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BUCOVINA  
ÎN ANII PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL (1914–1918) 

(I) 
 

 
Asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand și a soției sale, Sophie, a surprins pe toată 

lumea. Vestea morții a ajuns la Cernăuți noaptea, târziu. „Un steag negru, care flutura pe 
Palatul Primăriei, anunța lumii consternate catastrofa de la Sarajevo”1 – scria Ion Nistor. Au 
fost trimise telegrame de condoleanțe numeroase către împăratul Franz Joseph și Curtea de la 
Viena, de către autorități, culte religioase, societăți culturale și naționale, oameni politici, 
notabilități etc. Ziarele locale („Viața nouă”2, „Foaia poporului”, „Bukowiner Nachrichten”) 
s-au alăturat acestor manifestări scriind vaste articole despre cei asasinați, despre Austria etc. 
Autoritățile din Cernăuți au ținut o ședință de doliu. Primarul Cernăuților, Salo Weisselberger 
i-a convocat pe membrii consiliului local pentru a le aduce la cunoștința cele întâmplate la 
Sarajevo. La fel au procedat prefecții districtelor și primarii orașelor din Bucovina. După cum 
scria Teodor Bălan, au fost trimise telegrame și contelui Meran, guvernator al Bucovinei, care 
era și el un Habsburg3. În numele Țării Bucovinei a trimis o telegramă de condoleanță și 
mareșalul Alexandru Hurmuzaki. Consistoriul Ortodox al Bucovinei a făcut și el la fel și, la 
30 iunie 1914, a ținut o ședință de doliu, hotărând ca în ziua înmormântării familiei princiare 
„să se tragă în trei rânduri toate clopotele, iar în proxima duminică să se facă Sfânta 
Liturghie, rugăminte (rugăciune – n.n.)și panahidă pentru fericitul repaus al adormitului”4.  

Cu ocazia aniversării zilei împăratului Franz Joseph, la 18 august 1914, „Viața nouă” a 
publicat un mesaj (semnat de către deputații imperiali Dionisie cav. de Bejan, Iancu cav. de 
Cuparenco, dr. Ipolit Tarnavschi, dr. Nicu Blându, dr. Dorimendot Popovici, dr. Eusebiu 
Popovici ș.a.) care afirma că „poporul român din Bucovina, conștient de datoria sa, face 
jurământ solemn la picioarele Prea Înaltului Tron că va lupta cu cea mai mare abnegație 
pentru Patrie și Împărat! Toată suflarea românească din Bucovina așterne la treptele Prea 
Înaltului Tron sentimentele ei de nestrămutată loialitate și profund devotament și jertfă”5. 
Într-un text rămas până acum în manuscris, Maximilian Hacman prezintă situația din orașul 
Cernăuți din acele momente (25 iulie 1914): „La întoarcerea noastră fac propunerea să 
mergem în oraș pentru a afla dacă n-a sosit, eventual, deja, răspunsul din Belgrad sau chiar 
decretarea mobilizării. Ajunși în apropierea templului, ne bate la urechi melodia unui marș 
militar executat de taraful de muzică al Kaiserkioskului. Am înțeles (!) și o ediție separată a 
«Tagblattului», pe care o iau din mâna unui străin din apropierea Kaiserkioskului, ne 
comunică lapidar – cum e textul – totul: Împăratul a decretat mobilizarea parțială. Am rămas 
adânc emoționat și emoțiunea mea creștea la auzul cântecelor războinice, ale strigătelor de 
«ura» ale mulțimii [care] umpleau chioșcul și piața, deși de-a dreptul vorbit, entuziasmul 
acesta zgomotos îmi părea ceva silit, să nu zic artificial, astfel că în emoțiunea mea se 
strecura și un pic de dezgust. Ne-am întors acasă și, culcându-ne, auzeam încă tot strigătele 

                                                 
1 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, București, Humanitas, 1991, p. 355. 
2 Asasinarea arhiducelui moștenitor Francisc Ferdinand și a soției sale ducesa de Hohenberg, în „Viața nouă”, 
III, 30 iunie (st. n.) 1914, pp. 1–2. 
3 Teodor Bălan, Bucovina în războiul mondial, extras din „Codrul Cosminului”, Cernăuţi, VI, 1929, Institutul 
de Arte Grafice și Editură „Glasul Bucovinei”, 1929, p. 11. 
4 Ibidem, p. 12. 
5 18 august 1914, în „Viața nouă”, III, nr. 136, 16 august (st. n.) 1914, p. 1. 
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de «ura» ale tinerimii de stradă”6. În ziua de 26 iulie 1914, același autor scria: „Știrile din 
urmă (26 iulie 1914, n. n. – M. O.), ajunse tocmai la Cernăuți, aduc detalii din care înțeleg că 
răspunzând Sârbia în mod nesatisfăcător la ultimatumul Austriei, aceasta din urmă e silită să 
pregătească războiul inevitabil, declararea oficială de război urmând în curând. Citesc și 
despre manifestarea de simpatie «însuflețită și plină de entuziasm a mii de cetățeni» din seara 
trecută, precum și de o orațiune patriotică, numai puțin însuflețită, ce a ținut-o deputatul Benno 
Straucher aseară în Kaiserkiosk și a trebuit să râd. Vulgus vult decipi – m-am gândit eu”7. 

Austria a declarat război Serbiei8, la 28 iulie 1914, fapt care i-a neliniștit pe toți 
bucovinenii, pentru că se aflau în extremitatea estică a Imperiului Austro-Ungar și Cernăuțiul 
era doar la 30 de km de granița cu Rusia. Ordinul de mobilizare a produs consternare în 
rândul locuitorilor pentru că, din acel moment, războiul devenise o certitudine. Dar „toți se 
mângâiau că așa un război mare nu poate fi de o durată mai lungă decât cel mult două-trei 
luni”. „Pe când va cădea frunza, ne întoarcem înapoi” 9, ar fi zis împăratul Wilhelm.  

Viața normală a provinciei, ca și a tuturor europenilor ale căror țări au fost implicate în 
război, a fost înlocuită cu una plină de privațiuni și greutăți, cu numeroase pericole și limitări 
ale drepturilor din vremurile de pace. Pentru asigurarea cadrului juridic necesar stării de 
război, a fost aplicat articolul 14 din legea anului 1867, prin care, pe timpul cât parlamentul 
austriac nu se putea întruni, puteau fi emise decrete-legi cu „răspunderea întregului 
minister”10. Președintele Țării, contele Meran împreună cu întregul aparat administrativ al 
provinciei s-a mutat la Vatra Dornei și a fost supus comenzii militare. Prin decret imperial, 
comandantul militar putea da dispozițiuni, lansa ordine care trebuiau executate de cei în 
drept. Astfel, contele Rudolf Meran – guvernator al Bucovinei – „era obligat să primească și 
să execute astfel de ordine”, nemaifiind supus Ministerului de Interne, ci „vremelnicului 
comandant al armatei austriece, care opera în Bucovina”11. Comanda Jandarmeriei a fost 
mutată la Rădăuți și tot aici a funcționat și Consiliul de Război, care pronunța condamnările 
la moarte12. Au fost suspendate o serie de drepturi și libertăți. Pentru creșterea controlului 
administrației asupra populației, au fost introduse bilete de liberă trecere care erau eliberate 
de birourile militare. Trecerea graniței a fost mult îngreunată. Pașapoartele trebuiau vizate de 
către guvernatorul țării și comandantul militar. Arestarea cetățenilor se putea face imediat și 
cu respectarea unei proceduri sumare (nu mai era obligatorie existența unui ordin 
judecătoresc). Se suspenda libertatea de mișcare a cetățenilor, organele statului (jandarmii, 
poliția, funcționarii prefecturilor) puteau să exileze sau să interzică părăsirea unei localități de 
către locuitori. Termenul de înmânare a ordinului de arestare a fost prelungit, de la 24 de ore 
la opt zile. În baza acestor reglementări, statul austriac a putut înființa tabere de concentrare 
sau de internare, unde cei considerați „suspecți” erau ținuți în condiții precare, trecând de la 
un funcționar la altul, fără ca să i se comunice motivul pentru care fusese arestat13.  

În vreme de război, perchezițiile domiciliare puteau fi făcute fără ordin judecătoresc, 
secretul corespondenței nu mai era asigurat. A fost introdusă cenzura, publicațiile erau strict 
controlate de autorități și acestea prezentau în lumini favorabile situația militară și pe cea din 

                                                 
6 Maximilian Hacman, Amintiri din războiul mondial, 25 iulie – 10 octombrie 1914, mss., SJAN Iași, Fond 1 
586, p. 2. 
7 Ibidem, p. 3: „Masele vor să fie mințite”. 
8 Manifestul Majestății Sale către popoarele Austro-Ungariei, în „Viața nouă”, III, nr. 134, 2 august (st. n.) 
1914, p. 1. 
9 Constantin Ursache, Condica cronicală a Parohiei Frătăuțul Nou, în Viorel Dutceac, Cronica de la Frătăuții 
Noi, Suceava, 2011, pp. 53–54. 
10 Teodor Bălan, Suprimarea mișcărilor naționale din Bucovina pe timpul războiului mondial, 1914–1918, 
Cernăuți, Societatea Tipografică Bucovineană, 1923, p. 42. 
11 Ibidem. 
12 Ion Nistor, op. cit., 357. 
13 Teodor Bălan, op. cit, p. 43. 
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țară. Manifeste, pliante sau broșuri nu puteau fi editate decât de către autorități. Au fost 
interzise adunările publice, pe stradă nu puteau circula mai mult de două persoane și nu mai 
târziu de ora șapte seara, aglomerațiile de oameni au fost interzise, a fost sistată activitatea 
tuturor societăților culturale și politice, pe străzi patrulau soldați înarmați, care îndemnau la 
liniște și ordonau stingerea luminii.  

