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TRANSYLVANIAN STUDENTS AT THE “LUDOVIKA” 

MILITARY ACADEMY IN BUDAPEST 
 

Cornel Sigmirean 

 
 

Abstract 
 

In 1872 the Law 16 created the Hungarian Honved Academy “Ludovika” from 
Budapest. Initially the training of the officers was reduced to one year of classes. In 
1883 the length of studies was set to three years. This led to the creation of a real 
military school. “Ludovika” Academy was not up to par with the military schools of 
Vienna. At the end of the century the Bánffi Dezsö government took action to create a 
training conditions fit for a military academy. However, Budapest insured only the 
training of the infantry and cavalry, the artillery officers and the technical staff were 
trained in Vienna. A course of artillery training was approved in 1912. Over 580 
students from Transylvania (Hungarians, Germans, Jewish, Romanians and other 
ethnics) studies at the Military Academy in Budapest. 

 
Keywords: Austro Hungary; Military Academic Training; “Ludovika” Academy; 

Officers; Transylvania. 
 

The Ludovika Military Academy was opened in 1872, representing the 
achievement of the Hungarian society‟s long-standing desideratum, which 
was asserted for the first time in 18081. The foundation of the Academy was 

promoted by Law 7 in 1808, the emperor offering a sum of 50.000 florins. 
Buttler János deposited an amount of 125.000 florins for the Academy fund 

and, like him, other sponsors did the same. Nonetheless, the opening of the 
Ludovika Academy was delayed. In 1848, the Hungarian Government 
(established on 11 April 1848) commissioned the Ministry of Defense for 

organizing the Ludovika Military Lyceum. The courses were opened in 
October, at the Faculty of Sciences of the University of Pest, but they were 
not finalized. The foundation of a military academy was achieved after 1867, 

when the empire was organized in a dual system, with two countries, 
Austria (Cisleithania) and Hungary (Transleithania), two parliaments, two 

governments, and only three shared ministries, Defense, Finances and 
Foreign Affairs, with headquarters in Vienna. On 8 June 1867, the Emperor 
was crowned as King of Hungary. In conformity with the Pragmatic Sanction 

of 1713, the emperor continued to be the ruler of the empire, representing 

                                                           
 Professor, “Petru Maior” University, Tîrgu Mureş, Romania 
 
1 For the history of the Ludovika Academy see: A Magyar Kir. Honvéd Ludovika 
Akadémia törtenete, szerkesztette, de Dezséri Bachó László; A Magyar Kir. Honvéd 
Ludovika Akadémia Kiadása, Budapest, 1930; Dr. Lengyel Ferenc, A Magyar 
tisztképzés törtenete, Budapest, 2000; Kalavszky Györgyi, Ludovika – Album. A 
Magyar Királyi honvéd Ludovika Akademia törtenete 1808-1944, Libra Kiadó, 
Budapest, 1992; A Magyar Királyi honvéd Ludovika Akademia és a testvérintézetek 
összefaglalt törtenete (1830-1945) I. Köte, Kezdetben az ökéntes számüzetésben és 
késöleb a Magyarországon élö volt akademikusok együttmüködésével irta és 
összeállitolta, Rada Tibor, Calgary – Budapest, 1998. 
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the cohesion element of the dual monarchy. Consequently, through the 
1867 dual act Great Hungary was restored, with over 13 million inhabitants, 

out of which nearly 7 million were non-Hungarians2. 
Subsequently, Slovakia, Transylvania, Vojvodina, Croatia and sub-

Carpathian Ukraine were ascribed to Hungary. According to the 1868 
Nagadba agreement, signed by the Croatian political leaders and the 
government of Pest, Croatia was keeping its legislative and administrative 

autonomy in the frame of “historical Hungary”. 
The Austro-Hungarian Empire‟s army continued to keep its 

supranational character. Through the article 11 of the 1867 agreement, the 

Hungarian army was founded, but it kept being an integral part of the 
imperial one, the famous K.U.K. By the foundation of the Austrian National 

Guard (the Landwehr) and of the Hungarian one (the Honvedség) the 
national spirit was fueled3. To prevent it from becoming independent, the 
Hungarian army did not comprise in its structure the artillery units and 

later those of armor and aviation. 
In this political context, created by the consecration of dualism 

through Law XVI of 1872, the Ludovika Military Academy of Honveds was 
founded in Budapest, which was inaugurated with a one year officers‟ 
training course. In 1883, the duration of studies was of three years. A real 

military school was also opened in the frame of the Academy. Nevertheless, 
the Academy did not reach the level of that of Vienna, although it promoted 
professors from the ranks of the most capable and experienced officers. It 

was merely at the end of the century, through the actions taken by the 
prime-minister Bánffi Dezső in 1897, that the conditions were created for an 

adequate training in a military academy. Beginning with 1897, the 
instruction proposed at the Ludovika Academy was equivalent of the 
training at the Theresian Military Academy of Vienna. We mention that in 

Budapest none but the training in the infantry and cavalry specializations 
was provided, while the artillery and techniques officers were instructed in 
Vienna. The inauguration of an artillery course was approved only in 1912, 

when the international tensions (the first Balkan war) and the specter of a 
European war convinced the Vienna government of the necessity of 

equipping the army with efficient artillery. 
The Ludovika Academy has represented for about 50 years, from its 

inauguration in 1872 and until 1918, the main training institution for 

historical Hungary‟s officers.  
Yearly 90 young people were admitted at the Ludovika Academy, out 

of whom 34 were subsidized by private foundations 4 , 10 were State 
bursaries, 23 were paying the entire tax, which represented about 600 
florins yearly, and 23 were paying only half a tax, 300 florins. Beginning 

with 1808 numerous foundations have already been created on behalf of the 
Academy and their number has increased to 27 by 1897. In this regard, we 

                                                           
2 Istoria Transilvaniei, vol. III (De la 1711 până la 1918), coordinators Ioan-Aurel 
Pop, Thomás Nägler, Magyari András, Academia Română, Centrul de Studii 
Transilvane, Cluj-Napoca, 2008, p.422. 
3  Liviu Maior, Habsburgii şi românii. De la loialitatea dinastică la identitatea 
naţională, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2006, p.110. 
4 Hajdu Tibor, op. cit., p. 120. 
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mention the foundations of counts Apponyi Antal, Batthyány János, 
Beleznay Sámuel, Buttler János, Elz Imre şi Károly, Festetics, Antal, 

Mendell Lajos, Náko János, Náko Kálmán, Baich Miklós, Syilágy 
Mihály,Temesvári Márton, Andrássy Gyula, Kossy Oszkár, Csekovics János, 

etc. Other foundations were created by a series of counties: Baranya, Békés, 
Cenad, Fiume, Kassa, Komárom, Pozsoný, Somogy, Sopron, Satu Mare, 
Szeged, Torontal, Trecsén, Torna, Ciuc, Mureş, Turda, Arad, Zala, Bacs-

Bodrog, Baranya, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, etc. Additionally, in order to 
increase the level of instruction, military professors coming from the military 
academies in Vienna were promoted there. We mention Moricz Sándor, 

Edelényi (Reindl) Lipót, Péche Ede, Bassarabits Sándor, who also held the 
position of commanders of the Academy. 

The curriculum largely applied the Theresian Academy model. During 
the four years, the following disciplines were taught:  

In the first academic year: Hungarian language and literature, 

German, French, Geography (Geography of Europe and Austro-Hungarian 
Monarchy), Natural sciences, Calligraphy, Free hand drawing, Chemistry, 

Service regulation, Topography, Gymnastics, Fencing, Internal regulation 
and the Code of good manners. 

In the second academic year: Hungarian language and literature, 

German, French, Geography (Northern and Western Europe in detail, and 
the continents in general), Mathematics, Geometric drawing, Natural 

sciences (mechanics, optics, electricity), Free hand drawing, Calligraphy, 
Service regulation, Practice regulation, Topography, Gymnastics, Fencing. 

In the third academic year: Hungarian language and literature, 

German, French, Geography (the Balkans, Italy, Russia, Germany, 
Switzerland), History, Free hand drawing, Service regulation, Practice 

regulation, Army organization (general notions, the type of groups, 
administrative branches and institutions, military groups and superior 
headquarters, combat army, marine army, the equine necessities), Problems 

of armament and shooting, armament and shooting instructions, mountain 
artillery and Austro-Hungarian campaign artillery, ammunition, pipes, 

scaffolds, vehicles, hand shooting arms, Topography, Land topography, 
Military tactics (the determinants of military tactics: (on the infantry‟s 
formations, movements, type of combat, cavalry, artillery: the determinants 

regarding the procession of colony camps and encampment). 
In the fourth academic year: Hungarian language and literature, 

German, French, Geography (the Austro-Hungarian Monarchy and the 
occupied regions), History (History of Hungary), Free hand drawing, Service 
regulation, Practice regulation, Army organization (Summary), Topography, 

Land topography, Military tactics (the determinants of military tactics: how 
to use for battle the human settlements, forests, heights and passes), 
Technical teaching (the infantry‟s most necessary materials: weaving ropes, 

digging, pavement works and carpentry, repairing and conservation of 
roads, preparation of poles and collision roads, closing and destruction of 

roads, concern for the necessary water supplies, encampment places, 
cooking and frying ware, solutions regarding the right place to build a 
fortress in case of attack or defense), Military technical instruction (footmen 

and troopers‟ tasks, such as: shelters, trenches, necessary equipment for 
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encampment, visiting the successful exercises of the scout groups), Military 
and surveillance administration, knowledge of law, military justice, military 

articles, oath, procedures of honor, the general principles of international 
and popular, civil and common rights, the Constitution of the Austro-

Hungarian Monarchy‟s two States, Horse race issues, Gymnastics, Fencing, 
Riding, and Health care.  

The class of religious education was included once a week. Until the 

Military Academy‟s chapels were built, the Catholic pupils had attended the 
mess at the chapel of the “József” Orphan Boys‟ Home, and the Protestants 
at the church in Kálvin Square. 

To acquire good manners, dance and music courses were taught. 
Starting from 1885, swimming was taught, from 1887 combat exercises 

(race with obstacles and exercises with the gun) and from 1890 bicycle 
riding. 

Generally, students wore two types of outfits: city outfit and training 

outfit. At the beginning, the young footmen‟s cap was made up of red cloth. 
Starting from 1888, the Honved officers‟ caps were colored in dark blue and 

they wore blue coats with brandenburgs, blue shirts with golden decorations 
and blue waistcoats. 

An important role in the students‟ instruction was played by 

education in religious, Catholic, spirit and in their attachment to the 
Emperor, by cultivating allegiance to the Monarchy and State: In our 
bedroom, on the wall facing the king’s magnificent image there was hanging a 
beautifully carved crucifix of our Lord Jesus Christ, confesses Ovidiu Pop, an 
Academy student between 1898-19015. 

Thus, the daily program of a student at the Military Academy was very 
rigorous. It started at 6 o‟clock and ended in the evening at curfew, 

alternating lectures with practical training. The colloquia were starting on 
the 1st of December and they were lasting until 20 December. On 22 
December the holidays were starting and most of the students were leaving 

for home. A more relaxed program was organized for those staying there, 
when we’ll be riding all the day long and we’ll skate if we have ice6. 

The atmosphere was characteristic of the life in barracks: heavy card 
players and drinkers. There are about ten people, who keep playing cards 
from morning till night. Ferbli and 21. And between classes. One of them put 
40 florins, another 10, another 5. There is no night without them empting a lot 
of bottles of beer, wine. I cannot swear not having drunk, but not as much. 
The drinking place is the casino. They start putting on the table a bottle of 
water and glasses as many as those under the table and then the wine 
bottles circulate. One the officer on duty came in. Did they get scared? NOT AT 
ALL. One of them spoke, and the others behind him kept drinking7.  

The most important moment was the Emperor‟s anniversary on 18 
August. At that time promotions and even closing of academic courses took 

place. The motto of their training was: FAITHFUL TILL DEATH! The hymn 
                                                           
5 Cornel Sigmirean, “Student român la Academia militară „Ludovika”, in Anuarul 
Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, XII, Tîrgu Mureş, 2009, pp. 

19-36. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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and military oaths were dedicated to the Emperor. GOTT ERHALTE UNSERN 
KAISER symbolized the perfect loyalty toward the Emperor. At the Ludovika 

Military Academy loyalty to the Emperor was accompanied by loyalty to the 
Hungarian homeland: Magyarországi syemei fenye! 

On solemn moments, the students had a special program with festive 
meals and parades: We have paraded. We also got wine that time. I can say 
that one cannot hope for better life. One can take from the plate as much as he 
wants and he can repeat if he needs to. Thus, I remain a loyal soldier to the 
homeland and the king. The slogan on our cap is “hazánkért és királyért”8. 

The Academy contributed to the formation of the Hungarian military 
elite at the Real School and Officers‟ School between 1873-1918, where 
4.753 students were trained, coming from all the regions of the historical 

Hungary, although the largest percentage was represented by those who 
were born in Budapest. 

 
Table 5. Regions of origin for the future officers in the national army9 

 

 
Region 

 
Percentage 

The Ludovika Academy Yearbooks 

1893-1897 1898-1902 

Budapest  10,9 17,2 18,8 

East of the 
Danube 

13,7 13,0 13,6 

South of the 

Danube 

5,2 7,1 5,2 

West of the 

Region 

7,7 5,2 4,6 

East of the 

Region 

9,3 7,4 9,0 

North-East of the 

Carpathians  

3,2 4,2 2,9 

North of Hungary 2,0 4,9 4,4 

Beyond the Tisa 13,3 14,7 13,9 

Between the 

Danube and Tisa 

4,8 6,1 7,0 

Banat 10,1 8,1 10,0 

Transylvania 14,9 8,4 6,1 

Croatia 2,4 2,2 1,2 

Austria 1,2 0,2 0,9 

Fiume - 0,3 0,6 

Unknown 1,3 1,0 1,7 

 
In what ethnic origin is concerned, most of them were Hungarians. 

Through the foundation of the Ludovika Academy, the proportion of the 

Hungarian officers in the monarchy‟s army increased. In 1911-1912, at the 
military schools of Austro-Hungary there were 4.380 military students, out 

                                                           
8 Ibidem. 
9 Hajdu Tibor, op. cit., p. 280. 
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of whom about 960, namely 21, 9%, were Hungarians10. In what ethnic 
origin is concerned, in 1907, the students at the Ludovika Military Academy 

of Honveds had the following distribution: 
 

Table 6. Ethnic distribution of the students 
 

Nationality  Percentage 

Hungarians 81,5 

German 11,7 

Croatians 2,4 

Serbians 1,6 

Romanians  0,8 

Slovaks 0,8 

Ruthenians 0,4 

Czechs 0,4 

Armenians 0,4 

 
Certainly, these figures are not to be considered in absolute values. 

Sometimes the student might have been German, Croatian, Slovak or 
Romanian, of Orthodox or Greek Catholic religion and he might have 
declared Hungarian as native language. Nevertheless, it is obvious that 

through the stipends granted by the above mentioned foundations and 
through the State subsidies, the Hungarian element was favored. 

The low number of Jewish students is surprising, a situation that the 
historians explain by anti-Semitism in Austro-Hungary, although Emperor 
Franz Josef highly appreciated the Jews‟ loyalty and he encouraged religious 

tolerance11. Additionally, we can take into consideration the fact that the 
Jews preferred practical occupations like engineering, law, economic or 

artistic studies. 
From the confessional point of view, the Catholics prevailed, a 

situation that was also evident at the level of the entire population in the 

monarchy‟s military schools. In what social origin was concerned, all the 
categories were represented, but, nevertheless, there prevailed the students 
coming from families of officials, from the ranks of tradesmen, industrialists, 

intellectuals with no public positions, the most dynamic categories, in full 
growth, which identified a means of social validation in the officer career. On 

the other side, aristocracy, which had given the largest proportion of officers 
to the Austrian armies by the 18th century, represented at the end of the 
19th century and the beginning of the 20th century only 4,5% from the total 

number of students at the Ludovika Military Academy. 
 

Table. 7. Social environment of origin for the officers at the Ludovika 
Military Academy between 1893-1908 12 

 

                                                           
10 István Deák, op. cit., p. 114. 
11 Ibidem, p. 21. 
12 Hajdu Tibor, op. cit., p. 157. 
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Parents‟ occupation HL Ludovika Military Academy  

1893-1897 1898-1902 1903-1908 

Aristocrat, great owner  - 3,70 0,90 0,60 

Noble  6,00 7,90 4,90 2,20 

Noble (without property) - 1,00 0,60 0,70 

Non-noble, average owner 2,00 4,40 4,35 4,60 

Owner 5,60 2,70 3,20 2,20 

Estate Administrator, wood-
ward 

9,30 7,60 5,20 5,00 

Total of agrarian population 22,90 27,30 19,15 15,30 

State office holder, judge 14,90 9,30 11,00 14,90 

Autonomous office holder 4,50 9,00 7,00 8,50 

Small office holder (attorney) 4,50 4,90 3,5 5,7 

Teacher 1,60 3,90 7,25 5,00 

Schoolmaster 1,60 1,50 3,8 2,90 

Railway worker 3,60 3,90 4,9 4,60 

Postman 1,20 1,50 2,00 3,50 

Total of public office holders 31,70 34,00 39,50 45,10 

Officer 9,30 4,40 7,00 8,60 

Military office holder, 

physician 

2,80 3,20 2,30 2,00 

Soldier, under-officer, 

gendarme 

- - 0,30 0,60 

Total army 12,10 7,60 9,60 11,20 

Civilian under-officer, servant, 
warder 

- 0,25 0,30 0,20 

Financial supervisor, 
policeman 

0,40 - 1,45 1,10 

Industry worker 0,40 0,80 0,30 - 

Total petty bourgeois 6,40 3,75 5,25 3,50 

Engineer 1,20 1,00 1,45 2,40 

Priest 1,20 1,70 2,30 2,00 

Physician, pharmacist 4,50 2,70 3,50 3,30 

Lawyer 3,60 5,70 4,10 4,60 

Politician - 0,75 0,90 1,30 

Artist 0,80 0,50 - 0,20 

Total intellectuals without 
public office 

11,20 12,35 12,25 13,60 

Capitalist, director 0,80 1,30 1,45 0,60 

Tradesman, restaurant owner  6,10 2,50 3,50 3,30 

Small industrialist 3,20 2,00 1,20 1,50 

Private, house owner, 
constructor 

0,80 0,75 3,50 2,90 

Private office holder 2,00 2,70 3,80 4,20 

Bourgeois 6,10 - - - 

Total industrialists, 
tradesmen, financiers  

19,00 9,25 13,45 12,50 

Unknown 2,00 8,45 4,35 0,80 
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The Ludovika Military Academy represented the institution that 
contributed to the education of numerous officers, but also intellectuals, 

who were promoted in liberal arts, which were emancipated by military 
rigor. Among them were: Aggházy Kamill (military historian), Csáky Károly 

(Minister of Defense), Horvát Jenö (historian), Franyó Zoltán (writer), Krleža 
Miroslav (Croatian writer), and Toth Zoltán (historian), etc. The great 
Romanian writer, Liviu Rebreanu, also studied at the Ludovika Military 

Academy between 1903 and 1906. 
In the period 1883-1918, the Ludovika Military Academy was attended 

by over 580 students who were native from today‟s Transylvania 13 . 

Unfortunately, the registry books for the period 1872-1883 were not 
preserved, which could have allowed the estimation of Transylvanian 

students. Additionally, after 1907 the information offered by the registry 
books is incomplete. We also mention that part of the registry books is 
recording only the student‟s place of birth, and not the county. Considering 

that both in Hungary and Transylvania there are numerous settlements with 
the same name, it is difficult to establish which of the places with the same 

name is in Transylvania, and which is in Hungary or even in Slovakia. Thus, 
certain inaccuracies are unavoidable and some Transylvanians who studied 
at Ludovika may not appear in our records.  

Presuming that the list comprises for the most part the native 
students from Transylvania, we notice that at the end of the 19th century 
and the beginning of the 20th century, up to the end of the First World War, 

about 1.800 native officers from Transylvanian were educated at the military 
academies in Vienna and Budapest (over 1.185 studied at the military 

academies in Vienna)14. 
In what the geographic origin is concerned, the approximately 580 

students who were educated at the Ludovika Military Academy originate 

from all the counties of Transylvania, with notable differences from county 
to county. 
 

Table 8. Geographic origin. The students repartition according to 
counties 

 

County Number of Students Percentage 

Alba 29  5, 00 

Arad 54  9,31 

Bihor 64 11,03 

Bistriţa-Năsăud 11  1,89 

Braşov 12  2,06 

Caraş Severin 40  6,89 

                                                           
13  Magyar Hadtörténeti Levéltar, Fund: A Magyar Királyi Honvéd Ludovika 
Akadémia, Folders: 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 
334, 335, 336, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 3493 350, 351, 
352, 353, 399. 
14 Cornel Sigmirean, „Studenţi din Transilvania la Academia Militară „Ludovika” ”, 
in Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, Târgu-Mureş, 
XI, 2008, p. 275. 
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Ciuc  9 1,55 

Cojocna 41 7,06 

Cenad 1 0,17 

Făgăraş 10 1,72 

Hunedoara 26 4,48 

Maramureş 23 3,96 

Mureş-Turda 22 3,79 

Satu Mare 37 6,37 

Sibiu 13 2,24 

Sălaj 8 1,37 

Solnoc-Dăbâca 22 3,79 

Târnava Mare 17 2,93 

Târnava Mică  6 1,03 

Timiş 57 9,82 

Turda-Arieş 14 2,41 

Torontal 14 2,41 

Trei Scaune 31 5,34 

Odorhei 13 2,24 

Romania 1 0,17 

 
We discern the large number of students originated from the Western 

counties of Transylvania and from Banat, Bihor, Arad, Caraş-Severin and 

Timiş as well. A similar situation is noticed in the attendance of the 
Academy of Wiener Neustadt. Social factors, the economic advance of the 

Western region, which was more developed than the Transylvanian counties, 
the urbanization level or the larger proportion of Catholic population, might 
have contributed to a better representation of the young people in the 

military academies. The presence of a regiment in a certain place might have 
also stimulated the young people‟s option for a military career. 

The repartition according the Transylvanian students‟ confessions 

indicate the large number of those of Roman-Catholic religion 292 (50, 34%), 
followed by the other confessions: Greek-Catholic 14 (2, 41%), Reformed 167 

(28, 79%), Evangelical 35 (6, 03%), Unitarian 18 (3, 10%), Orthodox 18 (3, 
10%), and Israelite 17 (2, 93%), a situation which generally reflects the 

students‟ nationality as well, most of them being Hungarians. The Germans 
represented 8, 5% out of the total of Transylvanian students, while the 

Romanians, 4, 33%. According to religion and name, we have identified 26 
Romanians. The very high fees, related to most of the Romanians‟ social 
condition, were almost prohibitive. Certainly, they could get one of the 10 

State grants, but the Romanians were not among the privileged students for 
those grants. 

The social condition of the Transylvanian military students shows a 

larger proportion of those coming from bourgeois families, those of clerks, 
from the ranks of officers, tradesmen, land owners, or those with liberal 

professions (engineer, physician, lawyer, pharmacist, etc.). 
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Table 9. The social origin of the students from Transylvania 
 

Parents‟ occupation No. 
Students 

Percentage 

Farmers (peasants with small and average 
properties) 

7 1,16 

Great owners 6 1,00 

Owners 57 9,50 

Crafts persons (tailor, waiter, jeweler, shoemaker, 
tapster, etc.) 

27 4,50 

Tradesmen 39 6,50 

Industrialists, owners in the bank and industrial 

sector 

11 1,83 

Public office holders (attorney, superintendent, 

bank office holder, cashier, archivist, registrar, 
secretary, mayor, forester, judge, accountant, 
mining office holder, office director, inspector, 

etc.) 

170 28,33 

High public office holders (Court of Law 

presidents, deputies, royal and county office 
holders, prefect, vice-prefect) 

42 7,00 

Office holders in private economy (bank director, 
mining director, etc.) 

7 1,16 

Liberal arts (physician, nurse, pharmacist, 
lawyer) 

63 10,5 

Officers (lieutenant, captain, major, colonel, 
general  

49 8,16 

Sub-officers 6 1,00 

Clerics (priest, archpriest, bishop) 20 3,33 

Estate Administrator 8 1,33 

Entrepreneur 5 0,83 

Tenant 5 0,83 

Intellectuals with public professions (teacher, 

director, schoolmaster) 

46 7,66 

Workers in industry, transports, mining 5 0,83 

TOTAL 573 100% 

 

Evidently, we cannot generalize the incomes of certain social 
categories, but several salary landmarks are conclusive for what the 
education opportunities of a young man at the Ludovika Military Academy 

really represented. 
State office holders met a remarkable dynamic in the Austro-

Hungarian Empire‟s society. The office holders‟ category comprised the 
employees of the county, seat, district, municipality, town and village 
administrative structures, mining offices, tax and private fields, industrial 

enterprises, postal offices, railway offices, educational, church, charity and 
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sanitary institutions15.The best remunerated were the county office holders, 
the prefect and the vice-prefect. In 1862, the supreme administrative leader 

of the county had a salary of 2.000 florins and 1.000 florins in addition. The 
royal judges received 1.600-2.000 florins. The salaries of the municipality 

and town office holders (police captains, counselors, prime-attorneys, prime-
prosecutors, accountants, cashiers, archivists, official physicians) were 
smaller, being established by the municipality and town statutes. In 1862, 

an assistant accountant at the magistracy of Braşov had retribution of 700 
florins and 150 florins as housing indemnity16. In 1901, an attorney in the 
Curtea circle received 3.221 crowns annually; an accountant at the “Albina” 

Bank received 1.000 florins, the cashier 750 florins, the secretary 600 
florins, and the officials, 500-600 florins17. In the case of the officers, the 

salaries varied according to the military rank. In comparison to other salary 
categories, the high officers had usually a salary that could provide a decent 
comfort to the family and allowed them to support at least one child‟s 

studies.  
 

Table 10. The annual pay of the officers 
 

Salary category Rank Before 1907 

(crowns) 

After 1907 

(crowns) 

XI Lieutenant 1.200 1.680-2.000 

X Lieutenant 
major 

1.440 2.200-2.800 

IX Captain 1.800-2.400 3.000-3.600 

VIII Major 3.360 4.400-4.800 

VII Lieutenant 
colonel 

4.200 5.400-6.200 

VI Colonel 6.000 7.200-8.800 

V General major 8.400 11.4000-13.000 

IV Sub-marshal 12.600 14.000-16.000 

III Marshal 16.800 16.800-18.000 

 
A lieutenant‟s pay was the smallest but it was much above the salary 

of a lawyer or an engineer at the beginning of their careers. Marriage 
occurred then, which augmented their incomes, the young officers being 

advised to marry girls from families with considerable incomes, from the 
middle class at least. On 29 November 1900 the newspaper Neues Wiener 
Tagblatt published the following notice: Young fashionable man with 
privileged status joins in matrimony a gracious young lady who offers 
bailment. For three stars 18 . Additionally, the cadet schools‟ internal 

textbooks were already recommending the future officers to live a decent life, 
with no excesses or forbidden luxury, and to avoid problematic loans. 

                                                           
15  Ioan Chiorean, Intelectualitatea din Transilvania în epocile premodernă şi 
modernă, Editura Universităţii „Petru Maior”. Târgu-Mureş, 2008, p. 356. 
16 Ibidem, p. 358. 
17 Ibidem, p. 361. 
18 Apud Deák István, op. cit. p.171. 
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Certainly, there were cases when officers of the Austro-Hungarian army 
were excluded from the army because of taking excessive loans, wasting 

money at card games or because of having lived an extravagant live. Liviu 
Rebreanu himself was excluded from army because of gambling debts. 

Nonetheless, we mention that most officers‟ sons who studied at the 
Ludovika Military Academy acquired grants or State aid. 

However, the Academy was also attended by sons of peasants, 

schoolmasters, priests, post-office, cadaster, or archives small office holders, 
benefiting from grants or State subsidies. In the school register, the chapter 
regarding social condition often mentions “no wealth” for numerous 

students. The opportunity of attending a military school or other academic 
institutions was represented by grants. The grants and State aids, according 

to the “Foundational Letters” (grant awarding regulations), were also offered 
in the case of students coming from wealthy families. Thus, grants were 
awarded to Kossy Oszkár, son of a deceased deputy in the Parliament of 

Budapest; Kendet Ferencz, son of the Bistriţa Court of Law President, who 
got a full grant; baron Alpor Férencz Jozsef from Dumbrăveni, son of baron 

Alpor Zoltan, received a grant from the Temesváry Márton Foundation; 
Bónis Tibor, son of deputy Bónis István, received a grant from baron Mandel 
Rudolf‟s Foundation; Gereb Tibor, son of the mayor of Târgu-Mureş, Gereb 

Bela, was paying only half of the annual school tax, respectively 300 florins. 
Examples are numerous since each student represents a case for the 

way he succeeded to attend military studies and make progress in the officer 

career. Either they were sons of nobles, like Kemény Elemér, Keményi Pál, 
Alpor Ferencz, or of schoolmasters, like Liviu Rebreanu from Târlişua and 

sons of tradesmen, like Löbli Lázár, a Jew from Luduş, the Ludovika Military 
Academy offered all of them the chance of a military career. It started with 
the rank of lieutenant (having under his command a platoon of 50 people) 

and it continued with that of lieutenant major, captain (commanding 200-
500 people), major (1.000 people), lieutenant colonel, colonel (3.000-4000 
people), general major (brigade of 6.000-8.000 people), general-lieutenant 

(division of 15.000-20.000 people), general of artillery (army corps, 30.000-
40.000 people), general of cavalry (army or army corps), general of infantry 

(army or army corps), general colonel (army of 100.000-200.000) and field 
marshal (commanding a group of armies). 
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The separation of the Romanians from the Ottoman Empire was achieved in 
time, during a continuous fight of resistance on several coordinates: economic, social, 
political and cultural – all of these being closely connected to one another and 
favouring the rupture towards the Ottoman Empire and the resistance of the 
Romanians along time. The resistance and the rupture were expressed through a 
genuine disobedience of the Romanians towards the Ottoman Empire – this was a 
period when they took every opportunity to gradually get dettached from the Sublime 
Porte and avoid any of its influences in the Romanian realm. The present article 
intends to analyse the war of independence as a climax of resistance and 
disobedience as marks of the rupture of the Romanians in front of the Ottoman 
Empire, a force that was considered to be oppressive for many peoples during that 
age1.  
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Introduction 
 
Resistance and rupture at a social-cultural level 

 
During the 19th century, the Romanian Principalities were clearly 

influenced by the cultural, economic, social, political and ideological changes 

in Western Europe. Within this framework, although the principalities were, 
to a certain extent, still under the influence of autocratic empires (the 

Habsburg Empire, the Russian Empire and the Ottoman Empire), a process 
of “national awakening” has gradually been initiated – the national values 
thus started thriving and could be considered a sign of rupture on the part 

of the Romanians. And that happened despite the general idea of the age 
that “for more than a hundred years, the Romanians‟ virtues as warriors 

seemed to have been extinguished /…/ by the calamities of the age, which 
made us subdued to the Turks and the Russians”2.  

                                                           
* Assistant Professor, University of Bucharest, Romania 
 
1 See also Cosmin-Şefan Dogaru, „Drumul către independenţa României: rezistenţa 
faţă de Imperiul Otoman şi eliberarea de dominaţia sa (1877-1878)” (“The Way to 
the Independence of Romania: the Resistance against the Ottoman Empire and the 
Freedom from Its Domination (1877-1878)”, in Dumitru Catălin Rogojanu, 
Gherghina Boda (coord.), Istorie, Cultură şi Cercetare (History, Culture and 
Research), Vol. I, Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2016, pp. 84-92.  
2 Stelian Voinescu, ZECE MAI 1877-1927. Războiul pentru neatârnare (1877-1878) 
(THE TENTH OF MAY 1877-1927. The War for Independence - 1877-1878), 
Bucureşti, Editura Cartea Românească, f.a., p. 4. 
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One can agree that: “in the eighteenth century, the enmity between the 
Russians and the Turks weakened the principalities since most of the wars 

were carried on their territories /…/ and this so-called “Phanariote period” 
lasted for about a hundred years”3. Under these conditions, an important 
milestone for the Romanians was the French Revolution of 1789, which 

represented the impetus of the above mentioned process. Especially at the 
beginning of the nineteenth century, there were significant changes at a 

social-cultural level and the French language gradually became “the 
language of the salons and of the high society both in Iaşi and in 
Bucharest”4.  

The French culture appeared as a model to be followed, which 
generated a series of changes in the mentalities of the boyars of the time. 
Under these conditions, the resistance and rupture appeared at a social-

cultural level in spite of the gap between the Romanian principalities and the 
European states. The changes that appeared were not limited to the 

linguistic area; they were also psychological changes. The mentalities of the 
boyars gradually changed and so did their clothes5. All these aspects were 
part of the process of transformation of the Romanian society from an 

oriental society into a new society that was more in tune with the Western 
European values.  
 

Resistance and rupture at an economic level 
 

Regarding the economic aspect, the resistance and rupture were 
delineated by the 1774 Treatise of Kuciuk-Kainargi, which represented the 
“first move against the Ottoman monopoly of trade – the beginning of a long 

and difficult one-hundred-year process of restoration of the Romanian 
Principalities‟ autonomy on the local market”6. 

The Romanian boyars thus started their strife for economic autonomy7 
as a first phase of the resistance against the Ottoman Empire and of the 
rupture in returning to their local autonomy once lost. This process lasted 

for many years and started at the beginning of the nineteenth century, when 
the local princes were reinstated (in 1822) and the Organic Regulations 
(although still under some foreign influence, which was this time the 

Russian one) were introduced both in Wallachia (1831) and in Moldavia 
(1832). During that period, the Romanians were confronted with yet one 

more issue: “this modest, but determined attempt at protecting the local 

                                                           
3 Ibidem, p. 7. 
4 N. N. Herjeu, Istoria Partidului Naţional-Liberal de la origini până în zilele noastre 
(The History of the National Liberal Party from the Origins to the Present), Vol. I, 
Institutul de Arte Grafice „Speranţa”, Bucharest, 1915, p. 42.  
5 Pompiliu Eliade, Influenţa franceză asupra spiritului public în România (The French 
Influence on the Public Spirit in Romania), 3rd revised edition, Bucureşti, Editura 
Institutul Cultural Român, 2006, pp. 277-279. 
6 Apostol Stan, Independenţa României. Detaşarea de piaţa otomană şi rataşarea de 
Europa (1774-1875) (The Romanian Independence: Detachment from the Ottoman 
Market and the Attachment to Europe - 1774-1875), Bucureşti, Editura Albatros, 
1998, p. 7.  
7 Ibidem, p. 8. 
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market and at detaching the local market in Moldavia and Wallachia from 
the Ottoman trade realm was adversely received by the West-European trade 

powers: Austria, Great Britain and France, which were interested in the free 
exchange in the whole South-European area – including the Romanian 

Principalities”8. 
 
Resistance and rupture at a political level 

 
In parallel, the resistance and dissobidience were manifested in the 

political realm as well. During that age, a sensitive issue in the Romanian 
realm was the so-called “Oriental problem”. One can thus note that: “solving 
the Balkan and Ottoman problem was much complicated by the fact that 

this region became the main centre of action in the conflict among the great 
powers during the nineteenth century, the fate of the area becoming thus 
closely related to the attempts at maintaining the balance of forces in 

Europe”9.  
An essential stage of the Romanians‟ resistance and rupture both from 

an economic and from a political point of view was finally represented by the 
1848 Revolution, a moment in which the majority of the Romanians wanted 
“freedom from any foreign dominion and reconstruction of the atributes of 

the state sovereignty” 10 . The European revolutionary model became a 
milestone for the Romanian boyars who wanted change at all levels (political, 

social, economic and cultural) in the Romanian realm and strongly 
manifested this will. Thus, “in Wallachia and Moldavia, the garments of the 
Organic Regulations had turned out to be too tight and the Russian 

protection too unpleasant”11.  
During A. I. Cuza‟s reign, everybody wanted a “detachment from the 

Ottoman capitulations”12. From an economic point of view, but also and 

especially from a political one, the most pronounced form of resistance and 
rupture of the Romanians was the invitation made to a foreign prince, 

Charles of Hohenzollern-Sigmaringen, to rule the country. Through adopting 
the fait accompli (de facto) politics, the Romanian political elite pursued more 
aspects that were connected both to the domestic politics and to the foreign 

one. From a domestic perspective, the foreign prince guaranteed the stability 
of the country and from a foreign politics perspective, Romania enhanced its 

prestige. Finally and most important, this was the “premise for attaining the 
independence of the country”13.  

                                                           
8 Ibidem, p. 25. 
9 Barbara Jelavich, Istoria Balcanilor: Secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea (The History 
of the Balkans: 18th-19th Centuries), Vol. I, postface I. Ciupercă, Iaşi, Editura 
Institutul European, 2000, p. 173. 
10 Apostol Stan, op. cit., p. 84. 
11 I. Lupaş, Istoria unirii românilor (The History of the Romanian Union), Bucureşti, 
Fundaţia culturală regală „Principele Carol”, 1937, p. 244. 
12 Apostol Stan, op. cit., p. 115. 
13 Sorin Liviu Damean, România şi Congresul de Pace de la Berlin (1878) (Romania 
and the Peace Congress in Berlin - 1878), Bucureşti, Editura „Mica Valahie”, 2005, 
p. 13. 
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In 1866, the Sublime Porte used several methods that helped it still 
maintain its influence in Romania. Thus, “as a suzerain state, the Porte was 

the only one that could sign treatises that could be applied in Romania. 
From this point of view, Charles I was not allowed to sign treatises or 
conventions with the foreign powers directly”. However, against that, “it was 

a fact that, despite the restrictions imposed by the Constantinople 
government, which were accepted by Charles I, but were not ratified by the 

legislative bodies and were thus invalid, Romania was fastly and irresistibly 
detaching itself from external economic relationships that were mediated by 
the suzerain power and was thus entering more and more actively the 

European community as an autonomous entity”14. In 1866, “three of the 
main needs of the Romanians were already clearly accomplished: the union, 
the Constitution and the foreign prince”15.  

Along time, the resistance and the rupture of the Romanians had 
several coordinates at a social, cultural, political and economic level, but the 

common denominator was always represented by the “adoption of the 
Western model by the Romanians”16. 
 

The War of Independence – the last manifestation of disobedience, 
resistance and rupture in front of the Ottoman Empire  
 

The Oriental crisis was manifested around the year 1875, when there 
were riots against the Ottoman Empire in Bosnia and Hertzegovina. During 

the spring of 1876, the Oriental problem became acute with the anti-
Ottoman Bulgarian uprising (in April) and, later, with the Serb-Montenegro-
Ottoman war [Serbia (on the 30th of June) and Montenegro (on the 2nd of 

July) declared war to the Ottoman Empire]. That established a firmer 
involvement of the great powers in the events developing in the Balkans17. 
From the point of view of a military, captain Gh. Lupaşcu, that moment 

could be described as follows: “one by one, Serbs, Bulgarians, 
Montenegrenes, Bosnians and Hertzegovinans were all raising against the 

oppressors they had endured for centuries” 18 . Likewise, “the Christian 
peoples in the Ottoman Empire, mostly Slavic peoples, were encouraged to 
resist the Turks and secretly helped by Russia, which procured arms and 

money and officers for them in order to determine them to fight”19.  

                                                           
14 Apostol Stan, op. cit., pp. 157-159. 
15 Stelian Voinescu, op. cit., p. 16. 
16 Bogdan Murgescu, România şi Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-
2010) (Romania and Europe. Building Up Economic Disparities - 1500-2010), Iaşi, 
Editura Polirom, 2010, p. 111. 
17 Keith HITCHINS, România 1866-1947 (Romania - 1866-1947), Bucureşti, Editura 
Humanitas, 2004, p. 52. 
18  Gheorghe Em. Lupaşcu, Amintiri din Războiul de Independenţă 1877-1878 
(Memories from the War of Independence - 1877-1878), Bucureşti, Tipografia 
modernă “Cultura” Societ. Colectivă, 1915, p. 9. 
19  Gh. Sabin, Amintiri din Războiul Independenţei (Memories from the War of 
Independence), Bucureşti, Editura “Minerva”, Institut de Arte Grafice şi Editură, 
1912, p. 3. 
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In July 1876, the National Liberal Party acceded to power and was 
lead by the prime minister I. C. Brătianu, who maintained the neutrality 

position adopted by his predecessor, Lascăr Catargiu, although the liberals 
were supporters of Russia. One first meeting with the Russian officials took 

place in September 1876 in Livadia 20 . During that blurred period, “the 
decision makers in Bucharest continued to check the waters with the 
guarantor powers in order to have the neutrality and inviolability of Romania 

recognised”21.  
As a response to the oriental crisis, during the period 11 December 

1876/ 8 January 1877, the Conference of the Great Powers was organised in 
Istanbul. The Romanian government sent Dimitrie Brătianu to represent it. 
Unfortunately for Romania, the requests of the Romanians were not 

accepted during the conference. As a direct action, on 11 December 1876, 
the Ottoman Empire promulgated a constitution, which stipulated that 
Romania was a “privileged province” of the empire22, a fact that generated 

profound dissatisfaction in Bucharest. The tendency towards resistance, 
disobedience and rupture became even stronger and the Romanian political 

decision makers considered that, in order to obtain the independence of the 
country, they had one single option: to approach Russia for a possible 
collaboration in an eventual future war against the Ottoman Empire23.  

On 2/14 April 1877, the Crown Council was convoked and Charles I 
clearly expressed his position and gave his approval for the participation of 

the Romanian army alongside the Russian one in a war against the Ottoman 
Empire. Not all the leaders nevertheless agreed with this strategy and the 
foreign minister, N. Ionescu, resigned since he was an adept of the neutrality 

of the country; he was replaced by Mihail Kogălniceanu 24 . Finally, a 
Romanian-Russian convention was signed on 4/16 April 1877.  

The next stage of disobedience of the Romanian state against the 

Ottoman Empire was regulated through this convention, which was followed 
by the „approval of the Romanian-Russian convention by the Parliament (16-

17 April 1877)”. Moreover, “Charles I assumed the supreme command of the 
army”25 (the Romanian army was reorganised during the first years of the 
reign of Chares I and represented yet another sign of Romania‟s resistance 

against the Sublime Porte).  
The bursting out of Romania‟s war of independence obviously 

represented the climax of the country‟s disobedience towards the Ottoman 

Empire. At the same time, as in many other occasions, the national 
desideratum was above the interestes and the egos of the moment and a real 

partnership was constituted between the liberals and the conservatives, as it 
also happened when the foreign prince was invited to rule the country and 
the Constitution was elaborated in 1866.  

                                                           
20 Sorin Liviu Damean, op. cit., p. 23. 
21 Ibidem, p. 25. 
22 Gheorghe Platon, Istoria modernă a României (The Modern History of Romania), 
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1985, p. 239. 
23 Keith Hitchins, op. cit., p. 55. 
24 Sorin Liviu Damean, op. cit., p. 31. 
25 Ibidem, p. 33. 



Cosmin-Ştefan Dogaru 
 

22 
 

The right wing conservatives and the left wing liberals, rather as 
political groups than as real political parties, managed to find a common 

denominator in the achivement of the national desideratum: the 
independence of the country, an objective that was fervently announced 
although during the 1848 Revolution in the Romanian realm. But a few 

decades passed until the national awakening attained such a high level that 
it could gather around it both these political forces, supported at that time 

also by Charles I, who had wanted to have the independece obtained and 
recognised from his very arrival in Romania.  

As Alexandru Lahovari noted, “if during our internal fights we are 
whites or reds, in front of the foreigners, when the rights of the country are 
concerned, we are all Romanians”26. Under these conditions, both political 

forces left aside their ideologies and considered the desideratum of the entire 
Romanian society as something that was weighing much more than their 
own political views. In the domestic realm, the liberals and the conservatives 

united and manifested their complete disobedience towards the Turkish 
Empire. At the same time, Charles I himself manifested his disobedience 

towards the Sublime Porte ever since 1866, when he adopted several actions 
that generated a serious detachment from the Ottoman influence: the 
consolidation of the army, of the country‟s economy, of the infrastructure 

etc.  
Radu Rosetti presented the role of Charles I within the political regime 

of those years of resistance towards the Ottoman Empire and rupture of the 
Romanians around their national desideratum as follows: “he participated in 
the 1877 war; he was the one who, after a century and a half of absence of 
such actions, lead the Romanian soldiers in battle and towards victory; he and 
his soldiers freed the country /.../ he endowed the country with railways, 
under his reign, the financial situation of the country improved considerably 
and the wealth grew continuously as his fame also grew in many other 
countries /.../ There is not doubt that Charles I had to face many difficulties 
and that it was only due to his patience, perspicacity and endurance that he 
could win”27. 

On 9/21 May 1877, a decisive moment in Romania‟s resistance 
against the Ottoman Empire was the answer given by the foreign minister 
Mihail Kogălniceanu to the interpelation of the deputy Nicolae Fleva. 

Kogălniceanu was then delivering a historic discourse, with great symbolic 
significance, in front of the Deputy Assembly, within which he proclaimed 
Romania‟s independence28 . The next action was the proclamation of the 

country‟s independence in the legislative forum29.  

                                                           
26 Alexandru Lahovari, Discursuri politice (Political Discourses), Bucureşti, Editura 
Tipografia de Litere DOR. P. CUCU, 1905, p. 150. 
27 Radu Rosetti, Amintiri. Ce am auzit de la alţii. Din copilărie. Din prima tinereţe 
(Memories. What I Have Heard from Others. From My Childhood. From My Early 
Youth), preface Neagu Djuvara, Bucureşti, Editura Humanitas, 2013, p. 416. 
28 Gheorghe Platon, op. cit., p. 241. 
29  Dinu C. Giurescu, Rudolf Dinu, Laurenţiu Constantiniu, O istorie ilustrată a 
diplomaţiei româneşti (1862-1947) (An Illustrated History of Romanian Diplomacy - 
1862-1947), Bucureşti, Monitorul Oficial R. A., 2011, p. 29.  
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Charles I‟s resistance towards the Ottoman Empire throughout these 
years (1866-1877) decisively contributed to the strengthening of the 

Romanian state and the possibility that Romania gradually adopted a 
position of disobedience against the Ottoman Empire and also proved its 

rupture against it. Moreover, Charles I‟s involvement in the war of 
independence lead to the strengthening of its power within the political 
regime: “after a victorious war of independence against the Ottoman Empire 

in 1877, during which he brilliantly displayed his military and political 
prowess, he was fully regarded as a national, integrative institution”30.   

