.
Bogdan TEODORESCU
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