În urma acestor măsuri viața economică și socială din provincie a avut mult de suferit, 
încât „Bucovina semăna cu o țară aflătoare în ruină. Tristețea și jalea domneau 
pretutindeni”14. Pe lângă toate aceste măsuri, austriecii au suspendat și activitatea curților cu 
jurați, conform Decretului-lege din 25 iulie 1914, rolul acestora fiind luat de curțile marțiale, 
„ceea ce însemna o înăsprire simțitoare în judecarea crimelor”15. Datorită schimbărilor dese a 
situației de pe front, „cei ce aplicau această legislație, funcționarii, jandarmii și polițiștii se 
aflau mereu sub presiunea evacuărilor și a numărului mare al dispozițiunilor primite. Ei nu 
mai aveau nici răgazul, nici răbdarea să cugete bine asupra dispozițiunilor ce luau. Ei lângă 
fiecare casă vedeau răsărind dușmanul și în fiece cetățean vedeau un «spion»”16. Declanșarea 
războiului a permis autorităților să lovească în mișcările iredentiste din Bucovina, mai ales în 
cea a rușilor (malorușilor) și românilor, care împărtășeau aceeași religie, cea ortodoxă, cu 
ostașii din armata imperială rusă. Lupta trebuia dusă atât împotriva dușmanului extern – 
Rusia –, cât și a celui intern, cum erau considerate elementele etnice pe a căror fidelitate 
imperialii nu se bazau în Bucovina, adică erau bănuiți de rusofilie, atât rușii (malorușii) cât și 
românii17. 

Autoritățile imperiale au luat măsura întăririi pazei Bucovinei, aplicând cu asprime, 
ordinele valabile și pentru celelalte provincii. Colonelul de jandarmi Eduard Fischer18, a 
supus comenzii militare birourile polițienești din Ițcani și Noua Suliță (K. K. Grenzschutz-
kommando), care se ocupau de tranzitul persoanelor, pașapoarte, ziare, scrisori, revizuirea 
bagajelor călătorilor, articole de export și import oprite etc. Încă din anul 1913, Fischer a 
întărit pichetele de jandarmi cu elemente sigure din rândul naționalităților considerate fidele. 
În anul 1916, pe frontiera („cordunul”) cu România se aflau 71 de jandarmi de origine 
evreiască, 14 poloni, 13 ruteni și 27 de români19. De-a lungul frontierei și în interiorul 
provinciei, jandarmii trebuiau să îi supravegheze intensiv pe cei „suspecți și iloiali”, pentru a 
căror depistare se foloseau și rezidenți dispuși să raporteze autorităților. De aceea, „populația 
civilă din Bucovina, în timpul războiului mondial, a fost spionată pe cât se poate de intensiv. 
Prin sate umblau confidenții jandarmilor, vorbind intenționat cu fiecare ins pentru a 
denunța”20. Cât despre „denunțiatori” – cum erau denumiți turnătorii în epocă –, erau din 
rândul tuturor grupurilor etnice din Bucovina, cei mai mulți erau din rândurile celor care 
credeau în viitorul acestei provincii în cadrele Austro-Ungariei21. 

Pe teritoriul Bucovinei au funcționat mai multe curți marțiale, conform principiului că 
fiecare unitate militară mare putea avea o astfel de curte („K. K. Feldgericht”), compusă din 
magistrați mobilizați și un judecător-ofițer. Astfel, sunt consemnate următoarele curți 
marțiale: K. K. Feldgericht der Gruppe Oberst Fischer, până în 15 ianuarie 1915, care s-a 
mutat de la Cernăuți la Gura Humorului și apoi la Vatra Dornei; Gericht des K. K. 35 
Landsratum Infanterie Brigade Kommandos, a funcționat din 1914 și până în ianuarie 1915; 
Gericht der 43 Landwer Infanterie Truppendivision, Curtea Marțială a Brigăzii Lilienhof, în 
                                                 
14 Ibidem, p. 45. 
15 Ibidem, p. 46. 
16 Ibidem, p. 47. 
17 Ibidem, pp. 48–50.  
18 Erast Tarangul, Amintiri, mss., Fond Erast Tarangul, nr. 90, Serviciul Județean Iași al Arhivelor Naționale (de 
aici înainte SJAN Iași), pp. 19–20. 
19 Ibidem, p. 51. 
20 Ibidem, p. 55. 
21 Teodor Bălan, op.cit., p. 68 și passim. 
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anul 1914; la Cernăuți a fost K. K. Feldgericht Obersrstlieutenant Papp, înființată la 5 martie 
1915 și K. K. Feldgericht des Etappen Bezirkskommandos Radautz. Astfel de curți au 
funcționat la: Bistrița (când rușii au ocupat Bucovina), Lemberg, Stanislau, Colomeea, 
Munkacs, Oradea, Nagyvárad, Graz22 ș. a.  

Procedurile juridice erau clar determinate, în sensul că, după denunț (era suficient 
cuvântul unui jandarm, al unui primar sau orice altă notabilitate, n. n. – M. O.), locuitorul din 
Bucovina era dus la prefectura districtului, apoi transportat din loc în loc, până la curtea 
marțială care avea să îl judece. De regulă, susținerile denunțătorului trebuiau întărite de 
martori și, cum denunțatul era judecat departe de locul său de baștină, martorii trebuiau să 
urmeze același drum, fapt care le era acestora inconvenabil. În baza denunțului, judecătorul îl 
interoga pe cel acuzat ca „iloial” și făcea constatările necesare stabilirii vinovăției acestuia. 
Pe baza celor constatate, se intenta proces și se rosteau sentințele. Cum în unele cazuri 
depozițiile martorilor erau neconcludente, judecătorul îl absolvea de vină pe cel judecat. Însă, 
doar comandantul militar al curții marțiale era cel ce dispunea. Dacă sentința era de 
nevinovăție, cel judecat nu era lăsat liber ci comandantul militar dispunea trecerea acestuia în 
categoria „nesigur” („politisch unverläβlich”, „politic dubios”). Cei considerați vinovați sau 
infideli imperialilor, din Bucovina și Galiția, au fost trimiși în interiorul țării sau în lagăre23, 
precum cel de la Thalerhof, Stiria24. 

În sate situația nu era cu nimic mai bună decât în orașe. Calea ferată era păzită de 
soldați (glotași), jandarmii controlau ordinea publică, păzeau podurile și controlau trecătorii. 
Locuitorii nu puteau merge decât până în satul cel mai apropiat cu bilet de liberă trecere, 
semnat de primar și de către șeful de jandarmi. Telefonul și telegraful erau folosite doar de 
armată. În scrisori nu era voie să se scrie nimic despre război, de aceea toate scrisorile erau 
verificate de cenzură. S-a interzis folosirea unor limbi străine mai puțin cunoscute precum 
greaca, esperanto sau folosirea stenografiei. Mai târziu, „epistolele simple recomandate” erau 
deschise la poștă și cele „de bani” se puteau depune doar la prefectură, după cenzură se 
puteau sigila în prezența organelor militare cu atribuții în domeniu25. Pentru a simplifica 
munca cenzorilor, datorită numărului mare de scrisori, au fost tipărite cărți poștale, care 
costau 1 leu bucata, pe care era trecut la adresă „poșta de câmp X”. Scrisorile astfel adresate 
erau strânse la Cernăuți. Acolo, o comisie specializată trimitea scrisorile soldaților aflați pe 
diverse câmpuri de luptă. Pentru că numărul scrisorilor care soseau de pe câmpurile de luptă 
în localități era foarte mare, de ordinul sutelor, poștașul se suia pe niște bârne, în mijlocul 
mulții de femei strânse din vreme și striga numele destinatarului.  

În condițiile specifice războiului au fost înființate diverse comitete: de ajutor, agrare, de 
aprovizionare etc. Cele mai multe din acestea erau formate din intelectualii satului în frunte 
cu primarul. Cei rămași acasă erau implicați direct sau indirect pentru efectuarea lucrărilor 
agricole, susținerea activității de Cruce Roșie, sprijinirea celor infirmi, împărțirea alimentelor 
și „cenzurarea cererilor femeilor pentru ajutor de la stat”26 care erau trimise spre Prefectură 
pentru verificarea stării materiale a solicitantului.  

În Bucovina și în Galiția au fost aplicate și ordine „extraordinare”. Unul dintre acestea 
prevedea că „nu este voie la niciun caz a trage clopotele bisericești, a lumina ferestrele, a 
umbla pe stradă după 7 ore seara, a mâna vitele pe dealuri la păscătoare și a aprinde focurile 

                                                 
22 Ibidem, pp. 57–58. 
23 Ibidem, p. 59. 
24 Teodor Bălan, op. cit., p. 134–143, Rodica Iațencu, Marian Olaru, Bucovineni în Parlamentul României Mari. 
Adunarea Deputaților, sesiunea 1919–1920 (II), în „Analele Bucovinei”, Bucureşti, anul XX, nr. 1, 2013, p. 47, 
nota 3. 
25 Constantin Ursache, op.cit., p. 57. 
26 Teodor Bălan, op. cit., p. 61. 
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libere”27. Publicat în 18 septembrie 1914, acest ordin a fost cunoscut doar de populația aflată 
sub controlul trupelor austriece, adică de la Siret în jos, partea Bucovinei ocupată de ruși nu a 
putut cunoaște acest ordin. Mai târziu, în februarie 1915, comanda militară a Armatei VII 
Pflanzer-Baltin a permis tragerea clopotelor în sudul Bucovinei. Pentru că au fost 
nemulțumiți de asprimea ordinului amintit anterior, sublinia Teodor Bălan în lucrarea citată, 
comandanții Armengruppenkommando General der Infanterie von Koevess au emis, la 19 
august 1914, ordinul care le cerea subordonaților „să părăsească cât de repede obiceiurile din 
timp de pace” căci „bunătatea înrădăcinată la trupele noastre și tendința de a ierta nu este la 
locul ei și e chiar o crimă față de trupele austriece”28. Ordinul citat dispunea ca fiecare 
locuitor asupra căruia se găseau arme sau care avea arme în locuința sa să fie ucis pe loc, iar 
localitățile din care s-ar fi tras asupra trupelor austriece să fie înconjurate, incendiate și 
vinovații să fie uciși pe loc29. Colonelul Fischer, șeful jandarmilor din Bucovina, la fel ca și 
colonelul Hagauer din Galiția, făcea cunoscute populației, printr-un manifest, următoarele: 
„comandanții militari fuseseră avizați să ucidă pe loc pe fiecare individ, chiar și atunci când 
acesta va apărea numai suspect de a fi comis un act de trădare sau de a fi avut o atitudine 
dușmănoasă statului, irelevant de ce fel”30. Se aplicau articolul 321 din Codul Militar 
Austriac – care prevedea pedeapsa capitală prin spânzurare pentru „spionaj în folosul 
dușmanului” – și articolul 327, care clasifica drept „crimă contra statului” faptul de a crea un 
avantaj dușmanului și un dezavantaj „patriei”31. 