Furthermore, in the newspaper Timpul (The Time) (of conservative 
orientation) the new position of Romania was emphasized and the political 
decision makers were reminded that a double effort was necessary for the 

recognition of the independence: “Nowadays, after having become a self 
standing nation, Romania still has one task to fulfill: that of working with all 
its power so that the great powers, who had already given us so many proofs 
of benevolence, recognize and guarantee the new state of facts that was 
created by the latest events”31. In the same newspaper, the strategy of the 

1866 political elite of inviting a foreign prince to come and rule Romania was 
discussed as follows: “after all the apprehensions of the entire Romanian 
nation, the day of 10 May 1866 represented the dawn of a brilliant era of 
evolution of the country in the domestic realm and of prestige in the foreign one 
/.../ that day definitely sanctioned the union of two sister provinces and the 
end of the odious and terrible strife for the throne; it fulfilled the fervent and 
patriotic wish of the entire people – the establishment of the Romanian 
dynasty”32. 
 

The recognition of the state independence (1878) 
 

At that moment, the political decision makers had to adopt another 

type of foreign politics: “Romania had proclaimed its independence in the 
Parliament on the 9th of May 1877 and that was sanctioned by the message 

of the sovereign the next day, on the 10th of May. The reaction of the 
guarantor powers towards this action, qualified as a fait accompli (de facto) 
type of politics, was a negative one – they reserved their right to give a final 

response on that during the next Peace Congress” 33 . The liberal Mihail 
Kogălniceanu “was very active as a foreign minister in order to convince 

                                                           
30  Edda Binder-Iijima, “Creating Legitimacy: The Romanian Elite and the 
Acceptance of Monarchical Rule”, in Tassos Anastassiadis and Nathalie Clayer 
(eds.), Society, Politics and State Formation in Southeastern Europe during the 19th 
Century, Alpha Bank, Historical Archives, Athens, 2011, p. 190. 
31 Timpul (The Time), Bucuresci 10/22 mai (Bucharest 10/22 May), Year II, No. 108, 
11 May 1877. 
32 Ibidem. 
33 Mihaela Damean, Personalitatea omului politic Dimitrie A. Sturdza (The Personality 
of the Politician Dimitrie A. Sturdza), Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2012, p. 
75. 
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Europe to recognize the act of the 9th of May 1877”34. In order to mark the 
proclamation of the independence, an event of great significance for the 

country, there were several festivities on the 10th/22nd of May 187735 and the 
Romanians clearly showed the rupture towards the Ottoman Empire. 

The situation was quite difficult at that moment since the guarantor 

powers chose to manifest a reserved and even hostile attitude (in the case of 
England) towards the proclamation of the independence and the Ottoman 

Empire considered the act of the 9th of May as a rebellion36. From this point 
of view, the Romanian political elite used again the fait accompli (de facto) 
politics: “through the proclamation of the independence, as well as in 1859, 

Romania created again the kind of situation in which the European powers 
were faced with an irreversible already accomplished deed”37. 

The San Stefano Peace Treaty was signed by the Ottoman Empire and 
Russia on the 19th of February/3rd of March 1878, but that was done 
“without the participation of the Romanian delegate, who was not even 

informed on the stipulations of the given document” 38 . The Bucharest 
authorities were highly dissatisfied with that. The respective document 

“sanctioned, among others, the independence of Romania (Art. 5), but there 
were several sacrifices imposed. Thus, Art. 19 stipulated that the Sublime 
Porte would offer the Tulcea Sanjak (Dobrudja), the Danube Delta and the 

Snake Island to Russia, which, in turn, could offer them to Romania in 
exchange for southern Bessarabia”39. Finally, after a long process, “far from 
considering the Romanians‟ requests, the Berlin Peace Treaty, signed on 

1/13 July 1878, stipulated, among other things, the recognition of the 
Romanian independence (Art. 43) /.../ the Romanian state being forced to 

offer civil and political rights to the foreigners that were of a different 
religious rite than the Christian one (Art. 44) and to concede the south of 
Bessarabia to Russia (Art 45)”40. Under these difficult conditions for the 

country, “through the Berlin Peace Treaty (13 July 1878) /.../ Romania lost 
again the three counties in the south of Bessarabia and received in turn 

Dobrudja up to Silistra and Mangalia; the independence was recognised on 
the condition of changing Art. 7 of the Constitution, which limited the 
exercise of the political rights only to the citizens of the Christian religious 

rite”41. 
After intense fight and resistance against the Ottoman Empire on 

several aspects (political, economic, cultural etc.), during the Berlin 
Congress of 1/13 July 1878, our country became “a full rights actor of the 

                                                           
34  Dan Berindei, Politica externă şi diplomaţi la începuturile României moderne 
(Foreign Politics and Diplomacy at the Beginning of Modern Romania), Bucureşti, 
Editura Mica Valahie, 2011, p. 303. 
35 Constantin Z. Boerescu, Memorii din campanie 1877-1878 (Memories from the War 
Campaign - 1877-1878), Bucureşti, Editura Corint, 2003, p. 41. 
36 Gheorghe Platon, op. cit., p. 242; see also Sorin Liviu Damean, op. cit., pp. 35-43. 
37 Dan Berindei, op. cit., p. 179. 
38 Sorin Liviu Damean, op. cit., p. 56. 
39 Ibidem, pp. 56-57. 
40 Ibidem, p. 73. 
41 I. Lupaş, op. cit., p. 322. 
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international system, being thus admitted to the family of the sovereign 
states”42. 

Charles I‟s efforts and those of the political elite all went into the 
direction of the recognition of the independence. And, gradually, the great 

powers decided to officially recognize the independence of the country. 
Among “the first states that recognised Romania‟s independence, were the 
Ottoman Empire (19 February/3 March 1878) and Austria-Hungary (2/14 

October 1878), soon followed by Russia (15/27 October 1878) and Italy 
(5/17 December 1879)” 43 . At a later date, “on 8/20 February 1880, 

Germany, France and England transmitted to the Romanian government an 
identical note through which the three powers recognised the Romanian 
independence”44. 

The Romanians‟ resistance to the Sublime Porte and the rupture of 
their old structures with the aid of the new Western models finally reached 
their goal during the 1877-1878 War of Independence; the political elite and 

Charles I thus managed to accomplish a major desideratum of the Romanian 
state45. Then, “the recognition of the Romanian independence by the great 

powers determined the Romanian government to soon proceed to the 
upgrading of the Romanian state among the other European states and to 
proclaim it a kingdom”46 (in March 1881). 

 
Conclusion 

 
The disobedience and resistance process of the Romanians towards 

the foreign powers and especially towards the Ottoman Empire went through 

several stages and coordinates, along many centuries. But, within the 
Romanian realm, the resistance and rupture levels greatly increased in the 
nineteenth century and culminated with the invitation sent to Charles of 

Hohenzollern - Sigmaringen to come and rule the country. That gradually 
generated a strengthening of the Romanian state and, naturally, the 

accomplishment of the national desideratum: the independence of the 
country. During the last phase of the Romanian resistance and rupture – 
that is during the years 1866-1877 – Romania became a more solid state 

and modernized its institutions and its society according to the European 
models.  

The prince and the political class militated for the detachment from 
the Ottoman Empire, the signs of disobedience, resistance and rupture being 
more and more visible during that period, which culminated with the war of 

                                                           
42 Dinu C. Giurescu, Rudolf Dinu, Laurenţiu Constantiniu, op. cit., p. 63. 
43 Ibidem. 
44 Mihaela Damean, op. cit., p. 88; Dinu C. Giurescu, Rudolf Dinu, Laurenţiu 
Constantiniu, op. cit., p. 63. 
45 Cosmin-Ştefan Dogaru, Carol I şi bipartidismul românesc (1866-1914) (Charles I 
and the Two-party System - 1866-1914), pref. prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean, 
Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2015, p. 183. 
46 Anastasie Iordache, Dumitru Brătianu. Diplomatul, doctrinarul liberal şi omul politic 
(Dumitru Brătianu: The Diplomat, the Liberal Doctrine Specialist and the Politician), 
Bucureşti, Editura Paideia, 2003, p. 299. 
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Independence. That was the final detachment from the Sublime Porte and 
the beginning of a new stage in the Romanian history.  
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DIN INTERBELIC LA REGIMUL COMUNIST: PUBLICITATEA ÎN 

PRESA ROMÂNEASCĂ 

 
Corneliu Cezar Sigmirean 

 
Abstract 

 

The interwar period was characterized by the agrarian and electoral reform, 
which granted the right to the universal suffrage. Thus, the masses have become 
increasingly part of the phenomenon of political, cultural and social. Against this 
background, advertising has become routine. Nowadays, everyday, we can notice an 
affluence of the advertising content inside the newspapers pages: of different color 
and size, illustrated with keywords, that help the readers identify the message. The 
range of products suggested by advertising is highly diversified: drugs, radios, 
cosmetics, cars, cigarettes, famous shops etc. With the communist regime, the 
advertising phenomenon became part of the communist propaganda. Advertising has 
disappeared or has just become a hilarious fact with the communist regime, when 
the market economy collapsed, otherwise known as the main vector of the 
advertising phenomenon. The party's politics and the ability of the communist 
leaders, from Dej to Ceausescu and his family, were the only ”products” given by the 
advertising during the communist period.  

 
Keywords: political regime; freedom of the press; advertising; enslaving 

ideological propaganda 

 
În România interbelică 

 
Pentru majoritatea istoricilor români, perioada interbelică a fost 

perioada cea mai fastă din istoria României. Printr-un adevărat miracol al 
istoriei, la 1918 Regatul român a unit într-o singură ţară aproape toate 
teritoriile locuite cu români: Basarabia, Bucovina şi Transilvania. Dintr-o 

ţară cu 7 milioane de locuitori în 1912, România a juns în 1930 la o ţară cu 

peste 18 milioane de locuitori1 . Cu toate că agricultura a continuat să 
rămână principala ramură a economiei, şi România a rămas în mare 

dependentă de mărfurile din Apus, industria s-a dezvoltat devenind tot mai 
capabilă să satisfacă necesităţile consumatorilor. S-a mărit populaţia 

urbană, oraşele mărindu-şi rolul în organizarea economiei.În anul 1930, 
România avea 172 de oraşe, din care şase aveau peste 100 000 de locuitori2. 

Ca urmare a cestui fapt, burghezia românească a fost principala beneficiară 
a perioadei interbelice. A obţinut credite pe termen lung şi cu dobânzi mici, 
scutiri de taxe vamale pentru achiziţionarea de maşini şi utilaje, a beneficiat 
de cumpărarea mărfurilor produse de către statul român. A luat naştere 

marea burghezie română. Potrivit economistului Mihail Manoilescu marea 
burghezie era formată din circa 22 500 de persoane. Se adăuga mica 

                                                           
 Lecturer PhD., “Petru Maior” University, Tîrgu Mureş, Romania 
 
1 Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, ediţia aIV-a, Univers 
Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2010, p. 312. 
2 Ioan Scurtu, Civilizaţia românească interbelică (1918-1940), Bucureşti, Editura 
Fundaţiei România de Mâine, 2008, p. 18. 
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burghezie, psudoburghezi, după cum le spunea Manoilescu, circa 101 000 
de persoane. Înmulţind cu 4, cât puteau reprezenta membrii unei familii, 

rezultă o pătură burgheză de 500 000 de oameni3. Se adăugau funcţionarii, 

în total circa 600 000 de persoane, apoi intelectualii, categoria care avea mai 
mult decât o şcoală primară estimată la 1 100 346 de persoane. Dintre 
intelectuali, cei mai mulţi erau cadre didactice, profesori şi învăţători, şi 
preoţi.  

Perioada interbelică a mai fost şi perioada reformei agrare şi a reformei 

electorale, prin care s-a acordat dreptul de vot universal, dar numai 
bărbaţilor. Astfel, masele au devenit tot mai mult parte a fenomenului 

politic, cultural şi social. Ca urmare, campaniile electorale i-au adus presei 

un rol sporit. Altfel, lumea a cunoscut importante schimbări în plan mental, 
devenind mai atentă la ştiri, la schimbările din viaţa culturală şi politică, la 
confort şi distracţii. Nicolae Iorga mărturisea că: De la război încoace dorinţa 
ce se petrece, grija de cei care nu se pot vedea şi cărora nu li se poate scrie, 
patima dureroasă de a afla măcar dacă sunt vii şi sănătoşi a îndreptat mii şi 
mii de ochi spre o anume ştire a ziarului, apoi spre ziarul însuşii4. 

Cu o asemenea mentalitate, caracteristică mai ales la categoriile 
urbane, publicitatea din ziarele româneşti reprezintă o importantă sursă în 
reconstituirea societăţii interbelice5. În primul rând, reclamele au fost în un 
vehicol de transmitere a unui set coerent şi occidentalizat de valori. Au avut 
rolul de a crea un orizont cultural idealizat, în încercarea de a racorda 
preferinţele, gusturile şi valorile publicului român la standerdele occidentale.6  

Este deosebit de relevantă în acest publicitatea în ziarul Universul, 
ziarul cu cel mai mare tiraj în periada interbelică. În anii ''30 avea peste 100 
000 de exemplare, fiind cel mai citit ziar din România, datorită preţului 
scăzut, a neutralităţii politice şi a introducerii unor rubrici de larg interes, 

precum „Faptul divers” sau „Micul anunţ” (Mica publicitate). Număr de 

număr, ziarul abundă în reclame: unele de dimensiuni mai mici, altele pe 
spaţii mai mari, bogat ilustrate, cu cuvinte-cheie după care cititorii să poată 

identifica mesajul7. Gama produselor propuse prin publicitate este foarte 
mare: medicamente, aparate de radio, cosmetice, autoturisme, ţigări, 

magazine celebre etc. Reţinem din studiul istoricului Vlad Mihaila 
principalele produse prezentate şi modul de prezentare. 

 

 

                                                           
3 Ibidem, p.43. 
4 Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria românilor în secolul XX, Bucureşti, Editura 
Paideia, 1999, p.25. 
5 Pentru istoria presei şi fenomenul publicitar vezi:Asa Briggs, Peter Burke, Mass-
media. O istorie socială de la Gutenberg la Internet, Iasi, Editura Polirom, 2005; 
Marian Petcu, Istoria jurnalismului şi a publicităţii în România, Iaşi, Editura Polirom, 
2007; Mihaela Nicola, Dan Petre, Publicitate şi reclamă, Bucureşti, 2001 Dan 
Petre,Vlad Tureanu, DRagoş Iliesccu, „Valori şi stiluri de viaţă ale tinerilor din 
România. Rezultatele studiului Leo Youth”, în Revista română de comunicare şi 
relaţii publice, vol.11, nr.1 (15), 2009,p. 161-173; 
6  Mihaila Vlad, „Reclamele din presa interbelică: oglidă a păturii bogate a 
societăţii”, în Historia.ro, 12 februarie 2015, p.7/10. 
7 Ibidem, p. 2/10 
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Un spaţiu este rezervat constan promovării medicamentelor „cele mai 
promovate produse”, aceste produse „reflectând cunoştinţele, temerile şi 
obiceiurile populaţiei interbelice”. Predomină medicamentele „miraculoase”, 

Care prin enunţ şi prezentare pot reprezenta vindecarea rapidă: capol 
(pentru dureri de cap), anitidolor (pentru dureri de dinţi), viriline şi fertiline 
(pentru depăţirea impotenţei şi a fertilităţii) etc. Pentru prima dată apar şi 

contraceptivele, adică prezervativele „Primeros”, „Latex sale” (prezervativ 
american), tratamente pentru bolile venerice ş.a.  

Deosebit de variată este oferta de crema, cum este Nivea, dar mai ales 
produsele cosmetice, destinate în 
proporţie de 75% pentru femei. Pentru 

bărbaţi predomină lamele de ras, în 
proporţie de 80 %.   

Spaţii importante sunt rezervate 

automobilelor, produse de lux, 
rezervate unor categorii privilegiate ca 
avere, dovadă preţurile foarte mari 

pentru anumite mărci: Chrysler-de la 
185 00 lei la 265 00 lei în anul 1932, 

Opell Pullman - 210 000 lei, în aprilie 
1936, Opell Olympia -120 000 lei în august 1936 etc. 8  În categoria 
produselor promovate constant sunt magazinele de haine şi îmbrăcăminte, 

cum urau celebrele magazine din perioada interbelică Gallia, Galeriile 
Lafayette La Papagal. Dezvoltarea reţelei electrice aduce în atenţia 

cumpărătorilor produsele electrice: „frigorifere electrice”, ”răcitoare electrice. 
Sigur, într-un spaţiu atât de diversificat nu lipseau reclamele pentru ţigări. 

În perioada interbelică tutunul încă nu era considerat nociv, ba mai mult, 

era subliniat efectul benefic al acestuia pentru sănătate, mărind puterea de 
concentrare şi combaterea stresului. Ca urmare, în perioada interbelică erau 

promovate 120 de sortimente de ţigări, din care se remarcau ţigările pentru 

                                                           
8 Ibidem, p.5/10. 
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femei, Virginia, Doina, sau ţigările pentru sportivi, Sport, şi ţigările de lux, 
Carol I sau Sinaia 9. Sigur dacă este analizat preţul şi utilitatea produselor 

promovate prin intermediu ziarului Universu, realizăm că ele se adresau 
unui grup restrâns, unor categorii cu venituri cel puţin medii, iar unele cum 

erau autoturismele unor oameni înstăriţi. Totuşi, un profesor universitar, cu 
un salariu cuprins între 25 000 şi 27 000 de lei pe lună putea să-şi cumpere 
cu un mic efort financiar o maşină.  

Alta era oferta într-un oraş de provincie, cum era Aradul. O pagină de 

reclamă în ziarul Românul cuprindea următoarele firme: Institutul de Artă 
Grafică (pentru tipărituri), Iulius Plesz (firmă de haine şi paltoane), Maşini de 
Fotografiat, La Lăptăria Agricultorilor (caşcaval, brânzeturi), Societatea 

Comercială pentru Cauciuc  

 
 

 

(impermeabile), Albert Szabó ( magazin cu produse de sticlă), Emil 
Maidt ( pălării şi albituri), Otto Hoffmann( conserve, vinuri, şampanie, 

ciocolată, brânzeturi, cafea prăjitâ), Anton Hajek (lămpi electrice) etc. În 

plină afirmare a cinematografiei nu puteau lipsi reclamele pentru filme: 
Cinema Central, unde rula „Nunta cu repetiţie” iar Cinema Elite, filmul Riff 

şi Roff10.  
Oferta este, indiscutabil, mai modestă, direcţionată spre un cumpărător 

de condiţie medie. Aşa cum sublinia istoricul Vlad Mihaila, publicitatea 

reprezintă o adevărată radiografie a microcosmosului cultural, un important 
vehicul prin care se poate investiga felul în care societatea din România 
interbelică era construită şi se construia ca simbol 11 . Dar, în 1938, 
România, pe fondul compromiterii originalei democraţii româneşti (în sensul 
că mai întâi se numea primul ministru şi se forma guvernul, şi de abia apoi 

se organizau alegerile pentru parlament), s-a instaurat un regim de 
autoritate monarhică al regelui Carol al II-lea. În 1940, după pierderile 

                                                           
9 Ibidem , p.7/10. 
10 Românul, an. XV, nr.1, 1 ianuarie, p. 8. 
11 Vlad Mihailă, op. cit. p.8/10 
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teritoriale faţă de URSS. Bulgaria şi Ungaria, în România s-a instalat un 

regim legioinar, apoi din ianuarie 1940, regimul de dictatură militară al 

generalului Ion Antonescu. Astfel, începea istoria dictaturilor în România. 
După război a început unul din cele mai dure şi mai radicale experimente 

politice, regimul dictaturii comuniste. La 30 decembrie 1947, regele a fost 
obligat să abdice şi s-a proclamat „republica populară” ca regim politic. Aşa 

cum afirma istoricul Keith Hitchins, actul de la 30 decembrie a marcat pe 
plan intern subordonarea ţării modelului politic şi economic sovietic şi 
aservirea ei scopurilor sovietice în relaţiile internaţionale. Într-un sens mai 
profund, aceasta anunţa că epoca modernă a istoriei României, care începuse 
cu slăbirea legăturilor cu Răsăritul şi deschiderea către Apus, luase sfîrşit12. 

 

Presă şi propagandă în regimul comunist 
 
Regimul comunist a fost impus cu forţa de către armatele sovietice, cu 

menţiunea că la instalarea şi menţinerea lui au contribuit cei care au profitat 
de el, cuceriţi de mitul egalităţi, de şansa ascensiunii şi mirajul puterii. La 
mulţi europeni remarca- Jean François Soulet-, entuziasmul de a construi prin 
comunism o lume nouă este cu atât mai puternic cu cât se bazează pe 
speranţa de a crea un sistem democratic original, adaptat fiecărei ţări 13. Din 

1945 până în 1949 statul comunist a luat toate măsurile necesare 
desfiinţării proprietăţii private, sfidând cele mai elementare legi umane şi 

sociale 14 . Şi totuşi, el a supravieţuit, fără concurenţă internă şi fără o 
suficientă motivare individuală. S-a menţinut prin constângere, consideră 

istoricul Lucian Boia, prin abateri de la tezele politice oficiale, în sensul 
tolerării sectorului privat în economie şi comerţ, şi ca urmare a unor 

împrumuturi externe. 
Regimul comunist a fost o eră a mistificării, a disimulării şi 

propagandei15. Presa, fenomen al moderntăţii este cea mai bună dovadă în 

acest sens. Partidul Comunist a preluat în mod violent întregul control 

asupra mass-mediei, articolele de presă dobândind o structură-robot, creată 
de activiştii Comitetului Central a PCR16.  

În anul 1945 în România erau circa 300 de publicaţii cotidiene şi 

periodice, atingând un tiraj de aproximativ 2 500 000 de exemplare 17 . 
Pentru minimalizarea presei democrate, PCR a început o politică de şicanare 

a ei. O parte au vechilor publicaţii au fost interzise, pretextându-se 

orientarea politică a lor. Altele, cum a fost Universul, a cunoscut schimbări 

                                                           
12 Heith Hitchins, România 1866-1947, Bucureşti, Editura Humanitas, Bucureşti, 
1947, p. 581. 
13 Jean-François Soulet, Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în 
zilele noastre, Iaşi, Editura Polirom, 1998, p.27. 
14  Lucian Boia, România ţară de frontier a Europei, Ediţia a II-a revăzută şi 
adăugită, Bucureşti, Editura Humanitas, 2005, p. 106. 
15 Vezi: Raport final, Editori: Vladimir Tismăneanu, Dorin Dobrincu, Cristian Vasile, 
Bucureşti, Editura Humanitas, 2007, pp.308-331. 
16  Vezi pe larg Eugen Denize, Propaganda comunistă în România: 1948-1953, 
Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2011. 
17 Istoria românilor. România în anii 1948-1989, vol. X, coord Dinu C. Giurescu, 
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2013, p. 970. 
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radicale: a fost epurat de vechea echipă de gazetari formaţi de Stelian 
Popescu, aceşti fiind înlocuişi cu ziarişti comunişti. În 1950 a fost interzis, 

aşa cum s-a întâmplat şi cu ziarul Adevărul. Pe acest fond, s-a dezvoltat 
presa muncitorească, cu ziarişti luaţi din producţie fără pregătire, au apărut 

gazetele de întreprindere şi gazetele de perete. La nivel central s-a propulsat 
ziarul Scânteia, creat în 1931, dar care avut până în 1944 apariţii sporadice, 

având un caracter clandestin. Din 21 septembrie 1944, Scânteia a devenit 

organul partidului, „factor mobilizator în lupta oamenilor muncii pentru 
victora socialismului”. După modelul Scânteii au fost create gazete judeţene 

ale PCR. În 25 iunie 1949, Direcţia Propagandă şi Agitaţie C.C. al P.C.R. a 

întocmit un plan de lucru pentru transformarea gazetelor de provincie în 
organe ale comitetelor judeţene de partid. Astfel, se editau 39 de gazete 

judeţene18. Însumând toate publicaţiile care apăreau în România, în 1950 se 
editau 218 publicaţii, din care 187 în limba română, 22 în limba maghiară, 

3 în limba germană, 3 în sârbă, 1 în limba idiş, 1 în greacă, 1 în armeană şi 

1 în limba ucraineană, toate cumulând un tiraj de 4 604 000 de exemplare. 
În 1968, după reorganizarea administrativă a teritoriului României, la nivel 
naţional săau creat 38 de ziare cotidiene şi 12 gazete.  

Spaţiul mass-mediei româneşti era completat cu Radioului şi 

Televiziunea. Prima transmisie radio în România s-a făcut la 1 noiembrie 

1928. În timpul regimului comunist a fost aservit propagandei, radioficarea 
transformându-se într-o campanie prin care populaţia era dotată cu 

aparatură necesară receptării semnalului radio. La căminele culturale în 
cluburi, chiar în casele multor cetăţeni s-au instalet radiodifuzoare. Treptat, 

prin ani '60-'70, pe fondul liberalizării ideologice s-a putut înregistra o 
creştere a calităţii transmisiilor radio. La fel s-a întâmplat şi în cazul 
Televiziunii. Primul semnal tv s-a transmis în 1937, la Facultatea de Ştiinţe 

din Bucureşti. Dar istoria propriu-zisă a Televiziunii începe în 31 

dececembrie 1956, fiind supusă unui sever control din partea partidului. 
Valter Roman, de exemplu, o critica pentru faptul că muzica uşoară avea 

texte imorale. Dădea exemplul refrenului „ mor de dorul tău”. La fel o făcea şi 
Paul Niculescu-Mizil, care le transmitea artiştilor: „ Vrei să cânţi la 
televiziune, cânţi frumos”19. După 1977, când s-a emis o nouă legislaţie în 

domeniul presei, a crescut rolul ideologic al emisiunilor radio-tv, în 

detrimentul programelor informative, educative sau de divertisment. Treptat, 
producţiile Radioteleviziunii au fost monopolizate de discursul ideologic şi de 
cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu. Compromiţând programul tv - 
consideră Ilarion Ţiu -, Nicolae Ceauşescu a comis probabil o mare greşeală 
politică. Românii şi-au întărit furia împotriva conducătorului deoarece au fost 

privaţi de accesul la mijloacele moderne de comunicare în masă.20 

Dacă deschidem pagina unui ziar din anii `80, de exemplu Scânteia, 
vom costata că ceea ce în mod tradiţional a însoţit istoria presei, 
publicitatea, lipseşte aproape cu desăvârşire. Fenomenul publicitar care a 
însoţit şi istoria presei româneşti odată cu apariţia ei în prima în jumătate a 

secolului al XIX-lea. A dispărut sau a devenit un fenomen derizoriu odată cu 

                                                           
18 Ibidem, p.972-974. 
19 Ibidem, p.996. 
20 Ibidem, p. 1003. 
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instalarea regimului comunist, când a dispărut economia de piaţă, în fond, 
mobilul publicităţii. În mod constant, singurul produs de reclamă a fost 

„politica partidului” şi capacitatea conducătorilor comunişti, de la Dej la 
Ceauşescu şi familia acestuia. 

În anii '50, aşa cum se va dovedi pe întreaga perioadă a regimului, 
publicitatea avea ca ţintă supralicitarea meritelor Partidului Muncitoresc 
Român în crearea unor condiţii mai bune pentru cei care muncesc. 

Publicitatea se transformase în propagandă. Statul comunist a pus monopol 
şi asupra agenţiilor de publicitate, impunând o cenzură totală asupra 

oricărei forme de expresie.â, devenind singurul care poate genera 
publicitate. Agenţiile noi, ca şi RECOP, Scînteia, RECOM, SOTIL promovau 
produsele în reviste, almanahuri şi gazete : Comerţul român, Reclama şi 

tehnica comercială, Almahul Femeia, Almanahul Turisitc, Ştiinţa şi Tehnica 
şi, foarte rar, spoturile TV. Comuniştii considerau că publicitatea capitalistă 
este un instrument pentru cucerirea pieţei şi dezinformare, iar pentru 

seducerea pieţei, îmbracă de multe ori forme deşănţate, respingătoare, pe 
când publicitatea socialistă era mai raţională, educativă, cu scopul de a 

atrage atenţia consumatorului asupra unor produse, contribuind la 

structurarea consumului. Preluând modelul sovietic, în primii ani de la 
instalarea regimului, propaganda punea în evidenţă imaginea negativă a 

societăţii capitaliste. Se articulase o formă violentă de antiamericanism, 
oamenii imaginându-şi America doar într-un mod negativ21. Prin articole dar 

mai ales prin caricaturi era pusă în antiteză lumea din Est, din lagărul 

comunist, cu lumea americană, dominată de bani, afaceri, exploatare, la 
care participau ambele partide, şi Republican şi Democrat22, sau prezentarea 

unor imagini şocante despre „putrefacţia sistemului capitalist”23. Alte imagini 
puneau, binenţeles, în evidenţă „productivitatea sporită prin folosirea 

tehnicii moderne” în comunism24. Presa de partid transforma fenomenul 
publicităţii într-o formă primitivă de propagandă, descalificând orice 
activitate şi produs obţinut în Vest. Erau oferite, prin urmare imagini cu 

rezultatele, performanţele tehnologiei din URSS, cum erau, de exemplu, 

„Remorca basculantă” din URSS sau Centrala Atomoelectrică a Academiei 
de Ştiinţe a Uniunii Sovietice ; cu menşiunea că centralele atomoelectrice din 

URSS produceau energie nucleară în scopuri paşnice, sprre deosebire de cea 

din SUA, destină războiului. Inclusiv cinematografia, arta, toate erau puse 
în slujba omului, spre deosebire de filmele din Occident, produse pentru a 

vicia comportamentul uman.  
Prin Declaraţia cu privire la poziţia Partidului Muncitorresc Român în 

problemele mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale, publicată în 
Scânteia la 23 aprilie 1964, Partidul Comunsit îşi declară independenţa faţă 

de Moscova25. Propaganda oficială transferă toate performanţele economice 
în favoarea Partidului Cominist, renunţînd la apologia statutului sovietic. În 

                                                           
21 Paul Nistor, Propagandă şi politică externă în secolul XX, Iaşi, Editura Institutul 
European, 2013, p. 277-279. 
22 Scânteia, Anul XXIV, nr. 3178, 11 ianuarie 1955, p.5 
23 Idem, nr. 3179, 12 ianuarie 1955, p. 5 
24 Idem, nr. 3180, 13 ianuarie 1955, p. 1. 
25  Dennis Deletant, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej şi statul 
poliţienesc 1948-1965, Iaşi, Editura Polirom, 2001, p. 216. 
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presă, publicitatea reapare prin reclame pentru cărţi. În Scânteia din 5 
ianuarie 1965 se publică o reclamă prin care sunt promovate cărţile Editurii 

Tineretului, Însemnările lui Andrei Chirică, de Demostene Botez, Povestea 
pomului de iarnă, de Victor Eftimiu, Vestea cea mare, de Dumitru Almaş 

ş.a.26 Un alt număr al Scânteii anunţă deschiderea magazinului Unic din 
Bucureşti, cu autoservire. 27  Publicitatea rămâne la nivelul unui spaţiu 

redus, în care propaganda se suprapune cu mesajul publicitar. Excepţiile 

sunt rare, eventual fac o notă discordantă filmele, cum era reclama din 
1975 prin care se anunţa apariţia unui nou film românesc, Actorul şi 

sălbaticii, de Manole Marcus, după un scenariu de Titus Popovici, cu marii 
actori ai cinematografiei româneşti : Toma Caragiu, Mircea Albulkescu, Ion 

Besoiu, Margareta Pogonat, Ovidiu Mircea Pogonat ş.a.28 De asemenea, ca 
un gest de concesie faţă de valorile Occidentului, apar reclame la o serie de 

filme americane, franceze, italiene, cum era filmul Şapte mirese pentru şapte 
fraţi, în regia lui Stanley Donen, în distrubuţie cu Jane Powell, Howard Kell, 
Jeff Richards şi Russ Tamblin29. Pentru a pune în evidenţă grija partidului 

faţă de „oamenii muncii„ presa anunţă deschiderea unor popasuri turistice, 

cum era Măgura, de lângă Bacău30. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Anii `80 înseamnă pentru regimul Ceauşescu începutul sfârşitului. 
Hotărât sa achite datoriile externe, Nicolae Ceauşescu vinde pe piaţa 
internaţională tot ce se poate vinde, de la produse ale industriei chimice, ale 

industriei uşoare, la produse ale industriei alimentare şi mai ales produse 

agricole. Oamenii au rămas fără alimente, goana după hrană a devenit 
principala problemă a românilor. În România s-a dezvoltat o interesantă 

cultură a cozii 31 . Produsele casnice, televizoare, video, frigidere, fier de 
călcat, radiatoare electrice etc. şi îndeosebi alimentele circulau în subteran, 

„sustrase” de la stat. Industria de autoturisme nu trebuia promovată, 
românii fiind invitaţi să aştepte 4-5 ani pentru a putea cumpăra o Dacie, 

varianta românească a Renault-ului francez, sau un Oltcit, creat după 

Citroen. Ca urmare, singura reclamă care putea fi întâlnită în acei ani era 

                                                           
26 Scânteia, Anul XXXIV, nr. 6490, 5 ianuarie 1965, p.3. 
27 Idem, nr. 6523, 7 ianuarie 1965, p.4. 
28 Idem, Anul XLIV, nr. 10 077, 15 ianuarie 1975, p.4. 
29 Idem, nr. 10 099, 9 februarie 1975, p. 4. 
30 Idem, nr. 10 139, 27 martie 1975, p. 4. 
31 Lucian Boia, România ţara de frontieră a Europei, ed. a II a, p.135. 
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oferta de concediu în staţiunile turistice. Dincolo de reclama care se făcea, 
aceasta era una dintre puţinele lucruri prin care regimul îşi mai putea arăta 

grija faţă de oamenii muncii, invitaţi să se trateze, să-şi petreacă perioada 
concediilor. În acest sens observăm o atenţie sporită pentru promovarea 

unor staţiuni precum: Sîngeorz-Băi, Eforie Nord, Mangalia, Tuşnad, Sovata, 
Călimăneşti-Căciulata, Predeal sau Neptun. Sunt singurele materiale cu 

caracter publicitar pe care le surprindem în paginile ziarului „Scânteia” din 

anul 1989. Acest fapt este demonstrat prin texte care induc cititorilor 
sentimentul de vindecare sau ameliorare a afecţiunilor de care suferă prin 
tratamentele oferite de staţiunile din ţară: cei care doresc să-şi îngrijească 
sănătatea, pentru tratarea unor afecţiuni ale … pot procura bilete în staţiunile 
Amara, Călimăneşti-Căciulata, Eforie Nord ..., pentru afecţiunile aparatului 
cardiovascular sînt recomandate staţiunile Borsec, Bálvanyos, Buziaş ..., 
staţiunile Eforie Nord, Băile Govora, Mangalia şi Slănic Moldova sînt indicate 

pentru afecţiuni ale căilor respiratorii, iar pentru afecţiuni ale tubului digestiv 
şi hepatobiliare se poate opta pentru una din următoarele staţiuni... 32. Aşadar 

asistăm la un mixaj între textul de reclamă descriptiv si cel argumentativ. 
Acelaşi caracter de reclamă este indus prin promoţiile inserate în textele de 
prezentare al staţiunilor: În această perioadă se beneficiază de avantajul 
tarifelor reduse, în condiţii optime de cazare şi masă. În staţiunile 
recomandate, care dispun şi de posibilităţi de agrement, se poate pleca la data 

preferată, durata sejurului fiind la alegerea solicitantului 33 . Pentru a fi 
observate de către cititor, promoţiile sunt redactate cu bold, scrisul fiind 
îngroşat. În ceea ce priveşte titlurile utilizate, acestea se încadrează în 

categoria ştire, (Tratament balnear în staţiunea Sângeorz-Băi, Unităţi turistice 
în judeţul Neamţ34), sau interes personal, (Geoagiu-Băi – o staţiune a tuturor 

vîrstelor35). Totodată, prin intermediul titlurilor se încearcă să se inducă o 
amplificare a statutului staţiunilor şi a condiţiilor de petrecere a concediului 

în România: Sîngeorz-Băi: o staţiune primitoare în tot timpul anului36, Tuşnad: 
O staţiune cu condiţii optime de îngrijire a sănătăţii37, Condiţii dintre cele mai 
bune de îngrijire a sănătăţii în staţiunea Sovata38, Staţiunea Călimăneşti-
Căciulata bucuroasă de oaspeţi totdeauna39 , Staţiunea Predeal – o mare 
atracţie turistică40).  

Singurele reclame aveau rostul nu de a promova un serviciu sau 
produs, cât acela de a sublinia grija partidului pentru bunăstarea 

poporului. Culmea, într-o perioadă când pentru români a găsi în alimentară 
produsele de bază (pâine, lapte, ulei, mezeluri) era de-a dreptul un vis al 
bunăstării. A reuşi să-şi depună avansul pentru achiziţionarea uneii Dacii 
sau Oltcit era echivalent cu dobândirea unui nou statut social. Românii au 
ajuns ca în Evul Mediu, să trăiască în parametri economiei subzistenţei. Mai 

                                                           
32 Scânteia, Anul LVIII, Nr. 14 433, Sâmbătă, 14 Ianuarie 1989. 
33 Idem, Anul LVIII, Nr. 14 452, Duminică, 5 Februarie 1989. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
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mult, dacă facem o analiză a publicului-ţintă targetat de reclamă, românii 

aproape au ajuns din punct de vedere al criteriul comportamental să 
aparţină categoriei nonusers, indivizi care nu consumă produse dintr-o 

anumită categorie. De asemenea, din punct de vedere al profilului 

psihografic, românii se identifică cu categoria belongers, definită de indivizi 
tradiţionalişti, convenţionali, sentimentali, foarte patrioţi, multumiţi de cum 
stau lucrurile41. Şi nu pentru că nu aveau în minte o altă alternativă, dar 

propaganda şi constrângerile la care erau supuşi de regim le inhibau public 
aspiraţiile.  

O lectură a presei anilor `80 ne sugerează existenţa unei populaţii 

mulţumite, „mândră” că trăieşte în România şi nu împărtăşeşte experienţele 

nefericite ale capitalismului inuman. Dovadă sunt în acest sens câteva 

articole apărute în ziarul Scânteia din anul 1989. Prezentate la rubrica 
Lumea capitalului în adevărata ei înfăţişare şi având titluri precum „37 

milioane de americani lipsiţi de dreptul la asigurarea sănătăţii”42, „Destine în 

derivă. Un strigăt lucid: 
Salvaţi copilăria !”43, „Val de 

asasinate în capitala 
S.U.A.” 44 , „Prăpastia dintre 
bogaţi şi săraci se 

adânceşte” 45 , „Copii fără 

copilărie” 46 , „Milioane de 
tineri – lipsiţi de perspectiva unui loc de muncă, a unei vieţi sigure şi 
demne”47, aceste articole prezentau o lume a capitalismului occidental şi 
american inumană, lipsită de preocupări în ce priveşte proprii cetăţeni, o 

lume violentă, cu o rată a somajului în creştere, imagine care contrasta cu 
creşterea economică manifestată de „Republica Socialistă Română”, cu 

continua preocupare a „tovarăşului Ceauşescu” de modernizare a României.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                           
41  Yankelovich, Daniel; David Meer (February 6, 2006). „Rediscovering Market 
Segmentation”, Harvard Business Review: 1–11. Retrieved 7 June 2011. 
42 Scânteia, Anul LVIII, Nr. 14 455, Joi, 9 februarie 1989. 
43 Idem, Anul LVIII, Nr. 14 486, Vineri, 17 martie 1989. 
44 Idem, Anul LVIII, Nr. 14 491, marti, 22 martie 1989. 
45 Idem, Anul LVIII, Nr. 14 500, 31 martie 1989. 
46 Idem, Anul LVIII, Nr. 14 514, miercuri, 19 aprilie 1989. 
47 Idem, Anul LVIII, Nr. 14 582, vineri, 7 iulie 1989. 
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Sistematic, propaganda ducea o politică de anulare a valorilor 
societăţii occidentale, puse în antiteză cu realizările româneşti. În fond, a 

promova materiale publicitare echivala cu recunoaşterea unei practici 

occidentale. Ca urmare, fenomenul publicitar a reprezentat un fenomen 

periferic înainte de 1989.  
În acest timp, în Occident viaţa se schimbase în mod radical. Timpul 

liber şi educaţia au devenit necesităţi prioritare. Televiziunea a devenit 

principalul instrument de informare şi recreere. Presa scrisă cunoaşte un 
declin, datorat preferinţei oamenilor pentru radio, televiziune, revoluţia 

tehnică cu noile procedee de editare, fotocompunerea, computerul, offsetul, 
transmiterea pe calea undelor a ştirilor de ultimă oară. Acest fapt determină 

presa scrisă să găsească cele mai tentante mijloace de promovare, să caute 
subiecte cât mai comerciale, se caută senzaţionalul, ca formă şi imagine, cu 
titluri care sar în ochi, cu subiecte de scandal şi să atragă publicitatea ca 
factor financiar determinant de susţinere48.Economia de piaţă şi concurenţa 

devin fenomene dominante. Se crează spaţii mari de consum: 

supermagazine, hipermagazine, centre comerciale, fast-food-uri, se 
promovează preocuparea pentru timpul liber, pentru excursii şi concedii. Pe 
piaţa autoturismului, mărcile cosacrate poartă un adevărat război. 
Publicitatea şi iconografia publicitară devin tot mai agresive: textul care 

însoţeşte un detergent sună în maniera ”spală mai alb” sau „puneţi un tigru 
în maşina dumneavoastră”etc.Lumea devenea mai deschisă şi preocupările 

se schimbau. Comunicaţiile au ţinut tot mai mult pasul cu această 

schimbare, s-au chiar au anticipat-o. Majoritatea mărcilor importante au 
căpătat o dimensiune globală. Atât agenţii publicitari cât şi agenţiile erau în 

căutarea unui mod ideal de a corela eficienţa campaniilor naţionale cu 
coerenţa strategiilor internaţionale. De la muzică la bucătărie, totul a 
devenit „mondial”. În Vest începea era globalizării!49 

 

                                                           
48  Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, vol 5, Iaşi, Institutul European, 
1998, p,401. 
49 Stefane Pincas, Marc Loiseau, A History of Advertising, Taschen, 2006, p. 199. 
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Abstract 
 

The Romanian Communist Party’s narratives regarding its own “clandestine 
history” were far from being consonant, but rather unpredictable, incoherent, and 
(sometimes) contradictory. In a similar manner, the personal memories/histories of its 
most important members were subjected to an analogous process. Discussing the 
“institutional autobiographies” (mandatory documents for every party member) of 
seven important senior members of the RCP, my article is trying to decipher the 
mechanisms and techniques through which these subjects defined, reconstructed, 
and reinvented their “identity” and their “revolutionary self”, within a process that 
thoroughly considered the party’s (re)evaluation of its own history. The analysis 
focuses on issues related to the individual’s “social” and “ideological biography”, 
while also acknowledging the individual’s narration of the “revolutionary self”. These 
themes defined one’s political capital, a detail that was determining one’s role and 
statute within the party’s structures. 
 

Keywords: Interwar Communists; institutional autobiography; 
autobiographical narrative; biased retrospection; constructed identity. 

 
Introducere 

 

Aflat vreme de două decenii în ilegalitate (1924-1944), Partidul 
Comunist din România a fost o grupare fără prea mare ecou pe scena 
politică a interbelicului românesc. Cu toatea acestea, propaganda comunistă 

a reuşit, după 1945, să îşi construiască un adevărat Panteon roşu, populat 
de eroi – martirii ilegalităţii şi/sau fii poporului –, şi mituri – în special ale 

unor evenimente marcante pentru istoria partidului (grevele din 1918, 1920, 
1929 sau 1933; sau marile procese în care fusese implicaţi activişti 

comunişti: 1922, 1934, 1936, ş.a.). În acelaşi timp, Partidul Comunist 
Român a dat mereu şi impresia unei inconsecvenţe în ceea ce priveşte 
propriul trecut. Deşi existau judecăţi şi fapte ce păreau a nu putea fi puse 

sub semnul întrebării, partidul şi-a reconsiderat permanent discursul faţă 
de istoria sa. Panteonul roşu a devenit astfel un loc unde, odată ajuns, nu 

aveai certitudinea statornicirii. Cauzele principale ale unei situaţii atât de 
paradoxale trebuie puse în legătură cu o realitate uneori ignorată – regimul 
instaurat după 1945 nu şi-a perceput istoria recentă într-o manieră unitară 

sau fără echivoc. Ba chiar din contră. O imagine precisă a confuziei, 
ambiguităţii şi cinismului cu care regimul comunist şi-a (re)modelat 
discursul faţă de trecutul recent ne este oferită de o remarcă a lui 

Gheorghiu-Dej din timpul unei şedinţe plenare a Comitetului Central al 
PMR, din decembrie 1961. Reluând o temă enunţată de la tribuna 

Congresului al XXII-lea al PCUS, care tocmai se încheiase la Moscova, 

                                                           
 PhD., Scientific Researcher, The Institute for the Investigation of Communist 
Crimes and the Memory of the Romanian Exile, Romania 
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Gheorghiu-Dej sugera necesitatea luării unor măsuri care aveau darul de a 
marca adeziunea PMR la lupta împotriva cultului personalităţii: 

„Întreprinderile, instituţiile, localităţile, străzile, aşezămintele, să nu mai 
poarte numele unor personalităţi în viaţă. În ce priveşte pe acelea care poartă 
numele unor personalităţi ce nu mai sunt în viaţă, să se procedeze la 
reexaminarea actualelor denumiri. Şi aici s-a făcut un abuz. Cu Vasile Roaită, 
parcă ar fi Marx sau nu ştiu cine. Tot felul de statui. Dar ce e asta. În toate 
părţile şi peste tot Donca Simo, Elena Pavel, Donca Simo. Dar ce a făcut, era o 
fetişcană care ducea şi ea activitate şi, dacă te gândeşti, cum s-ar zice, a 
lucrat de la măr şi până la păr, adică s-a mutat în jurul umbrei să n-o ardă 
soarele. A adus aportul ei, asta e datoria unui comunist. Deci, să se treacă la 
reexaminarea actualelor denumiri, urmând ca  

pe viitor astfel de nume să se atribuie numai cu aprobarea conducerii 
partidului”1. 

Vasile Roaită murise în februarie 1933, la Griviţa, în timpul marii 

greve a ceferiştilor bucureşteni. Pentru o vreme, Vasile Roaită ocupase un 
loc de cinste între eroii comunişti2. Donca Simo murise şi ea în perioada 

ilegalităţii partidului, în închisoarea Văcăreşti (1937)3. La fel ca şi Elena 
(Sârbu) Pavel, decedată în închisoarea din Ploieşti în 1943, în urma unor 
bombardamente ale aviaţiei anglo-americane4. Indicaţiile prim-secretarului 

PMR ilustrează lejeritatea şi cinismul cu care partidul şi-a scris şi rescris 
istoria, în permanenţă. Ideea principală care reiese din cele spuse de către 

Gheorghiu-Dej e că regimul avea nevoie de alţi „eroi”. Biografiile celor trei, a 
căror memorie fusese invocată într-un soi de incantaţie în octombrie 1945, 

                                                           
1 „Darea de seamă a delegaţiei PMR cu privire la lucrările Congresului al XXII-lea al 
PCUS” (30 noiembrie – 5 decembrie 1961), în A doua destalinizare. Gh. Gheorghiu-
Dej la apogeul puterii, Dan Cătănus (ed.), Bucureşti, Editura Vremea, 2005, doc. nr. 
9, pp. 127-185[p. 178]. 
2 Vasile Roaită (1914-1933). Muncitor la Atelierele CFR „Griviţa” din Bucureşti. A 
participat la grevele din ianuarie-februarie 1933, fiind una dintre victimele acelor 
zile. Ulterior, în jurul lui Vasile Roaită s-a construit un întreg mit, acestuia fiindu-i 
atribuit gestul de a fi tras sirena, anunţând înaintarea trupelor de armată şi poliţie 
asupra Atelierelor. Savin Bratu, Vasile Roaită, Bucureşti, Editura Tineretului, 1950; 
Christian Levant, Legenda unui februarie însângerat, în „Adevărul”, 9 februarie 
2008 
3 Donca Simo – membră a partidului din ilegalitate, lucrătoare la tipografia UTC. A 
făcut parte din lotul de comunişti judecaţi în cadrul procesului de la Craiova 

(1936), primind o condamnare de opt ani de închisoare. A murit la Văcăreşti, în 
1937. Ecaterina Chivu, Ofelia Manole, Căzute în luptă. Olga Bancic, Haia Lifsit, 
Terezia Ocsko, Suzana Pârvulescu, Elena Pavel, Donca Simo, Bucureşti, Editura 
Partidului Muncitoresc Român, 1949. 
4 Elena Sârbu (Pavel). Născută în 1915 la Soroca, era sora Victoriei (tehnica şi soţia 
lui Ştefan Foriş) şi a Mariei Sârbu. Toate trei au activat în perioada interbelică în 
cadrul mişcării comuniste, suferind fiecare dintre ele condamnări penale pentru 
activitate comunistă. Elena Sârbu s-a căsătorit în 1939 cu Ştefan Pavel – muncitor 
ceferist şi membru al PCdR. A decedat în 1943 în detenţie, la închisoarea din 
Ploieşti, în urma bombardamentelor aviaţiei americane. Alte detalii: Stelian Tănase, 
Clienţii lu’ Tanti Varvara. Istorii clandestine, Bucureşti, Editura Humanitas, 2005, 
pp. 324-325. 
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la Conferinţa Naţională a PCR 5  – prima după reintrarea partidului în 
legalitate –, puteau fi şterse din cărţile de istorie. Discursul partidului faţă 

de propriul trecut a cunoscut o evoluţie confuză de-a lungul anilor. Micile 
sau mai marile cutremure politice pe care comuniştii au fost nevoiţi să le 
depăşească, dar şi reconfigurările de la vârful partidului, au produs 

modificări vizibile în ceea ce priveşte retorica oficială în legătură cu perioada 
clandestinităţii. 

Având în vedere aceste aspecte, reconstituirea unor evenimente, 
istorii, biografii din perioada ilegalităţii nu este nicidecum o sarcină facilă. 
Dificultăţile rezidă în mai multe stereotipuri prin filtrul cărora a fost şi este 

percepută istoria comunismului românesc interbelic. Dacă de-a lungul 
regimului comunist discursul propagandei şi istoriografiei a operat adesea 
modificări grosolane unor evenimente din trecut, ocultând, în acelaşi timp, 

amănunte care nu erau de folos argumentaţiei, lucrurile nu s-au schimbat 
profund nici după 1989. Nu au existat preocupări şi nici iniţiative serioase de 

a descifra ceea ce îndeobşte era perceput ca o mitologie născocită de 

propaganda comunistă. Retorica discursului istoriografic s-a mărginit doar 
la a cataloga totul ca fiind fie exagerat, fie de-a dreptul inventat. S-a ajuns 

astfel la demararea unor adevărate campanii şi ritualuri de purificare. 
Acestea aveau scopul precis de marca ruptura totală cu trecutul. Puţine au 

fost abordările care s-au delimitat de acest tip de discurs. Post-comunismul 
românesc a dat astfel naştere unor mituri răsturnate – reinterpretând istoria 
partidului comunist într-o manieră la fel de tezistă şi schematică, numai că 

dintr-o perspectivă inversă. La fel s-a întâmplat şi cu biografiile liderilor 
comunişti. Statutul lor eroic, aşa cum era el evocat de propaganda 

comunistă, a fost destructurat brutal, istoriile lor fiind demonizate aprioric. 
În aceste condiţii, misiunea istoricului care încearcă să înţeleagă 

istoria comunismului românesc interbelic şi a figurilor centrale ale acestuia 
este o sarcină dificilă. În primul rând, există multiple tipuri de surse care 
„spun” povestea/ştile ilegalităţii. Aproape niciodată din aceeaşi perspectivă. 

Adevărul e că fiecare tip de sursă nu ne livrează altceva decât o versiune a 
trecutului – fie că este vorba despre o istorie personală, fie că e vorba despre 

un eveniment. În al doilea rând, o astfel de iniţiativă este supusă unei duble 
sau chiar triple presiuni. Pe de o parte, există presiunea discursului 
puternic ideologizat şi distorsionat al propagandei comuniste, care 

îngreunează înţelegerea şi reconstituirea exactă a istoriilor comunismului 
românesc interbelic, cât şi a istoriilor personale ale eroilor ilegalităţii. Pe de 

altă parte, există şi presiunea obsesiei post-comuniste de a cataloga tot ceea 
ce ţine de trecutul comunist ca fiind eminamente fals, dar mai ales nociv. În 

fine, o altă dificultate rezidă în aparenta nevoie de a te poziţiona fie de o 
parte, fie de alta a baricadei. La fel de discutabilă e şi încercarea de a căuta 

falsităţi, netemeinicii sau veridicităţi în cadrul unui tip de discurs, în loc de 
a încerca să explici contextul, dar mai ales semnificaţia a ceea ce pare fals în 

raport cu ceea ce pare sau poate fi veridic. 
Studiul de faţă îşi propune să întreprindă o analiză asupra modului în 

care perioada ilegalităţii, dar şi biografiile personale ale unora dintre actorii 

                                                           
5  Gheorghe Vasilichi, Au ştiut să-şi dea viaţa pentru libertate, în „Scânteia”, 19 
octombrie 1945. 
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acestei piese, au fost percepute şi rememorate în cadrul unor documente 
interne de partid – autobiografiile de instituţie6. Am ales să supun analizei 

şapte astfel de documente – autobiografii ale unor membrii importanţi ai 
partidului, atât înainte, cât şi după 1944: Mihai Beniuc (1907-1988), 

Dumitru Coliu (1907-1979), Miron Constantinescu (1917-1974), Constantin 
Doncea (1904-1973), Ofelia Manole (1908-1983), Alexandru Moghioroş 
(1911-1969) şi Valter Roman (1913-1983). În principiu, criteriile care au stat 

la baza selecţiei pe care am operat-o au fost de două feluri. În primul rând, 
am căutat personaje cu un background social, politic şi cultural cât se poate 

de eterogen. Am plecat de la premisa că e important de observat modul în 
care este evocat trecutul ilegal din perspective cât se poate de diverse. Cel de-
al doilea criteriu important l-a reprezentat momentul redactării 

autobiografiei. Pornind de la ideea că evoluţiile politice postbelice, cât şi 
contextul ceva mai complex al reevaluării şi reorganizării instituţionale a 

partidului vor fi putut influenţa discursul autobiografic (un aspect asupră 
căruia voi reveni mai încolo, n.m. – Ş.B.), am căutat să aleg autobiografii 

redactate cel târziu în 1945. Astfel, influenţa a ceea ce mai târziu avea să 
devină istoria oficială a partidului asupra autorilor respectivelor texte poate fi 

considerată la un nivel cât se poate de acceptabil. 
 

Autobiografia de instituţie 

 

 Conceptul de autobiografie de instituţie, fundamentat teoretic de către 

Claude Pennetier şi Bernard Pudal, defineşte textele autobiografice redactate 
de către postulanţi/membrii de partid la cererea „cadriştilor” – documente 
care se regăsesc în dosarele personale ale fiecărui membru de partid. 

Procesul în sine – de redactare a autobiografiei –, este definit de cei doi 
autori ca fiind „un rit de instituţie care anulează simbolic separaţia viaţă 
privată/viaţă publică în beneficiul instituţiei, anulare acceptată în moduri 
diferite de către militanţi, în funcţie de raportul lor cu instituţia. Aceasta 
(autobiografia – n.m., Ş.B.) face din secretul privat un secret de instituţie, 
participând astfel la consolidarea frontierei dintre un <ei> şi un <noi>, un 
<înăuntru> şi un <afară>” 7 . Diferenţa fundamentală dintre autobiografia 

propriu-zisă (sau literară) şi cea de instituţie rezidă în grila de codare a celei 
din urmă – chestionarul8. Pentru a fi mai exacţi, trebuie să precizăm faptul 

                                                           
6  Pentru o imagine asupra ceea ce istoriografia franceză defineşte drept 
autobiografie de instituţie, vezi: Claude Pennetier, Bernard Pudal, Autobiographies, 
autocritiques, aveux dans le monde communiste, Paris, Belin, 2002; Bernard Pudal, 
Claude Pennetier, Écrire son autobiographie (les autobiographies communistes 
d'institution, (1931-1939), în „Genèses”, Anul 1996, vol. 23, nr. 1, pp. 53-75. De 
asemenea, vezi şi: Jean Pennef, Autobiographies de militants ouvriers, în „Revue 
francaise de science politique”, anul 29, nr. 1, 1979, pp. 53-82. 
7 Bernard Pudal, Claude Pennetier, Écrire son autobiographie (les autobiographies 
communistes d'institution, (1931-1939), în loc. cit., p. 59. 
8  Être communiste en URSS sous Staline, Nicolas Werth (ed.), Paris, Editions 
Gallimard/Julliard, 1981, p. 16. O discuţie despre importanţa chestionarului – 
perceput ca un interes statistic al statului, fenomen ce avea să ia amploare în 
cadrul sistemelor comuniste: Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la 
prison, Paris, Editions Gallimard, 1993, p. 224. 
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că redactarea autobiografiei de instituţie era doar o etapă a unui proces ceva 
mai amplu, care prevedea – aproape obligatoriu –, completarea mai întâi a 

altor documente – printre care o adeziune şi un chestionar. Dacă 
autobiografia literară permite autorului o libertate aproape totală în ceea ce 
priveşte stilul, limbajul sau alegerea secvenţelor semnificative din trecut, 

autobiografia de instituţie nu lasă loc unei interpretări globale proprii asupra 
istoriei personale, sugerând în schimb (re)modelarea secvenţelor biografice9 

într-o manieră acceptabilă pentru partid. Parcurgând şi completând 
chestionarul, postulantului i se sugerau „bornele” unei deveniri ideale – în 

concordanţă şi în consonanţă cu istoria instituţională a partidului. Astfel că 
postulantul avea întotdeauna tendinţa de a-şi ordona secvenţele biografiei 
sale într-o manieră şi dintr-o perspectivă cât mai aproape de ceea ce ar fi fost 
firesc şi desăvârşit – mai exact, o istorie personală care ar fi trebuit să se 
confunde, pe cât posibil, cu istoria instituţională a partidului. O altă 

presiune exercitată de către grila de codare a chestionarului este una de 
natură mai degrabă psihologică – aceea a sinelui ideal sau a modelului. Mai 

exact, acelaşi chestionar, dincolo de a oferi informaţii în legătură cu trecutul 
instituţional perfect, sugera şi imaginea unui militant model, oferind limitele 

perfecte în care biografia personală ar trebui să se încadreze. Postulantul se 
vedea astfel nevoit să îşi (re)scrie existenţa în acord cu acele norme sau 
limite. 

 Autobiografia de instituţie era o realitate curentă în cadrul universului 
comunist. Redactarea autobiografiei era unul dintre paşii pe care fiecare 

aspirant trebuia să îi parcurgă în cadrul procesului de intrare în partid10. 
Condiţiile specifice în care Partidul Comunist din România şi-a desfăşurat 
activitatea până în 1944 au anulat deseori această „necesitate”. Conform mai 

multor surse, în perioada ilegalităţii intrarea în Partid nu mai presupunea 
parcurgerea unor etape precise – completarea unui chestionar, redactarea 

unei autobiografii, ş.a.m.d. De cele mai multe ori, decizia era luată pe baza 
activităţi depuse în prealabil în subordinea şi în folosul mişcării, iar 
adeziunea era consfinţită printr-o simplă informare verbală11. Situaţia nu 

era aceeaşi în cazul comuniştilor români care ajungeau la Moscova. Mai 
multe cazuri ne indică faptul că în capitala Uniunii Sovietice regulile nu mai 

                                                           
9  Guy Bonvalot, S’autoformer par la démarche autobiographique, în, Le récit 
biographique. De la recherche à la formation. Experiences et questionnements, Jean-
Yves Robin, Bénédicte de Maumigny-Garban, Michel Soëtard (coord.), Tome II, 
Paris, L‟Harmattan, 2004, p. 79-102. 
10 Nicolas Werth (ed.), op. cit., p. 16. 
11 Această realitate este confirmată de mai multe cazuri. Unul dintre ele este cel al 
lui Miron Constantinescu, admis ca membru al PCdR în urma informării verbale a 
lui Leonid Tismineţki, la acea vreme responsabilul resortului studenţesc pe 
capitală: Vladimir Tismăneanu, Cristian Vasile, Perfectul acrobat. Leonte Răutu, 
măştile răului, Bucureşti, Editura Humanitas, 2008, p. 94. O poziţie similară în 
această chestiune o are şi Alexandru Bârlădeanu, care precizează însă că el nu a 
devenit niciodată membru al PCdR, rămânând doar un „simpatizant”: „În perioada 
interbelică nu erau înscrieri, carnete de partid, cotizaţii sau şedinţe. Nimic din aceste 
lucruri. De obicei, erau câţiva oameni care constituiau o celulă şi atrăgeau pe alţii în 
acest fel: <nu vrei să vii la celulă că discutăm cutare şi cutare lucru?>”, Lavinia 
Betea, Alexandru Bârlădeanu despre Dej, Ceauşescu şi Iliescu, Convorbiri, 
Bucureşti, Evenimentul românesc, 1996, pp. 13-14. 
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puteau fi ocolite, astfel încât mulţi dintre activiştii PCdR erau nevoiţi să îşi 
redacteze autobiografii de instituţie12. După 23 august 1944, situaţia s-a 

schimbat profund. Reintrat în legalitate, PCdR a trebuit să depună eforturi 
considerabile pentru a se (re)organiza, atât la nivel central, cât şi în teritoriu. 
În august 1944, e aproape sigur că partidul nu dispunea de o situaţie exactă 

a cadrelor din subordine. Care, oricum, nu erau foarte numeroase. Cele mai 
multe surse converg către o cifră ce se situează undeva în jurul a o mie de 

membri13. Eforturile „cadriştilor” partidului, care au fost nevoiţi să facă faţă 
şi să înregistreze şi un val de adeziuni după 194414, a fost dublat de lipsa 
evidenţelor în ceea ce-i priveşte pe vechii membri. Dosarele personale ale 

membrilor de partid din ilegalitate au fost întocmite tot după 23 august 
1944, când fiecărui membru i s-a cerut să parcurgă ab initio procesul de 

adeziune la structurile PCdR/PCR. Astfel că mulţi dintre ilegalişti au fost 
nevoiţi să îşi completeze documentele din dosarul de partid: adeziunea, 
chestionarul; dar şi să îşi redacteze autobiografia. 

 Acesta e şi cazul eşantionului supus analizei - un număr de şapte 
autobiografii de instituţie redactate în intervalul 18 septembrie 1944 (data la 
care Alexandru Moghioroş îşi scrie autobiografia) şi 31 decembrie 1945 

(borna temporală superioară în cazul autobiografiei lui Mihai Beniuc - un 
document nedatat, a cărui dată a redactării putând fi însă estimată, pe baza 

informaţiilor cuprinse în text).  
Primul an de activitate legală, după cele două decenii de 

clandestinitate, a însemnat o provocare la nivel organizaţional pentru PCdR. 

În decursul intervalului 23 august 1944 - octombrie 1945 (când are loc 
Conferinţa Naţională a partidului), membrii PCdR au fost puşi în situaţia de 

a-şi revendica locul şi statutul în cadrul structurilor de partid. Anii activităţii 
clandestine săpaseră urme adânci în structura partidului care, de altfel, nu 
fusese niciodată organizată în conformitate cu normele fireşti ale unei 

mişcări politice. Cei ajunşi la sediul PCdR din Aleea Alexandru, în luna 
august 1944 şi de-a lungul lunilor următoare îşi asumau poziţii şi roluri. 

                                                           
12 La Moscova, comuniştii români nu mai puteau fenta regulile stricte ale procesului 
de adeziune în partid. Spre exemplu, ştim că Ana Pauker completează un „formular 
de înregistrare” ca membră a PC(b)US în data de 5 mai 1944. Documentul este 
reprodus în vol.: Lavinia Betea, Psihologie politică. Individ, lider, mulţime în regimul 
comunist, Iaşi, Editura Polirom, 2001, pp. 150-152. Tot aşa, „refugiat” în Basarabia 
ulterior cedării acestei provincii Uniunii Sovietice, Mihail Roller se găsea la 
Chişinău în data de 10 iunie 1941. De aici, el se punea în slujba partidului, 
scriindu-i lui Boris Ştefanov o scrisoare, la care ataşa şi autobiografia sa, despre 

care preciza că „după câte ştiu, este absolut necesară pentru îndeplinirea formelor”. 
Documentul este reprodus în vol.: Prizonieri de război români în Uniunea Sovietică. 
Documente, 1941-1956, Vitalie Văratic (coord.), Ilie Schipor, Laurenţiu Constantiniu 
(eds.), Bucureşti, Monitorul Oficial, 2013, pp. 450-452.  
13 Pentru o analiză detaliată referitoare la numărul membrilor PCdR în momentul 
august 1944, vezi: Corneliu Crăciun, Dicţionarul comunizanţilor din noaptea de 23 
spre 24 august 1944, Oradea, Editura Primus, 2009, Cap. Numărul, pp. 17-38. 
14  Pentru o evoluţie numerică a PCR vezi: Nicoleta Ionescu-Gură, Stalinizarea 
României. Republica Populară Română 1948-1950: transformări instituţionale, 
Bucureşti, Editura ALL, 2005, p. 209-210; şi Ioan Chiper, Consideraţii privind 
evoluţia numerică şi compoziţia etnică a PCR. 1921-1952, în „Arhivele 
totalitarismului”, Anul VI, nr. 4(21)/1998, pp. 25-44. 
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Puţini dintre ei erau notorii, cei mai mulţi fiind necunoscuţi. Apartenenţa lor 
la PCdR trebuia confirmată şi validată cu probe, la fel ca şi activitatea 

acestora în spijinul şi/sau în subordinea partidului. Acesta ar fi contextul în 
care subiecţii noştri îşi redactează autobiografiile. Discursul acestor 
documente este astfel construit în vederea atingerii a cel puţin două scopuri. 

În primul rând, redactarea autobiografiei urma să creeze premisele simbiozei 
dintre individ şi Partid, în urma acestui gest postulantului fiindu-i permisă 

intrarea de jure în rândul membrilor de partid. În al doilea rând, autorul 
autobiografiei era conştient de faptul că textul său urmează să fie supus 
unei evaluări şi, mai mult decât atât, era la fel de conştient şi de faptul că de 

respectivul text depindea viitorul său în cadrul mişcării15. Astfel, secvenţele 
autobiografiei se aranjau în aşa fel încât Partidul să fie convins de 

capabilitatea şi disponibilitatea postulantului. 
Alexandru Moghioroş îşi redactează autobiografia în data de 18 

septembrie 1944. La nici o lună de zile de la reintrarea PCdR în legalitate. Se 

prea poate ca cineva să i-o fi cerut-o. La fel de bine se poate şi ca iniţiativa 
să îi fi aparţinut. Să fi fost, mai exact, o modalitatea prin care Moghioroş se 
„prezenta”, punându-se în slujba Partidului. Nu ar fi o explicaţie deplasată, 

mai ales dacă ţinem seama de faptul că deceniul anterior Moghioroş şi-l 
petrecuse în temniţă, ispăşindu-şi condamnarea primită în 1936. Era, tot ce 
se poate, un activist al partidului puţin cunoscut celor „din afară”. Ceilalţi o 

fac de-a lungul anului 1945. Unii dintre ei – Miron Constantinescu (2 

septembrie) sau Dumitru Coliu (14 octombrie), într-un context precis – la 
puţină vreme înaintea Conferinţei Naţionale a partidului, cea care avea să 

reglementeze pentru o vreme geometria structurilor de putere din PCR. Alţii, 
din iniţiativă personală, căutând confirmarea statutului lor de membru de 
partid. E cazul lui Beniuc, care îşi redactează autobiografia cândva în 

decursul anului 1945, cu scopul de a-i fi confirmat stagiul şi calitatea de 
membru de partid din 1940. Un lucru care nu avea să se întâmple însă 

decât peste mai bine de două decenii. În 1945, lui Beniuc i se va aproba doar 
adeziunea la partid, nefiindu-i recunoscută calitatea de membru de partid 
pe care acesta considera că o dobândise în urmă cu cinci ani. În cazul 

celorlalţi – Constantin Doncea, Ofelia Manole sau Valter Roman, e posibil ca 
redactarea autobiografiei să fi fost făcută la cererea cadriştilor. Cazul lui 

Doncea e de departe cel mai interesant, întrucât pare să sugereze încercări 
continue, dacă nu de „ieşire din cerc”, cel puţin de nesupunere. Dintre 

subiecţii noştrii, Doncea e singurul care nu îşi intitulează înscrisul conform 
uzanţelor, alegând o formula apropiată, dar diferită: „scurte note biografice”. 

În mod paradoxal, textul său nu e nici scurt şi nu se limitează nici la 
consemnarea a doar câteva note. De menţionat e şi un alt amănunt care 

                                                           
15 Pentru mai multe informaţii în legătură cu modul de funcţionare al Secţiei de 
Cadre şi conţinutul unui dosar personal, vezi: Septimiu Chelcea, Oficializarea 
reprezentării private a propriei vieţi. Studiu de caz: dosarul de Cadre al unui profesor 
universitar, 1950-1965, în „Sociologie românească”, 2000, 2, p. 136-149 ; Marius 
Oprea (coord.), Nicolae Videnie, Andreea Năstase, Stejărel Olaru, Ioana Cîrstocea, 
Securiştii partidului. Serviciul de cadre al P.C.R. ca poliţie politică, Iaşi, Editura 
Polirom, 2002 ; Andrei Muraru, Instrucţiunile Secţiei de Cadre. Un studiu de caz pe 
arhiva Comitetului judeţean de partid Iaşi, în „Anuarul Institutului de Istorie A. D. 
Xenopol”, tom XLII, 2005, p. 483-496. 
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subliniază o oarecare răceală în relaţiile dintre Doncea şi partid. Revenit la 
Bucureşti la câteva zile după 23 august şi la aproape 10 ani de la fuga sa, 

Doncea nu caută partidul, alegând să meargă prima dată la Griviţa – un loc 
căruia Doncea îi datora aproape totul. Abia după aceea ajunge şi în Aleea 

Alexandru, la sediul Comitetului Central, îndrumat fiind de unul dintre 
muncitorii ceferişti. 
  
Şapte subiecţi – o singură poveste 

 

Cele şapte studii de caz nu au fost alese la întâmplare. Dincolo de 
criteriul temporal, care a fost unul dintre factorii principali ai alegerii, am 
ţinut seama şi de eterogenitatea eşantionului supus analizei. Am ales astfel 

un etnic român născut în Transilvania – la acea vreme parte integrantă a 
Imperiului Austro-Ungar –, cu un parcurs intelectual onorabil pentru 
interbelicul românesc, şi a cărui activitate în cadrul mişcării comuniste 

clandestine nu a fost foarte intensă – Mihai Beniuc16. Al doilea caz asupra 
căruia m-am oprit este cel al lui Dumitru Coliu17 – etnic bulgar, născut în 

ultimul an de stăpânire otomană asupra Cadrilaterului, o provincie cu o 
istorie tulbure, cea avea să fie parte integrantă a Bulgariei, apoi a României, 
revenind ulterior definitiv Bulgariei – în 1940. Dumitru Coliu avea să 

cunoască un parcurs interesant – devenind membru al organizaţiei 
revoluţionare a bulgarilor din Dobrogea (DRO18), iar mai apoi membru al 

PCdR; în fine, anii celui de-al Doilea Război Mondial aveau să-l găsească în 
Uniunea Sovietică. Al treilea caz este cel al lui Miron Constantinescu19, etnic 
român, născut în Basarabia ca fiu al unei „familii” ce se afla în refugiu în 

anii Primului Război Mondial. Istoria ulterioară a lui Constantinescu e la fel 
de interesantă – student la sociologie şi vremelnic membru al echipelor 
monografice coordonate de Dimitrie Gusti, dar şi activist al PCdR aflat în 

clandestinitate. Un al patrulea subiect este Constantin Doncea20, muncitor 
ceferist, unul dintre principalii organizatori ai grevelor muncitorilor din 

1933. Condamnat definitiv la închisoare în 1934, Doncea a evadat în 1935, 
prin mijlocirea Cominternului. A plecat în Uniunea Sovietică, a luptat de 
partea republicanilor în Războiul Civil Spaniol, revenind în România în 

august 1944 – paraşutat fiind în spatele frontului de către sovietici. Ofelia 
Manole21 este, la rândul ei, un caz aparte. Născută într-o familie de evrei din 

Reni (Basarabia), la acea vreme provincie a Imperiului Ţarist, Ofelia Manole 
s-a implicat activ în mişcarea comunistă ilegală, devenind membră a 
organizaţiei clandestine încă de când avea optsprezece ani. De-a lungul 

anilor, avea să fie arestată de mai multe ori, în anii celui de-al Doilea Război 
Mondial fiind chiar deportată în lagărele din Transnistria. De un destin la fel 

                                                           
16 ANIC, Colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu în ilegalitate care 
au încetat din viaţă (în continuare: fond 53), dosar B/116 (Mihai Beniuc), vol. I-II, 
passim. 
17 ANIC, fond 53, dosar C/135 (Dumitru Coliu), passim. 
18 DRO – Добруджанска революционна организация (Organizaţia Revoluţionară 
Dobrogeană). 
19 ANIC, fond 53, dosar C/161 (Miron Constantinescu), passim. 
20 ANIC, fond 53, dosar D/110 (Constantin Doncea), passim. 
21 ANIC, fond 53, dosar M/21 (Ofelia Manole), passim. 
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de zbuciumat ar fi avut parte şi Alexandru Moghioroş 22 , etnic maghiar, 
născut în Transilvania sub stăpânirea austro-ungară, muncitor şi membru 

al PCdR, inculpat în procesul din 1936 de la Craiova, cel care avea să-şi 
petreacă aproape un deceniu în temniţă. În fine, ultimul subiect ce va fi 
supus analizei este Valter Roman 23 , fiul unei familii de evrei din 

Transilvania, născut în Imperiul Austro-Ungar, un adevărat exponent al 
militantismului internaţionalist – membru al partidelor comuniste din 

Cehoslovacia, Franţa şi România, fost luptător în Brigăzile internaţionale, un 
personaj care avea să-şi petreacă anii celui de-al Doilea Război Mondial la 
Moscova, revenind în România după război ca ofiţer al Diviziei de voluntari 

„Horia, Cloşca şi Crişan”. 

 Vom vedea cum, deşi atât de diferite, existenţele celor şapte subiecţi 
capătă o structură pe aceleaşi coordonate în cadrul discursului autobiografic 

de instituţie. De cele mai multe ori, tehnica/ile prin care se realiza această 
uniformizare presupunea înlocuirea a tot ceea ce putea sugera 

individualitatea cu anumite comportamente şi/sau calităţi ce erau 
considerate a fi frecvente din punct de vedere statistic. Mai exact, tehnicile 

narative urmăreau identificarea şi sublinierea îndeosebi a acelor norme şi 
comportamente omoloage – asemănătoare structural şi cu origini comune, 
deşi cu forme externe şi funcţiuni diferite. Acest procedeu determina şi 

eliminarea – ca nesemnificativ sau lipsit de importanţă –, a tot ceea ce ţinea 
de individualitate: diferenţă, abatere sau devianţă. 

 Existau câteva teme majore în jurul cărora autobiografiile de instituţie 
erau construite. Dintre acestea, cele mai importante erau: a) identitatea 
socială, b) adeziunea la una dintre structurile din subordinea PCdR, c) 

activitatea „revoluţionară”, în slujba sau folosul partidului. Condiţiile 
specifice în care şi-a desfăşurat PCdR-ul activitatea în perioada interbelică 

au adăugat acestora şi tema majoră a represiunii politice, cu avatarurile 
acesteia – arestări, condamnări, închisoare. Ansamblul primelor trei teme 
contura dimensiunea biografiei sociale şi ideologice a fiecărui individ. 

Dimensiunea identităţii sociale, dublată de traiectoria ideologică a fiecăruia, 
la care se putea adăuga, după caz, şi detalii importante legate de greutăţile 

îndurate în numele mişcării şi în virtutea calităţii de membru al acesteia – 

ceea ce putea fi considerat ca fiind identitatea militantă a fiecăruia –, 

determinau o structură care definea capitalul politic 24  al fiecăruia. Acest 
capital politic îţi putea conferi dreptul de a revendica o funcţie şi un rol în 

cadrul mişcării.  

  
Identitatea socială 

 
Identitatea socială a fiecărui individ se constituia ca un concept definit 

de câteva variabile. Pe de o parte, foarte importantă era originea socială a 

subiectului, înţeleasă adesea sub forma unei ereditaţi „sănătoasă”25, care 

                                                           
22 ANIC, fond 53, dosar M/198 (Alexandru Moghioroş), passim. 
23 ANIC, fond 53, dosar R/72 (Valter Roman), vol. I-II, passim. 
24 Pierre Bourdieu, La variante „soviétique” et le capital politique, în vol. Raisons 
pratiques. Sur la theorie de l’action, Paris, Le Seuil, 1994, p. 31. 
25  Sheila Fitzpatrick, Everyday Stalinism: Ordinary Life în Extraordinary Times: 
Soviet Russia in the 1930s, New York, Oxford University Press, 2000, p. 11-13; 
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putea influenţa conştienizarea a ceea ce filosofia marxistă definea ca luptă 
de clasă. Pe de altă parte, la fel de importantă era însă şi profesia, dar şi 

poziţia socială a fiecăruia – ce putea fi diferită de cea pe care erditatea ţi-o 
hărăzise. Desigur, o reglementare riguroasă a importanţei acestor criterii, 

sau a prevalenţei unuia în raport cu celălalt nu a existat, întrucât cadrele 
rigide ale schemelor de interpretare marxistă nu aveau întotdeauna 
corespondent într-o realitate mult mai confuză şi diluată. În cazul unor 

societăţi mobile, cu un proletariat slab reprezentat şi cu o preponderenţă a 
elementului rural – cum era România interbelică – „sănătatea” originii 
sociale sfârşea prin a fi determinată de pauperitate în general, şi nu neapărat 

de o ereditate proletară – ce se dovedea a fi o rara avis. În aceste condiţii, cel 
care îşi redacta autobiografia de instituţie recurgea la diferite tehnici de 

manipulare a conceptelor ce vizau o „proletarizare a identităţii sociale”26, fapt 
ce dus la dezvoltarea unei impresionante cazuistici în legătură cu acest 

subiect27. 
Interesant din această perspectivă e cazul lui Mihai Beniuc care, 

referindu-se la orginea sa socială, se rezumă la a declara că „părinţii mei sunt 
ţărani înstăriţi fără a fi însă bogaţi”28. Într-o retorică ce se dorea a fi la fel de 

subtilă, Dumitru Coliu sau Constantin Doncea încercau să se alinieze şi ei 
normelor, operând cu criterii discutabile. Spre exemplu, Doncea îşi 
încadrează părinţii ca fiind „plugari”, cu toate că menţionează şi faptul că 

„proprietatea părintească se compune dintr-un număr de 15 Ha”29 . Într-o 
manieră identică, Coliu îşi clama originea socială modestă: „părinţii [sunt] 
ţărani săraci, având 7 hectare de pământ, niciun fel de altă avere”30. În 
ambele cazuri însă, ideea proprietăţii asupra ceea ce putea fi considerat ca 

un lot de ţăran mijlocaş, ba chiar înstărit (în cazul lui Doncea), încearcă să 
fie atenuată de o altă realitate – cea a unei familii numeroase. Atât Doncea, 
cât şi Coliu insistă asupra acestui aspect: „Am fost 10 (zece) copii, fraţi şi 
surori, patru dintre ei morţi şi 6 (şase) sunt în viaţă” (Dumitru Coliu); „Am fost 
7 copii dintre care unul a murit în timpul războiului” (Constantin Doncea). 

În cazul în care postulantul nu mai putea face referire la o condiţie 
socială modestă, tacticile se modificau. Unii alegeau să treacă cât mai senin 

peste această piedică, făcând referiri sumare cu privire la înaintaşii lor – 
cazul Ofeliei Manole sau al lui Valter Roman, care expediează sau ignoră voit 
acest amănunt: „tata a fost medic, mama casnică” (Ofelia Manole)31 sau „sunt 
născut într-o familie de funcţionari” (Valter Roman) 32 . În cazul celor doi, 
merită remarcat faptul că ei aleg raportarea la ceea ce partidul avea să 

                                                                                                                                                                                     
Eadem, L'identité de classe dans la société de la NEP, în „Annales. Économies, 
Sociétés, Civilisations”, anul 44, nr. 2, 1989, p. 251-271; Eadem, L'usage 
bolchévique de la « classe », în „Actes de la recherche en sciences sociales”, vol. 85, 
noiembrie 1990, număr tematic: La crise du léninisme, p. 70-80. 
26 Bernard Pudal, Claude Pennetier, Écrire son autobiographie (les autobiographies 
communistes d'institution, (1931-1939), în loc. cit., p. 59. 
27 Nicolas Werth (ed.), op. cit., p. 20. 
28 ANIC, fond 53, dosar B/116 (Mihai Beniuc), vol. I, f. 64. 
29 ANIC, fond 53, dosar D/110 (Constantin Doncea), f. 26. 
30 ANIC, fond 53, dosar C/135 (Dumitru Coliu), f. 48. 
31 ANIC, fond 53, dosar M/21 (Ofelia Manole), f. 75. 
32 ANIC, fond 53, dosar R/72 (Valter Roman), vol. II, f. 101. 
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califice drept originea lor socială din prisma funcţiilor/ocupaţiilor părinţilor, 
şi nu a poziţiilor lor sociale. O cu totul altă cazuistică dezvoltă Miron 

Constantinescu, cel care, la rândul lui, se regăsea în poziţia de a depăşi o 
ereditate nu tocmai onorabilă în conformitate cu normele comuniste – el fiind 
descendentul unui renumit profesor universitar şi al unei profesoare de 

şcoală medie cu studii în străinătate. În aceste condiţii, Constantinescu 
apelează la tuşele stridente ale diferenţei dintre ceea ce reuşiseră părinţii lui, 

în comparaţie cu modesta condiţiea bunicilor, ba chiar a străbunicilor – 
astfel, tatăl său, deşi ajunsese un reputat profesor universitar, era „fiul unui 
cioban din Ţara Bârsei”, în timp ce mama sa, era „dintr-o familie mic-
burgheză, descendentă dintr-un piuar”33. 

Aceste exemple ne relevă o sumă de chestiuni. În primul rând, 
identitatea socială a fiecărui individ ne apare ca fiind un concept maleabil şi 
extrem de versatil34. Mai precis, ea nu era neapărat definită de legi, reguli 

stricte sau convenţii, ci mai degrabă de capacitatea interioară a fiecăruia şi 
de a-şi accepta sau, după caz, depăşi condiţia. Astfel, identitatea socială 

sfârşea prin a se articula în jurul unor teme recurente ale propagandei 
comuniste. Adoptând retorica discursului totalitar, ocultând ceea ce nu se 
cădea a fi spus, postulantul îşi redefinea nu doar identitatea socială, ci şi 

sinele, care adesea se dilua în cadrul unui proces de proletarizare35. 
 

Adeziunea la mişcarea comunistă 

 
Adeziunea la o structură din subordinea PCdR nu era prezentată 

niciodată ca un fapt în sine, ci mai degrabă ca un proces care implica adesea 
o revelaţie şi/sau un traseu iniţiatic. Ceea ce postulantul subliniază cu 

insistenţă în legătură cu aceste aspecte e existenţa unei cauzalităţi a 
întregului proces. Revelaţia şi adeziunea nu sunt fortuite, ele nu survin în 

contextul ignoranţei, ba chiar din contră. Fiecare îşi expune cu mare atenţie 
traseul iniţiatic, explicând resorturile intime ale acestei transformări. În alte 

cazuri, lipsa explicaţiilor este substituită de un alt procedeu narativ, prin 
intermediul căruia momentul revelaţiei devine unul fundamental – întreaga 
existenţă de până atunci a subiectului fiind în totalitate ignorată. Astfel, 

episodul vrăjirii capătă valenţele unei a doua naşteri, aşa cum biografia 
subiectului capătă un sens numai în contextul contactului cu mişcarea 

comunistă. În autobiografiile lor, Ofelia Manole sau Valter Roman nu evocă 
absolut deloc perioada anterioară contactului cu mişcare comunistă, semn 
că nimic din existenţa lor de până în acel moment nu avusese vreun sens, 

fiind mai degrabă rătăciri, nici măcar căutări. Ignorarea totală a detaliilor 
referitoare la existenţa de până într-un anumit punct – acela al contactului 

cu mişcarea comunistă –, era însă o soluţie numai în contextul în care 
activitatea ulterioară a postulantului era una consistentă sau măcar 

suficientă. 
Altfel, postulanţi se vedeau nevoiţi să gloseze amplu pe marginea unor 

întâmplări şi fapte – unele cu caracter anecdotic –, care aveau menirea de a 
                                                           
33 ANIC, fond 53, dosar C/161 (Miron Constantinescu), f. 12. 
34 Igal Halfin, Red Autobiographies. Initiating the Bolshevik Self, Seattle, University 
of Washington Press, 2011, p. 3. 
35 Ibidem, pp. 54 şi urm. 
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explica într-o manieră coerentă respectivul turning-point biografic. Exemplul 
cel mai elocvent este cel al lui Mihai Beniuc, unul dintre ilegaliştii fără prea 

mari fapte şi reuşite în munca şi activitatea clandestină. Cazul lui Beniuc e 
edificator şi din altă perspectivă. Provenind dintr-un mediu ce cu greu putea 

fi catalogat ca proletar, acesta s-ar fi văzut nevoit să îşi explice opţiunea 
pentru stânga. Interesant, în cazul lui, e şi dimensiunea acestei opţiuni, care 

transcendea limitele politicului. Cu destulă abilitate, Beniuc a schiţat cu 
tuşe stridente procesul devenirii sale revoluţionare, ştiind să accentueze şi să 
insiste asupra unor amănunte aparent lipsite de importanţă. Localitatea 

natală a lui Beniuc – actualul oraş Sebiş din judeţul Arad, s-ar fi aflat sub 
stăpânirea temporară a trupelor bolşevice ale lui Bela Kun, în anii tulburi ce 

au urmat Primului Război Mondial. Prilej pentru ca acesta să evoce destule 
„amintiri” legate de acea perioadă. Interesant e detaliul referitor la 
ataşamentul şi simpatia sa şi a colegilor săi de joacă faţă de „soldaţii armatei 

roşii” – aşa cum îi numeşte Beniuc – sentimente potenţate şi de „atrocităţile” 
ulterioare ale armatei române asupra lor. Însă o întâmplare cu adevărat 

semnificativă – din perspectiva opţiunilor ulterioare ale lui Beniuc –, ar fi fost 
momentul în care un soldat ar fi întrerupt disputele pe tema rivalităţii 
româno-maghiare dintre el şi alţi prieteni de joacă, cu o povaţă care i s-ar fi 

„întipărit în memorie” copilului Beniuc: „de acum nu mai sunteţi români şi 
unguri, sunteţi cu toţii fraţi”36. 

Traseul devenirii revoluţionare a lui Beniuc a fost unul sinuos, marcat 
de incertitudini şi căutări. În liceu ar fi fost perceput ca având o „atitudine 
revoltată” – motiv pentru care unii dintre profesori l-ar fi catalogat ca fiind 
„comunist”. În anii studenţiei, căutările sale ar fi continuat, pasiunea sa 

pentru politică fiind stăvilită de lipsa posibilităţilor reale: niciun partid care 
era prezent pe scena politică nu corespundea „convingerilor” sale. În pofida 

tuturor încercărilor, apropierea faţă de mişcarea clandestină nu se 
realizează. Abia plecarea la studii, în Germania, ar fi avut darul de a-i 
deschide lui Beniuc multiple posibilităţi din această perspectivă. Treptat, 

apropierea de mişcarea muncitorească s-ar fi realizat – la Hamburg, 
nimereşte într-un „cerc de studenţi socialişti şi comunişti”; internat într-un 

spital din port, intră în contact cu muncitorimea comunistă „ridicată 
politiceşte”, care îi întăreşte convingerile; mizeria clasei muncitoare i-ar fi 

permis să vadă „dreptatea acestei clase”. Peste toate acestea, survine 
momentul accederii la putere a lui Adolf Hitler – detaliu care îl transformă pe 
Beniuc într-un „duşman de moarte al hitlerismului”.  