Mobilizarea a fost un prilej pentru verificarea pregătirii autorităților și a populației 
pentru război. Măsurile luate de autorități în vederea pregătirii de război au creat panică 
printre locuitori și unele dintre ele au fost ineficiente. La începutul războiului se supuneau 
ordinului de mobilizare bărbații între 20 și 42 de ani și care trebuiau să se prezinte la unitățile 
unde au efectuat serviciul militar, în termen de 24 de ore. Preotul Constantin Ureche din 
Frătăuții Noi scria în condica parohială că „oamenii îmblau pe drum de la o bucată de noapte, 
ca spre ziua de Paști”32 și cum se constituiau în grupuri de mai mulți bărbați mobilizați se 
duceau la tren. În acea noapte, trenurile circulau din oră în oră, „la serviciul miliției”33. Pentru 
că numărul celor ce doreau să folosească serviciul de călători al căilor ferate din Bucovina era 
prea mare, pe 1 august 1914 autoritățile au luat măsura de a opri călătoria cu trenul pentru 
persoanele particulare, ce a fost aplicată până la aducerea în unități a tuturor celor mobilizați. 
Ulterior și civilii au putut circula cu trenul, dar aveau prioritate transporturile militare. De 
aceea, de la Cernăuți la Rădăuți, trenul făcea câte o zi. Pentru că nu puteau intra toți 
mobilizații în Cernăuți, glotașii au fost trimiși înapoi, urmând a fi rechemați când au fost 
întrunite condițiile necesare. În acest scop, la Rădăuți, prefectul a „requisat” toate școlile și 
instituțiile publice transformându-le în cazarme și a rechiziționat toate alimentele din oraș 
pentru hrănirea celor mobilizați34.  

Armatele care se înfruntau pe Frontul de răsărit erau cele austriece și cele rusești. 
Acestea aveau importante deficiențe de organizare, dotare și planificare a operațiunilor. 
Comandanții armatei țariste mizau pe numărul mare al soldaților, dar sufereau de slaba 
înzestrare tehnică, datorită numărului redus al mitralierelor, camioanelor și aeroplanelor. 
Rușii credeau că statul care avea să arunce mai mulți soldați în luptă avea să învingă în 
război. În timpul războiului mondial, armatele austriece au dovedit o bună disciplină, dar 

                                                 
27 Ibidem. 
28 Ibidem, p. 62. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem, pp. 64-68. 
31 Ibidem. 
32 Constantin Ursache, op. cit., p. 54. 
33 Ibidem. 
34 Ibidem, p. 55. 
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comandanții militari se pricepeau mai mult la administrație decât la strategie, pentru că ei 
fuseseră crescuți în cancelarie și mai puțin pe câmpurile de luptă pentru a câștiga 
experiență35. 

La începutul războiului, comandamentul austriac de pe Frontul de Răsărit dorea să 
pornească o amplă ofensivă contra rușilor, pentru care a concentrat trei armate pe teritoriul 
cuprins între Cracovia și Lemberg. Aceste armate erau: Dankl, Auffenberg și cea condusă de 
Brudermannn. Acesta din urmă trebuia să apere Lembergul. Galiția de Răsărit a fost neglijată, 
pentru că eforturile principale trebuiau să fie concentrate pentru ofensiva din Nord. Generalul 
von Koevess avea misiunea de a apăra cu o mică armată Galiția de Răsărit, orașul Zaleszcziki 
trebuia să fie apărat de Divizia 43. Pentru apărarea Bucovinei au fost mobilizați militarii din 
Regimentele 23 și 41 de Infanterie și Regimentul 4 Dragoni, toate din Divizia 43. Pentru 
completarea efectivelor militare au fost chemați sub arme și glotașii (soldați și ofițeri care își 
satisfăcuseră serviciul militar), care erau cuprinși în cadrul Brigăzii 3536 condusă de generalul 
Münzel37. Rușii știind că Galiția era slab apărată de austrieci și-au îndreptat atacul spre 
aceasta. Ei au plasat în fața orașului Lemberg armata condusă de generalul Russki și în 
Galiția de Răsărit trebuia să opereze armata condusă de generalul Ivanov. Cum Bucovina nu 
ocupa un loc special în planurile rusești, aici trebuiau trimise trupe ale armatei conduse de 
generalul Brussilov, care se afla în pregătire în Basarabia38. 

În Bucovina, generalul Münzel își dispusese trupele astfel: de-a lungul hotarului cu 
Basarabia, între Prut și Nistru operau jandarmii conduși de Fischer (care avea 50 de jandarmi, 
600 de milițieni pedestri și 80 de călăreți). La o depărtare de 10–20 de km de graniță se afla o 
rezervă la fel de mare ca efective, în timp ce generalul Münzel se oprise în Cernăuți, 
împreună cu ofițerii de comandă ai brigăzii sale. Cei care au avut inițiativa au fost austriecii, 
care s-au străduit să-i ia prin surprindere pe ruși, la 6 august (st. n.) au trecut granița și au avut 
ciocniri cu armata rusă la Balamutca, Colincăuți, Rachitna și cu mari dificultăți au ocupat 
localitatea Noua Suliță. Rușii și-au mobilizat efectivele în localitățile basarabene Larga și 
Ocnița și, pe 20 august 1914, au alungat cu ușurință patrulele austriece pătrunse pe teritoriul 
Basarabiei. Prima luptă pe teritoriul Bucovinei s-a dat la 23 august 1914, pe teritoriul satului 
Rarancea39. 

În duminica de 10/23 august 1914, pe la orele 2 noaptea, trupele rusești au intrat în 
Bucovina prin mai multe puncte: Noua Suliță, Rarancea, Boian și Toporăuți și „s-a încins 
prima luptă mare pe front”, care a durat până noaptea târziu. La Boian glotașii au ținut piept 
rușilor până la sosirea întăririlor de la Zaleszcziki, din partea Regimentelor 41 și 23. 
Confruntarea a fost deosebită și mulți dintre glotașii bătrâni au murit în înfruntare. Sacrificiul 
lor a oprit înaintarea trupelor ruse în momentul cel mai critic și au salvat orașul Cernăuți40. 
Operațiunile militare pe Frontul de Răsărit au luat amploare, întinzându-se pe distanță de 140 
de km, între Vistula și Nistru, ca apoi să ajungă la 400 km, până la Cracovia. Lupte grele s-au 
dat timp de opt zile, având localitatea Zaleszcziki drept punct al maximei înfruntări între ruși 
și austrieci. Urmare a celor întâmplate, „guvernul” și Direcția Fondului Religionar Ortodox  
s-au mutat la Vatra Dornei, pentru a putea face mai ușor legătura cu Ardealul și Viena, iar 
Direcția Poștelor s-a mutat la Câmpulung. Rușii forțează din nou la Noua Suliță și amenință 

                                                 
35 Teodor Bălan, Bucovina în războiul mondial, extras din „Codrii Cosminului”, VI, 1929, Buletinul Institutului 
de Istorie și Limbă de la Universitatea din Cernăuți, Cernăuți, 1929, p. 17. 
36 Ion Nistor, op. cit., p. 357. 
37 Teodor Bălan, op. cit., p. 18. 
38 Ibidem, pp. 17–18. 
39 Ibidem, p. 19. 
40 Constantin Ursachi, op.cit., p. 58. 
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orașul Cernăuți. Sub presiunea unei inevitabile cuceriri a capitalei provinciei, evreii părăsesc 
Cernăuțiul așezându-se în sudul Bucovinei, pe la neamuri și cunoscuți41.  

Pe 16/29 august 1914, ca urmare a inevitabilei ocupări a Bucovinei de către ruși, 
autoritățile primesc ordin să ascundă actele, cărțile, hărțile de valoare și banii și, după 
selectarea actelor importante și a condicilor, au fost confecționate lăzi din scânduri, care au 
fost ascunse în locuri numai de jandarmi știute. Sub presiunea evenimentelor, „amploiații” au 
primit salariile pe 27 august și așteptau evacuarea, iar de pe sediile diverselor instituții au fost 
date jos firmele. 

Pe 30 august 1914 (st. n.), numeroase trupe rusești au ocupat  estul Galiției și nordul 
Bucovinei. Rușii au intrat în nordul Bucovinei prin Toporăuți, Rarancea și Noua Suliță și, la 2 
septembrie 1914, se aflau în fața orașului Cernăuți. În retragerea lor, trupele austriece au 
aruncat în aer podurile de peste Prut (cel de fier a fost dinamitat și cel de lemn a fost 
incendiat). Mulți dintre cernăuțeni au fugit de teama războiului: președintele Țării cu 
automobilul, iar pentru ceilalți a fost pus la dispoziție gratuit un tren42. Au plecat mai ales 
funcționarii și impiegații evrei, pe când cei mai mulți creștini au rămas la casele lor – nota 
Emilian Șlusanschi43. Armata austriacă s-a retras spre Storojineț, ocupând poziții până la 
Vijnița. După retragerea guvernatorului Meran, la Dorna, comanda trupelor s-a mutat la Siret. 
Așa cum scrie Ion Nistor, un simplu locotenent rus, Pigarewski, a primit capitularea orașului 
Cernăuți44. La Jucica, la comandantul trupelor ruse s-a prezentat primarul orașului, evreul 
Salo Weisselberger, Philipp Menczel, editorul ziarului „Allgemainde Zeitung”, ca interpret 
de limba rusă, și alte notabilități, alături de Gheorghe Galin, secretar al Consultului 
României. Atunci, comandantul armatei ruse a cerut să fie împlinite o serie de condiții care 
priveau, mai ales, deplasarea în siguranță a armatei prin Cernăuți. Armata rusă, condusă de 
generalul Pavlov și colonelul Ariutinov, a ocupat Cernăuțiul la 2 septembrie 1914, la orele 6 
seara45. Au fost întâmpinați de mitropolitul Vladimir de Repta și de primarul Salo 
Weisselberger46. Mitropolitul l-a rugat „să nu pustiască satele și să cruțe populația civilă”47 și 
primarul Cernăuților l-a rugat să cruțe orașul. Anunțând că orașul Cernăuți se unește cu 
Rusia, generalul Pavlov a cerut o contribuție de 600.000 de ruble, care trebuia plătită în 24 de 
ore. Au fost luați 23 de cetățeni ca ostateci, până la plata sumei solicitate48. Era un gest 
demonstrativ, prin care generalul rus dorea să arate cât de nedreaptă era măsura similară luată 
de austrieci asupra orașului Kamenețk Podolsk, scria Teodor Bălan49. Ulterior, cererile 
comandanților ruși au fost retrase. Administrația militară a orașului Cernăuți a fost condusă 
de căpitanul Kirilenko și, la 15 septembrie, a fost inaugurată administrația civilă a orașului. În 