Multe dintre detaliile care alcătuiesc ceea ce am putea califica drept 
traseul iniţiatic al lui Beniuc nu sunt neapărat originale. Mai precis, ele 

reprezintă teme recurente fie ale discursului propagandei comuniste, fie ale 
discursului autobiografic specific comunismului. Evocarea revoluţiei 
bolşevice din Ungaria, dar mai ales instrumentarea acestui moment în 

sensul sublinierii influenţei pe care ar fi avut-o asupra dezvoltării conştiinţei 
revoluţionare, reprezintă o temă care apare şi în cazul altor ilegalişti 
comunişti. Un exemplu concludent este cel al lui Tudor Bugnariu, care a 
trăit evenimentele la Budapesta, acolo unde tatăl său lucra ca funcţionar la 

poştă. Deşi avea mai puţin de zece ani la sfârşitul Primului Război Mondial, 

                                                           
36 ANIC, fond 53, dosar B/116 (Mihai Beniuc), vol. I, f. 64. 
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Bugnariu mărturisea că: „revoluţia din 1918 şi Comuna m-au impresionat 
profund şi mi-au lăsat impresii puternice”37; sau: „în timpul Comunei maghiare 
eram aici (la Budapesta, n.m. – Ş.B.) şi chiar dacă nu înţelegeam sensul 
evenimentelor (aveam numai 9 ani), suflul nou care a pătruns în şcoală, în 
acele câteva luni, m-a impresionat plăcut”38. Această tehnică narativă avea cel 
puţin două finalităţi. Pe de o parte, sublinia ideea apartenenţei la o generaţie 

care – chiar dacă nu fusese implicată direct în „facerea” Revoluţiei –, fusese 
martoră a profundelor transformări pe care revoluţia le produsese. Mai mult 
decât atât, şi pe de altă parte, prin evocarea revoluţiei – fie că e vorba de 

revoluţia bolşevică, fie de cea maghiară, cum e în cazul de faţă –, postulantul 
încerca să sugereze şi reciproca – ei nu erau doar generaţia care „făcuse” 

revoluţia, ci erau şi generaţia revoluţiei, a celor crescuţi în spiritul ei, 
influenţaţi decisiv de „suflul nou” pe care evenimentul îl produsese39. Un alt 
detaliu care apare în multiple evocări autobiografice este cel al influenţei 

decisive a mediilor de stânga din străinătate. Destui dintre vechii ilegalişti – 

asemeni lui Beniuc –, evocă astfel de experienţe. E cazul lui Valter Roman, 

care intră în contact cu mişcarea de stânga în timpul studiilor pe care le 

urma în Cehoslovacia. Sau a lui Mihail Roller, cel care, la fel, numai odată 
ajuns la studii în străinătate, are primele contacte cu mişcarea comunistă, 
observând, iar mai apoi pricepând aspiraţiile, rosturile şi însemnătatea 

cauzei acesteia40. În fine, momentul 1933 – al ascensiunii la putere a lui 
Hitler şi al proliferării nazismului –, a reprezentat – cumva firesc, dacă ne 

gândim la consecinţele pe care le-a generat –, o temă la fel de recurentă în 

discursul autobiografic, atunci când se făcea referire la diferitele etape ale 
iniţierii. Miron Constantinescu evoca la rândul lui episodul, asemeni lui 

Beniuc, oferindu-i un loc cardinal în cadrul acelei matrice care ar fi 
influenţat opţiunea sa pentru stânga: „Lupta dintre dreapta şi stânga se 

accentua în oraş (Arad, n.m. – Ş.B.) [...] Mai cu seamă după luptele din 1932-
1933 ale ceferiştilor şi petroliştilor, după incendierea Reichstagului (marea 

provocare a hitleriştilor) [...] majoritatea tinerilor din Arad [...] cercetau 

                                                           
37 „Autobiografie – Tudor Bugnariu” (17 decembrie 1949), ANIC, fond 53, dosar 
B/264 (Tudor Bugnariu), vol. II, pp. 133-142. Pentru mai multe detalii asupra 
modului în care Tudor Bugnariu îşi (re)defineşte identitatea sa socială, politică şi 
intelectuală în cadrul unor texte autobiografice, vezi: Ştefan Bosomitu, “Becoming in 
the Age of Proletariat”. The Identity Dilemmas of a Communist Intellectual Reflected 
throughout Autobiographical Texts. Case study: Tudor Bugnariu, în „History of 
Communism in Europe”, vol. 5 (2014), pp. 17-35. 
38 „Autobiografie – Tudor Bugnariu” (25 mai 1951), ANIC, fond 53, dosar B/264 

(Tudor Bugnariu), vol. II, ff. 40-56 f-v. 
39  Jochen Hellbeck, Working, Struggling, Becoming: Stalin-Era Autobiographical 
Texts, în Language and Revolution. Making Modern Political Identities, Igal Halfin 
(ed.), Londra, Frank Cass, 2012, pp. 114-135. Pentru o discuţie şi mai amplă 
referitoare la acest subiect, vezi: Frederick C. Corney, Telling October: Memory and 
the Making of the Bolshevik Revolution, Ithaca, Cornell University Press, 2004. 
40 „Autobiografie – Mihail Roller” (17 iunie 1949), ANIC, fond 53, dosar R/65, ff. 13-
37. Pentru mai multe detalii referitoare la biografia lui Mihail Roller, vezi: Ştefan 
Bosomitu, Mihai Burcea, Mihail Roller (1908-1958). O scurtă biografie, în Identitate, 
social şi cotidian în România comunistă, Anuarul Institutului de Investigare a 
Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, vol. VII (2012), Editura 
Polirom, Iaşi, 2012, pp. 19-65. 
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drumurile viitorului şi se orientau spre soluţia socialistă a problemelor sociale şi 

politice, spre o orientare general antihitleristă”41. 
În alte situaţii, contextul social a influenţat în mod decisiv opţiunea 

pentru stânga, iniţierea către ceea ce reprezenta mişcarea muncitorească 

realizându-se prin parcurgerea unor etape specifice – ucenicia care începe de 
la o vârstă timpurie, conştientizarea nedreptăţilor profesionale, implicarea în 

acţiuni revendicative, apropierea şi intrarea în mişcarea de tineret (UTCdR) 

sau sindicală, iar mai apoi accederea în rândurile membrilor de partid. 

Reprezentative în acest sens sunt cazurile lui Dumitru Coliu, Constantin 
Doncea sau Alexandru Moghioroş. Primul dintre ei îşi nuanţează însă 

discursul, evocând dubla sa marginalitate – pe lângă mizeria socială a vieţii 

de ucenic curelar, Coliu ar fi fost nevoit să suporte şi o marginalitate 

provocată de asuprirea etnică. Ansamblul acestor două fenomene, avea să 
declare Coliu mai târziu, îi treziseră şi îi alimentau „dorul de libertate [...] 

înţelegând să urăsc deopotrivă şi pe asupritorii români şi pe exploatatorii 
bulgari”42. Ceilalţi doi îşi relatează parcursul iniţiatic într-o manieră oarecum 

asemănătoare, insistând asupra unor teme fecunde ale propagandei 
comuniste: greutăţile copilăriei, sfârşită abrupt şi prea de timpuriu; mizeria 

uceniciei, marcată de penurie alimentară şi lipsuri de tot felul; sau 

exploatarea socială şi represiunea provocată de revendicările profesionale. 

Deşi toţi trei glosează pe marginea acestor subiecte, fiecare o face în felul 

său. După cum am văzut deja, Coliu potenţează acest întreg tablou al 

dificultăţilor pe care a fost nevoit să le depăşească prin evocarea unei alte 

marginalităţi – cea etnică, un detaliu asupra căruia Alexandru Moghioroş nu 

insistă, spre exemplu, deşi ar fi putut-o face. Cazul lui Moghioroş se 

individualizează oricum în raport cu celelalte, dar nu datorită istoriei pe care 
o relatează, ci mai degrabă din prisma modalităţii prin care se realizează 

excursul autobiografic. Textul redatat de Moghioroş nu ridică probleme, 
nefiind altceva decât o înşiruire de activităţi şi evenimente, redate rigid şi 

schematic, parcă sub forma unui raport. Parcurgerea traseului iniţiatic e 

evocată cu sânge rece, insinuând practic lipsa incertitudinilor. Stilul ales de 
Moghioroş e aproape lugubru, sugerând fanatism şi intransigenţă – 

amănunte pe care le vom discuta mai în amănunt în secţiunea dedicată 

evocării activităţii clandestine a fiecăruia. Într-un alt registru se înscrie 

discursul lui Constantin Doncea care, în mod curios, nu spune o altă 
poveste, ci pe aceeaşi, într-o manieră totuşi diferită. Cu toate că, la nivel 

stilistic, nici textul lui Doncea nu abundă în prea multe licenţe poetice, fiind, 

mai degrabă, unul la fel de direct şi fără adăugiri personale, discursul 

acestuia e mult mai impetuos, în concordanţă parcă cu un caracter la fel de 

aprig, vehement şi greu de stăpânit. Adevărul e că tenta discursului lui 

Doncea sugerează destul de fidel maniera în care acesta a gestionat în 
permanenţă relaţia sa cu partidul – acceptându-i arareori cadrele rigide, 

nereuşind astfel aproape niciodată să se adapteze în totalitate rigorilor vieţii 

de partid. 

                                                           
41 Miron Constantinescu, Drumul unei generaţii, în „Secolul XX. Revistă de literatură 
universală”, nr. 3(111)/1970, pp. 14-18 [p. 15].  
42 ANIC, fond 53, dosar C/135 (Dumitru Coliu), f. 48v. 
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În legătură cu această importantă temă a discursului autobiografic, e 
necesar să mai facem câteva precizări. În primul rând, dincolo de importanţa 

cuvenită atribuită momentului sau traseului iniţierii, unii dintre postulanţi 
alegeau să insiste şi asupra unui alt detaliu – acela al precocităţii 
revoluţionare. Mai exact, postulanţii tindeau să îşi asume dobândirea unei 

conştiinţe de clasă încă de foarte timpuriu – chiar din copilărie. De cele mai 
multe ori, procesul era prezentat ca fiind unul de durată, fiind marcat 

gradual de diferite momente/episoade care inoculau subiectului idei 
referitoare la nedreptăţile sociale, la mizeria celor mulţi, ş.a.m.d. – în 

consecinţă, idei care îi ajutaseră să înţeleagă mai repede şi mai bine decât 
alţii justeţea cauzei partidului şi a comunismului. Majoritatea subiecţilor 
noştrii abordează o astfel de temă, singurele excepţii find cele ale Ofeliei 

Manole şi Valter Roman. 
 

Activitatea în slujba partidului 

 
În cadrul discursului autobiografic, postulantul trebuia să facă un 

excurs al activităţilor pe care le desfăşurase în slujba şi în subordinea 
partidului – ca membru fie al PCdR, fie al UTCdR, al mişcării sindicale sau al 
unei alte organizaţii de masă ce activase în subordinea partidului. 

Coordonatele naraţiunii referitoare la „activitatea revoluţionară” erau 
sugerate de chestionar, care căuta să înregistreze statistic detalii referitoare 

la: contextul „încadrării” în rândurile partidului, legăturile conspirative 
avute, posibilele atitudini fracţioniste şi eventualele sancţiuni pe linie de 
partid primite. 

Discursul specific referitor la activitatea în slujba mişcării comuniste 
era definit de două variabile – identitatea socială şi traiectoria ideologică. În 

acest context, se pot discerne lesne câteva tipuri de naraţiuni cu privire la 
acest subiect. Deşi toţi au în vederea detalierea şi sublinierea unor activităţi 
a căror finalitate viza interesul partidului, modalităţile prin care se realizează 

acest deziderat diferă de la caz la caz. Într-un fel serveau partidul muncitorii 
Constantin Doncea, Alexandru Moghioroş sau Dumitru Coliu, altfel o făceau 
intelectualii Miron Constantinescu sau Mihai Beniuc, şi tot altfel se puneau 

în slujba partidului activiştii Ofelia Manole sau Valter Roman. Mai exact, 
fiecare expunea o istorie înţesată de detalii şi acţiuni specifice statutului şi 

rolului lor în cadrul mişcării. Astfel, partidul le cerea muncitorilor iniţierea şi 
participarea la acţiuni revendicative şi greve43, intelectualilor acţiuni în presă 

şi de propagandă, iar activiştilor să vegheze la buna funcţionare a 
organizaţiei. Desigur, limitele competenţelor celor care se puneau în slujba 
mişcării nu erau neapărat stricte, căci rolul sau sarcinile primite puteau să 

te plaseze într-o altă categorie. Mai exact, un anumit context, partidul sau 
chiar propria voinţă puteau provoca o (nouă) conversie sau un (alt) turning-
point biografic, care îţi putea marca existenţa44. Cazurile celor şapte subiecţi 
ai noştri oferă astfel de exemple.  

                                                           
43 Despre discursul autobiografic specific militanţilor muncitori, vezi: Jean Pennef, 
Autobiographies de militants ouvriers, în „Revue francaise de science politique”, vol. 
29, nr. 1, 1979, pp. 53-82. 
44  Doug McAdam, The Biographical Consequences of Activism, în „American 
Sociological Review”, vol. 54, no. 5 (Oct., 1989), pp. 744-760; Eric L. Hirsch, 
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Pe Dumitru Coliu, partidul a decis la un moment dat să îl „scoată din 
producţie”, acestuia trasându-i-se sarcini specifice activiştilor. În faţa acestei 

situaţii, Coliu nu pune întrebări şi nu are nici incertitudini. Voinţa şi 
interesul partidului prevalează în raport cu eventualele dorinţe personale. 

Cazul lui Coliu e interesant şi din altă perspectivă. Fiind membru al 
organizaţiei revoluţionare bulgare din Dobrogea (DRO) înainte de a deveni 
membru de partid, Coliu alege să îşi asume acţiunile întreprinse în numele 

şi interesul respectivei organizaţii ca activitate desfăşurată în subordinea 
PCdR: „în 1931, la începutul anului, am fost primit ca membru de partid 
(Partidul C. Român). Eu de fapt mă consideram ca membru de partid încă din 
1929, aşa cum toţi membrii DRO activau nu ca droişti ci ca comunişti. De fapt, 
toţi membrii DRO am devenit membri de partid”45. 

Arestarea, condamnarea şi fuga din închisoare şi ţară a lui Constantin 
Doncea au schimbat şi acestuia rolul pe care-l avusese iniţial în cadrul 

mişcării comuniste. Statutul său de activist al PCdR însărcinat cu 
propaganda în rândul muncitorilor, iniţierea şi desfăşurarea de acţiuni 
revendicative, se modifică odată cu exilul său. La Moscova, Doncea este 

trimis la studii, urmând vreme de trei ani cursurile Universităţii de partid. 
Ulterior, e trimis să lupte de partea republicanilor, în Brigăzile internaţionale 
din Spania. Revenit mai apoi în URSS, se pune în slujba partidului, lucrând 

la Radiodifuziune. Izbucnirea războiului îi schimbă iar destinul, Doncea fiind 
însărcinat cu propaganda comunistă în rândul prizonierilor români din 

lagăre. Ulterior, e iniţiat şi antrenat pentru a deveni partizan, cu scopul de a 
declanşa acţiuni în spatele frontului. Cu câteva zile înainte de 23 august 

1944, avea chiar să fie paraşutat de sovietici în spatele frontului. 
În alte cazuri, conversiile au fost chiar mai brutale. Ofelia Manole 

renunţă, spre exemplu, la studiile universitare, devenind activistă a 

partidului, iniţial încadrată în mişcarea de tineret. Îşi acceptă noua condiţie 
şi noul stil de viaţă fără prea multe remuşcări. Devine tehnică a Comitetului 
Central, iar mai apoi e transferată către activităţi ale Sindicatelor Unitare. 

Momentul propune o nouă reconversie, implicând o translaţie a sinelui către 
un nou univers – acela al activităţilor revendicative. În consecinţă, are loc o 

proletarizare a condiţiei personale – Ofelia Manole lucrează o vreme ca 
funcţionară de birou, însă curând îşi dă seama că activitatea sa poate avea 

un sens numai în contextul contactului direct cu muncitorimea. Devine 
astfel muncitoare, lucrând în diferite fabrici bucureştene: Adesgo, Transfil, 
Areca. Câţiva ani mai târziu, pe când îndeplinea o misiune la Cernăuţi, din 

însărcinarea partidului, este din nou nevoită să lucreze, şi tot într-o fabrică – 
de data aceasta pentru a se întreţine. În cazul Ofeliei Manole, aparteneţa sa 
la cauza comunistă şi activitatea în slujba mişcării nu se rezumase la o 

simplă adeziune, ci implicase şi o reconversie socială, detalii care sugerează 
fanatismul şi orbirea celor seduşi de ideologia comunistă.  

Un caz aproximativ similar este cel al lui Miron Constantinescu, care 
face o alegere la fel de greu de înţeles în 1940, atunci când pare să renunţe 
la tot în favoarea unei opţiuni existenţiale ce părea – cel puţin la un moment 

                                                                                                                                                                                     
Sacrifice for the Cause: Group Processes, Recruitment, and Commitment în a Student 
Social Movement, în „American Sociological Review”, vol. 55, no. 2 (Apr., 1990), pp. 
243-254. 
45 ANIC, fond 53, dosar C/135 (Dumitru Coliu), f. 48v. 
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dat –, infinit mai dezavantajoasă. Astfel, el acceptă fără crâcnire misiunea pe 
care i-o încredinţează partidul – de a pleca la Galaţi pentru a se implica în 

reorganizarea regionalei comuniste de acolo –, cu toate implicaţiile deloc 
favorabile pe care aceasta le presupunea. Ar fi putut refuza, mai ales în 
contextul în care putea spera la o carieră intelectuală, ba chiar academică. 

Resorturile intime ale alegerii făcute de Miron Constantinescu trebuie puse 
în legătură însă cu felul de a fi al acestuia – impetuos, coleric, dar mai ales 

orgolios. Un an mai devreme, partidul îi oferise lui Constantinescu un rol 
important, plasându-l în troika însărcinată cu reorganizarea mişcării de 
tineret, alături de Nicolae Ceauşescu şi Alexandru Demeter. În vara anului 

următor, după „căderea” lui Ceauşescu, Constantinescu devine secretar al 
organizaţiei de tineret. În aceste condiţii, nu mai poate să ne mire alegerea 

lui, care ne sugerează destul de clar opţiunea lui Constantinescu. 
E interesant de observat şi un alt amănunt important legat de 

activitatea pe care subiecţii au desfăşurat-o în subordinea sau în folosul 

mişcării sau despre misiunilor pe care ei le primesc din partea partidului. 
Ele par să fie considerate nu sarcini, ci mai degrabă acţiuni acceptate cu o 
oarecare voluptate. Rigorile clandestinităţii, dar mai ales pericolele pe care le 
presupunea, sunt evocate cu sânge rece, semn că acestea erau fireşti, motiv 

pentru care trebuiau acceptate şi asumate. Ba chiar mai mult, excursul 
referitor la aceste chestiuni pare să încerce în permanenţă sugerarea ideii de 
liniaritate. Nu par să existe îndoieli sau ezitări. Sincopele sunt depăşite 

aproape firesc. „Căderile” nu îi dezarmează. Nu par în niciun moment ca 
fiind pe punctul de a ceda. Impresia celui care lecturează astfel de texte este 

aceea a unei lupte continue, de-a lungul căreia subiecţii ţin să precizeze că 
au stat drepţi şi nu s-au abătut de la idealul lor. 

Însă partidul, dincolo de faptele de glorie ale fiecăruia, căuta să 
înregistreze statistic şi istoria ieşirilor din cerc, propunând o rubrică în 

chestionar referitoare la eventualele atitudini fracţioniste din trecut, cât şi o 
alta ce îi îndemna pe postulanţi să se confeseze în legătură cu sancţiunile pe 

care le-ar fi primit pe linie de partid. Cele două rubrici îşi aveau scopurile lor 
precise. Pe de o parte, ele sondau indivizii în legătură cu atitudinea pe care 
ar fi avut-o de-a lungul crizelor ce măcinaseră scurta istorie a Partidului 

comunist din România (luptele fracţioniste dintre Barbu (Vitali Holostenco) 
şi Luximin (Marcel Pauker) de la sfârşitul anilor 192046; luptele fracţioniste 

din lagărul de la Târgu Jiu 47 ; sau conflictul din anii războiului dintre 
comuniştii din închisori şi cei din afară, tranşat o dată cu înlăturarea lui 
Ştefan Foriş din fruntea partidului, în data de 4 aprilie 194448). Pe de altă 

                                                           
46 Vladimir Tismăneanu, Fantoma lui Gheorghiu-Dej, Bucureşti, Editura Humanitas, 
2008, pp. 46 şi urm.; Idem, PCR în ilegalitate şi competiţia centrelor de putere, în vol. 
Arheologia terorii, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura ALLFA, 1998, pp. 29-34 
47 Stelian Tănase, Clienţii lu’ Tanti Varvara ..., op. cit., pp. 361-362. 
48 Despre cazul Ştefan Foriş, vezi volumul recent: Cristina Diac, Zorii comunismului 
în România. Ştefan Foriş, un destin neterminat, Târgovişte, Editura Cetatea de 
Scaun, 2014; volumul de documente: Cazul Ştefan Foriş. Lupta pentru putere în PCR 
de la Gheorghiu-Dej la Ceauşescu. Documente 1940 – 1948, Dan Cătănuş, Ioan 
Chiper (eds.), Bucureşti, Editura Vremea, 1999; dar şi studiul: Dan Cătănuş, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Ştefan Foriş, în Spectrele lui Dej. Incursiuni în biografia şi 
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parte, căutau să înregistreze şi defecţiunile minore care apăruseră frecvent 
de-a lungul celor două decenii de ilegalitate – în urma cărora surveniseră: 

descoperirea de materiale de propagandă ale partidului, descoperirea de 
material tehnic folosit în activitatea clandestină (tipografii, depozite, ş.cl.), 
„căderi” care duseseră la inculparea şi/sau condamnarea unor activişti. 

Puţini dintre ilegalişti se puteau lăuda cu un trecut ireproşabil. Dintre 
subiecţii noştri, singurul care poate fi circumscris unei asemenea categorii e 

Alexandru Moghioroş, care ţine să precizeze faptul că: „în decursul anilor, din 
1929 şi până azi, n-am avut niciodată abatere de la linia Partidului, n-am 
călcat niciodată disciplina de Partid. N-am avut niciun fel de conflict cu nici 
una dintre organizaţiile de Partid, de aceea nici sancţionat n-am fost”. Chiar şi 
în aceste condiţii, Moghioroş nu îşi asumă statutul de membru de partid 

desăvârşit şi fără cusur, indicând faptul că, în ciuda acestui trecut aparent 
ireproşabil, el era încă un activist cu multe deficienţe: „lipsurile mele 

principale sunt necunoaşterea suficientă a problemelor teoretice, deoarece am 
fost antrenat tot timpul în închisoare în munci operative, practice” 49 . În 
general, greşelile, scăpările sau imprudenţele erau inerente. De multe ori, 

postulanţii şi le asumau destul de senin, neuitând să adauge de fiecare dată 
că sincopa respectivă avusese darul de a-i deschide ochii, o dată în plus, în 

legătură cu misiunea în care fiecare se angajase total. Astfel, aceste rupturi 
biografice provocate de erori personale deveneau nişte praguri într-un proces 

evolutiv. Miron Constantinescu îşi asumă astfel „o gravă uşurinţă” în urma 
căreia s-ar fi găsit asupra sa „material de partid”, în urma unei inspecţii la 

penitenciarul Caransebeş (1942), dar şi o altă greşeală postbelică (1944), 
care ar fi provocat eliberarea sa din funcţia de redactor-şef al Scânteii. 
Ambele scăpări le punea pe seama „rămăşiţelor intelectualiste” pe care încă le 

avea şi împotriva cărora lupta. Tot Constantinescu mai preciza şi că 
nădăjduia că „prin ajutorul Partidului” să îşi dezvolte cunoştinţele teoretice şi 

practice, depăşindu-şi astfel condiţia ce nu părea să corespundă întru 
totul50. Un caz similar este cel al Ofeliei Manole, care avusese un trecut în 

cadrul mişcării plin de sincope: în 1929 predase Siguranţei, la îndemnul 
soţului ei, o maşină de scris în pofida consemnului de conspirativitate – 
episodul a atras după sine o „suspendare din organizaţie” de doar o 

săptămână, mai ales în condiţiile în care evenimentul nu a avut niciun fel de 
urmări, maşina de scris fiind returnată a doua zi de către agenţii Siguranţei; 

în 1940 fusese reţinută şi internată în lagăr în urma unei greşeli personale – 
dormise acasă, deşi consemnul era altul; în fine, Ofelia Manole evocă şi 
activitatea fracţionistă desfăşurată în lagărul de la Tg. Jiu, ea recunoscând 

că ar fi fost „unul dintre participanţii cei mai activi ai acestei lupte”51. Merită 
semnalată şi serenitatea cu care ea îşi asumă aceste erori, mai ales pentru 

că acest sentiment este subliniat şi de cursivitatea evocării lor. Sincopele 
devin un soi de bariere şi/sau răscruci în cadrul unei călătorii de-a lungul 

căreia subiectul găseşte întotdeauna calea dreaptă, cumva în pofida lor. 
 

                                                                                                                                                                                     
regimul unui dictator, Ştefan Bosomitu, Mihai Burcea (coord.), Iaşi, Editura Polirom, 
2012, pp. 105-125. 
49 ANIC, fond 53, dosar M/198 (Alexandru Moghioroş), f. 3. 
50 ANIC, fond 53, dosar C/161 (Miron Constantinescu), ff. 13-15. 
51 ANIC, fond 53, dosar M/21 (Ofelia Manole), ff. 75-76. 
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Represiunea 
 

Condiţiile specifice în care şi-au desfăşurat activitatea membrii PCdR 
sau doar simpatizanţii mişcării – clandestinitatea, cu toate avatarurile 
acesteia –, au influenţat considerabil discursul autobiografic, prin inserarea 

în cadrul acestor documente a unor pasaje şi detalii referitoare la ceea ce ei 
numeau represiunea politică – supravegherea de către autorităţi, arestările, 

interogatoriile, procesele şi chiar încarcerările. Fondat în 1921, ca filială a 
Internaţionalei a III-a (Comintern), Partidul Comunist din România a sfârşit 
în câţiva ani prin a fi scos în afara legii (1924)52. Ulterior acestui moment, 

vreme de două decenii, mişcarea comunistă şi-a desfăşurat activitatea în 
ilegalitate, sub spectrul unor repercusiuni legale de natură penală. 

Adeziunea la structură devenea astfel un pariu, prin care membrii îşi 
asumau pericolele la care se expuneau. Iar pericolele s-au dovedit a fi pe cât 
de reale, pe atât de numeroase şi de frecvente, întrucât majoritatea liderilor 

PCdR, cei care aveau să se regăsească în funcţii importante după sfârşitul 
celui de-al Doilea Război Mondial, au suferit cel puţin o arestare, iar mulţi 

dintre ei ispăşiseră condamnări penale şi/sau internări administrative în 
lagăre. Cum e şi cazul celor şapte subiecţi ai noştri.  

În legătură cu acest aspect, trebuie să facem câteva precizări. În 

primul rând, dat fiind „statutul” PCdR – acela de partid în afara legii –, 
incidenţa unei reţineri era destul de ridicată, mai ales în condiţiile în care, 
de cele mai multe ori, Siguranţa alegeasă acţioneze preventiv, operând 

arestări, adesea în lipsa unor probe concludente. Astfel, aceste reţineri, 
survenite în urma unor manifestaţii, meeting-uri sau alte evenimente, erau 

urmate de eliberări la fel de prompte. Acestor acţiuni profilactice ale 
Siguranţei – desigur, condamnabile, datorită caracterului lor aleatoriu şi 

discreţionar –, li s-a dat cu totul alte semnificaţii după război. Astfel, o 
arestare sau o reţinere a devenit un titlu de glorie, care consfinţea statutul 
militantului comunist, cel care era menit să lupte împotriva multor oprelişti. 

Mai mult decât atât, eliberarea era consemnată de postulanţi ca o consecinţă 
nu a precipitării autorităţilor care, aşa cum am precizat, operau reţineri în 

lipsa unor dovezi solide, ci mai degrabă ca urmare a unei „bune şi demne” 
purtări în faţa anchetatorilor, adesea înţelese din prisma refuzului de a 
colabora cu autorităţile şi de a recunoaşte acuzaţiile care li se aduceau – 

detalii esenţiale ale regulilor de bază ale conspirativităţii. Exemplificatoare 
sunt cazurile lui Alexandru Moghioroş, Dumitru Coliu, Mihai Beniuc sau 

Miron Constantinescu. Moghioroş insistă asupra acestui amănunt, chiar 
dacă o face succint: „Am luat parte activ la toate mişcările de masă în 
intervalul de timp de la 1929-1931 toamna, la 31 august am fost arestat, dar 
necondamnat din cauza lipsei de dovezi nerecunoscând nimic din ce am fost 
acuzat” 53 . La fel face şi Coliu, care subliniază faptul că autorităţile nu 

reuşiseră să îi însceneze un proces în urma arestării din 1938, în ciuda 
presiunilor la care a fost supus timp de două luni: „În 1938 am fost arestat 
la Constanţa [...] [iar] după două luni de cercetări, schingiuiri nu au putut să-
                                                           
52  Vezi ceea în istoriografia este cunoscut drept „Legea Mârzescu”: Lege pentru 
reprimarea unor infracţiuni contra liniştei publice, în „Monitorul Oficial”, nr. 279, 19 
decembrie 1924, pp. 13777-13780. 
53 ANIC, fond 53, dosar M/198 (Alexandru Moghioroş), f. 2.  
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mi însceneze proces, [drept care] am fost eliberat”54. Mihai Beniuc, profitând 
de calităţile sale de scriitor, a ştiut să îşi eroizeze la maximum episodul 

singurei sale arestări, survenite în 1943, explicând cum a reuşit să înşele 
vigilenţa atât a unui procuror, cât şi a Siguranţei: „În 1943, cu ocazia căderii 
lui Zevedei Barbu şi Vasile Meţiu am fost şi eu arestat [...] pe baza afirmaţiei 
lui Meţiu, că încercând să mă cunoască pe mine (de fapt, era legătura mea) a 
dat peste Zevedei Barbu. Arestat la Bucureşti, prin intervenţia col. Rădulescu, 
comandantul meu, am fost pus pe picior liber, şi m-am prezentat singur la 
procuror. Judele instructor, confruntându-mă cu Meţiu, a ajuns la convingerea 
că nu ne cunoaştem. Am fost trimis la Siguranţă, unde au încercat să mă 
intimideze. Eu am rămas pe lângă declaraţiile făcute la judele instructor, 
anume că nu am făcut niciun fel de politică şi că nu cunosc pe Meţiu, cunosc 
doar pe Z. Barbu, de a cărui activitate politică nu ştiu nimic. Am fost lăsat 
liber” 55 . Şi Miron Constantinescu a insistat asupra detaliilor arestării şi 

interogării sale din 1941, precizând că, în ciuda durităţii anchetei la care a 
fost supus, el s-a ţinut „demn”: „În 10 ianuarie 1941 am fost arestat [...] Nu 
am recunoscut activitatea şi nu am recunoscut pe alţii, deşi aceştia mă 
dăduseră. Am fost rău bătut [...] În 6 februarie am fost judecat. Purtarea în 
cursul procesului – demnă” 56 . Tema „purtării demne” în faţa abuzurilor 

autorităţilor putea fi evocată şi din altă perspectivă, aşa cum face Ofelia 
Manole, cea care subliniază curajul şi intransigenţa de care ar fi dat dovadă 
într-o situaţie limită, la o manifestaţie organizată de partid: „La 1 Mai [...] am 
dovedit o purtare demnă şi curajoasă în manifestaţia de stradă şi atunci când 
am fost înconjuraţi de jandarmi”57. 

O altă obsesie a celor care îşi redactau autobiografiile viza evocarea 
împrejurărilor care vor fi dus la arestările lor, uneori prin sublinierea 

detaliului că acestea surveniseră în urma unor trădări. Destule relatări 
referitoare la contextele diferitelor „căderi” aruncau vina asupra unor 
„provocatori” sau a unor „trădători”. Interesant e şi faptul că, uneori, aceştia 

rămâneau anonimi. Nevoia de a găsi o justificare căderii era unul dintre 
motivele principale ale invocării trădătorilor şi a provocatorilor. Însă 

chestiunea căderilor, dar mai ales motivarea acestora prin aruncarea 
responsabilităţii asupra unor duşmani, adesea nevăzuţi, comporta şi alte 

semnificaţii. Evocarea ideii de omniprezenţă a duşmanilor – atât cei ai 
mişcării, cât şi a celor „din interior” – avea darul de a sublinia, o dată în plus, 

tema majoră a dificultăţilor pe care le comporta activitatea clandestină şi a 
pericolelor la care se expuneau comuniştii în clandestinitate. Unii dintre 
postulanţi nu se sfiau în a arunca vini precise, indicând fără echivoc 

„vinovatul”. E cazul lui Alexandru Moghioroş, care îl nominalizează pe 
„provocatorul Păsărică58” drept cauză principală a căderii sale din 193559. 

Sau a lui Miron Constantinescu care, la fel, pune arestarea sa din 1941 pe 

                                                           
54 ANIC, fond 53, dosar C/135 (Dumitru Coliu), f. 49. 
55 ANIC, fond 53, dosar B/116 (Mihai Beniuc), vol. I, ff. 67-68. 
56 ANIC, fond 53, dosar C/161 (Miron Constantinescu), f. 13. 
57 ANIC, fond 53, dosar M/21 (Ofelia Manole), f. 75. 
58 Textul autobiografiei lui Moghioroş este dactilografiat, cel mai probabil, după un 
exemplar olograf. Interesant e faptul că numele lui „Păsărică” nu a fost transcris, 
fiind este adăugat cu stiloul în text. 
59 ANIC, fond 53, dosar M/198 (Alexandru Moghioroş), f. 3. 
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seama „provocatorilor Scheinhorm şi Rech” 60 . Alţii se rezumau doar la a 
menţiona faptul că arestarea lor survenise în urma unei „trădări”, cum e 

cazul lui Dumitru Coliu61. Ofelia Manole, în schimb, îşi asumă căderea din 
1940, consemnând că vina principală a fost a ei: „Era în primul rând greşeala 
mea, că am dormit acasă, împrejurările erau însă foarte vitrege, deoarece eu 
eram bolnavă cu temperatură mare şi nu mai aveam nicio legătură 
organizatorică cu casele noastre tehnice”62. E adevărat însă că asumarea 
responsabilităţii în cazul Ofeliei Manole nu însemna asumarea unei vini, ci 
mai degrabă a unei neglijenţe, întrucât arestarea şi mai apoi internarea ei în 

lagăr fuseseră măsuri administrative. 
Discursul referitor la abuzurile suferite din partea autorităţilor 

semnala nu doar arestările sau reţinerile, ci şi supravegherea quasi-
permanentă, intimidările sau orice altă depăşire a atribuţiilor legale. Valter 
Roman, spre exemplu, aminteşte de arestarea sa în Cehoslovacia, dar şi 

detaliul referitor la expulzarea sa de către poliţia cehoslovacă „pentru 
activitate revoluţionară”63. Coliu a relatat şi el amănunte ale abuzurile pe 

care le suferise din partea autorităţilor: în 1927 ar fi fost „bătut de Poliţia 
venită să împrăştie demonstranţii” manifestaţiei de 1 Mai; în perioada 1929-

1935, în calitatea de secretar al comitetului local de partid din Balcic, ar fi 
participat la toate manifestaţiile, fiind „de mai multe ori arestat”; cu ocazia 
altei arestări, în 1938, este cercetat şi „schingiuit” timp de două luni, fiind 

eliberat ulteriror fără a fi condamnat64. Şi Ofelia Manole îşi prezintă periplul 
prin diferitele organizaţii regionale în care activase drept o consecinţă a 

supravegherii permanente din partea autorităţilor, dar şi a abuzurilor la care 
fusese supusă: în 1931, ca urmare a organizării unei greve a ucenicilor din 
diferite fabrici bucureştene, este „urmărită, bătută, arestată şi trimisă la 
urmă”; un an mai târziu, e trimisă la Cernăuţi, unde nu scapă de vigilenţa 

autorităţilor, drept care e nevoită să stea ascunsă în casa unor simpatizanţi 

ai mişcării; urmează Constanţa, unde este arestată şi condamnată la un an 
de închisoare; după ispăşirea pedepsei, e trimisă la Regionala Prahova, unde 

se simte la fel de hărţuită de autorităţi; revenită la Bucureşti, e arestată şi 
condamnată din nou, de data aceasta pentru doi ani 65 . Nici Miron 
Constantinescu nu a ezitat în a expune abuzurile la care fusese supus din 

cauza convingerilor sale politice: în anii studiilor liceale, s-ar fi manifestat 
împotriva şovinismului, a antisemitismului, a „basmelor religioase”, 
împotriva pedepselor corporale şi a „numărului”, motiv pentru care ar fi fost 

„ameninţat în două rânduri cu excluderea din liceu”; în anii studenţiei, ar fi 

fost dat afară din căminul studenţesc „Vasiliu-Bolnavu” ca urmare a „luptei 
ascuţite” ce o purta cu legionarii – deşi era „primul bursieir al căminului”; în 

fine, Constantinescu consemnează şi presiunile la care ar fi fost supus 
ulterior susţinerii primului său referat doctoral, în 1940 când, din nou, ar fi 

fost ameninţat cu excluderea, de această dată de chiar rectorul Universităţii 
din Bucureşti, Constantin C. Stoicescu. 

                                                           
60 ANIC, fond 53, dosar C/161 (Miron Constantinescu), f. 13. 
61 ANIC, fond 53, dosar C/135 (Dumitru Coliu), f. 49. 
62 ANIC, fond 53, dosar M/21 (Ofelia Manole), f. 76. 
63 ANIC, fond 53, dosar R/72 (Valter Roman), vol. II, f. 101. 
64 ANIC, fond 53, dosar C/135 (Dumitru Coliu), ff. 48v-49. 
65 ANIC, fond 53, dosar M/21 (Ofelia Manole), ff. 75-76. 
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Din cadrul relatărilor autobiografice nu putea lipsi evocarea celei mai 
acute şi vizibile forme a represiunii politice – anii petrecuţi în închisoare. În 

mod surprinzător însă, tonurile şi tuşele discursului autobiografic insistă 
asupra unor detalii aparent lipsite de importanţă. Mai exact, cu greu se 
regăsesc în cadrul acestor documente detalii legate de condiţiile de trai din 

închisoare, sau alte amănunte referitoare la experienţa carcerală în general. 
În schimb, se glosează cu oarecare insistenţă pe marginea activităţilor 

„politice” desfăşurate în anii detenţiei. Spre exemplu, Ofelia Manole nu 
consemnează nimic când aminteşte de prima sa condamnare. Referindu-se 
la cea de-a doua experienţă carcerală, aminteşte doar că a fost „tot timpul în 
celula de [partid] şi un timp secretara celulei din închisoarea Văcăreşti”. Tot 
aşa, rememorând anii petrecuţi în lagăr, în anii războiului, Ofelia Manole 

aminteşte doar de „luptele fracţioniste din sânul celulei de la Tg. Jiu”, în 
vreme ce despre experinţa din lagărul de la Vapniarca nu are de precizat 

decât că, profitând de „spiritul sănătos care a domnit în celulă [...] eu am 
reuşit să mă redresez şi să mă repun la muncă în folosul PC şi al cauzei 
noastre. La Vapniarca pentru prima oară am început să apreciez valoarea 
teoriei şi să studiez în mod sistematic problemele teoretice ale mişcării 
noastre”. În legătură cu această din urmă evocare, e destul de bizar „refuzul” 

Ofeliei Manole de a relata amănunte legate de grozăviile petrecute în lagărul 
de la Vapniarca în perioada 1942-1943 66 . Într-o manieră asemănătoare 
evocă anii petrecuţi în închisori şi Miron Constantinescu, cel care transformă 

această experienţă într-o perioadă de regăsire şi emancipare politică: 
„Închisoarea am făcut-o la Galaţi, Caransebeş şi Lugoj. Îndeosebi la 
Caransebeş am învăţat mult, atât din punct de vedere teoretic, cât mai ales 
practic. Munca în ateliere mi-a folosit considerabil. Am învăţat mult şi datoresc 
dezvoltarea mea politică în închisoare în special tovarăşilor Gheorghiu-Dej, 
Teohari Georgescu şi Ioşca Roitman67, sub îndrumarea cărora am lucrat”68. 
Mai mult decât atât, Constantinescu oferă detalii precise în legătură cu 

rolurile care i-au fost atribuite în cadrul colectivelor din închisoare – evocă 
rolul principal pe care l-ar fi avut în cadrul colectivelor de la Galaţi şi Lugoj, 

dar şi sarcinile pe care le-ar fi primit la Caransebeş, unde se găseau 
încarceraţi destui dintre liderii PCdR. Alexandru Moghioroş, în schimb, îşi 
relatează experienţa carcerală dintr-o altă perspectivă, insistând asupra 

duratei lungi a acesteia: „condamnat la 9 ani şi 11 luni şi 95.000 de lei 
amendă [...] am executat 9 ani şi 2 luni”, dar şi a consecinţelor nefaste: „În 
timpul condamnării, am stat în următoarele închisori: Jilava, Craiova, Doftana, 
Tg. Ocna, fiind îmbolnăvit de tuberculoză pulmonară”69. 

 
În loc de concluzii 
 

 Deşi reprezenta o etapă importantă a procesului de admitere în 
rândurile partidului, autobiografia de instituţie nu servea unor scopuri 

                                                           
66 Pentru mai multe detalii legate de condiţiile de trai din lagărul de la Vapniarca, 
vezi: Dennis Deletant, Aliatul uitat al lui Hitler. Ion Antonescu şi regimul său. 1940-
1944, Bucureşti, Editura Humanitas, 2008, pp. 211-213. 
67 Iosif Chişinevschi. 
68 ANIC, fond 53, dosar C/161 (Miron Constantinescu), f. 13. 
69 ANIC, fond 53, dosar M/198 (Alexandru Moghioroş), f. 3. 
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circumscrise exclusiv acestei structuri. Motivaţiile intime ale acestei practici 
păreau să meargă dincolo de necesitatea mai mult sau mai puţin banală de 

a înregistra date statistice referitoare la postulanţi. În realitate, autobiografia 
de instituţie propunea atât o sondare la nivel individual a subiectului, cât şi 
o analiză ceva mai complexă a aceluiaşi subiect, din perspectiva lui ca parte 

integrantă a unui grup 70 . Mai mult decât atât, excursul autobiografic 
devenea şi un exerciţiu de reflexie asupra propriului trecut, care avea drept 

scop conştientizarea rolului şi locului fiecăruia atât în cadrul structurii, cât 
şi în cadrul istoriei mişcării. Mai precis, exerciţiul redactării autobiografiei 
propunea o reevaluare a propriei existenţe din prisma şi în limitele istoriei 

instituţionale a partidului, a mesajului şi a obiectivelor acestuia. Din această 
perspectivă, finalitatea demersului propunea atât o subiectivare a conştiinţei 

şi a propriei deveniri, dar şi o racordare şi o integrare a acestora în cadrul 
proiectului şi misiunii istorice a partidului. 
 Din această perspectivă trebuie să înţelegem istoria ilegalităţii pe care 

ne-o livrează acest tip de surse. Presiunea istoriei oficiale asupra discursului 
autobiografic e un amănunt de care trebuie să ţinem seama. Deşi pare 

paradoxal, nu trecutul era cel care avea menirea de a da un sens prezentului 
sau viitorului, ci tocmai (şi numai) prezentul, retrospectiv, putea face 

inteligibilă istoria (chiar şi pe cea personală) şi faptele din trecut71. Astfel, 
temele narative care compun excursul autobiografic ne permit să înţelegem 
modul în care regimul şi Partidul îşi imaginau trecutul, dar nu neapărat aşa 

cum a fost, ci mai degrabă aşa cum ar fi trebuit să fie. Din această nevoie s-a 
născut practiva revizuirii constante a autobiografiilor, care sfârşeau prin a fi 

supuse unui proces de rescriere periodic şi continuu. Practica era impusă, 
cel puţin la nivel oficial, de credinţa în dezvoltarea sinelui şi a conştiinţei 

politice a fiecăruia 72 , de-a lungul câtorva etape sau praguri care, odată 
atinse, sfârşeau prin a oferi noi perspective asupra propriei deveniri. În 
realitate, motivaţiile erau adesea mult mai cinice, fiind influenţate de 

maniera confuză şi schizofrenică prin care Partidul îşi re-evalua istoria. 
Astfel, limitele discursului oficial acţionau ca norme care provocau mutaţii la 

nivelul percepţiei şi interpretării propriei deveniri, care trebuia să fie în 
concordanţă cu istoria oficială. Mai presus de interesul personal, de afinităţi, 

compatibilităţi şi amiciţii, a stat întotdeauna un concept destul de evaziv şi 
vag – interesul Partidului, dar şi credinţa aproape ritualică în infailibilitatea 
acestuia. 

 Cazurile pe care le-am ales spre exemplificare pentru studiul acesta 
nu se înscriu în totalitate în normele pe care le-am expus mai sus. Am 

precizat încă de la început faptul că unul dintre criteriile principale ale 
alegerii acestor autobiografii l-a reprezentat momentul în care au fost 
redactate – subliniind că am căutat să găsesc astfel de texte redactate în 

imediata posterioritate a reintrării în legalitate a partidului. Am mai spus şi 
că, tocmai datorită acestui criteriu temporal, influenţa a ceea ce mai târziu 
avea să devină istoria oficială a partidului asupra autorilor respectivelor texte 

                                                           
70 Michel Foucault, Surveiller et punir ..., p. 224. 
71 Lucian Boia, Mitologia ştiinţifică a comunismului, Bucureşti, Editura Humanitas, 
2011, p. 91. 
72  Jochen Hellbeck, Working, Struggling, Becoming: Stalin-Era Autobiographical 
Texts, în Language and Revolution ..., Igal Halfin (ed.), op. cit., p. 115. 
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poate fi considerată la un nivel cât se poate de acceptabil. Pentru a fi mai 
explicit, trebuie spus faptul că decupajul temporal 23 august 1944-22 

octombrie 1945 (data la care se încheie Conferinţa Naţională a PCR, cea care 
avea să consfiinţească, pentru o vreme, geometria structurilor de putere ale 
partidului) poate fi caracterizat printr-o confuzie aproape totală la nivel 

instituţional. Partidului îi lipsea nu doar coerenţa la nivelul structurilor de 
conducere, ci mai degrabă întreg scheletul instituţional pe baza căruia avea 

să fie clădit partidul-stat. Un prim document programatic, care avea să 
stabilească pentru o vreme reperele oficiale ale istoriei PCdR, l-a reprezentat 
Raportul politic al Comitetului Central, prezentat de Gheorghiu-Dej în cadrul 

Conferinţei naţionale a partidului din octombrie 194573. Ulterior, lucrurile 
avea să se aşeze, iar influenţa şi controlul partidului asupra excursului 

autobiografic al membrilor proprii avea să se crească exponenţial. 
 

                                                           
73 Raportul politic al Comitetului Central expus de tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Bucureşti, Editura Partidului Comunist Român, 1945, 96 p. O broşură cu textul 
raportului se regăseşte şi la Arhivele Naţionale – ANIC, fond CC al PCR – Cancelarie, 
dosar 250/1950. 
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Abstract 

 
In 2017 will be 100 years since the coup, organized by the Bolsheviks. As a 

result, in Russia (1922 - USSR) was established a totalitarian regime that was 
imposed and survived because of generalized terror. Bolshevik repression practices 
were extended after the Second World War, including the deportation of people in 
Siberia. The Bolshevik regime’s politics and intentions can be also seen through the 
analysis of archival documents as well as through the testimonies of the survivors of 
the Gulag. 

Holban family of Carpineni, Hincesti (Moldova) has passed all stages of the 
deportation process: from 5 to July 6, 1949, in the middle of the night, by surprise, 
Zenovia Holban and her two children, were taken from home, put into a truck and 
sent to Siberia. Zenovia’s husband, Alexandru Holban and their eldest son, Basil, 
were not at home at that time thus they did not obey the laws of Soviet power, 
resisting. The article is based on the memoir of Marina Holban, who tells the story of 
how Holban family survived in Siberia, about the forced labor of Zenovia who worked 
at building railways. She also talks abut the school conditions etc. She also gives 
very important details about the Bessarabians deported to Siberia. No less important 
are the memories on their return to Moldavian SSR, and on their effort to overcome the 
hostility of local authorities towards those deported. 

 
Keywords: Stalinism; repression; deportation; Gulag; rehabilitation. 