                                                 
41 Ibidem.  
42 Constantin Ursachi, op, cit., p. 58: „Lumea, care rămăsese în Cernăuți, la auzul detunăturii (aruncarea în aer a 
podului de fier de peste Prut, n. n. – M. O.), s-a îngrozit și a fugit în aceeași noapte, plătind până la 300 de 
coroane pe o birjă până la Rădăuți”. Aceeași situație este consemnată de Emilian Șuslanschi în Articole, 
amintiri, mărturii, ediție îngrijită și notă biografică de Liviu Papuc, studiu introductiv de prof. univ. dr. Ion 
Agrigoroaiei, p. 107: „Orașul era aproape pustiu. Puțina populație, ce mai rămăsese, se afla încă sub impresia 
detunăturilor produse de distrugerea podurilor peste Prut”. 
43 Ibidem, p. 112. 
44 Ion Nistor, op. cit., p. 357, prezenta diferit scena de mai sus: comandantul trupelor ruse s-ar fi prezentat la 
primarul orașului, de față fiind și mitropolitul Vladimir de Repta. 
45 Teodor Bălan, op. cit., p. 20. 
46 Fred Stambrook, The Golden Age of the Jews of Bukovina, 1880–1914, Working Paper 03-2, October 2003, p 
14–15, arată că Salo Weisselberger a fost deportat de autoritățile țariste în Siberia. 
47 Ion Nistor, op. cit., p. 59. 
48 Arie Leon Schmelzer, The Jews in Bukowina (1914–1919) – World War and Russian Occupation, în History 
of the Jews in the Bukowina (Geschichte der Juden in der Bukowina), edited by Hugo Gold, vol. I, Tel Aviv, 
1958, p. 67.  
49 Teodor Bălan, op. cit., p. 20. 
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fruntea acesteia a fost numit Simeon Evreinov, Alexei Gerowski era adjunctul acestuia, 
cunoscut rusofil și Temistocle Bocance, intim al lui Gerowski – primar al Cernăuților50. 

Trupele austro-ungare s-au retras pe valea râului Moldova. În aceste condiții, și cu toate 
măsurile luate de către autoritățile civile și militare, au fost numeroase cazurile de trecere 
frauduloasă a frontierei și primii arestați pentru infidelitate au fost bucovinenii de religie 
ortodoxă. Pe 1 septembrie 1914, Emilian Șlușanschi era martorul unei scene ce ținea de 
absurdul războiului: „De la Mihalcea, sat situat lângă Cernăuți, a sosit un transport de 
«prizonieri». Erau câțiva bărbați, partea cea mai mare însă femei și copii, unii dintre aceștia 
din urmă chiar la piept, în total 32 de persoane, însoțiți de câțiva polițiști rurali (țărani) din 
Mihalcea, înarmați cu ciomege și coase. Acești bieți oameni erau țărani «moldoveni» din 
satul Stroiești, situat în Basarabia aproape de frontiera austriacă. Mi-au spus că veniseră înainte 
cu patru săptămâni la Noua Suliță la târg, unde au fost arestați, și de atunci sunt purtați necontenit 
din sat în sat. Erau, bieții, istoviți de atâta osteneală și foame ce duseseră”51. Printr-un manifest, 
colonelul Fischer reamintea populației, la 13 septembrie 1914, că oricine era doar bănuit de 
„trădare” sau „atitudine dușmănoasă” putea fi împușcat pe loc52.  

Armatele imperiale ruse au impus reguli specifice stării de război în teritoriile ocupate. 
De pe edificiile publice au fost date jos însemnele austriece și a fost arborat steagul imperial 
rus. În cazul insultării sau a înlăturării steagului imperial rus, primarul avea să fie judecat 
după dreptul marțial și orașul/localitatea urma să fie distrusă. Se interzicea circulația între 
orele 7 seara și 6 dimineața, contravenienții fiind pasibili de împușcare. Până la orele 7 seara, 
orașele trebuiau iluminate și toate „răsuflătorile” de pe acoperișuri sau poduri trebuiau 
astupate.Contravenienții erau amenințați cu amenzi usturătoare(de 10.000 de ruble) sau cu 
închisoarea. Negustorii trebuiau să țină deschise prăvăliile, între 6 dimineața și 6 seara și nu 
aveau voie să dosească marfa sau să o vândă la un preț mai mare. Era interzisă vânzarea 
oricăror băuturi alcoolice. Calomnierea ofițerilor, soldaților armatei ruse, răspândirea de știri 
mincinoase erau aspru pedepsite. De asemenea, aveau să fie spânzurați pe loc cei considerați 
spioni. Au fost predate toate armele de foc, săbiile, iataganele, pumnalele, precum și orice fel 
de muniții53 etc. De aceea, Slușanschi constată cu amărăciune că „Aceste dispoziții au fost în 
vigoare și sub stăpânirea austriacă în timpul războiului” și că „ne-am schimbat stăpânul, nu 
însă și felul de stăpânire”54. Din scrierile interbelice ale contemporanilor aflăm că prezența 
armatelor ruse pe teritoriul Bucovinei s-a soldat cu mari jafuri și distrugeri materiale55. 

Ca urmare a unei acțiuni a militarilor conduși de maiorul Iaskiewicz, orașul Siret a fost 
ocupat de trupele austriece aflate în subordinea lui Fischer. Cum rușii nu au acordat o prea 
mare atenție apărării teritoriului cucerit de ei, la mijlocul lui octombrie 1914, după câteva 
lupte la Tereblecea, Oprișeni și Bărlințe, austriecii au ocupat teritoriul dintre Prut și Siret și 
au reluat controlul asupra orașului Cernăuți, la 21 octombrie 1914. Guvernatorul Bucovinei a 
revenit la Cernăuți și a lansat chemarea pentru un împrumut de război56. În acest timp, mai 
multe familii din Bucovina au reușit să fugă, fapt care-l îndreptățește pe Arie Leon Schmelzer 
să scrie că: „Viena a fost umplută cu refugiați evrei din Galiția și Bucovina”57. Pentru 
sprijinirea lor au fost înființate de către autorități tabere în Boemia, Moravia, Silezia, 
Salzburg, Austria Superioară, Stiria și Carintia. Cu sprijinul unui birou înființat pentru a 
acorda asistență celor refugiați au fost puse la dispoziția acestora resursele de bază. Un 

                                                 
50 Ibidem. 
51 Emilian Slușanschi, op. cit, p. 110. 
52 T. Bălan, Suprimarea mișcărilor naționale din Bucovina pe timpul războiului mondial, 1914–1918, p. 64. 
53 Emilian Slușanschi, op. cit., p. 129. 
54 Ibidem. 
55 Romulus Deladorna, Bucovina în 1914–1915, Suceava, 1915.  
56 Teodor Bălan, Bucovina în războiul mondial, p. 22. 
57 Arie Leon Schmelzer, op. cit., p. 67. 
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important rol l-a avut Organizația Sioniștilor condusă de dr. Schwartz Hiller, ajutat de Anita 
Mueller58. Atunci au fugit din Cernăuți între 3 000 și 5 000 de evrei. Alți locuitori s-au 
refugiat la rude și în localități din Bucovina sau din Ardeal mai puțin expuse atacului trupelor 
țariste. Metodele brutale folosite de trupele țariste au fost cele care au dus la numeroase 
distrugeri de bunuri materiale și pierderi de vieți omenești în localități ca: Noua Suliță, 
Rarancea, Sadagura, Boian, Mahala, Ostrița și în Cernăuți. Au fost jefuite clădirile care 
adăposteau instituțiile locale și centrale, școlile, precum și proprietățile evreilor și sinagogile 
acestora. În Cernăuți, Sinagoga Mare și Templul au fost cruțate datorită intervenției 
mitropolitului Valdimir Repta, care a acceptat să adăpostească în reședința mitropolitană și 
63 de pergamente sacre ale evreilor, pe care le-a returnat după terminarea războiului. 

La începutul unei noi ofensive ce avea drept scop reluarea controlului asupra orașului 
Cernăuți, generalul rus Ariutinov i-a cerut lui Iaskiewicz să predea de bună voie orașul. 
Răspunsul austriecilor fiind unul negativ, la 24 noiembrie 1914, rușii trec la atac, 
bombardând dinspre Sniatyn și Hlinița. Deși au venit în ajutor noi efective militare, respectiv 
Divizia 54, comandată de generalul Lilienhof, rușii au trecut Ceremușul și au ocupat 
localitățile Vășcăuți, Carapciu, Voloca și Hlinița. Trupele austriece s-au retras spre Carpați, 
reușind să-i oprească pe ruși la Mestecăniș, lângă localitatea Iacobeni. La 27 noiembrie 1914, 
orașul Cernăuți a fost ocupat de armata rusă condusă de colonelul Sekin, înlocuit ulterior de 
generalul Laurentiev.  

A fost reinstaurată administrația condusă de Simion Evreinov, Alexei Gerowski și 
Temistocle Bocancea. Orașul Suceava a fost ocupat la 2 ianuarie 1915, la orele 13, de trupele 
ruse conduse de colonelul Bacunin59. La intrarea cazacilor în oraș, un grănicer austriac ce sta 
ascuns într-o pivniță a tras asupra soldaților cazaci, doborând pe unul dintre ei, după care a 
fugit peste graniță, la Burdujeni, în România. Orașul a fost invadat de cazacii care trăgeau 
focuri în aer și comandantul rus i-a somat pe suceveni să îl predea pe jandarmul austriac, 
până la orele 18, în caz contrar „amenința că va da foc orașului și îl va bombarda cu tunurile 
ce erau postate în comuna Șcheia”60. Orașul Câmpulung Moldovenesc a fost și el ocupat la 
începutul lui ianuarie 1915, pentru ca, la 6–7 ianuarie 1915, rușii să fie opriți din înaintarea 
lor, la Iacobeni61. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
58 Ibidem. 
59 Erast Diti Tarangul, Cronica familiilor Tarangul, Țurcan și Bendevschi, mss, p. 78, SJAN Iași, Fond nr. 89, 
Erast Tarangul. În alte surse se afirmă că ocupația rusă în Suceava a început la 3 ianuarie 1915. 
60 Ibidem. În manuscrisul indicat mai sus, Erast Trangul afirmă că, atunci, colonelul rus a renunțat la insistențele 
părintelui Mihai Sârbu, care s-a instalat primar după fuga autorităților austriece. Teodor Bălan, op. cit., p. 24, 
bazându-se pe informațiile culese din „Neues Wiener Tagblatt”, din 15 februarie 1915, afirmă că primarul 
orașului Suceava era Epaminonda Voronca și el ar fi reușit să-l înduplece pe comandantul cazacilor să nu 
recurgă la represalii. 
61 Nicolae C. Popescu, Gura Humorului trepte de istorie (1490–1918), Galați, Editura Porto Franco, 1990, p. 
116–117. 
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Zusammenfassung 
 
 

Der Verfasser des Artikels zeigt, wie die militärischen, politischen, sozialen und 
ökonomischen Erreignisse aus der Bukowina zwischen den Jahren 1914–1918 in der 
Nachkriegszeit empfangen wurden. Auf Grund veröffentlichter und unveröffentlichter 
Quellen werden die wichtigen Informationen über die militärischen Feldzüge zwischen 1914 
und 1917 und die Art und Weise, wie diese die Entwicklung der Verhältnisse zwischen der 
kaiserlichen Verwaltung und den Provinzbürgern, zwischen den letzteren und den 
Besatzungstruppen des Zarenreichs beeinflussten, hervorgehoben.  

Im vorliegenden Artikel werden die Absichten der beiden Nachbarmächte gegenüber 
der Zukunft der Bukowina dargestellt: entweder eine Angliederung der Provinz an einen 
ukrainischen (galizischen) Staat unter österreichischem Schutz, oder eine Angliederung 
derselben als Teil Grossrusslands. Gleichzeitig werden aus dem Text des Artikels die 
Umständen, unter denen die politischen und nationalen Projekte der Rumänen und der 
Ukrainer ins Leben traten, sowie die Kräfte ersichtlich, die in der Vereinigung der Bukowina 
mit dem Königreich Rumänien (infolge der Entscheidungen des Nationalausschusses vom 27. 
Oktober und der Beschlüsse des Bukowiner Generalkongresses vom 28. November 1918) mit 
inbegriffen waren. 
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MAJORITARI ȘI MINORITARI ÎN ZONA CÂMPULUNGULUI ÎN 
PERIOADA INTERBELICĂ 

 
 

Pentru a înţelege mai bine imaginea celuilalt, este necesară o definire cât mai clară a 
domeniului imagologiei și a tehnicilor de lucru pe care acesta le implică. Portretul colectiv se 
remodelează mereu. Nu se poate concepe o stagnare a portretului. S-a afirmat că „identitatea 
e materia primă a destinului nostru, substanţa din care noi ne alcătuim un portret care trebuie 
să fie mereu asemănator cu noi înşine şi, în acelaşi timp, pe potriva veacului şi a lumii în care 
ne aflăm. Şi popoarele cu destin istoric nu sunt popoarele care adorm într-o identitate gata 
făcută, ci popoarele care sunt capabile în permanenţă să-şi alcătuiască un portret şi să 
nuanţeze identitatea în funcţie de un context, fără ca prin aceasta să fie ipocrite sau 
oportuniste”1. 

Imaginea „celuilalt” reprezinta unul din numeroasele domenii ale imaginarului. Acest 
domeniu complex al imaginarului este rezultatul reflecţiilor asupra ideii că fiecare cultură, 
fiecare societate are modul său propriu de a percepe valorile, îşi conturează atât propria sa 
imagine, cât şi pe cea a „celuilalt”. Imaginea „celuilalt”, acel „Altul inventat” este, aşadar, 
unul din domeniile generoase și interesante ale imaginarului colectiv. Contactul cu „celălalt” 
generează nu numai tensiuni şi compromisuri, ci şi un alt aspect, acela al unor fenomene de 
difracţie, deviere, deformare a imaginii „celuilalt”. Asupra acestei imagini îşi pun amprenta 
nevoia de distincţie, de deosebire netă, căutarea unui model ideal sau a unui „ţap ispăşitor”2. 
Uneori reprezentările colective asupra „celuilalt” devin clişee şi sunt chiar mai tenace şi mai 
persistente decât cunoaşterea realităţii. Se poate afirma aşadar că, imaginea ca produs al 
mentalităţii şi culturii unei societăţi, constituie expresia simbolică scrisă a realităţii. De aceea, 
se consideră că, imaginea nu este o descriere obiectivă a realităţii ci, mai curând, reflexul său 
în percepţia subiectivă a celui care o descrie3. 

O primă exigenţă cerută în cazul studiilor de imagologie este utilizarea surselor 
originare. Sursele de tip intermediar pot deturna surprinderea dimensiunii imaginare a unei 
perioade anume, cu alte cuvinte, astfel de surse pot duce la surprinderea unui „alt imaginar”. 

Principala obiecţie de ordin general care poate fi adusă cercetărilor de tip imagologic se 
referă la faptul că ele au în vedere studiul unei imagini, al unei reflectări indirecte, subiective 
şi deci eronate a realităţii istorice şi sociale. 

Trebuie însă spus că istoricul nu abordează niciodată o realitate în sine, ci o anumită 
reprezentare a acesteia, o imagine proprie unei epoci sau societăţi, distorsionată de „ecranul 
subiectiv” al cercetătorului, al surselor sau, pur şi simplu, al timpului interpus4. Ideal ar fi ca 
istoricul să pornească demersul din interiorul realităţii studiate, pentru a ajunge la o imagine 
în acord cu cea pe care respectiva societate o avea despre realitatea înconjurătoare. Este vorba 
despre încercarea de a scrie istoria din perspectiva trecutului, a înseşi societăţii studiate. 

Imagologia comparată nu se bazează pe o relaţie de tip binar, între un cadru de referinţă 
şi imaginea noastră despre acel obiect, ci pe un set complex de relaţii, generat de 

                                                 
1 Alexandru Zub, Identitate şi alteritate în spaţiul cultural românesc, Iaşi, Editura Universităţii ,,Alexandru Ioan 
Cuza”, 1996, p. 413. 
2 Simona Nicoară, Toader Nicoară, Mentalităţi colective şi imaginar social. Istoria şi noile paradigme ale 
cunoaşterii, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, Mesagerul, 1996, p. 198. 
3 Alexandru Zub, op.cit., p. 115. 
4 Sorin Mitu, Aspecte metodologice ale cercetărilor de imagologie, în ,,Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, seria 
Historiae, XXXVIII, 1993, fascicolul 1-2, Cluj-Napoca, p. 91. 
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interacţiunea a cel puţin şase elemente principale: „realitatea socială” (individuală sau 
colectivă); „imaginea de sine” a respectivei realităţi sociale, sau „auto-imaginea”; „imaginea 
celuilalt” (imaginea pe care realitatea socială respectivă şi-o face despre o entitate străină); 
noul cadru referenţial (entitatea străină); „imaginea de sine” a noului cadru; „imaginea 
celuilalt”, dezvoltată de noul cadru5. Cu alte cuvinte, când stau de vorbă două persoane, să 
zicem Ion şi Gheorghe, de fapt stau de vorbă şase personaje: Ion cel real, Ion cel imaginat de 
Gheorghe, Ion cel imaginat de Ion, Gheorghe cel real, Gheorghe cel imaginat de Ion şi 
Gheorghe cel imaginat de Gheorghe. 

Imagologia studiază reprezentări sociale cum ar fi prejudecăţile6 sau imaginile etnice, 
urmărindu-le geneza, evoluţia şi modul în care s-au răsfrânt la nivel politic şi cultural. 
Veridicitatea unor atari imagini, prin raportarea la caracteristicile naţionale ale unui popor, se 
poate verifica, în măsura în care investigarea, autentic ştiinţifică a unor asemenea însuşiri, se 
dovedeşte a fi posibilă şi nealterată de prejudecăţi ideologice naţionaliste, cu toată precauţia 
reclamată de o astfel de perspectivă. 

Există trei dimensiuni ce compun universul imaginarului. Actualul succes al 
imagologiei se bazează pe un efort pluridisciplinar concretizat prin apelul la diferite domenii 
ale istoriei: istoria mentalităţilor, istoria relaţiilor internaţionale, istoria culturii şi a relaţiilor 
culturale; la cercetările de sociologie şi psihologie socială, sau de studiu al opiniei publice, 
precum şi pe contribuţiile istoriei literare comparate. 

Istoria literară comparată poate fi considerată drept disciplina cea mai apropiată de 
imagologia comparată7. Încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, se sublinia tema 
comparatistă a „aprecierilor reciproce ale naţiunilor şi popoarelor” şi, deşi în perioada 
postbelică au existat atacuri fundamentate pe ideea că, imaginea unei ţări în literatură, nu 
poate constitui obiectul ştiinţei literare, ci al ştiinţelor sociale, deoarece se deturnează atenţia 
cercetătorilor de la dimensiunea estetică, fundamentală, în favoarea unor aspecte sociologice 
exterioare, studiile de imagologie comparată literară, sprijinite în principal pe analiza de text 
şi pe cercetarea relaţiilor literare, au conturat imagini de genul „mirajelor”, al „miturilor 
naţionale” ancorate în literatura diferitelor popoare: „mitul german” în literatura franceză. 