 
În 2017 se vor împlini 100 de ani de la lovitura de stat, organizată de 

Partidul social-democrat (bolşevic) din Rusia, condus de Vladimir Lenin. 
Politica internă şi externă, promovată de bolşevici în perioada aflării lor la 
putere (1917-1991), a marcat puternic nu doar popoarele URSS, ci şi statele 

lumii, inclusiv – România. Conducerea sovietică nu a restituit României 
tezaurul, trimis în Rusia ţaristă în condiţiile Primului Război Mondial. URSS 

a organizat şi a trimis comando-uri pe teritoriul României cu scopul 
instaurării puterii comuniste, iar în situaţia când misiunea acestora a eşuat, 

Kremlinul a creat pe teritoriul Ucrainei numita Republică Autonomă 
Sovietică Socialistă Moldovenească – cap de pod pentru anexarea Basarabiei, 
sovietizarea României şi Balcanilor. 

În urma semnării unui Tratat de neagresiune şi a unui Protocol 
adiţional secret cu Germania, (23 august 1939), URSS a răpit teritoriile 
româneşti Basarabia, nordul Bucovinei, Ţinutul Herţa, mai multe insule de 

la gurile Dunării (28 iunie 1940). În primul an de ocupaţie sovietică (iunie 
1940-iunie 1941) populaţia Basarabiei a suportat practicile ingineriei 

sociale, experimentate de-a lungul anilor de bolşevici în URSS: exproprierea 
proprietăţii private, naţionalizarea pământului, băncilor, mijloacelor de 
transport etc., dar şi represiuni politice faţă de persoanele cu viziuni 

antisovietice sau doar bănuite de acestea. Iar în noaptea de la 12 spre 13 
iunie 1941 autorităţile bolşevice au organizat prima mare deportare a 
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basarabenilor în regiunile orientale ale URSS („Primul val de deportare”). Au 
fost urcaţi în trenuri marfare şi duşi în Siberia peste 22 000 de oameni. 

A urmat războiul germano-sovietic, timp în care Basarabia s-a aflat în 
componenţa României. În primăvara-vara anului 1944 teritoriile româneşti, 
răpite în 1940 de sovietici, au fost recucerite. O bună parte a bărbaţilor din 

Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa a fost mobilizată pe Frontul de 
Est, trimisă pe cele mai primejdioase sectoare ale frontului şi (după 9 mai 

1945) - în câmpiile Manciuriei şi Coreei de Nord. În total, au fost omorâţi în 
lupte, atât în Vest, câr şi în Est, peste 50 000 de oameni. 

În 1941, retrăgându-se în faţa Armatei finlandeze, conducerea militară 

sovietică a aruncat în aer ecluzele sudice ale Canalului Marea Albă – Marea 
Baltică. În 1944, odată cu recucerirea teritoriilor româneşti, din nordul 
Bucovinei şi Ţinutul Herţa, sovieticii au mobilizat toţi bărbaţii din aceste 

teritorii şi i-au dus la Medvejegorsk – centrul administrativ de construire a 
Canalului Marea Albă – Marea Baltică, obligându-i să repare ecluzele 

distruse. Aici, pe malurile de nord ale Lacului Onega, în iarna 1944-1945, 
mii de români au murit de frig, boli, subnutriţie, munci extenuante. 

A urmat foametea, provocată de autorităţile sovietice în RSS 

Moldovenească (RSSM), în timpul căreia au decedat peste 200 000 de 
basarabeni, în special bărbaţi şi copii. Şi, de parcă cele menţionate mai sus 
ar fi fost puţine: în noaptea de la 5 spre 6 iulie 1949 autorităţile comuniste 

au organizat „al Doilea val” de deportare din RSSM – în total 11 293 familii 
sau peste 35 000 de persoane. 

Alături de alte familii din satul Cărpineni, raionul Hânceşti1, a fost 
deportată în Siberia familia lui Alexandru şi Zenovia Holban. Ambii soţi, 
născuţi în 1913, au fost trecuţi pe lista „chiaburilor”, iar alături de ei - 

feciorii Vasile (n. 1936) şi Grigore (n. 1939) şi fiica Marina (n. 1943). 
Despre soarta tragică a lui Alexandru Holban şi fiului acestuia, Vasile, 

a scris Ion Iachim2, iar unele detalii necunoscute au fost expuse de doamna 
Eudochia Mandiş, martoră a evenimentelor din Cărpineni, din 1949 şi 
1952 3 . Din discuţiile avute cu doamna Eudochia Mandiş şi cu domnul 

Sergiu Mandiş, istoric şi cercetător al trecutului localităţii, am aflat numărul 
de telefon şi adresa doamnei Marina Holban. Am vorbit la telefon cu ea şi la 
sfârşitul lunii ianuarie 2016 am mers în Tighina, locul de trai al doamnei 

Marina Holban, unde am realizat un amplu interviu despre deportarea 
familiei, condiţiile de trai din locul exilului, eforturile de supravieţuire a 

dumneaei şi a rudelor dumneaei, precum şi despre soarta tatălui, Alexandru 
Holban şi fratelui dumneaei mai mare, Vasile Holban. Discuţia a avut loc în 
limba rusă, cu unele fraze în limba română. Textul expunerii în original 

(limba rusă) şi tradus în limba română a fost pregătit pentru tipar şi va 

                                                           
1 Cartea Memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist, vol. II, Chişinău, 
Editura Ştiinţa, 2001, p. 403-404. 
2  Ion Iachim. Decameronul basarabean sau Dumnezeu i-a dat omului puşcă, 
Timişoara: Editura Art-Press, 2005, p. 186 şi urm. 
3  Eudochia Mandiş. Am destăinuit aceste amintiri pentru cei tineri. În: Arhivele 
memoriei. Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului 
totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. 
Documente. Studii de caz. Vol. 2: Cercetări realizate în sudul Republicii Moldova, 
Chişinău, Balacron, 2016, p. 309 şi urm. 
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apărea în volumul „Arhivele Memoriei. Recuperarea şi valorificarea istorică a 
memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică 

Socialistă Moldovenească. Memorii, documente, studii de caz”, volumul I, 
tomul I (în curs de apariţie). 

Pe data de 1 august 2016 autorul acestor rânduri a avut o nouă 

întâlnire cu doamna Marina Holban. De această dată la Chişinău. Doamna 
M. Holban a ţinut să spună lucruri inedite despre tatăl dumneaei, Alexandru 

Holban şi ne-a pus la dispoziţie noi documente referitoare la soarta familiei 
ei. 

Povestirea doamnei Marina (în unele documente apare Maria) Holban a 

fost susţinută de documente doveditoare, începând cu decizia instanţei de 
judecată din Tighina (Bender) de a recunoaşte identitatea numelui de 
familie, ortografiat „Holban” cu numele de familie uşor rusificat „Golban”. 

Din spusele doamnei Marina Holban, diferenţa de o singură litera le-a creat 
probleme, mai ales după reabilitare, la perfectarea diverselor documente 

necesare obţinerii drepturilor cetăţeneşti. 
În cele ce urmează vom prezenta în formă rezumativă mărturiile 

Marinei Holban (după căsătorie – Akopyani), supravieţuitoare a deportării 

din 1949, şi vom prezenta documente şi mărturii inedite, expuse de 
intervievată în august 2016. Materialele audio şi documentele provenite din 
arhiva doamnei Marina Holban (Akopyani) se păstrează în Arhiva Institutului 

de Istorie Socială „ProMemoria” din cadrul Universităţii de Stat din Moldova 
(Chişinău). 

Noaptea deportării. Memoriile doamnei Marina Holban, referitoare la 
tragicul moment al ridicării în noaptea de la 5 spre 6 iulie 1949, sunt 
deosebit de importante. Memorialista povesteşte cum mama dumneaei, 

Zenovia Holban, era acasă cu copiii. Fratele Marinei, Grigore, era bolnav, 
avea febră şi Zenovia l-a tratat, culcându-se mai târziu ca de obicei. După 

miezul nopţii, în curtea gospodăriei au intrat militari, însoţiţi de activiştii de 
partid locali. Au intrat cu camionul. Iritaţi de lătratul câinelui, militarii l-au 
împuşcat. În urma împuşcăturii şi gălăgiei din cartea casei sale, Zenovia s-a 

trezit. Văzând camionul şi oameni înarmaţi, Zenovia a leşinat. 
Marina Holban spune:  
„În primul rând, [militarii sovietici] au venit noaptea, înainte de zori, 

când toţi oamenii dormeau. Mai târziu mama mi-a spus, că lui Grişa, fratele 
meu mai mare cu patru ani, Grigorie, născut în 1939, i se făcuse rău. Мама 

i-a făcut frecţie, i-a pus ventuze, copilul a adormit. Desigur, ea a obosit, s-a 
culcat târziu. Noi dormeam, când deodată am auzit gălăgie, câinii lătrau. Îmi 
amintesc lătratul câinilor şi zgomotul maşinii. Ce, ştiam eu oare atunci [ceva] 

despre maşini? A fost un camion mare, cu roţi mari. Mama avea vârsta de 
36 de ani. Era o femeie tânără, aptă de muncă. Când au venit să ne ridice, 

mama a leşinat. Soldaţii au intrat brusc în casă şi imediat au început 
percheziţia. Au fost luate documente, fotografii, ei căutau pretutindeni, totul 
fusese răscolit. Probabil, părinţii au pus ceva de o parte, dar [în astfel de 

condiţii] mama nu-şi putea aminti ce şi unde a pus. Mama a leşinat”. 
La auzul gălăgiei din curte, s-au trezit şi copiii. Văzând pentru prima 

dată un mare camion, cu oameni străini în curte şi în casă, Marina a pierdut 

darul vorbirii:  
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„In acea noapte, când am fost ridicaţi, eu am pierdut darul vorbirii, am 
tăcut. Şi [oamenii] o întrebau [pe mama]: „Ce-i cu fata asta a ta, e mută?” Pe 

mine mă întrebau: „Cum te cheamă? Unde-i mama, unde-i tata?”. Iar eu 
tăceam. Acea stinghereală, acel stres, mi-a fost foarte greu să-l depăşesc. 
Când am mers la şcoală [în Siberia], mi-a fost foarte greu. Eu o înţelegeam 

pe învăţătoare, însă atunci când trebuia să scriu nişte linioare ş.a., eu le 
scriam mai prost decât alţi elevi…” 

În camion au fost urcaţi Zenovia Holban cu copiii Grigore şi Marina. 
Câţiva activiştii comunişti ai satului au aruncat în caroserie un sac cu făină. 
Fiind stropită cu apă, Zenovia şi-a revenit, a reuşit să ia ceva îmbrăcăminte 

şi cea mai putut lua şi a urcat în camion. În caroserie deja era bunica Mariei 
Holban după mamă, Mărioara Moraru. Spre locul deportării au mers în 
acelaşi vagon. 

„La momentul deportării bunica Mărioara avea 57 de ani. În acele 
vremuri ea era considerată om cu vârsta înaintată. În plus, ea era bolnavă; 

bunelul a dus-o în România [adică dincolo de Prut, asta pentru că Basarabia 
era România – A.P.] unde i s-a administrat o operaţie; altfel spus – un om 
bolnav. Pe dânsa au aruncat-o în maşină cu ţolul. Mai târziu mama mea mi-

a spus, că mătuşa Agripina, sora ei mai mică, a fiert repede o mămăligă şi 
atunci când camionul a trecut pe-alăturea – doar în maşină era mama ei! – 

ea a aruncat mămăliga, învelită într-un prosop, pentru mâncare. Imediat în 
casa ei [a bunicii] a început percheziţia…” 

Tot atunci a fost deportată şi soacra Zenoviei Holban, Ioana Popa. Ea 

fusese căsătorită cu Zaharia Holban. Soţii aveau un fiu, Alexandru, născut 
în 1913, tatăl Marinei. Zaharia Holban a murit în 1933. În 1949 Ioana s-a 

căsătorit cu un văduv, Timofei Chistol din satul de alături – Mingir. El avea 
61 de ani, ea – 62. În pofida vârstei înaintate, alături de mulţi alţi săteni din 
Mingir, soţii Chistol au fot deportaţi în Siberia. Acolo, în deportare, Zenovia 

cu mama şi copiii locuia în localitatea Sosnovka, iar cealaltă bunică, Ioana 
Chistol cu soţul Timofei, în localitatea Novîi Tap, regiunea Tiumeni. 

În momentul deportării, capul familiei, Alexandru Holban, împreună 

cu feciorul mai mare, Vasile, era plecat la moară, la Iargara4, de unde urma 
să aducă sacii cu făină. Când s-au întors în Cărpineni, Alexandru şi Vasile 

au constatat că familia fusese deportată, iar casa sechestrată de autorităţile 
locale. Ambii au fost nevoiţi să ia calea pribegiei. 
Sunt povăţuitoare memoriile referitoare la drumul spre Siberia, la noul loc 

de trai şi muncă, la modul de supravieţuire a mamei cu copii minori şi a 
bunicii bolnave, ridicată şi ea şi care a murit în îndepărtata Siberie la scurt 
timp după sosire. 

Drumul spre Siberia. Deportaţii au fost urcaţi în vagoane de 
transportat marfă, fără a fi amenajate pentru transportul oamenilor. În 

vagoane au fost urcate mai multe familii, înghesuiala era mare. Fiecare s-a 
acomodat aşa cum a putut. În vagon familia Holban avea un cufăr mic, pe 
care stătea culcată bunica, Maria Moraru. Zenovia şi copii ei s-au stabilit pe 

podeaua vagonului, alături de Maria. Copiilor le-a poruncit sever să stea 
alături de bunică. Marina Holban despre supravieţuirea din tren:  

                                                           
4 Iargara – oraş în raionul Leova. 
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„Atât timp cât am mers cu trenul, în cazurile când eşalonul se oprea 
pentru a lăsa să treacă trenurile din direcţia opusă, tinerii se repezeau în 

staţii. În fond, reuşeau să ia căldăruşele şi să le umple cu apă potabilă, iar 
acolo unde se putea – luat apă clocotindă, în care aruncau făină de popuşoi 
şi mâncau. Ulterior mama mi-a povestit: acei [deportaţi] care au reuşit să ia 

cu dânşii produse din carne [au greşit], deoarece carnea s-a alterat în 
vagoane. Iar acei [deportaţi], care au reuşit să ia cu dânşii hrană rece mai 

uşor s-au descurcat; hrana era înmuiată în apă şi consumată. Altfel spus, 
pe noi ne-a salvat făina de foamete. Pâinea asigură [prelungeşte] viaţa mai 
bine decât carnea”. 

Locul de exil şi munca. Locul, unde a fost exilată familia Holban se 
află în depresiunea Siberiei de Vest, cu terenuri mlăştinoase şi de câmpie. 
Localitatea, unde a fost repartizată familia Holban se numeşte Sosnovka, 

staţia de cale ferată Zavodoukovskaia, regiunea Tiumen. Alături de alte 
femei, Zenovia a fost trimisă la construirea căii ferate, cu ecartament îngust. 

Scopul construirii acelei căi ferate – tăierea pădurii şi scoaterea lemnului 
pentru valorificare. Marina Holban arată documentele doveditoare:  

„Iată cărticica de muncă a mamei: e scris – „muncitoare la căile ferate, 

15 martie 1950”. Noi am venit acolo în 1949, iar documentele au fot 
întocmite [şi eliberate] în 1950. Iată aici: „Direcţia de construcţii 
Zavodoukovsk. Admisă [la lucru în calitate de] muncitoare la construirea 

sectorului de cale ferată”. În continuare: „Trecută la [alt] lucru, în cadrul 
Direcţiei Sosnovsk-Tap a căii ferate”. Este înscrisul din 1958. Deci, ea a 

lucrat aici 8 ani. La 8 ianuarie 1959 [mama] a fost transferată pe un alt 
sector, de asemenea muncitoare. A fost disponibilizată de la lucru, din 
proprie dorinţă, la 23 iulie 1959”.   

Baraca. În Siberia familia Holban nu a primit o casă individuală, ci un 
loc în baracă. Până a fi aduşi aici basarabenii, barăcile fusese locuite de alţi 

condamnaţi. „Norocul” basarabenilor deportaţi a fost că au ajuns la locul 
destinaţiei în timp de vară şi au putut să se adapteze condiţiilor climaterice 
de acolo. Bărbaţii au reuşită să repare barăcile, acolo unde era nevoie. Am 

întrebat-o pe doamna Marina Holban ce prezenta o baracă? 
„Iată ce-mi mai amintesc. Pe noi ne-au deportat în vara anului 1949. 

[În localitatea în care am fost aduşi] era un sistem de barăci. Într-o baracă 

erau mai multe familii. Erau nişte camere lungi, în care locuiau câteva 
familii. Era o cameră mare, erau paturi etajate din scânduri, iar jos, ţin 

minte, era sobiţa. Noi am făcut repede paturi din scânduri, am ajustat 
cuferele. În cameră locuiau trei-patru familii; camera nu era împărţită 
pentru fiecare familie aparte. Maturii şi copiii dormeau la un loc, cum altfel? 

Astfel noi ne încălzeam. Iată, de pildă, la minus 40-45 de grade, pe interiorul 
pereţilor se forma pojghiţă de gheaţă. Pereţii erau acoperiţi cu te miri ce, dar, 

ţin minte că bunica ne învelea, iar noaptea ne schimba cu locurile: cel care 
era lângă perete era înlocuit cu altcineva care încă nu fusese. Mama nu-şi 
făcea griji pentru noi: cu noi era bunica şi ea putea lucra liniştită. În iarna 

anului 1950, de postul mare, prin luna martie, a murit bunica. Aceasta a 
fost mama mamei, Moraru Mărioara [Maria]. Nu am documente referitoare la 
moartea ei. Ea a fost înmormântată în pădure”. 

Despre alimentarea din Siberia. Deoarece bunica Maria Moraru era 
în vârstă şi bolnavă, familia Holban a obţinut în baracă un loc lângă sobă. 
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La ridicare, Zenovia reuşise să ia un ceaun. În primele zile de aflare la noul 
loc, în Siberia, familia s-a hrănit cu puţina făină de porumb ce le rămăsese, 

cu mămăligă. Făina i-a salvat de foame. Marina Holban: 
[În localitate] „era un mic magazin în care se aducea pâine de secară. 

Mama ne trimitea pe noi, copiii [după pâine], foarte dimineaţa, era încă 

întuneric. Atunci când magazinul se deschidea, veneau maturii, păşeau 
peste noi, cumpărau pâinea, iar noi rămâneam fără ea. Era foarte dureros şi 

ne era ruşine în faţa mamei: ne întoarcem, dar pâine nu aducem. Iată de ce 
am avut întotdeauna o atitudine foarte grijulie faţă de pâine. Era pâine de 
secară, nu ca acum, diferite feluri de pâine. Fiecare familie îşi pregătea 

mâncarea separat, nu a existat o bucătărie comună. Nu ştiu cum se 
alimentau cei maturi la locul de lucru. În şcoală nu eram hrăniţi. Noi 
mâncam acasă. De regulă, mâncam cartofi: fie piure de cartofi, fie cartofi 

fierţi. Cartofii erau excelenţi. Deja fiind în Moldova, mama îşi amintea de acei 
cartofi şi spunea: „Astfel de cartofi aici nu există”. Cartofii erau sfărâmicioşi, 

erau anume „o a doua pâine”. 
Gulag-ul şi „regulile” lui. Doamna Marina Holban spune că în locul 

deportării părinţii nu le vorbeau copiilor despre cauzele trimiterii lor în 

Siberia, nu discutau subiecte politice. Dna Holban nu ştie ce discutau 
maturii între ei, dar afirmă că între ei deportaţii nu vorbeau. Asta pentru că 
totul era supravegheat şi se raporta autorităţilor locale. Între deportaţi erau 

turnători, care raportau şi obţineau în schimb anumite avantaje, un loc de 
lucru mai uşor sau bani. Deportaţii din localităţile speciale, pentru lucrul 

prestat, primeau sume infime de bani (ruble). Situaţia reală îi făcea pe 
oameni să împartă de nevoie aceşti bani cu administraţia lagărelor. Era una 
din metodele de „îmbunare” a şefilor. Din spusele mamei sale, doamna M. 

Holban povesteşte despre o încercare nereuşită de a sista stoarcerea de bani 
de la deportaţii (deportatele) din Basarabia.  

„Iată, deja după [întoarcerea în Moldova] mama povestea cum acolo, la 
construcţia căii ferate, brigadieri erau etnici ruşi. Era nevoie de a-i instrui pe 
oameni cum să monteze traversele. Totul se realiza în mod manual. Pe umeri 

erau aduse şinele. Şi asta o făceau femeile: „un-doi şi am ridicat!” După care 
erau bătute cuiele ş.a.m.d. Era nevoie ca femeile să fie instruite. Brigadierii 
erau specialişti, erau lucrători ai căilor ferate. Pe căile ferate cu ecartament 

îngust circulau trenurile, deci, exista o responsabilitate [pentru lucrul făcut]. 
Pe scurt, la căile ferate se făcea şcoală. Era o muncă fizică grea. Deci, 

brigadierii erau [de naţionalitate] ruşi. Femeile moldovence nu cunoşteau 
limba rusă. Mama mea nu fusese nici cel puţin în Chişinău, ea de unde să 
cunoască limba rusă? Nu ştia. Pricepea, învăţa; avea nevoie să câştige o 

bucată de pâine, de aceea însuşea repede. Ei, iată, în afară de obligaţiunile 
pe care le aveau, lucrătorii de la căile ferate [cei deportaţi] trebuiau să 

plătească tribut; [pentru munca depusă] li se dădea o sumă oarecare de 
bani. Trebuia să „despoi” pentru ca să dai brigadierului… Oameni slabi, 
înţelegeţi? Chiar şi între conducători. Femeile erau speriate, cu alte cuvinte – 

viaţa de dincolo de sârma ghimpată. Acolo nu aveai unde te declanşa. De 
pildă, ai primit [salariul] de zece ruble şi eşti impus ca o parte sau toată 
suma s-o dai celui, căruia ţi se indică. Careva din bărbaţi, care erau 

cărturari, nu le ţin minte numele de familie, scriau, se plângeau. Iată, scriau 
ei, [şefii] se ocupă cu extorcarea, ne dau bani puţini etc. În aşa situaţie, 
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[conducerea] a decis să-i înlocuiască pe brigadierii ruşi cu [brigadieri] 
moldoveni. S-au gândit: dacă vor fi moldoveni, nu se vor mai plânge. Şi, 

povestea mama, atunci când moldovenii au devenit brigadieri, situaţia a 
devenit şi mai proastă. Ei erau nesăţioşi. Tributul trebuia plătit nu doar 
şefilor de sus, ci şi brigadierilor. Oamenii deveniseră atât de înrăiţi, încât 

spuneau: „Lasă, lasă, ne vom întoarce acasă! O să-ţi arătăm noi ţie!”. Dar 
deja nu se mai puteau plânge. Iată o aşa umilinţă”.  

Educaţia mamei. În pofida condiţiile extreme, copiii deportaţilor au 
fost educaţi de părinţi şi de şcoală (învăţătorii şi profesorii erau şi ei 
deportaţi) în spiritul muncii şi unui comportament civilizat. Doamna Marina 

Holban şi-a amintit mai multe cazuri concrete de educaţie a fratelui ei 
Grigore 

„Atunci era zahăr [în formă de] cuburi. Posibil erau şi bomboane, dar 

nu pentru noi. Mama cumpăra zahăr, în fărâmiţa în bucăţi mici şi, în 
calitate de recompensă sau în zilele de sărbătoare, ne dădea zahăr. Mama 

ţinea zahărul în cufăr, avea lăcată, dar, posibil, mama a uitat să-l încuie. 
Ştiind că zahărul e în cufăr, eu cu frate-meu am pătruns acolo, şi, unul 
după altul, am lins zahărul. Mama ne-a certat. Şi ea a ştiut să aleagă aşa 

cuvinte, că mai bine ar fi fost dacă ne plesnea. Mama nu ne bătea. Asta 
privind educaţia. Chiar şi în acele condiţii grele, mama ne educa. Nu ştiu 
cum în alte familii, dar la noi mama simţea o mare responsabilitate pentru 

noi. Când eu cu frate-meu am devenit maturi, noi îi spuneam că o iubim nu 
doar pentru că ea este mama noastră, dar şi pentru că a putut să reziste în 

acele timpuri grele; ea nu s-a stricat cu beţia, nu s-a destrăbălat. Ea era o 
femeie tânără, frumoasă; ea a simţit responsabilitatea pentru copii. Asta în 
primul rând. În al doilea rând, dacă omul are simţul demnităţii, are mândrie 

[acestea] sunt calităţi umane care îl menţin la suprafaţă, omul nu decade. 
Iată, ţin minte un alt caz: Grişa [Grigore] crescuse, iar adolescenţii adunau 

mucuri de ţigări. Grişa a încercat să fumeze. Mamei i-au spus: iată, Grişa cu 
băieţii a fumat. Îmi amintesc: am avut un scăunaş, mama l-a rugat să urce 
pe acel scăunel, şi cu cureaua i-a dat la fund. Ceva îi spunea. Dintr-o parte 

eu mă uitam şi mă gândeam: pe de o parte – aşa-ţi trebuie, pe de altă parte 
îmi era milă de el, pentru că el striga, plângea. A fost singurul caz, când 
mama şi-a pedepsit feciorul în acest mod. Dar ce este uimitor? Ce i-a zis ea 

atunci nu ştiu, dar el nu a mai fumat niciodată în viaţă”. 
În condiţiile Siberiei regimul bolşevic a avut grijă de tânăra generaţie. 

Ea trebuia educată în spiritul devotamentului faţă de conducătorii URSS, 
faţă de cauza comunismului. În pofida discursului ideologic oficial, totuşi 
profesorii din şcoala de cultură generală, pe care a frecventat-o Marina 

Holban, au avut o atitudine grijulie faşă de copiii „duşmanilor poporului”. 
Marina Holban: 

„Mai târziu am conştientizat: profesorii noştri, în primul rând, au fost 
oameni instruiţi, în al doilea rând, probabil, erau descendenţi ai 
decembriştilor, ai deportaţilor. Ştiţi, ei ne iubeau, ei ne simţeau; nu ne 

întărâtau pe unii împotriva altora,ei ne susţineau şi ne stimulau. Ei se 
străduiau să dezvolte în noi nişte calităţi. Se desfăşurau diverse activităţi, 
ne-au primit în rândul organizaţiei de pioneri, practicam jocuri pentru copii, 

petreceam sărbătorile, erau respectate anumite ritualuri şi ne era interesant. 
A fost totul bine până la decesul lui Stalin. După moartea lui Stalin totul s-a 
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schimbat, totul a încremenit. Profesorii au plecat, fără ei era trist. Ceva 
brusc s-a schimbat. Până atunci lumea trăia „liniştit”, lucra, se năşteau 

copii şi-i educau cum puteau”. 
Reabilitarea. După reabilitarea deportaţilor problemele lor nu au 

dispărut. Documentele pe care le posedă doamna Marina Holban 

demonstrează cât de greu a fost drumul de la declararea reabilitării până la 
intrarea în drepturi depline cetăţeneşti. Astfel, unul din primele documente, 

primite de Zinovia Holban, mama memorialistei, menţionează că „prin 
Ordinul Ministerului Afacerilor Interne al URSS din 22 mai 1958, Golban 
Zinovia Vasilievna, născută în 1914 (de fapt – 1913), originară din satul 

Cărpineni, raionul Cărpineni, RSSM, a fost eliberată din aşezarea specială pe 
data de 27 iunie 1958”. Documentul constata un fapt, el nu oferea decât 
dreptul de a obţine în viitor un buletin de identitate (în URSS – paşaport).  

În continuare, un alt document: Referinţă eliberată de Ministerul 
Afacerilor Interne pe numele Golban Zenoviei Vasilievna, conform căreia 

„cetăţeana Golban Zinovia Vasilievna, născută în 1914, s-a aflat în aşezare 
specială de la 6 iulie 1949 până la 4 iulie 1958 în regiunea Tiumen” şi prin 
„Decizia Consiliului de Miniştri al RSSM nr. 115 din 10 aprilie 1989 a fost 

reabilitată”. Şi, mai departe: „Împreună cu ea s-au aflat copiii minori, fiul - 
Golban Grigorii Alexandrovici, născut în 1939 [aşa e scris în document] şi 
fiica - Golban Maria Alexandrovna, născută în 1943, după cum scrie în 

document.  
Marina Holban comentează:  

„Aici este scris: „S-a aflat în aşezare specială”. A fost nevoie de o 
confirmare nouă, care urma să concretizeze în care anume localitate specială 
[s-a aflat mama cu noi]. Nouă ni s-a dat statut de „speţposelenţî” [„locuitori 

ai unei localităţi speciale”]. Iar aceasta este una dintre formele, tipurile de 
represiune. Prin urmare, a fost necesar să precizăm că noi am fost acolo nu 

pentru a aduce de acolo ceaţă. Şi iată dovada: „Golban Zinovia Vasilievna, 
fiind supusă represiunii în 1949, ş.a.m.d., s-a aflat…” şi că noi „am fost 
deportaţi forţat după frontierele republicii în Siberia, iar întreaga noastră 

avere a fost confiscată”. Aceste subtilităţi sunt foarte importante. Cu toate că 
Decizia de reabilitare a fost adoptată în 1989, atâta timp, cât nu am primit 

un certificat de reabilitare, de fapt, noi nu eram considerate [persoane] 
reabilitate şi nu puteam cere restabilirea drepturilor noastre cetăţeneşti. 
Acest lucru a fost valabil la stabilirea pensiei [mamei], la alte aspecte, mai pe 

scurt – la drepturile noastre civile în toate privinţele. Noi am fost într-o 
localitate specială, iată certificatul ce demonstrează acest fapt, [certificat] 
eliberat de şeful secţiei de miliţie a raionului Yurghinsk, pe data de 27 iunie 

1958. Deşi certificatul dat nu putea servi drept permis de şedere, cu toate 
acestea documentul demonstrează că „în conformitate cu Ordinului MAI al 

URSS din 22 mai 1958, pe data de 27 iunie 1958, Secţia raională a miliţiei 
raionului Yurghinsk, regiunea Tiumen, a eliberat-o [pe mama] din localitatea 
specială. Şef, maior de miliţie, Morozov”. Pe baza acestui certificat mamei i-a 

fost eliberat paşaportul. Până la acel moment noi ne aflam într-un anumit 
teritoriu, am putea spune printr-un cuvânt modern – într-o rezervaţie. 

Atunci când ne aflam în aşezarea specială, în localitatea Sosnovka, staţia [de 
cale ferată] Zavodoukovsk, raionul Yurghinsk, oamenii apţi de muncă 
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mergeau la lucru, semnau la plecarea şi [semnau] la întoarcerea de la lucru. 
[Semnau] în [registrele] organelor speciale…” 

Drumul îndărăt, Siberia - Moldova. Revenirea în Patria mică (RSS 
Moldovenească) a fost plină de dificultăţi. În primul rând, era nevoie de bani 
pentru bilete. Zenovia Holban a vândut o parte din lucrurile, cumpărate în 

anii de surghiun siberian, dar nici pe departe pe toate. A urmat apoi drumul 
anevoios spre Moldova, cu copii şi bagaje. În satul natal, Cărpineni, familia 

Holban a fost întâlnită cu compasiune de unii, dar destul de ostil de alţii, în 
special – de activiştii comunişti din sat. Despre restituirea averii, confiscate 
abuziv – nici vorbă. Marina Holban povesteşte cum familia, întoarsă din 

Siberia a fost nevoită să trăiască în gazdă la sora mai mică a mamei, 
Agripina, şi cum în fiecare săptămână venea miliţianul de sector şi le cerea 
să plece din sat. A fost nevoie de noi demersuri la adresa autorităţilor 

republicane, pentru ca, în sfârşit, pe data de 17 februarie 1960, Consiliul de 
Miniştri al RSSM să adopte o decizie prin care le-a permis „cetăţenilor 

Golban Maria Alexandrovna, mamei acesteia, Golban Zinovia Vasilievna şi 
fratelui ei, Golban Grigorii Alexandrovici să locuiască în RSS 
Moldovenească”. În condiţiile stresante, create de autorităţile locale, au 

apărut certuri în familia Agripinei. Zinovia a insistat în faţa consiliului local 
şi a obţinut un teren, pe care a ridicat o nouă casă. 

Marina Holban: 

„Încolo [în Siberia] am fost duşi gratis, iar pentru a veni înapoi trebuia 
să procurăm bilete. Noi am fost eliberaţi în anul 1958. Acolo am absolvit 7 

clase. Dar noi aveam nevoie de bani pentru bilete, pentru a reveni. La 15 ani 
am terminat şapte clase, dar m-am înscris în clasa a opta, pentru ca, la 
împlinirea a 18 ani să mi se dea paşaportul [buletinul de identitate], asta 

pentru că pe baza paşaportului puteam lua un bagaj de mână. Ce am putut 
vinde acolo? Mama a vândut bicicleta, încă câte ceva, dar nu am putut vinde 

totul. După întoarcerea noastră în Cărpineni, mama s-a angajat la lucru în 
colhoz. Preşedinte al colhozului era Croitor. El era amic cu tata, însă atunci 
când vine nenorocirea… Ei, în orice caz, el a avut o atitudine înţelegătoare. 

Sora mamei, Botireanu Agripina Vasilievna era în viaţă. Ea ne-a întâlnit în 
Chişinău, cu ea am venit în Cărpineni. Sora mamei s-a înţeles cu şoferul 
maşinii ce aducea poşta, Chişinău-Cărpineni. Am urcat în caroserie şi am 

venit la Cărpineni. Ceva mai devreme, mama i-a scris surorii sale că 
revenim, de aceea ea ştia [de venirea noastră]. Timp de zece ani multe s-au 

schimbat [în sat]. Am decis să locuim la ea [la sora mamei] şi ne-am sfătuit 
unde mama să se angajeze la lucru. 

Atunci când am ajuns în Cărpineni, [autorităţile locale] nu ne-au 

primit. Când am fost eliberaţi, ni s-a spus: „Mergeţi unde vreţi”. Noi ne-am 
întors în Patrie, în Cărpineni, în Moldova. Aici, însă, nu am fost primiţi. Am 

fost nevoiţi să ne adresăm Consiliului de Miniştri al RSSM. Atunci când 
trăiam la sora mamei, în fiecare dimineaţă venea miliţianul şi spunea: 
„Căraţi-vă de aici! Căraţi-vă!” [Dis-de-dimineaţă] mama pleca la fermă şi nu 

se arăta [în sat]. Mama a fost primită la lucru în colhoz, cu atât mai mult cu 
cât preşedintele colhozului Croitor ţinea minte că întregul nostru inventar 
agricol, tot ceea ce am avut, a trecut în proprietatea colhozului. Atunci când 

mama deja lucra în colhoz, căruţaşul îi spunea: „Mama Zenovia, cunoşti 
hamurile acestea?” [Doamna Marina Holban râde]. Mama pleca la lucru, iar 
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eu mergeam la şcoală. Însă miliţianul venea şi spunea: „Nu aveţi dreptul să 
trăiţi aici”. Miliţianul era un [om] conştiincios. „Pe ce bază locuiţi în gazdă?”, 

întreba el. Şi nenea Petru a fost nevoit să ne alunge [din casa lui]. Ne 
spunea: „Hai, mutaţi-vă în altă parte! Duceţi-vă undeva!”. Probabil, era 
ameninţat să plătească amendă. Nu întâmplător omul se enerva. Dar, 

probabil, cea se transmite în mod genetic; noi am declarat: „Nu voim pleca 
nicăieri!” [din Cărpineni]. Deja apăruse darul vorbirii! 

La revenirea din Siberia, iniţial am fost adăpostiţi de tanti Agripina, 
sora mai mică a mamei. Dar am început să construim casa noastră proprie. 
Mama se angajase la lucru la fermă. Acolo ea putea cere un mijloc de 

transport: căruţa cu boi. Şi aducea paie; în râpă era apşoară. Acolo am făcut 
lampaci, chirpici. Eram deja studentă la Institut, veneam vara în vacanţă şi 
ajutam la frământat lutul cu picioarele. Erau forme, lutul era frământat cu 

paie, apoi pus în forme, după care [formele] erau răsturnate, cărămizile puse 
la soare, la uscat. Atunci când am perfectat documentele la Biroul de 

inventariere a imobilelor, am fost întrebată din ce a fost construită casa. Din 
lampaci. Casa este bună, grosimea pereţilor este de jumătate de metru, este 
[o casă] călduroasă”.  

Soarta fratelui mai mare Vasile. Aşa s-a întâmplat, că în momentul 
ridicării familiei Holban, capul familiei, Alexandru şi feciorul mai mare al 
acestuia, Vasile, nu erau acasă (erau plecaţi la Iargara, la moară). Legătura 

între membrii familiei, rămaşi în Moldova, dar fugari, şi cei deportaţi în 
Siberia, s-a întrerupt. După revenirea în Moldova, şi, în special – după 

obţinerea drepturilor depline cetăţeneşti, doamna Marina Holban a fost în 
căutarea urmelor tatălui, Alexandru Holban şi a fratelui mai mare, Vasile.  

În discuţia din ianuarie 2016, dna M. Holban a povestit cum a căutat 

locul de veci al fratelui Vasile. Sătenii ştiau că Vasile a fost capturat de 
autorităţile comuniste, bătut şi internat într-un spital de psihiatrie5. Dna 

Marina Holban a stabilit, că fratele dumneaei a fost internat la spitalul de la 
Costiujeni, după care a fost mutat la spitalul de la Ţigăneşti, raionul 
Străşeni. Iar extrasul din Procesul verbal nr. 228 de cercetare medico-legală 

a cadavrului cetăţeanului Golban Vasile A., de 37 de ani, constată: 
„…Moartea cetăţeanului Golban V. A. a survenit în rezultatul otrăvirii acute 
cu fluoro-silicat de sodiu pe data de 24 februarie 1973. Otrăvirea a avut loc 

în Spitalul de boli mintale nr. 3 din satul Ţigăneşti, raionul Străşeni, în care 
se afla la tratament”. 

Astfel, după multe eforturi şi praguri bătute pe la instanţele medicale 
şi juridice, doamna Marina Holban a constatat că, după împuşcarea tatălui 
dumneaei, la 16 mai 1952, fratele Vasile a fost capturat de organele 

represive, bătut şi internat în spitale de psihiatrie, iar la 24 februarie 1973, 
împreună cu încă peste 60 de persoane, internate în spitalul de boli mintale 

din Ţigăneşti, a fost otrăvit.  
Doamna Marina Holban ne-a pus la dispoziţia copia deciziei 

Judecătoriei Supreme a RSSM, pe care o expunem rezumativ mai jos. Din 

document aflăm că în seara de 23 februarie 1973, lucrătorii spitalului au 
sărbătorit Ziua Forţelor Armate ale URSS, consumând băuturi alcoolice. 
Ancheta a demonstrat că încă din 1971, în farmacia spitalului se păstra o 

                                                           
5 Vezi: Eudochia Mandiş. op. cit., p. 311. 
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cantitate de fluoro-silicat de sodiu (Na2 SiO6), preparat pentru deparazitarea 
porcilor, care se afla într-un sac destinat preparatului „Naftamon”. Astfel, în 

acea seară, o soră medicală, fiind în stare de ebrietate şi care nu ştia ce era 
în sacul pe care scria „Naftamon”, a dat acest preparat la 69 de pacienţi, 
inclusiv – Vasile Holban. În rezultat - au decedat toţi. Ancheta a stabilit că 

ceva mai devreme, pe 13 februarie 1973, pacientului A.I. Kravcenko i-a fost 
administrat preparatul Na2 SiO6 sub forma „Naftamon”. Acesta a murit, iar 

trupul său a fost dat rudelor pentru înmormântare, fără a se trage 
concluziile respective. Judecătoria Supremă a condamnat pe I.P. Godoroja, 
medic principal al spitalului, S. Arhirii şi D.S. Godoroja, lucrători ai 

spitalului. Articolele, conform cărora iniţial au fost învinuiţi au fost 
schimbate cu altele mai „blânde”, iar judecata prin decizia finală, le-a dat 
celor trei acuzaţi pedepse cuprinse între 2 şi 4 ani, cu privaţiune de libertate, 

în colonii cu regim general6. Locul de înmormântare a lui Vasile Holban nu a 
fost deocamdată descoperit. 

Soarta lui Alexandru Holban, tatăl Marinei. Versiunea scriitorului 
Ion Iachim. Cunoscutul scriitor şi pedagog Ion Iachim, profesor de limbă şi 
literatură română în Şcoala de cultură generală nr. 1 din Cărpineni în anii 

1972-1975 şi 1978-1996, fost primar al localităţii, a scris despre Alexandru 
Holban în volumul „Decameron basarabean”7. Conform versiunii domnului 
Ion Iachim, în noaptea deportării (de la 5 spre 6 iulie 1949), Alexandru cu 

fiul său Vasile era în câmp, în lanul cu orz, care era alături de pământurile 
colhozului, pe care era cultivat tutun. „Avea 43 de ani, era cărturar, scrie dl 

Ion Iachim. Până în 1940 [Alexandru Holban] a lucrat încasator la primăria 
din Cărpineni, avea boi voinici şi frumoşi…”8. Fiindcă A. Holban n-a vrut să 
se supună şi să se lase dus în surghiunul siberian, „autorităţile sovietice l-

au declarat bandit şi criminal”9. Împreună cu fiu-său, Alexandru Holban se 
ascundea în pădure, demonstrând, astfel, ostilitate puterii sovietice. În sat 

era un fierar, Nichita Zavtur, care devenise unul din primii comunişti ai 
satului şi informator secret al bolşevicilor. Fierarul se angajase să-l prindă 
pe Alexandru, dar în timpul întâlnirii lor, Holban a fost mai dibaci şi l-a 

omorât pe Nichita. La 25 aprilie 1952 Alexandru Holban a venit la părintele 
Andronic să se spovedească, timp în care preotul l-a sfătuit să se predea 
puterii sovietice. Alexandru a refuzat s-o facă. 

Ştiind că A. Holban trecea pe la finu-său de cununie, miliţia locală l-a 
constrâns ca să-l pârască pe nănaşu-său atunci, când acesta va veni în 

vizită. Tragedia s-a întâmplat pe data de 16 mai [1952], când Alexandru 
Holban venise la finu-său în vizită. Sub motivul de a aduce un ulcior cu vin, 
acesta a anunţat miliţia. Operaţiunea de reţinere a lui Alexandru Holban a 

fost condusă de locotenentul inferior de miliţie Ivan Davîdov. Cu arma în 
mână, acesta a dat buzna în casă. Fiind faţă în faţă, ambii bărbaţi au 

                                                           
6 Victor Tărâţă. Spitalul de Psihiatrie din Ţigăneşti: crimă şi pedeapsă (1973). În: 
Conferinţa studenţească de totalizare a activităţii ştiinţifice. Anul de studii 2015-
2016. Rezumatul comunicărilor, Chişinău, CEP USM, 2016, p. 43. [Conducător 
ştiinţific, Anatol Petrencu]. 
7  Ion Iachim. Decameron basarabean sau Dumnezeu i-a dat omului puşcă, 
Timişoara, Editura Art-Press, 2005, 363 p. 
8 Ibidem, p. 186. 
9 Ibidem, p. 187. 
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descărcat armele, omorându-se reciproc. Ion Iachim remarcă în continuare 
că Ivan Davîdov a fost înmormântat cu onoruri militare în centru satului, 

strada pe care locuia finul lui Alexandru Holban a fost numită în cinstea 
„eroului” sovietic, „Ivan Davîdov”, pe când trupul neînsufleţit al lui 
Alexandru Holban a fost scos în afara satului, undeva pe deal, a fost 

incinerat, iar rămăşiţele lui pământeşti – aruncate. Ion Iachim: „Pe feciorul 
lui Alexandru Holban [Vasile] l-au prins, l-au dus la spital. I s-a pierdut 

urma”10. La cele scrise de dl Ion Iachim, doar o remarcă: născut în 1913, în 
1949, Alexandru Holban avea 36 de ani.  

Bineînţeles, avem în faţă un caz deosebit. Cu atât mai mult, cu cât în 

anii de independenţă a RM lucrurile nu s-au schimbat. În noiembrie 2016, 
în centru satului Cărpineni, stă în continuare un monument în memoria lui 
Ivan Davîdov. Rudele acestuia, în mod special – feciorul, care locuieşte la 

Tiraspol, s-au opus categoric unei propuneri judicioase, venite din partea 
consilierilor locali: a muta osemintele lui Ivan Davîdov în cimitirul satului.  

Soarta tatălui Marinei, Alexandru Holban. Versiunea fiicei. După 
revenirea din Siberia, Zenovia şi Marina au căutat informaţii despre soţ şi 
tată. Au fost întrebate rudele, rămase în Cărpineni, în mod special – 

Agripina, sora mai mică a Zenoviei. La momentul deportării Alexandru şi 
fecioru-său mai mare, Vasile, nu erau în sat, ci la moara din Iargara. Au fost 
deportaţi cei ce au fost găsiţi în casă în noaptea de la 5 spre 6 iulie 1949. 

Revenind din Iargara şi aflând ce s-a întâmplat, Alexandru şi fecioru-său au 
mers în afara satului Cărpineni, în locul numit „Valea Turcului”, unde 

Alexandru avea pământ şi unde construise o casă de vacanţă cu gândul ca 
în perspectivă să construiască o casă pentru fecioru-său. Acolo au şi trăit 
(tatăl şi fiul) din iulie 1949 până de deces, în mai 1952. Nu departe de 

căsuţa lor se întindea pădurea – loc prielnic pentru ascundere, dar şi pentru 
supravieţuire. 