Aportul psihologiei sociale se concretizează prin aşa-numitele „teorii de rang mare”, 
specifice sfârşitului de secol XIX. Aceste teorii îşi îndreaptă atenţia asupra grupurilor mari 
(„mulţimi”, popoare), căutând să explice cauzele determinante ale comportamentului 
acestora, existente fie în individ, fie în colectivitate8. Ele au formulat o serie de legi de 
aplicabilitate universală, privitoare la comportamentul mulţimilor (imitaţia, contagiunea 
mentală, sugestia), având însă un caracter prea general şi oferind o aproximare prea slabă a 
proceselor multiple şi nuanţate din sfera realităţii psihosociale, cu toate că ele îşi au gradul lor 
de adevăr (vezi teoria imitaţiei a lui Gabriel Tarde, sau teoria psihicului colectiv a lui Gustave 
Le Bon). În cazul folosirii acestor teorii de către istoria mentalităţilor, explicarea 
comportamentelor colective manifeste se poate face la nivelul propagării şi derulării acestor 
comportamente, fară a spune însă prea multe despre cauzele acestor manifestări. 

Zona optimă pentru colaborarea interdisciplinară este cea a teoriilor psihosociale „de 
rang mediu”, care vizează o generalizare moderată, oferind o aproximare mijlocie a realităţii 
sociale9. O astfel de teorie este cea a „categorizării sociale”, a lui H. Tajfel, teorie care afirmă 

                                                 
5 Ibidem, pp. 93-94. 
6 prejudecată = atitudine emoţională rigidă manifestată faţă de un grup uman, o opinie dogmatică şi defavorabilă 
faţă de un grup străin şi, prin extensie, faţă de membrii individuali ai acelui grup. Caracteristică este proprietatea 
de a-i îngloba pe toţi membrii grupului faţă de care se manifestă, de a-i aprecia pe fiecare conform definiţiei 
generice a grupului.( vezi Sorin Mitu, op.cit., p. 104).  
7 Sorin Mitu, op.cit., p. 96. 
8 Richard Bourhis Y., Stereotipuri, discriminare și relaţii intergrupuri, Editura Polirom, Iaşi,1997, p. 14. 
9 Sorin Mitu, op.cit., p. 103. 
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că gândirea în stereotipuri10 este proprie cogniţiei sociale în general, stereotipul fiind o 
structură cognitivă care intervine inerent în procesul comunicării sociale. Fundamental este 
faptul că diferitelor obiecte individuale percepute li se atribuie însuşirile unei anumite 
categorii, căreia îi sunt subsumate, aceasta realizându-se datorită unei judecăţi prealabile, 
unei pre- judecăţi11. Stereotipul acţionează, deci, ca un model general, cu ajutorul căruia se 
formulează predicţii cu privire la comportamentul altuia, fără a fi în posesia oricăror 
informaţii directe ce privesc respectiva persoană. 

Un alt aspect important al stereotipului este cel al „percepţiei selective”, conform 
căruia, potrivit reprezentărilor avute despre un anume grup, suntem tentaţi să subliniem în 
cazul membrilor individuali ai acelui grup doar trăsăturile ce corespund stereotipului nostru 
despre acel grup12. În cazul în care remarcăm şi indivizi cu trăsături diferite de cele 
„imaginate”, ei sunt consideraţi ,,netipici” pentru grupul respectiv. În cazul în care există deja 
o imagine defavorabilă unui grup, ea nu este întreţinută numai prin prejudecăţi tradiţionale, 
transmise cultural, ci pare a fi confirmată de realitatea faptelor. Se creează astfel explicaţia 
conform căreia „nu îi judecăm aşa pentru că avem prejudecăţi, ci pentru că asta e situaţia 
reală”. Astfel ia naştere un cerc vicios, în care prejudecata naşte statutul de inferioritate al 
unui anumit grup, iar statutul de inferioritate rezultat, oferă noi temeiuri prejudecăţii. 

O altă teorie „de rang mediu” este cea a „ţapului ispăşitor”, care afirmă că, în cazul în 
care energia psihică mobilizată-n scopul atingerii unui obiectiv este inhibată în orice fel, 
atunci se creează o stare de tensiune, denumită „instigare la agresiune”, care are ca scop 
suprimarea cauzei frustrării, şi care, în cazul în care nu poate fi defulată asupra agentului 
frustrant determină o deplasare a agresiunii spre alte ţinte care îndeplinesc rolul de „ţap 
ispăşitor”13 (apariţia antisemitismului în Germania, după primul război mondial, poate fi 
explicată ca o deplasare înspre grupul evreilor a agresivităţii provocată de frustrările 
economice rezultate în urma tratatelor de la Versailles). 

Aşadar, după cum se observă din teoriile prezentate, conceptele de bază ale psihologiei 
sociale în studiul imaginilor etnice sunt cele de stereotip, prejudecată şi discriminare14. 

În ceea ce priveşte istoria, ea prezintă următoarele domenii de interes pentru 
imagologie:  

• relatările călătorilor şi observatorilor străini asupra unei realităţi naţionale = cu o 
valoare documentară, ele sunt folosite drept element de comparaţie pentru 
realitatea istorică pe care cercetătorul o cunoaşte din alte surse. 

• cercetarea relaţiilor bilaterale = pe lângă raporturile politice, economice şi 
culturale, reprezentările reciproce ale celor două popoare vizate ocupă un 
capitol aparte. 

• istoria mentalităţilor = este interesată de prejudecăţile şi imaginile generate de 
sentimentul apartenenţei la alte tipuri de colectivitate umană, la alt grup religios. 
Au fost delimitate o sferă a alterităţii, cea a „străinului” profund diferit, precum 
şi imaginile minorităţilor socio-culturale şi religioase – „marginalii” (eretici, 
vrăjitoare, vagabonzi, leproşi). Este interesată atât de modalităţile de producere 

                                                 
10 stereotip = pe lângă explicaţia psihologiei, în sens literar, este definit ca un mesaj esenţial, ca o reducţie 
maximală a unei reprezentări, produs al unui proces prin care atributul devine esenţă, particularul devine 
general, livrând o formă minimală de informaţie pentru o comunicare cât mai amplă.(vezi Sorin Mitu, op. cit., p. 
100). 
11 Sorin Mitu, op.cit., p. 105. 
12 Ibidem, p. 106. 
13 Richard Y. Bourhis, op.cit., p. 15. 
14 discriminarea = comportament dirijat împotriva indivizilor vizaţi de prejudecată. Reprezintă o distincţie 
necuvenită, un tratament injurios al unei persoane, efectuat pe baza unei situaţii irelevante din punct de vedere 
raţional, prin care respectivul nu este tratat în conformitate cu normele instituţionalizate ale grupului respectiv. 
(vezi Sorin Mitu, op. cit., p. 104). 
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ale acestor imagini, cât şi de impactul lor social. Cea mai importantă contribuţie 
este reprezentată de accentul pus pe aspectul dinamic al imaginilor, pe „istoria” 
acestora. În pofida caracterului lor stereotip, imaginile nu rămân statice, ele 
urmează un proces de evoluţie şi devenire pe care metodele şi conceptele istoriei 
mentalităţilor sunt cele mai apte de a-l pune-n evidenţă15. 

• istoria culturală = vehiculează o teorie a modelelor culturale şi a interacţiunilor 
reciproce existente între ele. Potrivit acesteia, „contactele între culturi se 
stabilesc prin intermediul unui filtru format din imaginea celuilalt”16. 

• Studiul relatiilor internaţionale = cea mai importantă temă de imagologie este 
cea a interacţiunii dintre opinia publică şi politica externă a statului, a 
motivaţiilor care influenţează factorii de decizie politică în luarea hotărârilor la 
nivelul cel mai înalt. Factorii responsabili sunt motivaţi de imaginea pe care o 
au asupra realităţii, comportamentul lor fiind determinat de ceea ce ei cred că 
sunt statele înconjurătoare. 

Aşadar, studiul imaginii celuilalt îşi propune, printr-o abordare pluridisciplinară, 
reconstituirea şi restituirea imaginilor pe care un individ, o comunitate, o cultură şi le 
construieşte cu privire la „celălalt”, la „străinul” cu care vine în contact. Studiul alterităţii 
conduce la developarea eu-lui, la cristalizarea prin diferenţă a imaginii de grup. Ceea ce mai 
trebuie însă reţinut este faptul că un grup social îşi „fabrică” imagini exaltând rolul său istoric 
şi poziţia în societatea globală, îşi „sondează” trecutul şi îşi proiectează viitorul, îşi exprimă 
idealuri, aspiraţii, adică se defineşte prin intermediul acestor reprezentări17. 

Recuperarea imaginarului, a structurilor, funcţiilor reprezentărilor sociale, a manierelor 
colective de a gândi, de a crede, de a imagina, reprezintă un câştig pentru ştiinţa istoriei. 
Marea problemă pentru istorie constă în scoaterea imaginarului din „izolarea anistorică” şi 
transferul lui într-un cadru istoric temporal şi spaţial18.  

Relaţia majoritari-minoritari în Câmpulung Moldovenesc 
Articolele din presa vremii, revistele şi cărţile apărute în perioada interbelică reflectă, 

pentru zona Câmpulungului, puternicele accente xenofobe ale autorilor lor. În mod paradoxal, 
martorii acelor timpuri, persoane ajunse azi la o venerabilă vârstă, afirmă că tensiunile 
interetnice nu au fost specifice vieţii urbei bucovinene. În cazul raporturilor dintre români şi 
evrei, Isak Merdler declara că erau „acceptabile, până la destul de bune, cu toate că la biserică 
se predica mereu că Isus Hristos a fost răstignit de către evrei şi mulţi români erau convinşi 
că aşa era şi că evreii sunt vinovaţi. 

Evident, schimbările de opţiune în politica internaţională au provocat şi transformări la 
nivel naţional sau local, cu ecouri în rândul elitei culturale câmpulungene, divizată în două 
tabere, cea naţionalistă şi cea care susţinea respectarea drepturilor minorităţilor. Cu timpul, 
confuntarea a devenit deosebit de puternică, ajungând să înregistreze un maximum în 
perioada 1937-1938, pe fondul politicii antisemite duse de guvernul Goga-Cuza. Un astfel de 
conflict s-a înregistrat între profesorul Alexandru Bota de la Liceul „Dragoş Vodă”, un 
naţionalist fervent, şi profesorul loan Bileţchi Albescu, cunoscut pentru moderaţia sa. După 
ce directorul liceului criticase discursurile naţionaliste ţinute în faţa elevilor şi 
comportamentul nepotrivit al unui cadru didactic, afirmând că „un ignorant care stă ascuns în 
umbră v-a abătut de la rosturile voastre şcolare”, reacţia unui colaborator de la cotidianul 
„Iconar“ din Cernăuţi a fost extrem de violentă: ,,D-nul Director Bileţchi ne trimite o 

                                                 
15 Sorin Mitu, op. cit., p. 113. 
16 Ibidem, p. 114 
17 Simona Nicoară, Toader Nicoară, op. cit., p. 159. 
18 Ernie Spetter, Josef Klein, Saşa Josef, Viaţa şi martiriul evreilor din Câmpulung- Bucovina, Editura „Cicero 
Media Holding”, Bucureşti, 1997, p. 141 (mărturia lui Isak Merdler). 
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scrisoare prin care se scuză că n-a vrut să facă aluzie la d. Bogza... rugăm pe domnul director 
ca înainte de a se grăbi cu scrisori, să citească mai atent articolul ce-l atinge — tot atât de 
atent precum timp de două luni, a citit, cu creionul în mână cartea căpitanului <Pentru 
Legionari>, lectură după care întrebuinţarea cuvântului ,,ignorant” este o bâtă ce sparge capul 
celor ce o asvârle”. O asemenea dispută nu putea râmâne fără urmări asupra convingerilor şi 
orientării elevilor liceului. 

O caracteristică a industriei din zona Câmpulungului a fost preponderenţa capitalului 
străin. Succesul proprietarilor evrei şi concurenţa acerbă manifestată constant de către aceştia 
au alimentat atmosfera xenofobă, ambiţionând acţiunile de preluare a conducerii 
întreprinderilor de către elementul etnic românesc, considerat singurul în stare să ofere 
siguranţa absolută şi fidelitatea în caz de război19. Însuşi Dumitru Timu, fost senator de 
Câmpulung, numea drept „diabolică” preluarea afacerilor în domeniul lemnului de către 
evrei, mai ales după ce firmele româneşti în domeniu falimentaseră20. 

În ceea ce priveşte nemulţumirea ţărănimii, ea era pusă, de multe ori, nejustificat, tot pe 
seama activităţii economice a evreilor. Acelaşi senator afirma că ţăranii, care au avut de 
suferit în timpul Primului Război Mondial, au fost nevoiţi să împrumute de la evrei sume 
mari de bani, cu dobânzi pe care nu le puteau plăti. De asemenea, el credea că Fondul 
Bisericesc nu şi-a putut îndeplini obligaţia de distribuire către ţărani a cotelor de material 
lemnos în vederea construirii de locuinţe din cauza acţiunilor antinaţionale derulate de 
industriaşii evrei21. În acelaşi timp, profesorul Ioan Sârghie îşi nuanţa afirmaţiile, insistând 
asupra mediului de afaceri corupt din România: „slabă nădejde ca din putregai să faci lucru 
bun, trebuie întoarsă brazda şi va răsări recoltă nouă. Neghina curăţată din vreme în frunte cu 
Mitropolitul Nectarie, afaceristul patronat de Partidul National Liberal Democrat, în frunte cu 
profesorul de istorie Iancu Nistor, pui de ţăran din Iovul de Sus. Se cere trecerea întregii averi 
la stat, căci cu timpul vom privi cadavrul vinovăţiei noastre proprii; strămoşii au lăsat averi, 
dar au ajuns pe mâna necinstiţilor şi depravaţilor”22. 

O altă problemă adusă frecvent în discuţie o constituia comerţul cu alcool, monopolizat 
de comercianţii evrei. Atitudinea ostilă faţă de aceştia nu trebuie însă generalizată la nivelul 
întregii comunităţi evreieşti. Profesorul Ioan Bileţchi-Albescu, stabilit în Câmpulung 
Moldovenesc încă din 1909, scria despre „elementul etnic evreiesc” că este „viguros, 
muncitor, destoinic”, el nedesconsiderând „nici meseriile, dând astfel porţiunii din centrul 
oraşului de ambele părţi ale drumului împărătesc până aproape de apa Moldovei şi poalele 
Runcului înfăţişarea rasei lor cu virtuţile şi defectele provenite din ocupaţiile şi felul lor de 
viaţă. Totuşi la o seamă de ctuali se observă ca la Dr. Iosef Harth o deplină înţelegere pentru 
frumos, iar avocatul Dr. und Raskes, cu sapa, lopata şi grebla îşi aranja singur grădina de flori 
din primăvară până toamna târziu’’23. 

Dincolo de manifestările xenofobe, alimentate de discursurile politicianiste, sau de 
acţiunile comise de unii dintre reprezentanţii comunităţii, atitudinea faţă de minorităţi a 
populaţiei a fost una tolerantă, câmpulungenii de rând colaborând şi înţelegându-se cu 
semenii lor, indiferent de apartenenţa lor etnică sau religioasă. Până şi Leon Cehovschi, cel 
care îi sancţiona, în termeni duri, pe comercianţii de alcool evrei, scria despre relaţia acestora 
cu restul sătenilor din comună în felul următor: „Moişe Klein, crescut între sadoveni, aproape 
                                                 
19 George Sârbu, Reflexiuni asupra administraţiei Fondului Bisericesc ortodox român din Bucovina în trecut şi 
în prezent, Tipografia şi litografia ,,Mercur”, Cernăuţi, 1931, p. XVII. 
20 Dumitru Timu, Câteva pagini din administraţia Fondului bisericesc ortodox din Bucovina, Tipografia ziarului 
,,Universul”, Bucureşti, 1940, p. 19. 
21 Ibidem, p. 49. 
22 Comentariile lui Ioan Sârghie pe marginea unei cărţi primite, cu dedicaţie, de la senatorul de Câmpulung; 
lucrarea se află în posesia profesorului doctor George Istrate din Câmpulung. 
23 Ion Bileţchi-Albescu, Din Trecutul Câmpulungul Moldovenesc, text dactilografiat, biblioteca Colegiului 
Național „Dragoș Vodă”, p. 175. 
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că nu-l ţineai de jidan, vorbea perfect limba românească ţărănească, era prieten cu toată 
lumea, făcea preţurile în sat, care tot jidovesc era”24. 

În cazul raporturilor dintre români şi germani, în pofida sentimentului de superioritate 
depăşit de aceştia din urmă, graţie apartenenţei lor confesionale şi culturale, ele au fost bune, 
cu atât mai mult cu cât comunitatea germană din zona Câmpulung s-a remarcat prin hărnicie 
şi disciplină. 

 
 

 
 

Summary 
 
 
This article analyses the population dynamics of a country that has many ethnic groups,  

minorities and a majority, and minority members can choose to assimilate into the majority. 
Depending on the minority's size, the long-run outcome can be full or no assimilation. Under 
certain parameter values multiple equilibria exist, including the two extreme cases. The 
article tries to demonstrate that both the long-run outcome and the equilibrium path may be 
inefficient.  

The issue of minority rights in Eastern Europe can be approached from a multitude of 
perspectives. This article employs a political view not concerned with the cultural aspect of 
ethnicity which is emphasised by multiculturalist studies. My focus is on the changes that 
democratisation has brought about to the relationship between central and local actors, 
between the political elites representing ethno-territorial interests and the leaders of other 
political parties. 

Two extensions to the basic model are considered. The first one allows for a 
comparison between a multicultural and a ‘melting pot’ society. The second one introduces 
population growth and studies the interplay between exogenous and endogenous changes in 
the minority's size. 

The second part of the article moves away from the teoretical discussion, shifting the 
attention to the mechanisms of influence and control between minorities and majorities in the 
interbelic period in Campulung area. Claims for autonomy put forward by the representatives 
of the ethnic parties are faced with the legacy of a highly centralised political system in which 
the political centre dominates the local authorities. Therefore, I discuss the implications the 
centralisation of political power has on the exercise of self-government rights in localities 
inhabited by national minorities. 

 
 

 
 
 
 

                                                 
24 Leon Cehovschi, Memorii asupra comunei Sadova, Biblioteca ,,Miorița”, Câmpulung Moldovenesc, 2010, p. 46. 
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LEON CEHOVSCHI – PERSONALITATE DE SEAMĂ A COMUNEI 
BUCOVINENE SADOVA 

 
 

Intelectual de seamă a generației sale, Leon Cehovschi a fost integrat total și eficient 
în viața comunității locale din comuna Sadova. Folosindu-și cu pricepere calitățile sale de 
dascăl, Cehovschi a contribuit esențial la educarea și formarea multor generații de elevi. 
Învățătorul Leon Cehovschi a activat cu folos și în afara școlii, implicându-se direct în 
problemele Sadovei: activități socio-culturale, economice și administrative. S-a remarcat ca 
participant activ în principalele instituții ale comunei: școala, consiliul local, căminul cultural, 
biblioteca, fiind apreciat și respectat de întreaga comunitate prin felul cum știa să se facă 
plăcut, să organizeze colectivele, să dea sfaturi demne de urmat, să se afirme ca un model 
pentru cei tineri. 

În anul 1999, lui Leon Cehovschi i s-a acordat post-mortem titlul de Cetățean de 
onoare, în cadrul unei ample manifestări prilejuite de manifestarea „Întâlniri cu fiii satului”. 
Prin această distincție acordată cu recunoștință de urmașii săi – chiar dacă cu mult după 
trecerea sa în neființă – i s-au recunoscut oficial meritele în a forma caractere, deprinderi și 
conduite morale și de comportament în comunitate. 

Localnicii mai în vârstă și-l amintesc pe Leon Cehovschi ca fiind profund atașat și 
legat de Sadova, sat în care s-a născut, a copilărit și pe care l-a servit cu devotament și unde îi 
odihnesc rămășițele pământești. 

Leon Cehovschi s-a născut în Sadova pe 6 octombrie 1872 și a murit pe 10 ianuarie 
1960 în orașul Vatra Dornei, fiind îngropat în cimitirul de lângă biserica Sf. Gheorghe din 
Sadova.  

Școala primară a absolvit-o în satul natal, apoi fiind înscris la Gimnaziul de stat din 
Suceava. Aici l-a avut ca profesor pe renumitul folclorist Simion Florea Marian, care i-a 
îndreptat atenția și pasiunea să adune cântece și povești din folclorul satului său, pentru a le 
scrie și păstra în memoria colectivă. 