Autorităţile comuniste l-au dat în căutare pe Alexandru Holban. Au 
dat de urma lui. Fierarul din sat, Nichita Zavtur, membru al PCUS, era nu 
doar activist de partid, ci şi un scandalagiu notoriu, mai ales când era în 

stare de ebrietate. El devenise incomod şi autorităţilor comuniste din sat (la 
acel moment Cărpinenii erau centru raional). Din spusele Agripinei, surorii 
mai mici a Zenoviei, un ofiţer KGB, care avea obligaţia să patruleze pădurea, 

a tras un foc de armă şi l-a omorât pe comunistul Nichita Zavtur. La scurt 
timp, în câteva locuri ale satului, au apărut foi volante, în care era scris cum 

că Alexandru Holban l-a împuşcat pe N. Zavtur. Foile volante au dispărut, în 
schimb, în sat a fost lansat zvonul cum că vinovat de moarte se face 
Alexandru Holban. Totuşi, autorităţile sovietice nu au deschis un dosar 

penal împotriva lui Alexandru Holban; în general împotriva nimănui. A 
urmat organizarea ambuscadei şi dubla asasinare – Alexandru Holban – 

miliţianul Ivan Davîdov.  
După perfectarea tuturor documentelor de reabilitare a familiei, dna 

Marina Holban a pus problema în faţa instanţelor de la Chişinău să fie 

reabilitat şi tatăl dumneaei. Şi, caz interesant, - autorităţile republicane au 
retras documentul de reabilitare a Zenoviei Holban, a fiicei şi fiului acesteia 
şi l-a înlocuit cu certificat în care întreaga familie Holban a fost reabilitată. 

                                                           
10 Ibidem, p. 193. 
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Averea naţionalizată şi compensarea acesteia de către autorităţile 
Republicii Moldova. În vara anului 1949, Alexandru Holban poseda 7,3 

hectare de pământ, între care pământ arabil – 6,8 ha, viţă de vie – 0, 3 ha11. 
Familia Holban aveau o casă şi un şopron. Pe data de 6 iulie, după scoaterea 
familiei Holban din casă şi trimiterea acesteia în Siberia, o comisie a 

Comitetului executiv Cărpineni, formată din Iosif I. Soboli, Kondrat I. 
Cerguţa şi Ivan Gr. Onoicenko, au inventariat averea găsită în gospodăria 

familiei Holban. În lista întocmită de comisia nominalizată au fost înscrise 
următoarele: cinci cufere (2 în stare bună, 3 – vechi), prosoape din pânză – 
17 (noi), preşuri în dungi – 34 metri (vechi, uzate, impracticabile), guleraş 

din puf pentru dame – 1 (uzat), feţe de masă – 2 (50 % uzate), perne – 2 (noi), 
pânză pentru saci – 22 metri (nouă), pânză pentru jaluzele, din lână – 2 
metri (nouă), canistră din fier – 1, perdele în culori cu dungi lungi – 2 

(uzate), plapome – pentru copii – 1, [pentru maturi] – 1 (uzate, vechi), maşină 
de cusut „Singer” nr. 104582 cu ştift, farfurii – 10 din sticlă), borcane mici 

pentru bolnavi – 9 (din sticlă) ş.a.m.d. Urmează enumerarea inventarului 
agricol (sape, coasă, ciocan etc.) şi a produselor alimentare (grâu, porumb, 
seminţe de floarea soarelui etc.), în total 65 de titluri. 

Pe data de 20 iulie 1949 o altă comisie, formată din preşedintele secţiei 
raionale de finanţe, preşedintele şi vice-preşedintele colhozului şi 
administratorul magazinului din sat, a stabilit costul primei părţi a averii 

confiscate (24 de titluri) şi a constatat că preţul de vânzare al lucrurilor 
confiscate a alcătuit suma de 769 ruble 50 de copeici. A doua zi, 21 iulie 

1949, aceiaşi comisie (cu o modificare) a apreciat valoarea altor lucruri 
confiscate, constatând că valoarea lor era de 1 602 ruble (pentru 18 titluri). 
Aşa dar, la momentul inventarierii (6 iulie 1949) au fost fixate 65 de obiecte 

de uz casnic, inventar şi produse agricole. La aprecierea valorică au „ajuns” 
doar 42 de obiecte, restul fiind furate de membrii comisiei sau persoane 

interesate. Suma valorică a obiectelor apreciate de cele două comisii a fost de 
2 371, 5 ruble sau 592, 75 dolari SUA (în 1949 cursul oficial era de 4 ruble 
pentru 1 dolar). Observăm că imobilele (casa, şopronul, beciul) nu au fost 

evaluate în bani. 
După reabilitare şi după multe drumuri prin instanţele de judecată, 

costul averii familiei Holban a fost din nou evaluat, de data aceasta – de 

autorităţile Republicii Moldova, la 11 martie 1993, care au stabilit: costul 
casei, şopronului şi beciului este de 100 lei, cealaltă avere rechiziţionată de 

sovietici – 20 de lei, un bou – 20 de lei şi altă producţie agricolă – 5 lei. În 
total 145 lei: 

„Extras din procesul verbal nr. 13 din 1 decembrie 1993 al şedinţei 

Comitetului Executiv raional. Cu privire la restituirea şi compensarea 
daunelor persoanelor reabilitate. 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 367 
din 14. 06. 1993 şi recăutarea [examinarea – A.P.] cererilor depuse ulterior 
pentru compensarea costului averii confiscate cetăţenilor reabilitaţi, 

Comitetul executiv al Consiliului Raional Hânceşti hotărăşte: 

                                                           
11 Aici şi în continuare - pe baza materialelor din arhive, dobândite de doamna 
Marina Akopyani (Holban) şi oferite INIS „ProMemoria”. 
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A compensa costul averii confiscate în anii 1941-1950 şi daunei prin 
plătirea recompensei în proporţii strict determinate în sumă de: 

Dlui Golban Alexandru Zaharia în sumă de 145 lei, dintre care: din 
contul societăţii pe acţiuni Cărpineni – 25 de lei, din contul bugetului 
[Republicii Moldova – A.P.] 120 de lei.  

Secretarul Comitetului Executiv…”  
În 1993 conducerea R. Moldova a introdus valuta naţională – leul 

moldovenesc. Cursul a fost de 3, 85 lei dolarul. Adică toată gospodăria 
familiei Holban (imobilă şi mobilă) a fost apreciată la 37, 66 dolari [!] 

Concluzie 

Puterea sovietică, stabilită cu forţa armelor în Basarabia, a promovat 
consecvent politicile de inginerie socială, elaborate şi practicate de Kremlin 

în URSS până în 1940. După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial şi 
restabilirea sovietelor în numita RSS Moldovenească politicile bolşevice au 
fost promovate cu energii sporite. Pentru a forma baza materială a viitoarelor 

gospodării colective (colhozuri) autorităţile comuniste au inventat noţiunea 
de „chiaburi”, adică om înstărit care a exploatat munca altor oameni în 
scopul îmbogăţirii. Istoria dramatică a familiei Holban din localitatea 

Cărpineni, raionul Hânceşti, demonstrează cu lux de amănunte că 
autorităţile au lovit în oamenii gospodari ce şi-au format o avere destul de 

modestă prin muncă proprie. Soarta celor deportaţi a fost cumplită: au 
trecut prin friguri, boli, munci extenuante, umilinţe. Exemplul Zenoviei 
Holban şi copiilor ei demonstrează că şi în condiţiile severe ale regimului 

totalitar sovietic românii basarabeni şi-au păstrat spiritul gospodăresc, 
demnitatea umană, conştiinţa naţională. 
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Abstract 
 

The Nobel Prize winner for literature, Herta Müller, represents a special case of 
an artist that deserves attention as it reflects how art can be an instrument of cultural 
diplomacy, especially in the sense of being an expression of overcoming dichotomies 
of East and West and cultivating transnational identities. Multiple, overlapping, fluid 
and contradictory (political) identities of the artist generate a special narrative that 
seeks to integrate and to find coherence in a world composed of paradoxical 
“inclusions” and “exclusions”. The article intends to reveal the subjective interplay of 
political realities within the artist’s consciousness and the literary expressions of a 
schizoid political universe in search of a subjective coherence. 

 
Keywords: national identity; ethnic identity; transnational identity; personal 

and collective identity. 

 

Contrar abordării tradiţionale în care se asumă că „diplomaţia trimite 

dintotdeauna la registrul reprezentării unei anumite culturi şi civilizaţii, 

respectiv la registrul imaginarului (dat sau construit), ea fiind reprezentarea 
simbolică a unui stat în spaţiul public internaţional”1, în articolul de faţă dorim 
să ilustrăm faptul că “registrul imaginarului” unui artist şi modul în care 

acesta îşi construieşte şi îşi înţelege identitatea poate inversa sensul 
reprezentării unei culturi sau a unui stat. Refuzând lumea structurată „aşa 
cum este” şi accentul pe social în relaţia mutual constitutivă a individualului 

cu socialul, Herta Müller contestă şi refuză accentul pe social. Recunoaşterea 
individualităţii într-o lume suprastructurată şi suprasaturată de înţelesuri 
instituţionalizate nu este doar o problemă moral-simbolică, ci una de sens, 

pentru că noţiuni precum stat, etnie, naţiune, securitate, religie îşi arată 
limitele şi cele “două tăişuri”2. 

Herta Müller, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 
2009, este prezentată, în majoritatea cazurilor, drept „o scriitoare germană 
de limbă germană şi română, originară din România”3 sau este caracterizată 

ca „reprezentând limba germană” sau „aparţinând culturii germane”. Mai 
mult, o întrebare „retorică” a fost lansată la un moment dat, şi anume dacă 
Nobelul Hertei Müller este şi al României?4  

                                                           
 Lecturer, PhD., “Petru Maior” University, Tîrgu Mureş, Romania 
 
1 Lucian Jora, ”Diplomaţia culturală a Uniunii Europene. Aspecte funcţionale ale 
Serviciului European de Acţiune Externă”, Revista Română de Ştiinţe Politice şi 
Relaţii Internaţionale, IX, 2, Bucureşti, 2012, p. 30. 
2 Herta Müller, Regele se înclină şi ucide, Polirom, Iaşi, 2005, p.90. 
3 https://ro.wikipedia.org/wiki/Herta_M%C3%BCller (25.11.2016); 
https://www.britannica.com/biography/Herta-Muller.(25.11.2016) 
4  Este Nobelul Hertei Müller şi al României? Cum răspund Manolescu, Goma, 
Pleşu, CTP şi Cărtărescu http://www.gandul.info/stiri/este-nobelul-hertei-m-ller-
si-al-romaniei-cum-raspund-manolescu-goma-plesu-ctp-si-cartarescu-4972220. 
(28.10.2016) 
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Toate aceste tipuri de prezentări presupun încadrări şi identificări ale 
autoarei din perspectiva identităţii politice, demonstrând o importanţă 

subsumată ideii de naţiune, respectiv de etnie, în asociere cu limba maternă 
sau a culturii într-o definiţie restrictivă şi circumscrisă limbii, chiar dacă 
autoarea în scrierile sale face afirmaţii răspicate în contradicţie cu aceste 

calificări identitare. Spre exemplu, Herta Müller spune cu claritate că 
„româna se amestecă mereu în ceea ce scriu [...] cuvinte româneşti migrau în 

cuvintele mele nemţeşti”5 sau „patria mea era un sâmbure de măr”6, ceea ce 

arată că prezentarea autoarei în formule standard specifice unui buletin sau 
cărţi de identitate nu fac decât să reitereze formulele de organizare politică 

anchiloze într-o interpretare univocă a relaţiei stat-naţiune, cu toate că 
ambele noţiuni sunt amorfe şi evazive.  

Herta Müller scrie, referindu-se la limba română, contrar autoarei în 

spaţiul culturii şi limbii germane, că: 
„Am fost mereu uimită de varietatea lingvistică a limbii române, de 

metaforele pe care le conţine. E o altă dimensiune a sinelui, pe care ţi-o 
conferă, de parcă aş avea două staţii, una a limbii pe care o întrebuinţez, alta, 
cea oferită de cuvântul echivalent al celeilalte limbi, care oferă o altă imagine. 
Limba română mă însoţeşte permanent, o am în cap, chiar dacă scriu în limba 
germană. Mă însoţesc, întotdeauna, în paralel, imaginile celeilalte limbi.”7 

În contextul actual în care tendinţele sunt înspre construirea unei 
identităţi europene cu valenţe transnaţionale, devine o curiozitate faptul că, 
inclusiv într-o astfel de situaţie, când o persoană cu multe elemente 

identitare hibride, care se autodefineşte în termenii unor identităţi multiple, 

imaginate, fluide, ce refuză explicit un discurs politizat al Sinelui, este 
prezentă „politizat” în sensul obişnuinţelor discursive specifice organizării 

politico-administrative teritoriale şi în sensul simplificării sau distorsionării 
unei personalităţi complexă, complicată, sofisticată.  

Deşi au fost documentate foarte multe cazuri în care autorităţile statale 

au recurs la practici de „omogenizare patologică”8 a populaţiei unui stat în 
sensul obţinerii unei identităţi culturale uniforme, acest lucru însemnând 
exilări, epurări etnice, ucideri etc, în discursul public persistă tendinţa de a 
se „esenţializa” identităţile, de a le „reduce” prin diverse definiţii la anumite 

caracteristici, cu toate că tendinţa ar trebui să fie în sensul unei înţelegeri 
integratoare a identităţii şi a caracterului inerent hibrid, multiplu, fluid, 

abstract. 

 
Identităţi şi limbaj din perspectiva constructivismului critic 

 
Din punct de vedere teoretic, paradigma constructivismului critic, şi în 

special perspectiva lingvistică, situează identităţile într-un joc de limbaj. 

Identitatea este construită discursiv, iar statele, respectiv indivizii care 
vorbesc în numele statelor, construiesc şi mobilizează identităţi pentru a 

                                                           
5 http://www.cotidianul.ro/herta-muller-romana-se-amesteca-mereu-in-ceea-ce-
scriu-294749/. (22.10.2016) 
6 Herta Müller, Patria mea era un sâmbure de măr, Humanitas, Bucureşti, 2014. 
7 http://www.lapunkt.ro/2015/06/12/10-zece-punkte-herta-muller/ (22.10.2016) 
8  Heather Rae, State Identities and the Homogenisation of People, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2002. 
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legimita diverse politici, identitatea nefiind o caracteristică controlabilă. 
Constructiviştii critici arată că identităţile sunt construite pe baza unor 

cuvinte sau concepte găsite în texte.9 
Chestiunea relaţiei dintre cunoaştere şi realitate joacă un rol central în 

teoria lingvistică. 10  Viziunea unitară cu privire la ştiinţă este aceea a 

dihotomiei dintre obiectiv şi subiectiv. În această viziune limbajul operează 
cu un set de denumiri (etichete) pentru realitatea obiectivă sau pentru 

procesele mentale ale oamenilor. Abordarea constructivistă a limbajului 
pune la încercare această dihotomie. În această abordare folosirea limbii este 
fundamental socială. Suntem socializaţi într-un limbaj şi în acest proces nu 

doar învăţăm cuvinte, ci şi cum să acţionăm în lume, ce înseamnă a 
promite, a ameninţa, a minţi şi tipul de context în care aceste acte de vorbire 
sunt adecvate sau semnificative. Limbajul este parte a acţiunii în lume, iar 
constructiviştii atrag atenţia că „denumirile” precum conflict etnic, crimă 
rasială, război, genocid arată modul în care gândim şi legitimăm anumite 

acţiuni, modul în care interpretăm evenimentele, acţiunile politice sau 
comportamentele. Noţiunea etnicităţii nu este o categorie de semnificare care 
se construieşte pe sine mai mult decât genul. Dacă ne identificăm în sens 

etnic se creează şi se susţine ideea sinelui asociat unui grup presupus a 
împărtăşi anumite caracteristici.11 

O abordare a limbajului ca fundament al regulilor ne cere să privim şi 

să vedem cum este acesta utilizat de către actorii sociali în construcţia lumii. 
În situaţia unei schimbări, categoriile identitare sau de acţiune nu sunt 

statice. Spre exemplu, categoriile dominante de definire a identităţii în 
Iugoslavia comunistă erau diferite de cele care au apărut în timpul 
conflictului dintre sârbi, croaţi şi musulmani. Categoria Iugoslavia subsuma 

toate celelalte identificări sub o denumire comună de „slavi sudici”. Prin 
contrast, categoriile etnice construiesc distincţii clare istorice, religioase şi 

politice între grupuri diverse. Aceste categorii au început ca interpretări, în 
sensul în care au substituit o regulă de identificare cu alta, dar au devenit 
„normative” în desemnarea identităţii şi a acţiunilor care derivau din aceste 

reguli. În tranziţia dinspre Iugoslavia spre noile state derivate din 
fragmentarea spaţiului, ”vecinii”, care au trăit în pace până la un moment 

dat, devin subiecţii epurărilor etnice. 12  

Abordarea constructivistă din perspectiva limbajului schimbă accentul 
de la crearea de semnificaţii la norme şi reguli, exprimate astfel în limbaj de 

către subiecţii analizaţi. 
Din punct de vedere epistemologic, abordarea lingvistică 

problematizează conexiunea „naturală” dintre cuvinte şi lucruri, respectiv 

dintre simbol şi semnificat. Epistemologia pozitivistă se bazează pe 
corespondenţa dintre cuvinte şi realitate, teoria limbajului pozitivistă 

                                                           
9 Karin M. Fierke, “Constructivism” in Tim Dunne, Kurki Milja and Steve Smith, 
International Relations Theories. Discipline and Diversity, Oxford University Press, 
2007, p. 175. 
10 Georg Iggers, Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity 
to Postmodern Challenge, Wesleyan University Press, Middletown, 1997, p. 120. 
11  Franke Wilmer, The Social Construction of Man, the State, and War: Identity, 
Conflict, and Violence in the Former Yugoslavia, Routledge, New-York, 2002. 
12 Karin M. Fierke, op. cit., p. 176. 
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asumând că obiectele există independent de semnificaţii, cuvintele 
reprezentând doar etichetări ale obiectelor din realitate, iar testarea 

ipotezelor este o metodă de a verifica afirmaţiile ştiinţifice în raport cu 
realitatea. Prin contrast, epistemologia constructivistă, ca produs al cotiturii 
lingvistice, construieşte pe premisa că noi nu putem ieşi în afara limbajului 
pentru a putea face comparaţii. Limbajul este co-substanţial realităţii, o 

compune, şi nu este doar o oglindă a acesteia. 13  Friederich Kratochwil 

sesizează faptul că greu poate fi găsită o persoană care să se îndoiască că 
lumea există independent de minţile noastre. Problema este dacă noi o 
putem recunoaşte într-o manieră directă şi pură sau dacă ceea ce noi putem 

recunoaşte este deja organizat şi format de anumite elemente teoretice sau 
categoriale.14  

 

Multiplicitatea şi jocul identităţilor Hertei Müller 
 

Scriitura Hertei Müller, ilustrativă pentru ceea ce discursul ştiinţific 
asumă drept „cotitură lingvistică”, evocă revelanţa cuvintelor şi a limbajului 
în formarea societăţilor sau, mai amplu, în construirea societăţii 

internaţionale. Autoarea afirmă, cu referire la o noţiune poate prea familiară, 
aceea de patrie, spunând că „homeland is a word that has been overused for 
ideological purposes. Whether in German history, National Socialism, the 
Stalinism of East Germany, or in the other socialist countries, this word has 
been used very often. Home means a lot less but also a lot more: if you feel at 
home I think that is enough.”15.  

În termenii identităţii corelate limbii materne, Herta Müller este de 

părere că cine suntem nu este determinat de limba vorbită, ci relevant este 
ceea ce spunem sau gândim. Scriitoarea, deşi are cetăţenie germană, nu-şi 
asociază obligatoriu identitatea cu statul de rezidenţă. Chiar dacă a afirmat 

ca nu ar accepta un premiu din partea statului român16, a precizat că acest 
lucru nu înseamnă că se poziţionează într-o relaţie de inamiciţie, ci doar că 

adoptă o atitudine critică faţă de sistemul mai puţin democratic din 
România. Insistând asupra faptului că fiecare personă este unică în lume şi 
are o relaţie unică cu lumea, scriitoarea atrage atenţia că sistemele totalitare 

„arestează” înţelesul cuvintelor şi prescriu semnificaţiile, recunoscând, în 
acelaşi timp, că ea scrie tocmai pentru că nu înţelege lumea, scrisul nefiind o 
plăcere pentru ea, şi din credinţa că există o discrepanţă între gânduri şi 

cuvinte, că începi să scrii în momentul în care crezi că cuvintele şi-au 

pierdut puterea. În termeni identitari, artista declară că este scriitoare 
numai când e singură cu ea însăşi.  

                                                           
13 Karin M. Fierke, op. cit., pp. 173 – 174. 
14 Friedrich Kratochwil, ”Constructing a new orthodoxy? Wend‟s Social Theory of 
International Politics and the Constructivist Challenge”, Millennium Journal of 
International Studies, 29/1, 2000, p. 91, Apud. Karin M. Fierke, Op. Cit., p. 174. 
15 Gabriel Liiceanu, Herta Müller, When personal integrity is not enough. Herta 
Müller and Gabriel Liiceanu discuss language and dissidence, 
http://www.eurozine.com/articles/2011-05-26-mullerliiceanu-en.html 
(22.10.2016) 
16 http://www.ziare.com/cultura/nobel/herta-muller-orice-om-care-gandeste-altfel-
in-romania-e-perceput-ca-dusman-1022767. (01.12.2016) 
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„I do not understand the world. That is why I write, because I do not 
understand the world...literature too is a way of searching...we are all a 
mystery, even in our body...Alongside all these existential problems, which 
automatically concern us all, the dictatorship introduced political surveillance 
that you have to fight against ...all I have understood is that freedom is 
important.” ”Literature is paradoxically born out of your belief that there is a 
disconnect between thoughts and words...you start writing precisely at the 
moment when you believe that words have lost their power.”17 

Vorbind despre identitatea ei, Herta Müller spune că nu ştie ce este 
limba, limbajul fiind ceva ce o însoţeşte – „there is no such thing as language, 

there is no language something that accompanies what we do, or what we 
think or what we don`t do. It happens but it`s completely what was 
experienced doesn’t want to be written down – what was experienced has 
nothing to do with language.”18 

Scriitoarea afirmă, de asemenea, că scrisul este o realitate inventată, 

fiind ceva diferit de la persoană la persoană. Orice om are o natură diferită 
iar scrisul ţine de temperament. Este vorba despre aranjarea cuvintelor 

pentru a explica ceva şi cu cât ştii mai puţin, cu atât mai mult vorbeşti. În 
cartea Regele se-nchină şi ucide, autoarea scrie că în fiecare limbă sunt alţi 
ochi [...] dar că “în limba satului cuvintele se aflau direct aşezate pe lucrurile 

pe care le desemnau.” 19 
În discursul pe care l-a ţinut cu ocazia decernării premiului Nobel 

pentru Literatură, autoarea începe referindu-se la cuvânt şi la cercul vicios 

pe care îl presupun cuvintele: every word knows something of a vicious 
circle. 20  Cuvintele, limba şi limbajul fac parte din viaţă şi principalele 
instrumente de legitimare a violenţei. În proza ei, autoarea deconstruieşte 
înţelesurile totalitare ale identităţii schimbând sensul cuvintelor care permit 

unui astfel de univers politic opresiv să existe şi să anuleze firescul, 

normalitatea. Autoarea lucrează pe contrasensul politicilor totalitare care 

încearcă să convingă, să definească, să structureze, să împartă, să 
contabilizeze, să administreze. Dorind să releve contrariul, Herta Müller 
arată că lumea este o „ipocrizie organizată” 21  care ne administrează 
„identităţile” care nu se pot regăsi nici măcar în cuvinte. Astfel, tema 
centrală a cărţii sale Încă de pe atunci vulpea era vânătorul22, prezentată 

                                                           
17 Gabriel Liiceanu & Herta Müller, When personal integrity is not enough. Herta 
Müller and Gabriel Liiceanu discuss language and dissidence, 
http://www.eurozine.com/articles/2011-05-26-mullerliiceanu-en.html. 
(22.10.2016) 
18 Ibidem. 
19 Herta Müller, Regele se înclină şi ucide, Polirom, Iaşi, 2005, p. 5.  
20 Discursul Hertei Muller la primirea Premiului Nobel pentru Literatură – 
http://www.observatorcultural.ro/Orice-cuvint-stie-ceva-despre-cercul-
dracesc*articleID_22904-articles_details.html; 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2009/muller-
lecture_en.html (17.11.2016) 
21 Stephen Krasner, Sovereignity. Organized Hypocrisy, Princeton University Press, 
Princeton, New Jersey, 1999. 
22  Herta Müller, Încă de pe atunci vulpea era vânătorul, Humanitas, Bucureşti, 
2009. 
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drept o confruntare insolită cu spaimele totalitarismului, este tocmai 
contradicţia, incongruenţa şi incoerenţa unui univers politic al definiţiilor 

totalitare, fără rest, în care nimic nu este ceea ce pare a fi. În titlul lucrării 
este semnalată o lume întoarsă pe dos, fără normalitate, în care vulpea este 
vânătorul, în care maşina caută gropile din drum23 sau în care „de Crăciun şi 
de Paşte nimeni nu se gândeşte la Iisus”. Este „o lume în care ar trebui să 
muşcăm, să mestecăm, să înghiţim şi să închidem ochii, până gutuia se mută 

din mână în stomac, să fim cineva care nu a mănâncat niciodată o gutuie.24 
 În nuvela intitulată Chip fără chip 25 , autoarea insistă pe tema 
contradicţiilor care ajung să se lege între ele şi să păcălească la scară mare. 
„Ziceaţi că tatăl dumneavoastră vă numea Abi, spune vocea profundă, şi pe 
urmă aţi afirmat că nu vă mai aduceţi aminte de el. Asta e o contradicţie [...]şi 
asta e o contradicţie, contradicţiile se leagă între ele.”26 Sau ”glas fără glas, 
deci nimeni nu-l ascultă, spune tăietura...şi tot o contradicţie este că bărbaţi 

obişnuiţi şi femei obişnuite se întâlnesc pe străzile oraşului şi-l sperie pe fiul 
unui mort, deoarece în loc să-l întrebe ce mai faci? întreabă cum stai cu 
viaţa?”.27 
 Herta Müller scrie că pereţii sunt plini de microfoane, dar „fereastra 
stă”, iar „Adina se întreabă de ce camera, masa, patul îngăduie să se 
întâmple ce se întâmplă aici”... „unde hainele goale merg la gară şi au de pe 
acum genţile pline.”28 Universului politic totalitar îi este specifică şi imaginea 

unui „pitic cu bâta cea mai mare” care îşi tratează cetăţenii ca pe nişte 

infractori, un regim care exclude „firescul”, astfel că „din gura tatălui iese un 
oftat, un fel interzis de a trage aerul.”29 

Personajele din universul absurd acţionează contradictoriu pentru că 

nu mai poate fi găsită o coerenţa între limbaj şi realitate: „Croitoreasa a vorbit 
o vară întreagă despre găina schiloadă. Spunea, trebuia să o tai, era ca un 
copil.”30 

Tema contradicţiei fundamentale este legată de stat care ar trebui să-şi 
protejeze cetăţenii, dar devine principalul instrument al violenţei prin lungul 

braţ al ”Securităţii” iar, într-o lume fără normalitate, rolurile sunt schimbate, 

vulpea este, de fapt, vânătorul. La fel, normalitatea prieteniei este 
contrafăcută şi orice relaţie interumană firescă devine suspectă şi riscantă – 
„dacă trăieşti sub ameninţarea cu moartea ai nevoie de prieteni şi trebuie să 
rişti pentru că aceştia te-ar putea spiona”. „Securitatea” comunistă este 

aparatul statului prin care sunt persecutaţi cetăţenii, inclusiv pentru 

„delictul de abajur”, regimul paranoic pervertind scopul moral fundamental 
al statului, acela de a-şi apăra cetăţenii.  

Universul literar al Hertei Müller este elocvent pentru modul în care 
construcţia politică a lumii, având la bază „formule” de identităţi colective 
subsumate unor ”autorităţi politice” se răsfrânge asupra identităţii personale 

                                                           
23 Ibidem, p. 105. 
24 Ibidem, p. 110. 
25 Ibidem, pp. 111 - 120. 
26 Ibidem, p. 112. 
27 Ibidem, pp. 113 - 114. 
28 Ibidem, p. 137. 
29 Ibidem, p. 141. 
30 Ibidem, p. 141. 
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şi drama pe care aceste construcţii politice teleologice o generează. În cartea 
Leagănul respiraţiei31  autoarea vorbeşte despre vina apartenenţei etnice şi 

despre faptul că individul plăteşte pentru culpe colective. Personajul 

romanului, Leo Auberg, este deportat într-un lagăr din Uniunea Sovietică 
fiind luat de patrulă la ora trei noaptea, în 15 ianuarie, pe un ger 
cumplit...pentru vina de a aparţine unei identităţi etnice. 

Aspectul paradoxal al identităţilor nostre multiple, care combină 

categoriile de identificare politică, se răsfrânge în universul interior personal 
în care diviziunea politică dintre noi şi alţii trebuie integrată şi reclamă un 

principiu integrator. Categoriile identitare naturale - tata, mama, bunica, 

bunicul, fratele, sora, prietenul - se intersectează cu categoriile politice 
artificiale şi, adesea, sunt distorsionate şi contorsionate de identităţile 

pecuniare de tipul „ucigaşul”, „nazistul”, „duşmanul”, „burghezul”, 

„proletarul”, „fanaticul”, „vinovatul”, „securistul”, „teroristul” etc. Aceast 
univers identitar schizoid caracterizat de identităţi multiple şi contradictorii 

este exprimat şi înţeles ca o combinaţie paradoxală pe care doar Dumnezeu o 

poate clarifica sau „rezolva”:  
„For my grandmother this photo was a combination, too: on the white 

handkerchief was a dead Nazi, in her memory was a living son. My 
grandmother kept this double picture inside her prayer book for all her years. 
She prayed every day, and her prayers almost certainly had double meanings 
as well. Acknowledging the break from beloved son to fanatic Nazi, they 
probably beseeched God to perform the balancing act of loving and forgiving 
the Nazi.”32 

Romanul Animalul inimii, scris în memoria prietenilor români care au 
fost ucişi în timpul regimului Ceauşescu, începe şi se încheie cu vorbele lui 

Edgar: “când tăcem suntem dezagreabili, când vorbim devenim ridicoli”.33 
Considerată de unii critici cea mai complexă şi mai completă carte a Hertei 

Müller, Animalul inimii nu propune, totuşi, o soluţie, ci alarmează pentru că 

răul, cercul drăcesc, este înscris în cuvinte, şi, prin urmare vorbitul este 

înlocuit cu tăcerea. 
„Tăcerea era uneori un scut, alteori o armă, oricum un mod de a trăi, a 

trăi în tăcere. În dictatură deci, avem nu doar mai multe limbi şi limbajuri, ci şi 
mai multe feluri de a tăcea.34 

 

                                                           
31 Herta Müller, Leagănul respiraţiei, Humanitas, Bucureşti, 2010. 
32  Discursul Hertei Muller la primirea Premiului Nobel pentru Literatură – 
http://www.observatorcultural.ro/Orice-cuvint-stie-ceva-despre-cercul-
dracesc*articleID_22904-articles_details.html; 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2009/muller-
lecture_en.html (23.09.2015) 
33 Herta Müller, Animalul inimii, Editura Polirom, Iaşi, 2006.  
34 https://povestisasesti.com/2016/11/14/intalnire-cu-doua-scriitoare-de-nobel-
herta-muller-si-svetlana-aleksievici-despre-limba-si-poezie-in-dictatura/ 
(16.12.2016) 
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Abstract 

 
The phenomenon of migration of the work force in the medical field has known 

an increasing in the last years. The health workers leave their home countries looking 
for better working conditions and career opportunities abroad, in west, in countries 
with a better health system. The source country also loses its investment in the 
education of health care professionals, as well as the contributions they would have 
otherwise made to the health care system. In destination countries the benefits are 
likely to be more obvious: available positions are filled without any investment in the 
cost of educating the health workers.  

In summary, the benefits for the recipient country mirror the losses for the 
source country, consisting of access to additional human capital with little 
investment. 

To resolve the problem we have to know the main causes and consequences 
for destination and origin countries too.  
 
 Keywords: Migration; Health Workers;Human Capital; Costs. 
 

Fenomenul migraţiei forţei de muncă în domeniul medical a cunoscut 

o tendinţă de creştere în ultimii ani. Lucrătorii medicali îşi părăsesc ţările de 
origine în căutarea unor condiţii de muncă mai bune, a oportunităţilor în 
carieră, în ţări cu sisteme economice şi medicale mai avansate. Ţările susrsă 

ale acestei migraţii îşi pierd astfel investiţia atât în educarea forţei de muncă 
dar şi în aportul pe care aceştia îl pot avea în sistemul de sănătate. Ţările 

beneficiare ale migraţiei profesionale câştigă astfel acces la o forţă de muncă 
profesionaşă cu investiţii minime. Pentru a rezolva această problemă, 
trebuie să cunoaştem cauzele principale şi consecinţele acestei migraţii atât 

pentru ţările donatoare, cât şi pentru cele beneficiare. 
K.words: migration, healt workers, human capital, costs,  

La nivel mondial, în ultimii ani, s-a constatat o creştere a fenomenului 

migraţiei medicilor, asistenţilor, în fapt a tuturor catergoriilor de lucrători 
din domeniul sănătăţii. Migraţia se desfăşoară în special dinspre ţările cu 

venituri mai mici şi cele cu sisteme de sănătate fragile înspre ţările cu 
potenţial de câştig mai mare. Această migraţie a personalului medical 
reprezintă o componentă de mare actualitate şi importanţă a fenomenului 

mai general al migraţiei forţei de muncă. Fenomenul a devenit accentuat, 
numărul migranţilor în domeniul sănătăţii a crescut simţitor, după un şir 

lung de negocieri în urma cărora România a devenit ţară membră a Uniunii 
Europene, la data de 1 ianuarie 2007. Sigur, se poate discuta şi despre 
faptul că România este o ţară exportatoare de forţă de muncă, lipsită de 
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tradiţia "importului" de personal, fapt confirmat şi de un studiu al Fundaţiei 
pentru o societate deschisă din 20071.  

De ce este atât de importantă gestionarea migraţiei cadrelor medicale? 
Problema migraţiei medicilor şi a asistenţilor medicali are efecte măsurabile 

asupra economiei ţării cu implicaţii directe asupra fiecăruia dintre cetăţeni 
(indiferent dacă suntem medici sau pacienţi).  

Ce înseamnă această forţă de muncă despre care vorbim atât de mult? 

Forţa de muncă înseamnă în fapt oameni. Importanţa lor în economie este 
atât de bine demonstrată de către lucrările de specialitate încât nu vom 
insista asupra acestui aspect. Putem însă afirma că nicio economie nu poate 

funcţiona în lipsa oamenilor. Fără oameni, exploatarea zăcămintelor este 
imposibilă, cum de altfel nu este posibilă nici o acţiune, indiferent de tipul ei 

în afara resursei umane. Din păcate, de cele mai multe ori, România nu a 
căutat soluţii pe termen lung, nu s-a vorbit despre implicaţiile reale ale 
migraţiei forţei de muncă nici despre consecinţele tragice ale disparităţilor 

economice ale unui construct politic ce nu a reuşit cu adevărat să treacă de 
existenţa graniţei şi interesului (egoist-prin comparaţie) naţional Privim 

superficial fenomenul, ca o modalitate pentru atingerea unor obiective facile, 
pe termen scurt. Societatea şi forţa de muncă, economia sunt guvernate de 
reguli care le permit funcţionarea în anumiţi parametri şi dezvoltarea într-o 

anume direcţie. Regulile sociale şi politice se schimbă permanent, sunt într-
o mişcare continuă care ne influenţează pe toţi, într-o societate aflată într-o 
interdependenţă din ce în ce mai accentuată în Uniunea Europeană.  

Fiecare cetăţean al acestei ţări este în acelaşi timp beneficiar şi 
contributor al sistemului (cu excepţiile prevăzute de lege privind cotizaţia 

obligatorie – minori, anumite categorii sociale etc). Plecarea sezonieră sau 
definitivă a cadrelor medicale, lipsa echipamentelor, dezinteresul în actul 
managerial (vezi cazul „clinicii de arşi” – Colectiv ), corupţia, deturnarea de 

fonduri, generează, în final, un sistem în care beneficiarii sunt supuşi 
riscurilor, dincolo de limitele pe care trebuie să le suporte în mod normal. 
 Tratamentul pacienţilor români în afara României implică atât costuri 

materiale ridicate, cât şi, în cazul decontării parţiale sau totale de către 
statul român a tratamentului/intervenţiei, o serie de obstacole birocratice. 

Ne putem imagina cu uşurinţă scenariul pacientului român, tratat într-o 
altă ţară europeană de către un medic român, plecat din ţară 
motivat/demotivat de condiţiile de muncă, venituri, respect, samd. 

Atunci când vorbim despre problemele sistemului medical din România, 
lista este din păcate una lungă. Dreptul la viaţă este un drept fundamental. 

Cum este acest drept asigurat atunci când viaţa ta, a copiilor tăi este legată 
de un tratament ale cărui costuri nu ţi le permiţi? O viziune cinică ar 
exprima această realitate în felul următor: ai dreptul la viaţă dacă ai bani.  

 O altă problemă importantă cu care se confruntă România este 
polarizarea medicilor în zonele urbane. Datele statistice din 2012 ( Institutul 

                                                           
1 Monica Şerban, Alexandru Toth, Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia, 

Fundaţia Soros, Bucureşti 2007 
http://www.fundatia.ro/sites/default/files/Piata%20fortei%20de%20munca%20in
%20Romania%20si%20imigratia.pdf 
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Naţional de Statistică) arată un nivel foarte ridicat de polarizare a medicilor 
în zonele urbane2. Dacă ne uităm mai atent la zona rurală. 

Pe de altă parte costurile financiare nu sunt nici ele de neglijat. Spre 
exemplu în România cheltuielile anuale cu pregătire unui student la 

medicină în prezent sunt de 8.000 de ron/an iar pentru un rezident 
aproximativ 21.000 de ron/ an. Pentru formarea unui medic pe o perioadă 
de 6-11 ani din care 6 ani de facultate şi de la 3 la 5 specializare sau 

rezidenţiat statul român plăteşte aproximativ 70.000 de ron (20.000 euro)3. 
Dacă din ţară până în prezent au plecat aproximativ 20.000 de lucrători din 

domeniul sănătăţii aceasta înseamnă că statul român a pierdut în jur de 
400 milioane de euro, presupunând că pentru toţi cei plecaţi costurile au 
fost suportate de către stat. Sigur acesta este un model simplist, pur 

teoretic, dar el exemplifică foarte bine realitatea pierderilor din sistem. 
Pierderea totală pentru un emigrant devine astfel semnificativă. Acest 
fenomen, numit şi braindrain se manifestă nu doar în România ci în 

majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare, evidenţiat nu numai în domeniul 
sănăţii ci în majoritatea domeniilor (informatică, inginerie etc). 

Migraţia forţei de muncă, a creierelor din România nu poate fi stopată 
în viitorul apropiat, dar poate fi controlată şi trebuie să fie gestionată 
eficient şi folosită în interesul tuturor cetăţenilor români. Urgenţa ţine şi de 

faptul că foarte multe ţări folosesc pârghii de natură bugetară, economică 
pentru atragerea de specialişti din ţările mai puţin dezvoltate. 

Aceasta ne mai relevă încă un aspect important: soluţiile trebuie 
găsite în plan intern, ele nu pot veni din partea actorilor care au de câştigat 
de pe urma migraţiei dinspre România sau alte ţări similare (ţări cu forţă de 

muncă bine pregătită, cu costuri mici, etc). Putem să afirmăm că există o 
adevărată „competiţie fiscală”4 care se derulează azi între ţările dezvoltate şi 

ţările în curs de dezvoltare. 
Vorbind mai detaliat despre migraţie putem să spunem că este o componentă 

importantă a fenomenului demografic şi o caracteristică fundamentală a 

mişcărilor de populaţie a zilelor noastre un procesul social cu o influenţă 
crescândă în societăţile actuale 5 . Orice persoană are dreptul să-şi 
părăsească ţara şi să se reîntoarcă în ea. Acest drept a fost recunoscut 

odată cu adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, care în 
articolul 13 recunoaşte că orice persoană are dreptul să se mute şi să 

trăiască în înteriorul graniţelor oricărui stat. Orice persoana are dreptul de a 
circula în mod liber şi de a-şi alege reşedinţa în interiorul graniţelor unui 

                                                           
2 Revista Română de Bioetică, Vol.10, Nr.4, Octombrie- Decembrie 2012, Migraţia 
personalului medical Între responsabilitate socială şi dreptul la liberă circulaţie, Irina 
Cehan, Cristina Teodorescu p. 1 
3  Teodora Manea, Migraţia medicilor români: dimensiuni socio‐demografice şi 

economice, Revista de economie socială, Vol. III • Nr. 1/2013, pp.121-138, 
http://profitpentruoameni.ro/wp-content/uploads/2013/05/05-MIGRATIA-
MEDICILOR-ROMANI_DIMENSIUNI-SOCIO-DEMOGRAFICE-SI-ECONOMICE.pdf 
4 Giannoccolo, P. (2003). “Brain Drain and Fiscal Competition: a theoretical model for 
Europe”, disponibil la http://amsacta.unibo.it/4813/1/481.pdf 
5  Migraţie şi dezvoltare Aspecte socioeconomice şi tendinţe – Petronela Daniela 
FERARU, Editura Lumen, Iaşi 2011, pp 2-6 
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stat. Orice persoană are dreptul de a părăsi orice ţară, inclusiv a sa, şi de 
reveni în ţara sa6. 

 Fenomenul migraţiei în România a înregistrat modificări semnificative 
începând cu anul 2007. În calitate de cetăţean european, fiecare român care 

pleacă la muncă în unul dintre statele membre ale UE se bucură de o serie 

de drepturi și obligaţii asumate de către toţi actorii statali. Drepturile 

cetăţenilor europeni sunt consemnate prin tratatele Uniunii, printre 
drepturile fundamentale numărându-se şi dreptul la muncă (Articolul 15, 

Carta drepturilor fundamentale ale UE), care permite cetăţeanului european 

să-și caute un loc de muncă, să lucreze, să se stabilească sau să presteze 

servicii în orice stat membru. Cetăţenii europeni au dreptul să își caute un 

loc de muncă și să lucreze în orice altă ţară din Uniune, atât în sectorul 

privat cât și în cel public. Statele membre pot limita accesul la anumite 

locuri de muncă pentru cetăţenii străini doar în cazul în care posturile 

respective presupun exercitarea autorităţii publice și apărarea intereselor 

statului (serviciu diplomatic, armată, autorităţi judiciare și fiscale, poliţie și 
forţe de securitate.  
  Organismele internaţionale sunt obligate să reanalizeze problemele 

migraţiei internaţionale: integrarea socială, şomajul, îmbătrânirea 
populaţiei, exportul de inteligenţă, drepturile omului, traficul de fiinţe 
umane, securitatea individului, politicile privind migraţia internaţională 

precum şi potenţialele beneficii şi dezavantaje7. Datorită faptului că accentul 
cade pe procesele de migraţie, cele mai multe teorii ale migraţei nu oferă 

perspective specifice privind impactul migraţiei în societăţile de origine a 
migranţilor.  
 Procesele migratorii se desfăşoară simultan şi sunt în continuă 

creştere. Una dintre urmările migraţiei, pe termen mediu şi lung poate chiar 
determina modelarea societăţilor multiculturale, tinzând spre noi concepte 

ale cetăţeniei sau a statului naţional8. Peter Schatzer declara că “secolul XXI 
va fi era migraţiei9”, iar o astfel de predicţie are implicaţii majore asupra 
modului în care societatea globală se construieşte.  

 Migraţia internaţională afectează în prezent toate regiunile lumii10, iar 
motivaţiile şi mijloacele de a migra sunt mult mai numeroase decât oricând 
în istoria omenirii. În domeniul sănătăţii putem enumera, printre altele: 

dezechilibrul între venituri pe de o parte şi competenţele profesionale pe 
care le are o persoană, condiţiile de muncă samd. 

                                                           
6 http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/legea/declaratia-universala-a-

drepturilor-omului.php 
7 IOM-Internation Organisation for Migration,“ Migration Trends,in Selected 
Applicant Countries, volume IV,-Romania, More”Out” than “In” at the crossroads 
between Europe and the Balkans”,pp. 1-120,  
http://publications.iom.int/system/files/pdf/migrationtrends_eu_4.pdf 
8 Ibidem. 
9  Global Migration Trends – „An Era of International Migration, Organizaţia 
Internaţională a Muncii”,  
http://iomgmdac.org/wpcontent/uploads/2015/10/Global_Migration_Trends_201
4_PDF.pdf 
10  Ionel Stoica – Tentaţia migraţiei – necesitate şi oportunitate într-o lume 
globalizată, Editura Militară, Bucureşti, 2011, p. 55. 
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Vorbind despre diferenţa între venituri e evident că orice specialist 
indiferent de domeniu este mai bine plătit în ţările occidentale11. Se pune 

întrebarea care ar fi soluţia. Pentru lucrătorii în domeniul sănătăţii aceasta 
pare a fi angajarea în străinătate12. Această posibilă soluţie însă generează, 

pe lângă dezechilibrele la nivel de societate, probleme de alienare, integrare, 
etc; ele însă fiind de cele mai multe ori privite ca şi potenţial compensate de 
perspectivele câştigului financiar. Dezechilibrul între venituri este motivul 

cel mai important în dinamica acestui fenomen. Tot mai mulţi asistenţi 
medicali şi medici părăsesc ţara pentru un loc de muncă mai bine plătit în 

afara ţării. Cei mai mulţi dintre cei care pleacă în străinătate sunt medicii 
rezidenţi apoi asistenţii medicali13. 
 Deşi există şi efecte pozitive ale migraţiei forţei de muncă lista 

efectelor negative este mult mai lungă. În cazul efectelor pozitive putem să 
enumerăm pe scurt remitenţele, formarea unor legături cu diaspora, 
schimburi de experienţă, asigurarea de locuri de muncă pentru anumite 

categorii profesionale care nu pot fi absorbite pe piaţa internă14.  
Efectele negative sunt vizibile nu doar numai în domeniul sănătăţii ci 

în general în ceea ce priveşte piaţa muncii din România. Un efect important 
este modificarea structurii demografice a populaţiei adică scăderea continuă 
a populaţiei tinere, îmbătrânirea populaţiei, scăderea ratei natalităţii şi a 

fertilităţii ca urmare a creşterii ponderii femeilor emigrante, mortalitate 
ridicată15. O altă consecinţă negativă la nivel familial este dezechilibrul în 

relaţia de cuplu. Abandonarea copiilor, divorţuri, abandonul şcolar care se 
adaugă listei problemelor sociale; toate fiind potenţate de migraţia masivă. 

De asemenea nu trebuie ignorată nici pierderea de specialişti, sau 

chiar pierderea unui segment important al capitalului cultural16 . O altă 
consecinţă este diminuarea potenţialului de forţă de muncă atât la nivel 
local cât şi la nivel regional. Resorbţia celor care sunt fără loc de muncă 

                                                           
11Oana Moisil,“ Why Are Romanian Doctors Leaving The Country” 
 www.vice.com/en_uk/read/why-are-romanian-doctors-leaving-the-country 
12  Cătălin Clipa, Globalizarea şi migraţia forţei de muncă în România, 92-106, 
Scientific Annals Of Economics And Business, Iasi, Alexandru Ioan Cuza University 
http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/12%20Clipa%20CGlobalizarea%20si%20mi
gratia%20fortei%20de%20munca%20din%20Romania.pdf 
13  “Aproximativ 2000 de asistenţi medicali din Mureş au plecat la muncă în 
străinătate”,  
http://www.zi-de-zi.ro/aproximativ-2-000-de-asistenti-medicali-din-mures-au-

plecat-la-munca-in-strainatate/ 
14Valeriu Dornescu, Teodora Manea : Migraţia medicilor români: Dimensiuni socio-
demografice şi economice  
http://profitpentruoameni.ro/wp-content/uploads/2013/05/05-MIGRATIA-
MEDICILOR-ROMANI_DIMENSIUNI-SOCIO-DEMOGRAFICE-SI-ECONOMICE.pdf, 
pp. 7-32 
15Valeriu Dornescu, Teodora Manea : Migraţia medicilor români: Dimensiuni socio-
demografice şi economice,  
http://profitpentruoameni.ro/wp-content/uploads/2013/05/05-MIGRATIA-
MEDICILOR-ROMANI_DIMENSIUNI-SOCIO-DEMOGRAFICE-SI-ECONOMICE.pdf, 
pp. 7-36 
16 Ibidem. 
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poate fi considerată într-un fel şi ca un avantaj pe termen scurt pentru piaţa 
muncii dar cu posibile dezechilibre severe ale acesteia pe termen lung17. 

Ţările Uniunii Europene care ”atrag” personal medical, alături de cele 
care sunt o ”sursă” de personal medical pregătit, au responsabilitatea 

morală de a contribui la identificarea unor soluţii etice la problema 
insuficienţei globale şi a distribuţiei defectuoase a personalului medical şi la 
demersul de întărire a sistemelor de sănătate18.  

Dacă mai adaugăm pierderea resursei umane inclusiv prin emigrarea 
cadrelor medicale, putem să conturăm o imagine a pericolului pe care îl 
reprezintă migraţia forţei de muncă asupra sistemului de sănătate şi a stării 

generale de sănătate a populaţiei României 19 . România se situează în 
prezent pe ultimele locuri din Europa la majoritatea indicatorilor cu privire 

la starea de sănătate a populaţiei (tratamente, mortalitate infantilă, 
morbiditate, mortalitate nejustificată). O politică de atragere/menţinere a 
resursei umane ar trebuie să fi un obiectiv major şi un prim pas în 

vindecarea sistemului de sănătate din România, mai ales că personalul 
medical care s-ar întoarce în România ar beneficia de o experienţă 

transculturală şi profesională utilă.  
 Un studiu pilot 20  realizat în unitatea medicală cu cea mai înaltă 
calificare din judeţul Mureş21 releva date îngrijorătoare. În privinţa intenţiei 

de emigrare aceasta este exprimată de un procent de 46,7% dintre cei care 
au răspuns (incluzând 2 categorii de răspunsuri). Ca şi motivaţie, atât 
personală cât şi cea care reflectă, în opinia repondenţilor, situaţia breslei, 

amintim ca principale: condiţiile materiale din unităţile medicale şi nivelul 
scăzut al salarizării cadrelor medicale. tentaţia unui câştig mai mare este 

însă factorul determinant în privinţa intenţiei migraţioniste în cazul 
specialiştilor din sectorul medical. În topul ţărilor privite drept potenţială 
destinaţie se află Marea Britanie, Franţa, Suedia, Germania sau Ungaria. 

 
Fig.1 Apreciere probabilitate emigrare 

                                                           
17 Ibidem. 
18 Ciza forţei de muncă din sănătate-provocări şi soluţii pentru România şi la nivel 
European” http://politicidesanatate.ro/criza-fortei-de-munca-din-sanatate-
provocari-si-solutii-pentru-romania-si-la-nivel-european/ 
19 Ibidem. 
20  Eşantionul iniţial - 200 de repondenţi, medici specialişti, medici rezidenţi, 
medici-cadre UMF, respectiv asistenţi medicali. Perioada de desfăşurare a studiului 
a fost 2-31 mai 2016 şi a constat în aplicarea unui chestionar, pe un eşantion 
probabilist, aleatoriu, stratificat 
21 SCJU Mureş - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş. 
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Fig.2 Principala motivaţie în decizie 

 

 Aşa cum era de aşteptat ponderea celor care doresc să emigreze este 
formată în special de cei nemulţumiţi, respectiv foarte nemulţumiţi de 
veniturile realizate, în timp ce repondenţii ce s-au declarat mulţumiţi de 

venituri se regăsesc în pondere majoră în categoria celor care nu au avut 
niciodată o atfel de intenţie. Dacă în cazul asistenţilor medicală sau a 

medicilor rezidenţi unul dintre principalele motive este cel financiar, în cazul 
medicilor specialişti, motivaţia migraţionistă ţine mai degrabă de status 
profesional şi este privită ca soluţie temporară. De asemenea bărbaţii sunt 

cei care ocupă un procent mai ridicat în privinţa tendinţelor migraţioniste, la 
fel cum situaţia maritală pare a avea un efect important asupra opţiuni pro 

sau anti migraţie. Cei mai mulţi dintre repondenţi au indicat însă intenţia 
migraţiei temporare - 76,3% şi nu a celei definitive -23,7%, însă chiar şi aşa 
efectele asupra sistemului medical românesc nu pot fi de neglijat. 

 De asemnea poate fi observat un procent ridicat al celor mai degrabă 
nemulţumiţi atât de condiţiile de muncă cât şi de salariul obţinut - 32% 
nemulţumit, 10,7% foarte nemulţumit, respectiv un procent de 41,7% care 

nu se declară nici mulţumiţi nici nemulţumiţi de condiţiile de muncă, 
procente relativ apropiate de situaţia satisfacţiei faţă de salariu - 27,2% 

nemulţumiţi, 20,4 f.nemulţumiţi, respectiv 35,4 nici mulţumiţi nici 
nemulţumiţi. Totuşi procentul celor nemulţumiţi de veniturile realizate îl 
depăşeşte pe cel al nemulţumiţilor faţă de salariul primit, ceea ce 

demonstrează că aşteptările financiare ale angajaţilor din sistem nu sunt în 
prezent pe deplin satisfăcute. Mai bine de jumătate dintre repondenţi se 
declară a fi independenţi financiar, însă doar aproximativ 5% au declarat că 

obţin venituri consistente, restul beneficiind de ajutor financiar, sub o formă 
sau alta. 

 Studiul pilot reconfirmă importanţa asigurării unui venit echitabil în 
sistemul medical, alături de necesitatea satisfacerii unor nevoi fireşti de 
status, siguranţă şi a opţiunilor deschise în ceea ce priveşte evoluţia 

profesională. De asemenea sunt relevate principalele direcţii de acţiune 
pentru a păstra personalul medical în ţară. Acestea ţin de salarizare, 

recunoaştere profesională, dotare cu aparatură, reducerea corupţiei etc. 
Există şi un dublu discurs, din păcate, tocmai la nivelul ţărilor care 

au avut cel mai mult de câştigat de pe urma migraţiei. Pe de o parte, o serie 

de studii arată că migranţii susţin economiile ţărilor gazdă, pe de altă parte 
tocmai statele care pierd forţă de muncă, în special calificată, ar trebui să 
devină vocale. Migraţia declanşată de motivaţii economice, poate fi, în 
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anumite condiţii, un instrument eficient în echilibrarea ratei şomajului, 
respectiv a stabilizării pieţei muncii. Pierderile ţărilor donatoare de forţă de 

muncă, incluzând aici România, sunt dificil de cunatificat, dar pe termen 
mediu şi lung, pe lângă cheltuielile legate de investiţiile în educaţie, asistăm 

la o scădere a competitivităţii, a potenţialului de inovare, a atractivităţii 
pentru investiţii (lipsa resursei umane), aşadar tocmai lipsa premiselor 
pentru dezvoltare şi creştere economică. 

România a oferit lumii cadre medicale în valoare de peste 400 de 
milioane de euro şi asta numai în ultimul deceniu22. În aceste condiţii, 
migraţia specialiştilor români, alături de fenomene precum îmbătrânirea 

populaţiei, rata de fertilitate scăzută 23 , duc invariabil la prăbuşirea 
sistemului de sănătate şi a celui de pensii. dacă în privinţa migraţiei 

complete (migraţiei definitive) mecanismele de intervenţie sunt limitate, în 
privinţa migraţiei circulare posibilităţile şi necesitatea de intervenţie sunt 
multiple. În final doar măsuri active pot reduce fluxul migratoriu în domenii 

vitale pentru existenţa oricărei naţiuni. Alături de acestea aprecierea corectă 
a consecinţelor compensatorii, transferul unor practici şi atitudini specifice 

ţărilor dezvoltate pot contribui la modernizarea ţării. Migraţia nu va dispare, 
ea poate fi redusă în funcţie de ciclurile economice, nivelul de câştig real sau 
evenimentele de pe scena internaţională, responsabilitatea principală, în 

lipsa unor măsuri coerente la nivel continental şi a asumării unor obligaţii 
de "despăgubire", revenind statelor donatoare de forţă de muncă. 
 

                                                           
22 Revista Politici de sănătate, Ciza forţei de muncă din sănătate-provocări şi soluţii 
pentru România şi la nivel European” http://politicidesanatate.ro/criza-fortei-de-
munca-din-sanatate-provocari-si-solutii-pentru-romania-si-la-nivel-european/ 
23  Pilinská, Viera - Vaňo, Boris (2013): Comparative analysis of existing major 
population projections in eight South-East European countries (Analiză 
comparativă a proiecţiilor demografice existente majore în opt ţări din Europa de 
Sud şi de Est). Studiu elaborat în cadrul „SEEMIG – Gestionarea migraţiei şi a 
efectelor sale – Acţiuni transnaţionale pentru strategii fundamentate‟. 
http://www.seemig.eu/downloads/outputs/SEEMIGOverviewofpopulationprojectio
ns.pdf 
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GOVERNANCE OF THE EUROPEAN SYSTEM OF HUMAN RIGHTS IN 
BALANCING INDIVIDUAL RIGHTS AND COLLECTIVE RIGHTS 

 
Mihaela Daciana Boloş 

 
Abstract 

 
The public space is full with news regarding the right of individuals to decide 

against vaccination as a human right, namely the right to decide whether to accept a 
medical procedure or not. The movement tends to expand and a part of the 
population decided not to vaccinate their children based on a certain interpretation of 
their fundamental freedoms. But when it comes to public health issues the individual 
rights must be balanced with the collective rights, and a right balance must be 
identified. The article explores the impact of the current trend, the way states 
approached this balance, and the European governance in this field.  
Key Words: European governance, human rights, public health, individual rights vs. 
collective rights.  
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Rights vs. Collective Rights. 

 
 

Introduction 
 

One of the oldest debates around human rights is the balance that 

must be reached between individual and collective rights. Where should the 
limit be? How should that limit be decided? Does a general rule apply or a 
decision should be made on case to case basis? The scholars in philosophy 

and political science consider the classic concept of natural rights of one of 
great importance in protecting individual rights1. In the evolution of concept 

there are two opposite approaches. Some, such as Thomas Hobbes, 
considered that these rights should be subject to governmental restraint 
others, such as J. Locke, thought that governmental restraint of such rights 

was unnecessary2. Nowadays these rights are considered to be inalienable 
and the Universal Declaration of Human Rights is clear on this matter3. 
Being part of the international law system, these rights should be protected 

around the world.  
Another issue that should be considered is the concept of social 

contract. Based on it the peoples create a government that must ensure 
social equality and peace4. In this context it is clear that this government 

                                                           
 Lecturer, PhD., “Petru Maior” University, Tîrgu Mureş, Romania 
 
1 Leon P. Baradat, Political ideologies. Their origins and Impact, Tenth Edition, 
Pearson Education Inc., USA, 2009, p. 68.  
2 Leon P. Baradat, Political ideologies. Their origins and Impact, Tenth Edition, 
Pearson Education Inc., USA, 2009, p. 72. 
3 Universal Declaration of Human Rights, http://www.un.org/en/universal-
declaration-human-rights/ 
4 Leon P. Baradat, Political ideologies. Their origins and Impact, Tenth Edition, 
Pearson Education Inc., USA, 2009, p. 68. 
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must collect the will of each individual and transform them into a collective 
will, distributed equally and fairly.The main question is the manner in which 

the rule is decided and how this is corroborate with the individual rights.  
 Law scholars tend to define this limit based on the specific aspects of 

a case. So for them the interpretation of the limit is mainly based on the 
interpretation of the law on that specific issue. This is why law books on this 
matter are full with court-law cases5 that support the application of the 

article in that specific context. In this context these books present 
themselves as a bird-eye-view of the state of the practice, and its theoretical 
implications.  

The application of human rights in a public health context can make 
the available options unclear and debatable. The need to protect each 

individual and at the same time the need to ensure public health can 
generate the need to restrict certain rights. These aspects are well analyzed 
in the field of bio-ethics. So Kai-Lit Phua addresses the problem of 

individual rights vs public protection in case of infectious diseases 
concluding that the tension in conciliating these rights is high6. Also the 

author points out thatnowadays due to globalization and its implications the 
risk of cross-border epidemics is higher. In this context aspects of global 
justice should come into place and developed states should help control 

such diseases7.  
John Blum and NorchayaTalib explore the balance between these 

rights in the context of public health enforcement for example in the case of 

immunization and quarantine8. 
Meanwhile in the media news regarding epidemics alerts the citizens. 

Ebola, SARS, MERSCov, Zika are only some of the late cross-border 
epidemics9. In the same time blogs offer lavish information about the side-
effects of vaccines and why parents should refuse immunization. 

Contradictory information comes from doctors and public institutions who 
insist on the benefits of vaccination. In this context the anti-vaxxers use the 
individual right to accept or not a medical procedure as a basis to refuse 

vaccination. The consequences are imminent: courtsof law rulings refuse of 
vaccination, national epidemics. As an example in Romania there is an 

ongoing measles epidemicwith more than 1000 cases and 6 deaths10. In this 
context one must wonder if one right to refuse vaccination can be tolerable 
when this can affect the life of another human being.  

                                                           
5 Renucci Jean Francois, Tratat de drept European al drepturilor omului, Ed. 

Hamangiu, Bucureşti, 2009 
6Kai-Lit Phua, Dilemmas in Protecting Individual Rights Versus Public Protection in 
the Case of Infectious Diseases, Infect Dis (Auckl), vol. 6; 2013, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3988619/ 
7Ibidem 
8John Blum, NorchayaTalib, “Balancing individual rights versus collective good in 
public health enforcement”, Public Health Law, nr. 25, 2006, p. 273-281. 
9World Health Organization, http://www.who.int/emergencies/en/ 
10Stirile Pro TV, „Romania, in plina epidemie de rujeola. Noul bilant facut public de 
MS: sasedecese, 1000 de pacienti, 30 de judete in 
alerta”,http://stirileprotv.ro/stiri/sanatate/epidemia-de-rujeola-s-a-extins-
numarul-cazurilor-se-apropie-de-1-000-6-oameni-au-murit.html 
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European Court of Human Rights (ECHR) practice 
 ECHR was asked to decide on two cases regarding vaccination. The 

first was filled in 1995 against San Marino and invoked following articles: 2, 
5, 8 paragraph 1 and 2, 9 paragraph 1, 10 and 2511. The case is built 
around the complaint of the applicants regarding „the existence of laws 
making it compulsory for residents of San Marino to undergo vaccinations. 
They argue that the risk of death associated with vaccinations is high and 
claims a violation of Article 2 of the Convention. Further, the complain that 
parents inability freely to choose whether or not to have their children 
vaccinated constitutes an unjustified interference withtheir freedom of thought 
and conscience, contrary to Article 9 of the Convention. Finally, the applicants 
complain that their inability to choose whether or not to be vaccinated 

constitutes an unjustified infringement of their right to liberty as guaranteed in 
Article 5 of the Convention and their right to respect for their private and 
family life as protected by Article 8 of the Convention”12. 

 The interpretation of the court is relevant in this case because it sets 
some basic standards in approaching the subject, and also offers strong 

arguments for national courts that deal with similar cases. So the Courts 
considered that a violation of article 2, the right to live, cannot be 
considered, because even if is considered that this right devolves upon the 

right not to be injured: “a vaccination does not in itself constitute a prohibited 
interference with that right”13. Regarding the breach of article 5, the right to 

liberty, the Court points out that this article, as set by the European 
Declaration of Human Rights and other court decisions is applied in the 
cases of “physical liberty of a person”14. Regarding article 8, right to private 

and family life, the court remarks that based on the first paragraph, the 
convention recognize the right to private and family right and based of its 

jurisprudence it established that the obligation to undergo a medical 
procedure can represent an interference with this right15. This aspect has 
been studied in other cases related to compulsory medical procedure 

stressing that they are in accordance with article 8 paragraph 2 only if the 
measures are necessary16.The Court stresses out, as in the above mentioned 

                                                           
11Carlo BOFFA and 13 others v/SAN MARINO.Application no 26536/95 decision of 
15 January 1998 on the admissibility of the 
applicationhudoc.echr.coe.int/.../pdf?...BOFFA%20AND%2013%20OTHERS%20v.
%20SAN%20MARINO.pdf, and ConsiliulEuropei, Decisions and reports, 92 B, 

March 1998, p. 27 
35https://books.google.ro/books?id=ckQWDu8rgTYC&pg=PA27&lpg=PA27&dq=Ca
rlo+BOFFA+and+13+others+v/SAN+MARINO&source=bl&ots=v8SpzAyhuB&sig=Rip
T5bw6XJHJoyVzNonSuzkLSLw&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjukMeCqezRAhUCchQ
KHZKWCvkQ6AEIIDAB#v=onepage&q=Carlo%20BOFFA%20and%2013%20others%
20v%2FSAN%20MARINO&f=false 
12Idem. 
13Idem. 
14Idem. 
15Idem. 
16 MATTER v. SLOVAKIA, application no. 31534/96, 
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["31534/96"],"itemid":["001-58266"]} 
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case, that theexceptions introduce some matters concerning among others: 
measures “necessary in a democratic society in the interests of national 

security, public safety […]for the protection of health” 17 . So the Court 
established that the measure was necessary based on the interpretation of 

the European laws and recommendations in the area18.  
 These are the main point addressed by the Court in this matter. The 
fact of great importance is that the Court leaves states the decision to 

consider if a measure is necessary in matters of public health, and that 
citizens must comply with national rules. This set a standard in 
approaching the anti-vaxxer movement, which nowadays constitutes a real 

problem for states.  
In 2003 ECHR was requested to rule on another related vaccination 

case, namely Solomakhin vs. Ukraine19. The applicant was inoculated with a 
diphtheria vaccine even if he protested against it. The applicant invokes 
article 8 of the European Convention on Human Rights. The Court applied 

the same procedure in analyzing the complaint. So even if the applicant 
considers it was a breach of article 8, done through a medical procedure 

that he says lead to several chronic diseases, the court considers that the 
vaccination was correctly done under national rules20.  

 

Discussions 
 
In the EU vaccination rates are decreasing, with some countries 

dealing better than others in addressing the problem. In Romania for 
example the compulsory vaccination rates are dropping21. The state seems 

to be struggling to keep the population protected from vaccine-preventable 
diseases because it cannot find a balance between the individual right to opt 
out and the general interest of the society. 

ECHR is clear in interpreting the convention on this matter: “the 
exercise of an individual’s rights must always be checked by the broader 
public interest” so the state must find the way of “balancing the rights of the 
individual and the interests of the State”22.  

This is what other states are doing. In the US the same problem of 
dropping vaccination rates is pressing authorities to find a solution to 

                                                           
17 European Convention of Human Rights, article 8, paragraph 2, 
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf 
18Carlo Boffa and 13 others v/San Marino 
19Solomakhin vs. Ukraine, Application no. 24429/03, Judgement of 24/09/2012, 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109565#{"itemid":["001-109565"]} 
20Idem 
21 WHO vaccine-preventablediseases: monitoring system. 2016 global summary. 
Coveragetimeseries for Romania (ROU). 1980-2017, 
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/coverages?c=ROU 
22 Ursula Kilkelly, The rightto respect for private andfamilylife, A 
guidetotheimplementation of Article 8 of the European Convention on HumanRights, 
p. 31, 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?d
ocumentId=090000168007ff47 
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protect public health23. From a legal perspective the issue was settled in 
1905, in the case Jacobson v Massachusetts. In this case the Supreme 
Court had to judge on the matter of power of state government to protect 

public health and the Constitutional protection of individual liberty24. In in 
this case the Court considered that restraining individual rights was correct 
if it comes to problems of public health25.  

In France the same decision was adopted in a matter that was later 
referred to the Supreme Court of Justice, by a couple that refused the 

compulsory vaccination for their children26. In UK the High Court decided 
that the immunization for MMR is compulsory in 2013 in a case where the 
parents refused vaccination for their two daughters27. In Turkey in 2015 the 

Supreme Court decided that: “vaccination is inthe best interests of the child” 
according to Child Right International Network28. 

The examples can go on and on and all point out that the legal system 
gave the green light in matters of vaccination to public authorities to take all 
the measures to protect the greater good. The state paternalistic approach in 

this matter should solve the problems29.  
 

Conclusions 
 
From a juridical viewpoint the European Court of Human Rights gave 

green light to states to develop the policies in matters of public health. 
However the number of parents opting not to vaccinate their children 
against preventable diseases is rising. The ball is in the public health 

institutions court. Historically speaking the legal aspect around this issue 
were lined up a long time ago, but still the national policies face scrutiny, 

and difficulty in implementation. This point more towards the presence of 
weaker governments in face of public pressure. The situation is getting 
worst when this pressure is based merely on individual interpretations of 

certain aspects, on which the individuals may have limited information.  
 

                                                           
23Calandrillo SP, „Vanishingvaccinations: why are somanyAmericansopting out of 
vaccinatingtheirchildren?”, UnivMich J Law Reform, no. 37(2), 2004, pp. 353-440. 
24 Wendy K. Mariner, George J. Annas, and Leonard H. Glantz, „Jacobson v 
Massachusetts: It‟sNotYourGreat-Great-Grandfather‟s Public Health Law”, Am J 
Public Health, no. 95(4), 2005, pp. 581–590. 
25Ibidem 
26 Kim Willsher, „Frenchcouplewhorefusedvaccinations for 
theirchildrengotohighestcourt”, The Guardian, 9 oct. 2014, 
https://www.theguardian.com/society/2014/oct/09/french-couple-refused-
vaccinations-for-children-face-judge 
27 BBC, HighCourtorderstwosisters must receive MMR vaccine, 11 oct. 2013, 
http://www.bbc.com/news/health-24493422 
28Child Right International Network, Parental consenttovaccination of the minor. 
Republic of Turkey Supreme Court – 2nd Civil Chamber, 
https://www.crin.org/en/library/legal-database/parental-consent-vaccination-
minor 
29Kai-Lit Phua, op. cit. 
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REGULI ŞI MINORITĂŢI 
 

Lucian Săcălean, Gall Boglarka 
 

Abstract 
 

 Ethnic minorities issue remains a complicated one in Europe, despite the good 
intentions manifested through international agreements. Finding a common 
denominator was proved hard to get, because of the differences and because of the 
interests of the national actors were not getting to a point. Here we would need to 
talk about legiferating about protecting the minorities. 
 Only recognising them it's not enough, should the political opinion be similar in 
all the different european countries? Today we don't agree about this issue, but 
Europe can't survive only by finding the balance between the interests of the 
majorities and the respect of the minorities. 
 

Keywords: Ethnic minorities; international agreements; majorities; legal 
rights; political representation. 

 
 Căderea cortinei de fier a produs multiple schimbări în societăţile 

excomuniste. Promisiunea unui viitor prosper şi sigur a avut un impact 
major asupra unor cetăţeni prea puţin deprinşi cu jocul politic democratic, 

potenţiale victime ale manipulărilor unor clase politice dornice de a-şi păstra 
influenţa, de a-şi a maximiza accesul la reurse respectiv, de a conserva în 
propriul interes sursa de putere. Presiunile statelor occidentale au favorizat, 

de cele mai multe ori, reforme politice şi sociale necesare. Din păcate 
societăţile receptoare nu au fost întotdeauna pregătite pentru aceste 
reforme, iar occidentul european a folosit, nu de puţine ori, dubla măsură.  

 Naţiunile central-europene au fost sceptice în privinţa implementării 
unui sistem generos de protecţie a drepturilor minorităţilor etnico-

lingvistice, în special în conferirea a ceea ce putem denumi, “drepturi 
politice speciale”, în fapt reglementări care să asigure accesul 
reprezentanţilor minorităţilor la viaţa politică pe plan naţional. Sigur nici 

exemplele oferite de statele occidentale nu erau tocmai generoase din acest 
punct de vedere, nu de puţine ori, cerinţele în privinţa participării 
minorităţilor la viaţa politică pentru viitorii membrii ai Uniunii Europene, 

oferind condiţii superioare prin comparaţie.  
 Sigur etnicitatea presupune valenţe complexe, cu atât mai mult cu cât 

nicio unitate culturală nu se suprapune nici uneia dintre marile unităţi 
fizico-geografice. În privinţa repartizării, germanii pot fi întâlniţi în alte 21 de 
state din Europa, francezii în alte 17, italienii în alte 14, polonezii în alte 13, 

englezii în alte 11, românii în alte 10 iar spaniolii în alte 8.1 Cu ponderi mai 
mici sunt prezente alte numeroase minorităţi, iar în privinţa numărului de 

minorităţi remarcăm Olanda şi România cu câte 17 grupuri etnice distincte, 
Suedia 16, Polonia şi Jugoslavia câte 15, Austria 14, Monaco cu 12 grupuri 
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 Master‟s Student, “Petru Maior” University, Tîrgu Mureş, Romania 
 
1 Adrian Baltă Lungă, Câteva aspecte privind structura etnică a Europei, pp.147-
152, https://fsu.valahia.ro/images/avutgs/1/2000/2000010117.pdf. 
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etnice distincte. Există însă şi diferenţe în privinţa minorităţilor din spaţiul 
european, după cum remarca politologul maghiar Csaba G. Kiss2, care crede 

că se impune disticţia între minorităţile etnice din vestul Europei, respectiv 
cele din centrul şi estul continentului. Modul diferit de a înţelege statalitatea 

a generat comportamente diferite, construirea "statului naţional unitar" 
ducând la o politică discriminatorie faţă de minorităţi, realitate de 
necontestat atât pentru statul maghiar din perioada dualismului, cât şi 

pentru statele succesoare.3 
 Prezenţa minorităţilor în viaţa politică este şi o consecinţă a legislaţiei 
electorale, pe lângă cutumele culturale care pot încuraja sau descuraja 

participarea politică asumată a grupurilor minoritare. Stabilirea unui 
anumit prag electoral are consecinţă directă asupra prezenţei sau absenţei 

unei minorităţi în forurile legislative, la fel ca şi aplicarea unor măsuri 
menite să faciliteze acest lucru (acordarea unui loc în legislativul naţional 
pentru orice grup etnic recunoscut a cărui pondere în totalul populaţiei nu 

permite reprezentarea prin atingerea pragului electoral – vezi şi cazul 
României, inclusiv cu trecerea la pragul alternativ; ori modelul mandatelor 

rezervate regiunilor locuite de minoritari – vezi cazul mandatelor rezervate 
pentru Groenlanda, Insulele Feroe sau Insula Åland). Polonia, Germania şi 
Serbia practică neaplicarea pragului electoral în cazul organizaţiilor 

minorităţilor, dar trebuie spus în mod realist că măsura este cel puţin 
insuficientă, dat fiind şi mărimea relativ mică a unor grupuri minoritare4. În 
cazul Italiei există un prag alternativ care trebuie atins de către minorităţi 

pentru a fi reprezentate, în timp ce Turcia nu a dorit nici măcar din 
perspectivă teoretică facilitarea prezenţei minorităţilor în legislativ, pragul 

fiind de 10%5.  
 Putem da ca exemplu şi acele ţări unde participarea politică a 
minorităţilor este realizată prin candidaturi individuale pe listele partidelor 

cu un grad mai mic sau mai mare de consacrare, partidele percepând 
candidaţii proveniţi din rândul minorităţilor ca şi soluţii bune în zonele cu o 
concentraţie a minorităţii mai ridicată dar fără a avea capacitatea de a 

câştiga multe voturi în altă parte (UK, sau cazul Turciei unde existenţa 
partidelor etnice este interzisă iar singura modalitate de a avea reprezentanţi 

în forul legislativ este candidatura în cadrul unui partid politic cu 
reprezentare naţională); votanţii etnici nefiind însă motivaţi de o agendă 
exclusiv rasială, motivaţiile şi atitudinile politice fiind de multe ori similare 

cu ale majorităţii6. Există însă şi situaţii în care o minoritate etnică este 

                                                           
2 Csaba G.Kiss, Europa Centrală. Naţiuni, Minorităţi, Peste Szalon-Kriterion, 1993, 
pp.178-179. 
3 Ibidem. 
4 Attila Gidó,István Horváth, Judit Pál, 140 de ani de legislaţie minoritară în Europa 
Centrală şi de Est, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 
Kriterion, Cluj-Napoca, 2010, pp. 340-343. 
5 Ibidem. 
6  Karen Bird, The Political Representation of Women and Ethnic Minorities in 
Established Democracies: A Framework for Comparative Research, McMaster 
University Hamilton, ON, Canada, AMID Working Paper Series, pp. 19-20. 
http://www.agoraparl.org/sites/default/files/the%20political%20representation%
20of%20women%20and%20ethnic%20minorities.pdf 
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reprezentată în legislativ atât cu o pondere importantă cât şi având ca sursa 
de provenienţă nu o formaţiune politică ci chiar mai multe, aşa cum a fost 

cazul minorităţii albanezilor din Macedonia sau, cazul fericit, în care 
determinările constituţionale asigură o reprezentare proporţională (Bosnia-

Herţegovina – grupurile sârbe, croate şi musulmane)7.  
 Evenimentele din Jugoslavia, dar şi cele din fosta URSS demonstrează 
necesitatea creării unei baze instituţionale democrate, îndeosebi într-un stat 

polietnic, reprezentarea parlamentară a minorităţilor având capacitatea de a 
reduce posibilitatea producerii unui conflict. Sistemele electorale reperezintă 
aşadar mecanismul prin care reprezentarea politică a minorităţilor poate fi 

realizată atât la nivel local, cât şi la nivel central. În cazul Albaniei şi 
Ungariei nu sunt aplicate politici speciale pentru minorităţi, alături de 

Croaţiea şi Macedonia, având un sistem electoral fiind mixt, reprezentaterea 
proporţională cu prag electoral este întâlnită în Bulgaria, Slovacia, Slovenia, 
Republica Cehă, Muntenegru, Polonia, Serbia şi România. În privinţa unui 

sistem compensator România, Croaţia, Muntenegru, Slovenia oferă locuri 
pentru minorităţi în legislativul naţional ( România oferă un loc pentru 

fiecare minoritate naţională care nu reuşeşte să depăşească pragul electoral, 
în cazul Sloveniei de sistem beneficiază doar maghiarii şi italienii, Croaţia 
oferă 3 mandate rezervate pentru sârbi, câte unul pentru italieni şi 

maghiari, unul comun pentru cehi şi slovaci, unul pentru celelalte 
minorităţi foste iugoslave)8. 

Aşa cum observăm, cel puţin în planul reprezentării politice nu 

putem vorbi despre un standard coerent la nivelul statelor membre sau 
candidate la UE. În privinţa politicilor lingvistice, educaţionale, privind 

cetăţenia, din perspectiva protecţiei minorităţilor naţionale prin tratate, 
putem vorbi mai degrabă despre un sistem bazat pe două abordări - de tip 
"soft-law" amintind aici spre exemplu Documentul Reuniunii de la 

Copenhaga al Conferinţei asupra Dimensiunii Umane a C.S.C.E.; respectiv 
„hard law” (documente juridic obligatorii) - Convenţia-cadru pentru protecţia 
minorităţilor naţionale a Consiliului Europei sau Carta europeană a limbilor 

regionale şi minoritare, care fac parte din această ultimă categorie. Aşa cum 
s-a mai spus, „diferenţa dintre cele două tipuri de documente nu trebuie 

exagerată, de vreme ce obligaţia angajamentelor nu este pusă serios la 
îndoială (...) Un angajament nu trebuie să fie juridic obligatoriu ca să fie o 
obligaţie; distincţia dintre obligaţiile juridice şi cele nonjuridice rezultă din 

consecinţele legale asociative obligativităţii, nu din caracterul obligatoriu ca 
atare. Violarea înţelegerilor politice, dar nu juridice este la fel de 

inacceptabilă ca oricare violare a normelor dreptului internaţional. În 
această privinţă nu există nicio diferenţă între regulile politic obligatorii şi 

                                                           
7 Ciprian-Calin Alionescu, Parliamentary Representation of Minorities in Romania, 
Southeast European Politics, Vol. V, No. 1 June 2004 pp. 60-75. 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.623.8814&rep=rep1&ty
pe=pdf 
8 Monica Căluşer, Regimul drepturilor minorităţilor în Europa Centrală şi de Est, po. 
40-41, în Levente Salat, Politici de integrare a minorităţilor naţionale din România, 
Cluj-Napoca, Fundaţia CRDE, 2008  
http://www.edrc.ro/docs/docs/politici/031-166.pdf 
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cele juridic obligatorii” 9 . O serie de documente abordează protecţia 
drepturilor minorităţilor, amintim aici câteva dintre acestea: Actul Final de 

la Helsinki (1975)”, „Documentul de la Viena (1989)”, „Documentul de la 
Copenhaga (1990)”, „Carta de la Paris (1990)”, „Declaraţia asupra 

drepturilor persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi etnice, 
religioase şi lingvistice (1992)”, „Carta europeană a limbilor regionale sau 
minoritare (1992)”, „Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor 

naţionale” (1 februarie 1995, Strasbourg), „Convenţia europeană asupra 
naţionalităţii” (6 noiembrie 1977), „Recomandarea nr. 1134 asupra 
drepturilor persoanelor aparţinînd minorităţilor” (1990), „Recomandarea 

1201 relativă la un Protocol adiţional la Convenţia europeană a drepturilor 
omului” (1993), „Recomandarea 1735” (2006)10 samd. 

În capitolul IV alin.30 al Documentului Reuniunii de la Copenhaga al 
Conferinţei asupra Dimensiunii Umane a C.S.C.E.11 (România a acceptat 
Documentul Final) se subliniază recunoaşterea, de către statele 

participante, a faptului că problemele privind minorităţile naţionale nu pot fi 
rezolvate, de o manieră satisfăcătoare, decât într-un cadru politic 

democratic, bazat pe existenţa unui stat de drept, cu un sistem judiciar 
independent şi eficace, cadru care garantează respectarea deplină a 
drepturilor omului şi libertăţilor sale fundamentale, egalitatea în drepturi şi 

condiţii egale pentru toţi cetăţenii, libera exprimare a tuturor intereselor şi 
aspiraţiilor lor legitime. Persoanele aparţinând minorităţilor naţionale au 
dreptul să exercite pe deplin şi efectiv drepturile şi libertăţile fundamentale 

ale omului, fără nicio discriminare şi în deplină egalitate în faţa legii 
(alin.31).  

De asemenea, statele participante recunosc importanţa deosebită pe 
care o reprezintă întărirea cooperării constructive între ele, în ceea ce 
priveşte problema legată de minorităţile naţionale, care are ca scop 

încurajarea înţelegerii şi încrederii reciproce, stabilirea relaţiilor amicale şi 
de bună vecinătate, pacea, securitatea şi justiţia internaţională. Fiecare stat 
se obligă să instaureze un climat favorabil înţelegerii şi respectului reciproc, 

cooperării şi solidarităţii între toţi cetăţenii rezidenţi pe teritoriul său, fără 
distincţie de origine etnică sau naţională sau de credinţă religioasă, 

încurajând soluţionarea problemelor prin dialog bazat pe principiile statului 
de drept (alin.36)12. 

Carta de la Paris pentru o Nouă Europă 13  reafirmă, în capitolul 

intitulat „Drepturile omului, democraţia şi statul de drept”, că identitatea 

                                                           
9 Arie Bloed, Monitoring the CSCE Human Dimension: in Search of its Efectiveness, 
în Arie Bloed et al. (eds.), Monitoring Human Rights in Europe, Kluwer, Haga, 
1993, p.51 
10 Adrian Ivan, Integrarea minorităţilor naţionale şi etnice din Europa Centrală în UE: 
logici şi condiţionări, ALTERA, 29, Anul XII, 2006, p.59 
11 adoptat de reprezentanţii statelor participante la procesul C.S.C.E., la 29 iunie 
1990 
12 Documentul Reuniunii de la Copenhaga al Conferinţei asupra Dimensiunii Umane 
a C.S.C.E., în România şi minorităţile. Colecţie de documente, Ed. Pro Europa, 1997, 
p.74 
13 Semnată de şefii de stat sau de Guvern al celor 34 de state din Europa, S.U.A. şi 
Canada, la 21 noiembrie 1990 
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etnică, culturală, lingvistică şi religioasă a minorităţilor naţionale va fi 
protejată, persoanele aparţinând acestor minorităţi având dreptul de a 

exprima liber, prezerva şi dezvolta această identitate, fără nicio discriminare, 
în condiţiile unei depline egalităţi în faţa legii. În capitolul intitulat 

„Orientări pentru viitor. Dimensiunea umană”, statele semnatare îşi exprimă 
hotărârea de a lupta împotriva tuturor formelor de ură rasială sau etnică, de 
antisemitism, xenofobie şi discriminare faţă de orice persoană, precum şi de 

persecuţie pentru motive religioase sau ideologice14. 
Recomandarea nr.1134 cu privire la drepturile minorităţilor, 

adoptată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, la 1 octombrie 

1990, în capitolul intitulat „Observaţii generale privitoare la minorităţi”, 
recunoaşte, drept un factor esenţial al păcii, dreptăţii, stabilităţii şi 

democraţiei, respectul pentru drepturile minorităţilor şi ale persoanelor 
aparţinând acestora, neexcluzând, totuşi, faptul că există anumite 
„probleme foarte serioase şi dificile în Europa” în privinţa minorităţilor 

naţionale (alin.3). 
  Prin prisma celor enunţate, au fost subliniate următoarele 

principii: minorităţile naţionale au dreptul de a fi recunoscute ca atare de 
statele pe a cărui teritoriu trăiesc; ele trebuie să aibă dreptul de a-şi păstra 
şi dezvolta cultura; statele trebuie să se abţină atât de la politicile de 

asimilare forţată a minorităţilor sau de luarea de măsuri administrative care 
să afecteze compoziţia populaţiei în zonele locuite de minorităţile naţionale, 
cât şi de a constrânge aceste minorităţi să se restrângă în „ghetouri” 

geografice şi culturale; persoanele aparţinând acestor minorităţi nu pot fi 
private de dreptul de a avea, în comun cu ceilalţi membri ai grupului lor, 

propria lor viaţă culturală, de a profesa şi practica propria lor religie sau de 
a-şi folosi propria limbă15 (alin.11). 

Nu orice temă privind protecţia minorităţilor naţionale implică Înaltul 

Comisar, ci numai acelea care pot genera o tensiune capabilă să ducă la 
instabilitate în regiune, rolul său nefiind acela de a promova drepturile 
minorităţilor naţionale, ci de a participa la un sistem de „avertizare 

timpurie” asupra posibilelor conflicte identitare, cu efecte destabilizatoare 
pentru pacea şi securitatea regională, internaţională16. 

Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare este un 
document făcând parte din categoria „hard law”, a fost semnat la 5 
noiembrie 1992 de către statele membre ale Consiliului Europei17. În textul 

                                                           
14 Carta de la Paris pentru o Nouă Europă, în România şi minorităţile. Colecţie de 
documente, Pro Europa, p.77 
15 Principiu înscris şi la art.27 al Pactului internaţional cu privire la drepturile 
civile şi politice 
16 Acest lucru explică, de exemplu, faptul că Înaltul Comisar privind Minorităţile 
Naţionale a avut misiuni în România referitor la problemele minorităţii maghiare 
(legate, în special, de votarea Legii învăţământului nr.84/1995) şi nu la situaţia 
rromilor, deşi violarea unor drepturi specifice ale acestora este mai evidentă 
17 România a semnat Carta în 1995 şi a ratificat-o la 29 ianuarie 2008, intrând în 
vigoare de la 1 mai 2008 
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acesteia, expresia „limbi regionale sau minoritare”18 acoperă pe de o parte, 
limbile folosite în mod tradiţional într-o anumită zonă a unui stat de către 

cetăţenii acelui stat care constituie un grup numeric inferior restului 
populaţiei statului şi, pe de altă parte, limbile diferite de limba (limbile) 

oficială (oficiale) a (ale) acelui stat, neincluzând nici dialectele limbii 
(limbilor) oficiale a (ale) statului, nici limbile migranţilor [art.1 lit.a)]19.  

 Statele-părţi şi-au luat obligaţia de a-şi întemeia politica, legislaţia şi 

practica pe următoarele obiective şi principii: recunoaşterea limbilor 
regionale sau minoritare ca expresie a bogăţiei culturale; respectarea ariei 
geografice a fiecărei limbi regionale sau minoritare, astfel încât diviziunile 

administrative existente sau noi să nu constituie un obstacol pentru 
promovarea respectivei limbi regionale sau minoritare; necesitatea unei 

acţiuni hotărâte pentru promovarea limbilor regionale sau minoritare în 
vederea salvgardării lor;, .... , promovarea unor forme corespunzătoare de 
schimburi transnaţionale pentru limbile regionale sau minoritare folosite 

într-o formă identică sau apropiată în două sau mai multe state (art.7 
alin.1).20 

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat, la 1 
februarie 1993, Recomandarea nr. 1201, solicitând Comitetului de Miniştri 
să adopte un Protocol adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor 

Omului privind drepturile minorităţilor naţionale. Prin aceasta, Consiliul 
Europei ar fi controlat direct, prin Curtea proprie, respectarea de către state 
a prevederilor instrumentului său. Comitetul de Miniştri a optat totuşi, în 

toamna anului 1993, pentru o convenţie-cadru şi nu pentru un protocol 
adiţional.21 

La data de 2 februarie 1993, Adunarea Parlamentară a Consiliului 
Europei a adoptat Recomandarea nr.1203 referitoare la rromii din Europa.  

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a jucat încă de la început 

un rol foarte important în spaţiul Europei, sub aspectul reglementării 
drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv cele particulare ale 
minorităţilor naţionale. Au existat situaţii în care statele au fost condamnate 

pentru ingerinţele aduse drepturilor minorităţilor şi ipoteze, în care, din 
contră, CEDO a arătat că statele au procedat într-un mod legal şi 

proporţional cu scopurile urmărite. 
Respectarea drepturilor minorităţilor constituie o a doua componentă 

fundamentală a Pactului de Stabilitate. Stabilitatea frontierelor trebuie 

asigurată în conexiune cu statutul minorităţilor din moment ce încălcarea 
drepturilor lor riscă să provoace complicaţii internaţionale. Reprezentanţii 

minorităţii maghiare din România şi Slovacia au cerut să participe la 
procesul de negocieri în cadrul Pactului alături de reprezentanţii ţărilor lor 

                                                           
18 de exemplu, în România, limba maghiară este o limbă regională în regiunea din 
estul Transilvaniei, în care populaţia maghiară este numeric superioară celei de 
origine română, şi limbă minoritară în restul Transilvaniei. 
19  vezi şi Legea Nr. 282 din 24 octombrie 2007, disponibil 
http://www.legex.ro/Legea-282-2007-82618.aspx 
20 Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare, în România şi minorităţile. 
Colecţie de documente, Ed. Pro Europa, 1997, p.94 
21 Recomandarea 1201, în România şi minorităţile. Colecţie de documente, p.114 
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(solicitare susţinută de Guvernul de la Budapesta), dar care a fost 
refuzată22.  

Strategia Pactului de a impune rezolvarea situaţiei frontierelor şi a 
minorităţilor naţionale a dus la evoluţii pozitive, ca de exemplu semnarea 

Tratatului dintre Ungaria şi Slovacia, la 21 martie 1995, cu prevederi 
referitoare la situaţia minorităţilor naţionale din cele două state.23 

Convenţia-cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale a fost 

adoptată de către Comitetul de Miniştri în 1994 şi deschisă spre semnare 
statelor membre la 1 februarie 1995. În raport cu dispoziţiile Convenţiei 
Europene a Drepturilor Omului se face un pas înainte, nu numai prin 

detalierea principiului nediscriminării, ci şi prin asumarea implicită a 
acţiunii afirmative, de vreme ce egalitatea tuturor persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale trebuie să fie una de fapt, prin participarea „egală la 
viaţa economică, socială şi culturală şi nu doar o egalitate a 
oportunităţilor”24. 

Critici ample la adresa Convenţiei-cadru au venit chiar de la 
militanţii pentru drepturile minorităţilor naţionale. „Întregul text conţine 

clauze condiţionale în favoarea statelor membre şi în defavoarea 
minorităţilor naţionale. Un exemplu, devenit deja clasic (...) este art.11 
parag.3, care într-un singur enunţ tratând o chestiune relativ 

necontroversată precum denumirea străzilor conţine nu mai puţin de şapte 
clauze condiţionale: În ariile locuite în mod tradiţional de un număr 
substanţial de persoane aparţinând unei minorităţi naţionale, părţile vor 
depune eforturi, în cadrul sistemului lor legal, inclusiv atunci când este cazul, 
în cadrul acordurilor încheiate cu alte state, şi ţinând seama de condiţiile lor 
specifice, pentru expunerea denumirilor locale tradiţionale, a denumirilor 
străzilor şi a altor indicaţii topografice destinate publicului, deopotrivă în 
limba minoritară, acolo unde există o cerere suficientă pentru astfel de 
indicaţii”25.  

Formulările de genul anterior art.11 parag.3 din Convenţia-cadru 

sunt expresia naturii acestuia de a fi un document de principii menit să se 
aplice într-o foarte mare varietate de contexte, fiind vorba despre o varietate 
a situaţiilor interne precum şi a diferenţelor de la o ţară la alta. 

Recomandarea nr.1353 din anul 1998 a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei privind accesul minorităţilor la educaţie şcolară, 

                                                           
22 Chiar dacă minorităţile nu au fost acceptate drept partenere ale statelor, aşa 
cum au solicitat, totuşi Pactul asigura luarea în considerare a poziţiei minorităţilor 

la negocierile bilaterale, având în vedere faptul că realizarea unor înţelegeri pe tema 
frontierelor este condiţionată de statutul minorităţilor. 
23 Gabriel Andreescu, Valentin Stan, Renate Weber, Pactul de stabilitate în Europa: 
interesele României, Studii Internaţionale, Ed. Centrul de Studii Internaţionale, 
1994 
24  Geoff Gilbert, The Council of Europe and Minority Rights, în Human Rights 
Quarterly, vol.18, 1996, nr.1, p.160 
25 Stefan Troebst, The Council of Europe’s Framework Convention for the Protection 
of National Minorities Revised, paper given at the 30th National Convention of the 
American Association for the Advancement of Slavic Studies, Panel 5-28: Europe 
and the Protection of National Minorities, Boca Raton, Florida, 24-27 septembrie 
1998 
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directiva Consiliului Europei 2000/43/CE din 29 iunie 2000 cu privire la 
implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de 

originea rasială sau etnică 26 , Protocolului nr.12 la Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Recomandarea 

nr.1773 din anul 2006 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 
privind utilizarea limbilor minorităţilor în emisiunile de televiziune, 
Rezoluţia nr.1563 din anul 2007 a Adunării Parlamentare a Consiliului 

Europei privind combaterea antisemitismului în Europa, Recomandarea 
CM/Rec(2008) a Comitetului Miniştrilor către Statele membre cu privire la 
politicile pentru rromi, sunt alte câteva exemple care susţin construcţia 

legislativă a protecţiei drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor 
etnice, urmare şi a unui nou mod de a privi rolul statului în sistemul 

internaţional, respectiv faptul că apărarea drepturilor fundamentale ale 
omului să cadă în sarcina comunităţii internaţionale, aşa explicându-se şi 
demersurile întreprinse de organismele europene şi euroatlantice pentru 

rezolvarea crizelor religioase şi interetnice din fosta Iugoslavie27.  
Ameninţarea pe care minoritatea o resimte la adresa securităţii sale, 

a supravieţuirii şi identităţii sale este sursă de tensiune, care capătă valori 
exprimate sociale, economice şi politice, iar sursele de tensiune sînt 
favorizate de numărul grupului minoritar, de identificarea minorităţii cu 

teritoriul pe care ea este regrupată, valoarea simbolică pe care statul în 
cauză îl acordă spaţiului locuit de minoritate28. 

Deşi există exemple de bună practică care pot fi localizate în diferite 

regiuni ale continetului european, nu putem vorbi în acest moment despre 
un acquis comunitar în privinţa protecţiei drepturilor minorităţilor 

naţionale. Interesele pe termen mediu ale unor mari actori europeni probabil 
că va complica un astfel de demers. Pe de altă parte există şi percepţia, de 
multe ori corectă, în privinţa impunerii unor standarde pentru naţiunile mai 

nou intrate în organismul european şi acceptarea altor standarde pentru 
statele membre cu vechime. Nici în cazul actorilor statali care au aderat mai 
recent la Uniunea Europeană, nu există o viziune comună, cu atât mai 

puţin propuneri comune în privinţa unei legislaţii cuprinzătoare. este 
suficient să analizăm cazul Ungariei care a încercat în repetate rânduri să 

impună un statut al maghiarilor de peste graniţă (sursă de tensiune cu 
statele vecine)29 , dar care din perspectiva legislaţiei interne conferă mai 
puţine oportunităţi minorităţilor comparativ cu state vecine precum 

România.  
În final crearea şi implementarea unui sistem comun tuturor 

actorilor europeni în materie de drepturi ale minorităţilor rămâne doar un 
posibil obiectiv pe termen lung, a cărui realizare va fie extrem de dificilă. 

                                                           
26 vezi şi ERRC, Recunoaşterea şi combaterea discriminării rasiale, Disponibil:  
http://www.errc.org/article/recunoa%C5%9Fterea-%C5%9Fi-combaterea-
discrimin%C4%83rii-rasiale/2447 
27 Adrian Ivan, Integrarea minorităţilor naţionale şi etnice din Europa Centrală în 
UE: logici şi condiţionări, p.57 
28 Ibidem, p.58 
29 Peter Vermeersch, EU Enlargement and Minority Rights Policies in Central Europe: 
Explaining Policies Shifts in the Czech Republic, Hungary and Poland, în Journal on 
Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, 1/2003, p.12.  
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Printre cele mai importante obiective ale unui astfel de demers ar trebui să 
se numere posibilitatea exprimării politice la orice nivel pentru minorităţile 

etnice, în acest mod existând o minimă garanţie în privinţa recunoaşterii şi 
protejării minorităţilor etnice. 
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REVIEWS· 

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ  
 
Livia Magina, Instituţia judelui sătesc în Principatul Transilvaniei, Cluj-

Napoca, Editura Mega, 2014, 310 p. 
 

În peisajul istoriografic al Transilvaniei, pasibil de necesare completări 

de pagini încă nescrise, lucrarea cercetătoarei Livia Magina se conturează ca 
o incursiune ambiţioasă şi inovativă în spaţiul rural transilvănean medieval 
şi premodern, un spaţiu vital evoluţiei societăţii vremii, dar atât de văduvit 

din perspectiva reflectării documentare şi istoriografice. Avându-şi originea 
în teza de doctorat susţinută în cadrul Institutului de Istorie George Bariţiu 

din Cluj-Napoca al Academiei Române, volumul este prefaţat de reputatul 
istoric Martyn Rady, profesor la School of Slavonic and East European 

Studies din cadrul University College din Londra, specialist în istoria 
central-europeană, cu cercetări asupra istoriei sociale, a instituţiilor şi a 
sistemului juridic central-european. Potrivit mărturiei cunoscutului 

specialist, contribuţia istoriografică a Liviei Magina este apreciată ca o 
cercetare aprofundată pe surse, care pune în lumină nu doar maniera de 
funcţionare a justiţiei şi administraţiei din satele transilvănene, ci şi a 

societăţii rurale din Transilvania în ansamblul ei.  
Însăşi autoarea îşi defineşte lucrarea în Consideraţiile introductive ca o 

istorie instituţională situată la interferenţa cu cea socială şi rurală, pe care o 
circumscrie temporal veacurilor XVI-XVIII şi o dedică instituţiei judelui 
sătesc. Motivaţia unei asemenea abordări tematice a fost determinată, în 

viziunea autoarei, de lipsa în istoriografia românească a unor cercetări de 
amploare asupra acestor aspecte de istorie socială şi instituţională. În mod 

declarativ, cercetătoarea optează pentru un discurs apropiat de istoriografia 
franceză, raliat la perioada lungă a unui spaţiu vast, cu locuire atât de 
diversă. În ceea ce priveşte metoda de cercetare, Livia Magina a considerat, 

după parcurgerea surselor de arhivă, că introducerea în seriale a tuturor 
informaţiilor, pe tipuri şi nivele de abordare, este cea mai funcţională 
modalitate de a răspunde la întrebările privitoare la instituţia judelui sătesc, 

pe care o încadrează schemei instituţionale a Principatului Transilvaniei şi 
lumii rurale ca teren în care judele sătesc şi-a desfăşurat atribuţiile.  

Meritul deosebit ale cercetării de faţă se datorează faptului că aceasta 
s-a fundamentat pe o paletă largă de surse documentare inedite şi edite, 
depistate în cadrul arhivelor româneşti şi maghiare, precum şi în colecţiile 

de documente corespunzătoare veacurilor XVI-XVIII. Imaginea de ansamblu 
a eşafodajului informaţional care a stat la baza volumului de faţă este dată 

de primul capitol al lucrării, destinat Izvoarelor şi istoriografiei tematicii 
abordate. În mod inerent, raportarea la sursele arhivistice a atras după sine 
constatarea că toată informaţia acumulată a trebuit decantată astfel încât 

să fie pusă în valoare calitativ, nu cantitativ. Frustrarea cercetătoarei este 
aceea că, dată fiind poziţia judelui sătesc în ierarhia birocratică şi 

administrativă a vremii şi a rolului său minimal în acţiunile generale ale 
Principatului şi comitatelor, valoarea actelor care îi semnalează prezenţa 
este inegală şi, adeseori, lipsită de substanţă. Cu toate acestea, sau tocmai 
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în pofida acestor provocări, autoarea a investigat o paltetă largă de surse 
inedite, provenite din fondul de diplome medievale din Colecţia 
antemohaciană şi din Cărţile Regale aflate în Arhivele Naţionale ale Ungariei, 

din fondurile instituţiilor ecleziastice (în special ale locurilor de adeverire), 
ale oraşelor, din fondurile familiale sau de natură economică (cele mai 

numeroase date asupra stării materiale a judelui sătesc fiind furnizate de 
urbariile, conscripţiile fiscale şi listele de socoteli ale domeniilor nobiliare, 
ecleziastice şi fiscale). Lor li s-au adăugat numeroasele corpusuri de 

documente, de la decretele regale la legislaţia secolelor XVII-XVIII. În ceea ce 
priveşte istoriografia problemei, autoarea a optat pentru prezentarea 
acesteia în funcţie de sfera de provenienţă, abordând cu predilecţie studiile 

de istoria dreptului, a sociologiei, precum şi de istorie socială şi economică. 
Un loc aparte este rezervat operei istoricului David Prodan, pe care o 

consideră reprezentativă pentru subiectul abordat. 
Capitolul al doilea al volumului este dedicat Reperelor politico-

instituţionale în secolele XVI-XVIII în teritoriul transilvănean, o incursiune în 

istoria politică şi instituţională a Principatului, privită de autoare ca fiind 
cheia înţelegerii aspectelor structurale ale zonei în care se încadrează lumea 

rurală şi instituţiile sale. Abordând atât contribuţii ale istoriografiei 
româneşti, cât şi ale celei maghiare, cercetătoarea surprinde faptul că 
acestea au insistat în decursul timpului cu precădere asupra motivaţiilor 

etnice în evenimenţialul politic şi social al epocii. În viziunea sa, cele trei 
secole studiate au stat sub semnul a doi factori decisivi, unul de natură 

politică (relevat de afirmarea celor trei naţiuni privilegiate) şi celălalt de 
natură confesională (exprimat prin cele patru religii recepte), care au 
influenţat decisiv opţiunile evolutive ale Principatului, de la constituirea sa 

pe baze autonome şi sub suzeranitate otomană la mijlocul veacului al XVI-
lea şi până la integrarea sa în construcţia statală imperială central-

europeană odată cu sfârşitul secolului XVII şi pe parcursul secolului al 
XVIII-lea. Evoluţia politică ce a marcat istoria Principatului transilvănean în 
cele trei secole luate în discuţie este completată de autoare cu o succintă 

analiză a structurilor administrative şi instituţionale, de la Principe şi curtea 
sa, până la comitate cu structurile lor specifice sau unităţile administrativ-
juridice cu statut de autonomii locale (scaunele şi districtele săseşti şi 

secuieşti). Opinia Liviei Magina este aceea că nu se poate observa în evoluţia 
acestora modificări de substanţă faţă de perioada medievală, cu excepţia 

unor zone, ca de exemplu Banatul, unde cucerirea militară a determinat 
subordonarea directă a provinciei autorităţii imperiale. 

O altă analiză considerată de autoare ca fiind absolut necesară mai 

bunei înţelegeri a mediului în care judele sătesc şi-a desfăşurat existenţa şi 
activitatea este cea realizată asupra Lumii rurale transilvănene în secolele 
XVI-XVIII. Caracteristici definitorii – subiect al celui de-al treilea capitol al 
lucrării. Cercetătoarea vădeşte o atitudine comprehensivă faţă de acest 
spaţiu marcat de tradiţii şi obiceiuri ale satului. Punctul său de vedere se 

focalizează asupra îmbinării dintre ritmul vieţii comunităţii rurale şi ritmul 
vieţii personale cotidiene, Livia Magina înclinând spre a-l privi pe locuitorul 

satului ca un „tip pragmatic”, care a putut da dovadă de dinamism, 
desprinzându-se astfel de ideea pasivităţii economice sau sociale. Remarcă 
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însă faptul că, timp de secole, imaginea ţăranului şi a lumii satului a fost 
reflectată doar prin intermediul elitelor, de-abia din veacul al XVIII-lea 

apărând primele exprimări scrise emanate din mediul rural. De asemenea, 
autoarea manifestă o atitudine integratoare a evoluţiilor economice agrare 

transilvănene în mai largul spaţiu european pentru a găsi punctele comune, 
dar şi diferenţele care au dat specificitate spaţiului rural din interiorul 
arcului carpatic. Deosebit de utile sunt consideraţiile pe marginea statutului 

juridic al ţărănimii transilvănene, definite prin raportarea la evoluţia 
ansamblului legislativ care a reglementat drepturile şi obligaţiile acesteia. 

Sunt analizate astfel istoricul legislaţiei referitoare la raporturile dintre 
stăpâni şi supuşi, categoriile ţărăneşti şi ponderea lor în mediul social rural, 
obligaţiile ţărăneşti, dar şi puţinele drepturi ale acestei clase sociale, precum 

starea materială a supuşilor, întreaga argumentaţie fiind punctată cu 
exemple extrase din bogatul fond de surse documentare consultat.  

Capitolul al patrulea al lucrării, Judele sătesc – originea şi terminologia 
insituţiei, îşi propune să readucă în discuţie problematica rădăcinilor 
instituţiei şi a terminologiei specifice uzitate în acea epocă, extrase din 

informaţiile furnizate de sursele documentare. O primă constatare relevă 
faptul că judele sătesc, indiferent de denumirea sub care este identificat, 

este prezent la nivelul satelor pe întreg continentul european. Paradoxul este 
acela că, în pofida faptului că această instituţie locală s-a situat la temelia 
piramidei instituţionale statale, ea rămâne una din cele mai puţin studiate 

în ansamblul instituţional al Evului Mediu. Autoarea realizează în primul 
rând un excurs în istoricul originii şi vechimii instituţiei judelui sătesc, 
analizând exemplele comunităţilor rurale din Anglia, Franţa, Italia, spaţiul 

german şi cel sud-est european, dar şi din teritoriile româneşti 
extracarpatice. Concluzia este aceea că există un decalaj important de 

câteva secole în atestarea documentară a instituţiei săteşti între Occidentul 
Europei şi spaţiul central şi sud-est european. La nivelul regatului maghiar 
se observă apariţia instituţiei judelui sătesc încă de la întemeierea statului, 

cu evoluţii specifice epocilor arpadiană şi angevină, ultima dintre acestea 
fiind considerată de autoare mult mai clară în delimitarea cadrelor 

structurale ale lumii rurale prin inovaţiile instituţionale şi explozia de 
documente. O atenţie specială este acordată instituţiei cneziale româneşti şi 
evoluţiei acesteia pe parcursul vremii, de la cnezii cu stăpâniri recunoscute 

care s-au integrat în timp nobilimii regatului, la cei decăzuţi la nivelurile 
sociale inferioare ale societăţii. În ceea ce priveşte terminologia specifică 
acestei instituţii, ea este identificată de autoare în funcţie de două 

coordonate: mediul etnic şi cel social, care se pretează cel mai bine 
caracterului multietnic al regatului maghiar, dar şi al Principatului 

Transilvaniei. Astfel, sunt identificaţi termenii de judex sau villicus de 
origine latină, utilizaţi în mod frecvent independent de coloratura etnică a 
comunităţii, precum şi cei de cnez (regăsit cu precădere în mediul 

românesc), biró, falusi biró (prezent mai ales în comunităţile maghiare) sau 
Honn/Hann, Richter, gereb (folosiţi în mediul german). O observaţie 

interesantă formulată în finalul capitolului se leagă de modalităţile de 
adresare ale autorităţilor centrale faţă de cele locale rurale; din întreg 

ansamblul documentelor studiate, autoarea remarcă faptul că în toate 
scrisorile cu caracter oficial au existat formule de respect obligatorii, care 
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denotă seriozitatea cu care era privită instituţia sătească, în pofida 
diferenţelor clare de adresare faţă de nobili (egregius, nobilis, fidelis) sau de 
conducătorii satelor (circumspectus, honestus, providus, ignobilis). 

O consistenţă deosebită are capitolul al V-lea dedicat Profilului 
instituţiei rurale, gândit de autoare ca o conectare la prezent, nu prin prisma 

comparaţiei, ci ca o „paralelă psihică” folosită în ajutorul cercetării. În 
consecinţă, cercetătoarea Livia Magina şi-a structurat materialul în funcţie 

de trei principii majore care, în accepţiunea contemporană, stau la baza 
unei instituţii: structura organizatorică, competenţe şi obligaţii. Au fost 
analizate astfel elementele definitorii ale profilului juzilor, juraţilor, 

bătrânilor şi notarilor satelor. 
În primul rând, discursul s-a oprit asupra modalităţilor de alegere în 

funcţie a juzilor săteşti, o primă observaţie fiind aceea că din informaţiile de 
până la această dată nu reiese cu claritate faptul dacă aceasta a fost o 
putere instituţională validată printr-un contract oficial încheiat între stăpân 

şi comunitate sau între comunitate şi persoana respectivă. Se observă cu 
vădită frustrare că şi în cazurile în care este menţionată documentar 

depunerea unui jurământ, pur şi simplu nu se poate deduce dacă acesta a 
fost prestat faţă de comunitate sau faţă de stăpân. Pornind de la vechea 
legislaţie arpadiană, care statua faptul că fiecare comunitate trebuia să aibă 

un jude, autoarea extrapolează informaţia deducând, pe bună dreptate, că 
dacă această formulă se aplica tuturor instituţiilor aflate în subordonare 
ierarhică, atunci ar fi trebuit să existe şi în cadrul satului o persoană cu o 

asemenea autoritate. Ca regulă generală, care s-a perpetuat până în veacul 
al XVIII-lea, s-a constatat că judele şi juraţii satului au fost aleşi anual de 

către comunitate, în majoritatea cazurilor de sărbătoarea Sfântului Mihail 
deşi, în anumite comunităţi, alegerea a fost făcută în preajma Crăciunului. 
Se pare că adesea au intrat în dispută 2-3 persoane dintre care era aleasă 

persoana cea mai vrednică. Cercetarea istoricului nu se dovedeşte a fi însă 
liniară şi suficientă, căci prin studierea a numeroase documente şi 
protocoale au putut fi extrase o seamă întregă de particularităţi zonale, pe 

comitate, scaune săseşti şi secuieşti sau în comunităţile rurale româneşti. 
De asemenea, s-a observat că parcurgerea diferitelor etape istorice a adus 

cu sine modificări mai mult sau mai puţin semnificative căci, dacă 
dominaţia otomană instaurată în anumite zone în veacul al XVII-lea nu a 
atras după sine schimbări majore din partea unei administraţii otomane 

extrem de pragmatică în buna încasare a veniturilor fiscale, nu acelaşi lucru 
se poate spune despre instaurarea regimului habsburgic care a impus noi 

reglementări în raporturile dintre stăpâni şi supuşi. În egală măsură, s-au 
luat în discuţie şi modalităţile de destituire a juzilor, posibile fie în cazul în 
care aceştia nu s-au achitat onorabil de funcţia lor, fie în situaţia vacantării 

prin moarte în timpul mandatului. 
Alte aspecte interesante care au fost analizate au surprins date legate 

de vârsta judelui (în general plasată între 30 şi 60 de ani), de pregătirea 

intelectuală (cu nuanţe specifice date de mediul confesional, etnic sau de 
proximitatea urbană), de uzanţa sigiliului (mai ales odată cu veacurile XVII-

XVIII), de numărul juzilor (caz în care au fost identificate situaţii diferite 
date de dimensiunile unităţilor rurale, de numărul de stăpâni sau de 
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diferenţele sociale dintre locuitori), de starea materială de judelui sau de 
vestimentaţia acestuia. Toate aceste părţi componente ale identităţii sociale 

şi comunitare a fruntaşilor săteşti sunt ilustrate de un consistent material 
de arhivă care surprinde atât punctele comune, cât şi particularităţile unei 

instituţii asupra căreia s-au realizat până acum prea puţine studii aplicate 
şi aprofundate. 

De o egală importanţă în economia cercetării de faţă este şi cel de-al 

şaselea capitol – Prerogativele judelui sătesc, o incursiune în universul 
„oamenilor care nu au făcut istoria, ci au trăit-o”, după cum plastic se 

exprimă cercetătoarea. O primă observaţie este aceea că, spre deosebire de 
alte instituţii ale Principatului, care au avut în general atribuţii clare, 
restrânse la un singur domeniu, prezenţa judelui sătesc s-a făcut simţită 

atât în viaţa economică, cât şi în cea juridică sau moral-religioasă a 
comunităţii sale. Pe baza acestei constatări autoarea analizează în primul 

rând prerogativele juridice ale vilicilor, privite ca principală componentă a 
ansamblului de atribuţii ale fruntaşului sătesc. Se remarcă faptul că, din 
această perspectivă, sfera de activitate a judelui nu a fost foarte întinsă, dar 

destul de diversă, lui revenindu-i obligaţia de a menţine siguranţa, ordinea 
şi apărarea intereselor comunităţii. De asemenea, s-a constatat că prin 
natura atribuţiilor sale, prin poziţionarea sa pe palierul de jos al societăţii 

medievale, judele a răspuns în faţa structurilor ierarhiei administrative 
superioare, formate din juzi nobiliari, vicecomiţi, juzi ai stăpânilor sau juzi 

circulatori. Interesantă este constatarea potrivit căreia limitele puterii 
judecătoreşti ale scaunului de judecată sătesc pot fi deduse din valoarea 
pedepselor, acestea variind de la 1 florin până la 3-4 florini (în cazuri 

excepţionale), cu precizarea că reguli generale nu pot fi stabilite, de vreme ce 
informaţia documentară furnizează o serie întreagă de excepţii în funcţie de 

diferitele zone şi comunităţi ale Principatului. Cercetătoarea ia astfel în 
discuţie problemele legate de apărarea avutului sătesc, de prinderea 
răufăcătorilor, de judecarea cauzelor ivite între rude, de găsirea animalelor 

pierdute precum şi de participarea juzilor la hotărniciri şi puneri în 
stăpânire. O întreagă paletă de atribuţii din care se degajă în mod implicit şi 
explicit nevoia ca aceşti reprezentanţi ai comunităţilor rurale să fie în primul 

rând buni cunoscători ai nevoilor şi problemelor lumii mărunte şi umile a 
satului transilvănean.  

Pe de-altă parte, cercetătoarea Livia Magina reliefează faptul că prin 
prerogativele economice ale judelui sătesc acesta s-a manifestat ca un liant 
între comunitate, stăpân şi stat, trebuind să se conformeze atât doleanţelor 

stăpânilor, cât şi legislaţiei centrale. Prin analogii cu situaţia din comitatele 
Ungariei, precum şi cu legislaţia transilvăneană, autoarea identifică în 

cadrul acestor prerogative adunarea dărilor, a censului, a quinquagesimei, 
scoaterea oamenilor la muncă sau căratul părţii cuvenite din roadele 
pământului la curtea celui în drept. Se subliniază în mod convingător că 

fiind bun cunoscător a comunităţii, judele sătesc a fost cel care ţinea 
evidenţa locuitorilor şi capacitatea lor de plată. 

Foarte interesante sunt şi abordările problematicilor ce ţin de 

prerogativele de natură militară ale juzilor săteşti, precum şi de cele de 
natură moral-religioasă. Sursele documentare consultate de autoare 

dezvăluie astfel natura obligaţiilor militare ca parte a relaţiilor stăpâni-
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supuşi, în conformitate cu care aceştia din urmă au fost obligaţi să se ridice 
la oaste, să plătească darea pentru oaste, să dea subsidii, să presteze 
muncă la cetăţi sau să păzească hotarele, cu precizarea că după anul 1514 

nobilimea şi-a impus doleanţa ca ţărănimii să îi fie interzisă purtarea 
armelor. Pe de altă parte, cercetătoarea reuşeşte să extragă din substanţa 

surselor de arhivă elemente ale modului în care vilicii au vegheat la bunele 
moravuri ale locuitorilor, fiind, alături de clerul rural, pilonii structurii 
moral-religioase a comunităţilor în fruntea cărora s-au aflat. 

În ansamblul său, lucrarea cercetătoarei Livia Magina se constituie 
ca un model de cercetare şi valorificare a surselor inedite şi edite de arhivă 
asupra unei tematici care se lasă destul de greu surprinsă dat fiind vorba 

despre un palier social aflat mult mai puţin în atenţia consemnărilor scrise 
ale vremii. Edificiul lucrării este construit cu atenţie pentru a se evita 

alunecările în afara subiectului formulat în titlu, demonstraţia este strânsă, 
afirmaţiile cântărite cu grijă şi întotdeauna argumentate. Se evidenţiază 
astfel un peisaj complex al evoluţiei fruntaşilor comunităţior rurale care fac 

tranziţia dinspre medieval spre modernitate în condiţiile complicate impuse 
de cadrele statale integratoare, ale căror planuri s-au modificat continuu pe 

parcursul secolelor cercetate. A rezultat astfel un demers istoric ce are 
menirea de a fi printre primele care antamează o asemenea problematică, 
neglijată în mod regretabil până în prezent. Scrisul este elegant iar 

argumentaţia solidă şi logic condusă, ceea ce face din această carte o lectură 
interesantă şi, totodată, binevenită. 
 

Ligia Boldea 
 

 
Valeriu Alexandru Moraru, Istoria comunităţilor sefarde din România de la 

începuturi şi până azi, Cluj-Napoca, Presa Universitara Clujeana, 2014, pp. 

308  
 
 Fizionomia particularizată a evreilor de diferite comunităţi a fost multă 

vreme ignorată la noi, de fiecare dată istoria evreilor fiind reţinută mai 

degrabă prin izbânzile lor, sau prin suferinţele lor atroce.  

 Ca urmare, o istorie a comunităţii evreilor segarzi, precum lucrarea 

Istoria comunităţilor sefarde din România de la începuturi şi până azi, 

reprezintă o contribuţie cu dublă semnificaţie, pe de o parte ştiinţifică, prin 

informaţiile aduse la cunoaşterea istoriei evreilor din România, iar pe de altă 

parte, morală, reparatorie faţă de un subiect aproape prohibit, marginalizat 

în istoriografia română. Alteritatea naţională, religioasă şi de orice fel, dar 

mai ales a evreilor, are dreptul să fie studiată atât din perspectiva ei, ca 
minoritate, în folosul cunoaşterii, cât şi a majorităţii. Cu atât mai mult cu cât 

istoriografia comunistă a privit cu neîncredere problematica evreiască, 
obişnuită să o încadreze problematicii generale, atotcuprinzătoare a 

fenomenelor sociale, politice şi naţionale.  

 În prima parte a lucrării, în descrierea subiectului propus spre 

cercertare, Valeriu Alexandru Moraru ne relevă, astfel, principalele aspecte 
care ţin de documentarea şi metodologia cercetării istoriei sefarzilor, de 
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numărul redus de cercetări capabile să detalieze particularităţile care au 

caracterizat istoria evreilor, a celor sefarzi în cazul de faţă.  

 Pentru descrierea identităţii lor, în prima parte a lucrării Valeriu 

Alexandru Moraru propune o scurtă istorie a naşterii şi evoluţiei comunităţii 

sefarde, ca rezultat al „tragediei spaniole”, poate prima mare dramă din 
istoria evreilor, mai târziu eclipsată de Holocaust.  
 În mod paradoxal, evreii au cunoscut o adevărată epocă de aur în 
Spania, iniţial sub arabi, când au apărut cele mai multe capitole ale gândirii 

iudaice. Apoi, declinul lor, sub arabi, continuat după o perioadă mai liniştită 

de spaniolii creştini. Autorul surprinde, astfel, principalele trăsături ale vieţii 

evreilor spanioli, ajunşi în faţa dilemei de a părăsi Spania sau de a se 

converti la creştinism. Un gest care, de fapt, a deschis calea unei noi drame, 

a evreilor convertiţi, a noilor creştini, ţinta Inchiziţiei.  

 La 31 martie 1492, regii catolici au dat decretul de expulzare a 
evreilor. 150 000 de evrei s-au exilat după ce şi-au lichidat bunurile la un 

preţ de nimic. Un mare număr s-a dus în Portugalia, unde aveau să 

cunoască nu peste mult timp o a doua tragedie. Expulzare şi convertire, 

definitivând „purificarea” de evrei a Peninsulei Iberice. Aşa au apărut 

maranii. 
Cei mai mulţi s-au refugiat în Imperiul otoman, Turcia dovedindu-se 

mai tolerantă decâr Occidentul creştin, în secolele XV-XVI fiind pentru evrei 

o supapă de salvare, aşa cum în secolul al XX-lea aveau să fie SUA în faţa 

antisemitismului european.  
A fost începutul unui declin economic şi intelectual al Peninsulei 

Iberice, aşa cum plecarea evreilor în SUA şi Holocaustul au prefigurat un 

declin al Europei în faţa SUA. Evreii din Spania, vorbitori ai limbii ladine, şi 

drama lor au creat comunitatea sefarzilor, stabiliţi în Imperiul otoman. 

Turcia a reprezentat principala rută şi pentru evreii sefarzi din România, 

istoria lor fiind ilustrată prin comunităţile de la Timişoara, Lugoj, Alba Iulia, 

Craiova şi Bucureşti.  

Înainte de aceasta, autorul descrie pe larg momentul „istoriei 
otomane” a sefarzilor, trăsăturile principale ale comunităţii, rolul rabinului şi 

importanţa sinagogii în viaţa spirituală a lor. În aceeaşi notă, a descrierii 

comunităţii sefarde din Imperiul otoman, Valeriu Alexandru Moraru prezintă 

şi comunitatea sefardă din Amsterdam, Hamburg sau alte locuri. 

Prezenţa otomană în Europa de Sud-Est a facilitat migrarea 

comunităţilor sefarde spre nordul Peninsulei Balcanice. În 1636, izvoarele 

istorice consemnează prezenţa sefarzilor în Banat. Trecerea Banatului la 

austrieci a încurajat dezvoltarea comunităţii sefarzilor, Casa de Austria 

identificând rolul economic al acestora în primul rând prin plata taxei de 
toleranţă, care în 1728 se ridica, la Timişoara, la 700 fl. La Timişoara, ca de 

altfel în toate oraşele, comunitatea sefardă a convieţuit cu comunitatea 

evreilor aşchenazi; cele două comunităţi distincte multă vreme, treptat s-au 

contopit, în detrimentul evreilor sefarzi. 
La 1986, la Timişoara, a murit ultimul evreu-spaniol, fiind 

înmormântat în limba ladină. 
Astfel, avem o istorie a comunităţii din Banat: sinagogi (erau două, 

una aşchenadă, una sefardă), rabini, de multe ori personalităţi din domeniul 
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culturii, viaţa religioasă în cadrul unor societăţi, Societatea cabalistică 

„Chaberim”, societatea „Talmud Tora”, sau asociaţii caritabile, „Maskil el 

Dol”, învăţământul, în care evreii au excelat, prin preluarea tradiţiei pentru 

educaţia în comunitate îmbinată cu oferta educaţională promovată de 

Curtea de la Viena. În 1851, la Timişoara erau două şcoli evreieşti, în Cetate 

şi în Fabric. Indiscutabil, evreii se impun ca populaţia cea mai instruită. O 

situaţie care a rămas valabilă şi după 1918, când la Timişoara a luat naştere 

un Liceu Evreiesc. O mare parte din evrei, aşa cum ne arată autorul, au 

urmat şcoli tehnice, comerciale sau reale în limbile română, maghiară sau 

germană. 
Rolul evreilor sefarzi în cultura oraşelor bănăţene, în presă, în 

domeniul tiparului, al culturii în general şi în aspectele interetnice şi 

religioase întregesc istoria comunităţii sefarde din Timişoara şi Lugoj. 

În acelaşi registru tematic este reconstituită de Valeriu Alexandru 

Moraru istoria comunităţii din Alba Iulia, desigur cu particularităţile ei, 

trăind într-un oraş din Marele Principat al Transilvaniei. La 1653, Aprobatae 

Constitutiones prevedea limitarea dreptului de şedere în oraş a evreilor doar 

în Alba Iulia. În 1780, un proiect de lege al Mariei Teresa limita 
concentrarea israeliţilor din Transilvania la Alba Iulia. Decretul de toleranţă 

dat de Iosif al II-lea va nuanţa limitarea. 

Istoria comunităţii sefarde, când separată şi autonomă faţă de cea 

aşchenadă, când împreună, este adusă până în zilele noastre.  

Valeriu Alexandru Moraru surprinde în incursiunea sa în istoria 
comunităţii sefarde, şi a evreilor în general, aspectele esenţiale care au 

definit comunitatea acestora în Europa Centrală. Liberalizarea societăţii a 

oferit evreilor posibilitatea ascensiunii sociale, prin acumularea de avere şi 

participarea la efortul de modernizare economică. Foarte pricepuţi prin 

tradiţie în ale comerţului şi meşteşugurilor, profitând şi de relativa imobilitate 

a aristocraţiei tradiţionale, evreii au ocupat un loc de prim rang în industrie 

şi comerţ.  

De asemenea, sunt analizate aspectele generate de antisemitism sau 
cele politice de asimilare, prin onomastică şi limbă, care au dus la naşterea 

mişcării sioniste, o cale de răspuns la agresiunile naţionaliste, evreii găsind 

în mişcarea sionistă un mod de autoexcludere şi apoi pentru crearea unui 

stat propriu. Sunt apreciabile eforturile autorului de a descrie viaţa 

spirituală a comunităţilor de evrei sefarzi, aspectele particulare, care 

diferenţiau, participarea lor la viaţa culturală a comunităţii evreieşti şi a 

culturii româneşti în general, după 1918. 

La acest capitol, al vieţii culturale, în alţi parametri s-a înscris viaţa 

comunităţii sefarde din Craiova (şi Turnu Severin) şi din Bucureşti.  

La Craiova, sefarzii sunt consemnaţi în secolul al XVII-lea sub numele 

de franci. Treptat devin o categorie înstărită, integrată în realităţile 

economice şi culturale ale zonei, ale Olteniei.  

Cu toate că România se numără printre foarte puţinele ţări care nu 

acordau evreilor cetăţenie, legăturile afective dintre evrei şi comunitatea 

majoritară de români sunt de multe ori puse în evidenţă prin gesturi de 
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ataşament faţă de noua lor patrie, dovadă participarea evreilor la Războiul de 

independenţă sau la Primul război mondial.  

Pe baza grilei tematice aplicată în cazul analizării comunităţilor din 

Banat şi Alba Iulia, autorul tezei a radiografiat istoria comunităţii de sefarzi 

din Bucureşti: istoricul comunităţii, care începe în secolul al XVI-lea cu evrei 

medici, negustori, relaţiile domnitorilor români cu evreii sefarzi, domnitorii 

intervenind de multe ori pentru a tempera antisemitismul popular, gregar, 
aspectele restrictive la adresa evreilor (să construiască sinagogi doar din 
lemn – prima jumătate a secolului al XIX-lea), relaţiile dintre comunităţile 

evreieşti, mişcarea de emancipare a evreilor, supralicitată în istoriografia 

evreiască, românii din păcate purtând în multe lucrări stigmatul de a avea 
ţara cea mai antisemită din Europa (Hannah Arendt) etc. Şi totuşi, evreii au 

participat la momentele importante din viaţa naţională aromânilor, au fost o 

prezenţă activă în viaţa parlamentară a României interbelice. Din păcate, a 

existat şi un naţionalism roânesc radical, care a generat „chestiunea 

evreiască”. Emanciparea postbelică a evreilor a dat o soluţie legală mult 

dezbătutei probleme evreieşti. Însă, mulţi naţionalişti apreciau că 

emanciparea impusă este ea însăşi o problemă, considerând nelegitime 

drepturile civile şi politice primite de evrei. Caracterul central al 

antisemitismului, ca element al naţionalismului la români în perioada 

interbelică, a fost legat de problema „economiei evreului”, de gradul de 
urbanizare al evreilor, de nivelul superior de şcolarizare şi cultură al 

acestora.  
Valeriu Alexandru Moraru pune astfel în evidenţă viaţa spirituală şi 

culturală a evreilor, parte integrantă a culturii româneşti moderne. Capitolul 

Personalităţi culturale din rândul evreilor sefarzi este deosebit de relevant în 

acest sens: Leon Alcalay, membrii familiei Cajal, Eliza Campus, membrii 
familiei Cohen, Solomon Marcus ş.a.  

O notă specială pentru efortul autorului de evaluare demografică a 
comunităţii evreieşti, greu de realizat, datorită surselor neconcludente în 

privinţa naţionalităţii şi a onomasticii, care a suportat germanizarea, 

maghiarizarea, românizarea etc a numelui. În final, am reţinut că în 1971, 

potrivit lingvistului Marius Sala, în România mai trăiau doar 15 evrei 

sefarzi. 
Prin lucrarea Istoria comunităţilor sefarde din România de la începuturi 

şi până azi a domnului Valeriu Alexandru Moraru avem prima cercetare de 

anvergură asupra comunităţilor de evrei sefarzi din România.  

Lucrarea se remarcă prin: 
- Nota originală a lucrării, ca enunţ, cercetare şi discurs istoriografic; 

- Bogata informaţie documentară introdusă în circuitul istoriografic; 

- Modul echidistant, echilibrat al discursului, al analizelor; 
- Maniera de a pune în evidenţă particularităţile spirituale ale 

comunităţii de evrei sefarzi; 

- Relevarea rolului economic şi cultural al evreilor sefarzi în spaţiul 

de cultură şi civilizaţiei al României de astăzi; 

- Complexitatea reconstituirii şi coerenţa analizelor; 
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- Valoarea biografiilor celor mai importante personalităţi din 

comunitatea evreilor sefarzi, capabile să pună în evidenţă rolul 

comunităţilor de evrei sefarzi în istoria modernă a României; 

- Bibliografia, bogată, compartimentată pe secţiuni: arhive, lucrări de 

referinţă, surse primare, jurnale, periodice, articole etc. 

Sigur, cercetetarea, aplicată la nivelul a doar patru comunităţi, va 

trebui extinsă pentru o istorie integrală a istoriei comunităţii sefarde din 

România, ca şansă pentru deschiderea unui dialog istoriografic pe o 

problematică de mare actualitate în cercetarea ştiinţifică de astăzi. 

 
Cornel Sigmirean 

 

 

Narcis-Mihai Martiniuc, Veşmintele liturgice creştine în epoca bisericii vechi 
(secolele I-VI p. Chr.), Tîrgu-Lăpuş, Editura Galaxia Gutenberg, 2016, 417 p., 
din care 276 p. text, restul ilustraţii. 

 
Lucrarea, ce poartă semnătura lui Narcis-Mihai Martiniuc, editată în 

condiţii grafice foarte bune de Editura Galaxia Gutenberg, reprezintă teza sa 
de doctorat, susţinută în anul 2013, la Facultatea de Istorie şi Filosofie din 
Cluj-Napoca, sub coordonarea domnului prof.univ.dr. Nicolae Gudea, căruia 

autorul i-a rezervat un Cuvânt înainte (p.7-8). Cartea, ce respectă rigorile 
conceptuale şi metodologice ale unui asemenea text, se detaşează prin 

originalitatea şi dificultatea cercetării. Originalitate – fiindcă în istoriografia 
română problematica evoluţiei vestimentare se regăseşte mai ales în 
cercetări care nu prea au coborât cronologic mai adânc de evul mediu. 

Rămân şi astăzi tentative pline de sugestii pentru noi cercetări cele iniţiate 
de Corina Nicolescu (Istoria costumului de curte în ţările române în secolele 
XIV-XVIII, Bucureşti, Editura Şiinţifică, 1970) sau de Alexandru Alexianu 
(Mode şi veşminte din trecut. Cinci secole de istorie costumară românească, 

vol. I-II, Bucureşti, Editura Meridiane, 1971). Pe de altă parte, este evidentă 
dificultatea subiectului ales de Narcis-Mihai Martiniuc , căci pentru a afla 
răspunsul la această istorie-problemă a călătorit îndelung prin domenii 

complementare şi a armonizat lecturi din domeniul istoriei artei, liturgicii, 
istoriei ecleziastice, simbolisticii etc. Documentarea pe care a făcut-o pentru 

realizarea acestei lucrări a fost una îndelungată, atentă şi migăloasă, după 
cum o demonstrează şi substanţa părţii a doua, repertoriul de texte şi cel al 
imaginilor. Deopotrivă, acestea certifică însemnătatea mărturiilor 

documentare, ca şi a indiciilor materiale descoperite în urma săpăturilor 
arheologice ori aflate în patrimoniul muzeal. 

Cartea lui Narcis-Mihai Martiniuc proiectează noi înţelesuri asupra 
diferenţelor mentale între omul modern şi cel din primele veacuri creştine. 
Pentru noi, cei care am trăit în contururile modernităţii, îmbrăcămintea 

este, aşa cum remarcase belgianul Henri Michaux, unul din promotorii 
individualismului, „o concepţie despre sine, pe care fiecare o poartă cu sine”. 
Fiindcă, în afara situaţiilor excepţionale, când suntem obligaţi să respectăm 

un cod vestimentar, în mod uzual ne îmbrăcăm aşa cum ne place sau 
câteodată, urmând firul modei. Radical diferită a fost atitudinea oamenilor 
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în antichitatea târzie şi apoi în evul mediu, care se îmbrăcau respectând 
morala societăţii şi statutul social, nu urmând nestingheriţi, firul propriilor 

dorinţe. 
Aşadar, Narcis-Mihai Martiniuc a pornit în căutarea unei epoci în 

care vestimentaţia juca un rol social, detaliu pe care astăzi îl percepem mai 
puţin, captivi într-o altă mentalitate, a regimurilor democratice, ce au 
eliminat diferenţele sociale radicale. 

Pentru istoriografia occidentală un culoar nou de investigaţii se 
deschisese încă din anul 1967, după ce cunoscutul eseist, Roland Barthes 

publicase Sistemul modei, o carte în care sugera că veşmintele pot deveni 
subiect de cercetare pentru istorici, iar practica vestimentară un teren în 
care să se reunească, în jurul dialogului interdisciplinar, antropologi, 

sociologi, etnologi etc. Din păcate însă, subiectul, într-o astfel de abordare 
interdisciplinară, a rămas străin istoriografiei române, care era în acele 

decenii captivă în resorturile ideologice comuniste. Meritul cărţii semnate de 
Narcis-Mihai Martiniuc este că a aplicat tocmai mai vechile sugestii ale lui 
Roland Barthes, la o cercetare privind epoca apostolică şi paleocreştină, 

încercând să sesizeze cum treptat, s-a produs o diferenţiere vestimentară 
între păgâni şi creştini şi o diferenţiere vestimentară ierarhică, între diaconi, 
prezbiteri şi episcopi. De remarcat profesionalismul autorului, care urmează 

cu fidelitate firul izvoarelor, aşa cum acestea descriu un câmp semantic ce 
se mişcă între certitudine şi incertitudine, fără a forţa concluzii pripite, ce 

nu ar avea suport documentar. Ca atunci, bunăoară, când concluzionează 
vizavi de vestimentaţia lui Hristos sau de cea a apostolilor: „Ajungând în 
perioada primului secol creştin, se poate afirma că nu sunt dovezi după care 

Hristos ar fi purtat un alt tip de îmbrăcăminte decât îmbrăcămintea 
obişnuită a învăţătorilor din Galileea, iar îmbrăcămintea apostolilor a fost 

asemănătoare cu hainele purtate de populaţia evreiască a timpului” (p. 38). 
De remarcat sunt şi culoarele secundare pe care autorul le-a 

frecventat, ce derivă şi din pregătirea sa teologică, făcând loc în lucrare unor 

detalieri ce ţin de istoria ecleziastică, de climatul politic şi social al vremii, 
de statutul social şi cultural al autorilor antichităţii târzii la care a apelat. 
Prin această teză de doctorat, Narcis-Mihai Martiniuc a oferit răspunsuri la 

nişte probleme care umanizează istoria, reuşind totodată să ne stârnească 
interesul pentru o problematică ce traversează durata lungă a istoriei. Ce au 

fost la origine sutana, mantia, palliumul etc. ca şi alte piese vestimentare, 
obiecte de podoabă, accesorii vestimentare până când au devenit simbolul 
apartenenţei la lumea şi la ierarhia clericală ne oferă autorul, într-o 

neaşteptată bogăţie explicativă. 
Aşadar, această carte care aduce debutul istoriografic al domnului 

Narcis-Mihai Martiniuc este importantă fiindcă restituie mentalitatea unei 
lumi diferite de a noastră, o lumea în care rânduiala vestimentară avea în 
vedere nu doar elemente materiale şi tehnice, ci şi pe cele ideologice şi 

simbolice. De aici şi detaliile multiple înscrise de autor în această carte pe 
marginea materialului, formei, culorilor ori manierei de a purta un anume 
veşmânt. Aşadar, o carte pentru care resursele documentare au fost dificil 

de închegat, de aceea cu atât mai meritoriu este traseul investigativ şi 
analitic pe care Narcis-Mihai Martiniuc şi l-a asumat. 

Corina Teodor 