Terminând studiile gimnaziale, părinții Petru și Victoria Cehovschi îl trimit pe tânărul 
Leon la Școala Normală din Cernăuți pentru a ajunge învățător, după cum aflaseră că îi era 
dorința. După absolvirea celor patru ani de liceu, Leon Cehovschi a fost repartizat pe postul 
de învățător în satul Pârteștii de Sus unde a activat 8 ani, respectiv 1892 – 1900. În anul 1900 
se transferă la școala din Sadova unde va profesa timp de 35 de ani ca învățător și director al 
școlii. 

În perioada primului război mondial, Leon Cehovschi a fost mobilizat în armată, cu 
gradul de subofițer în rezervă în Regimentul Chesaro - Crăiesc nr. 22 din Freiberg – Moravia.  

Întors la finalul războiului în Sadova, se va dărui – împreună cu soția sa Leocadia, 
învățătoare și dânsa – activității de pedagog, dându-și în permanență silința pentru atragerea la 
școală a tuturor copiilor și a-i învăța și îndruma să-și facă un rost în viață. Așa cum scria „era 
multă bătaie de cap și foarte greu de predat învățământ sau de ținut cursuri la școală, cu 
mulți copii și aceștia de diferite clase. Numărul elevilor prin anii 1890-1900 se ridica la peste 
100”1. 

Ca învățător, Leon Cehovschi a fost un dascăl deosebit, fapt confirmat și de foști elevi 
care au îmbrățișat meseria nobilă de cadru didactic precum: Ion Cozmariu, Constantin Hafiuc, 
Dragoș Erhan, Leontina Latiș și alții. 
                                                 
1 Leon Cehovschi, Memorii asupra comunei Sadova, Ediție îngrijită de Gh. Rusu, Biblioteca Miorița, 
Câmpulung Moldovenesc, 2012, p. 19 
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În calitate de director s-a dovedit a fi un bun organizator, gospodar, corect și cinstit, 
dându-și interesul pentru ridicarea prestigiului instituției pe care o conducea, atât în rândul 
sătenilor, cât și în zonă. În timpul directoratului său a fost construită o nouă clădire a școlii, 
clădire solidă din lemn, înzestrată cu mobilier necesar desfășurării lecțiilor. Înmulțindu-se 
numărul elevilor, a devenit necesară suplimentarea numărului de cadre didactice, 
determinându-l pe Cehovschi să facă demersuri la Inspectoratul școlar din Câmpulung 
Moldovenesc pentru obținerea de noi posturi didactice. Insistând apoi la autoritățile locale din 
comună, s-a construit un nou corp de clădire a școlii unde a funcționat o sală de clasă. 
Cehovschi s-a preocupat mult și de dotarea școlii cu un bogat material didactic, precum și 
achiziționarea de cărți pentru bibliotecă, deoarece în timpul războiului o mare parte a 
inventarului școlar a fost furat sau distrus de soldați. 

În afară de pregătirea didactică a elevilor, Cehovschi a organizat numeroase șezători 
culturale cu program variat: teatru, conferințe, coruri muzicale, recitări de poezie, dansuri 
populare. 

Leon Cehovschi s-a implicat și în readucerea la viață a „cabinetului de lectură” care 
fusese înființat pe vremea stăpânirii austriece și abandonat la sfârșitul secolului al XIX-lea. 
Ajutat de câțiva intelectuali din localitate, a adunat o impresionantă colecție de cărți: o parte 
de la săteni, unele cumpărate, iar altele primite ca donație de la Societatea academică 
„Junimea” din Cernăuți. 

Tot datorită lui, acest „cabinet de lectură”, s-a transformat în cămin cultural cu 
denumirea „Zorile”, hotărâtă de Cehovschi. Au mai fost înființate la propunerea lui Leon 
Cehovschi secții speciale care funcționau în incinta căminului cultural precum: Secția 
judecătorească (care avea îndatorirea de a aplana certurile și conflictele între săteni), Secția de 
asigurare a vitelor (ajutor pentru proprietarii a căror vite se îmbolnăveau și mureau), Secția 
tutelară pentru ocrotirea orfanilor și sprijinul săracilor. 

Imediat după anul 1918, făcând parte din Comisia locală pentru expropriere și 
împroprietărire în calitate de președinte, a împroprietărit cele două școli din Sadova cu câte 4 
hectare de teren, expropriat din fondul funciar al comunei și bisericii. La dorința lui 
Cehovschi, aceste loturi de teren au fost amenajate o parte pentru experiențe agricole, iar pe 
alte suprafețe au fost construite grajduri pentru animale și alte anexe trebuincioase școlilor. 

În anul 1934, sub conducerea cercetătorului Marinescu Nour, soseşte şi se instalează în 
comună, pentru trei luni, o echipă de studenţi din cadrul „serviciului social”, cu scopul de a 
ridica satul din punct de vedere cultural, sanitar şi edilitar2. Dimitrie Gusti, iniţiatorul şi 
îndrumătorul teoretic al acestei echipe vizitează comuna, ocazie cu care consemnează în 
cronica şcolii impresiile deosebit de plăcute despre oamenii şi faptele lor în aceste locuri. 
Cuvintele sale sunt revelatoare: „ Sunt încântat să fac cunoştinţă cu valorosul director Leon 
Cehovschi, care în lunga şi frumoasa sa carieră, şi-a câştigat mari merite pentru şcoala 
românească, în împrejurările grele istorice dinainte de unire”3. Cehovschi colaborează cu 
etnograful Dimitrie Gusti în cercetările sale pe teren în Sadova și împrejurimi, furnizând 
acestuia importante date etno-folclorice.  

De asemenea, face parte dintre dascălii care și-au adus aportul la realizarea colecţiei 
lui Matthias Friedwagner intitulată Cântece populare din Bucovina (1940)4. 

Ieșirea la pensie în anul 1936 nu a însemnat și retragerea din viața obștească. Tot la 
propunerea lui s-a construit un corp-anexă al Primăriei care adăpostea spații pentru dispensar, 
bibliotecă, magazin și baie comunală. În același timp, lângă Primărie s-a construit și un 
pavilion unde să-și petreacă tinerii timpul liber. 
                                                 
2 Ilie Bădescu, DarieCristea, coord., Elemente pentru un Dicționar de Sociologie rurală. Fenomene, procese, 
doctrine rurale, Editura Mica Valahie, București, 2011, p. 378. 
3 Inventar Școala Sadova (1864 – 1962), Nr. 606, Fond nr. 766, p. 4. 
4 Ovidiu Bârlea, Istoria folcloristicii româneşti, Editura Enciclopedică Română, București, 1974, p. 403. 
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De la omul de cultură Leon Cehovschi s-au păstrat câteva manuscrise cuprinzând teme 
variate, în general de factură etno-folclorică, aflate în grija unor instituții sau persoane 
particulare. Dintre scrierile cunoscute amintim:  
- Câteva sute de pagini aflate în manuscrise trimise de autor profesorului universitar 

Matthias Frieddwagner, care le-a utilizat în culegerea Rumaniche Volkslieder aus der 
Bukowina, iar cea mai mare parte se află în arhiva Bibliotecii Institutului de Etnografie și 
Folclor ,,Constantin Brăiloiu” din București, precum și la Biblioteca Națională a 
României, 

- O culegere de cântece populare din Sadova – câteva sute de pagini aflate în prezent o 
parte din acestea la Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” din 
București, iar altă parte la Biblioteca Națională a României din București, 

-  Corespondențe... din care fostul președinte al Societății de Cultură și Literatură Română 
în Bucovina, inginerul Mircea Irimescu a publicat o parte în revista „Septentrion” 
(Rădăuți, nr.27, 2007), 

- Cântece poporale culese din gura sătenilor din Sadova, caiet aflat la Biblioteca 
Națională a României, 

- Un alt caiet cu Cântece poporale culese din gura sătenilor din Sadova, aflat în păstrarea 
unui nepot a lui Leon Cehovschi, 

- Un manuscris despre Memorii asupra comunei Sadova, aflat în posesia domnului 
profesor Gheorghe Rusu – important intelectual și om de cultură – care a și publicat acest 
manuscris în anul 2012. 

Cântecele culese de Leon Cehovschi au fost studiate de specialiștii din domeniul 
folclorului încă din anul 1940, iar mai apoi cercetătorul Iordan Datcu l-a inclus în 
Dicționarul Etnologilor Români la secțiunea Autori. 

Texte ale învățătorului Leon Cehovschi au fost utilizate și comentate de scriitori 
precum Alexandru Voevidca, Grațian Jucan și Gheorghe Rusu, ceea ce evidențiază contribuția 
acestuia la culegerea, studierea și conservarea valorilor folclorice din comuna Sadova5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Gheorghe Rusu, coord., „Sadova - satul cu oameni frumoși”, Biblioteca „Miorița”, Câmpulung Moldovenesc, 
1999, p. 48. 
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Summary 
 
 

Leon Cehovschi was integrated into community life in Sadova. Using his skills and 
understanding teacher, Cehovschi contributed significantly to the education and training of 
many generations of students. It worked fruitfully and out of school, being directly involved 
in issues of Sadova: socio-cultural activities, economic and administrative. It was about 35 
years director of secondary school in Sadova (between 1900 and 1935). 

He was fond of ethnography and folklore, collecting poems, stories and especially 
local folk songs. From Leon Cehovschi man of culture have been preserved several 
manuscripts comprising various topics generally invoice ethno-folk, under the care of 
institutions or individuals. 
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PRINCIPATELE ROMÂNE 
ÎN POLITICA INTERNAŢIONALĂ ÎN PERIOADA 1711-1821 

 
 

În istoria raporturilor politice internaţionale, sec. al XVIII-lea reprezintă o perioadă 
distinctă. Afirmaţia este valabilă pentru întregul continent şi cu deosebire pentru zonele sale 
centrală, estică şi de sud-est. Locul pe care l-au ocupat Principatele Române în evenimentele 
politice ale timpului continuă să formeze un obiect de studiu de netăgăduit interes, ceea ce 
explică bogăţia literaturii istorice. 

Perioada secolului al XVIII-lea coincide şi cu transformarea Moldovei şi Munteniei în 
principalul teatru de confruntări militare între imperiile ţarist, habsburgic şi otoman, cu întreg 
cortegiul de consecinţe pe plan economic, social, politic şi diplomatic. Zguduitoare sunt, 
îndeosebi, devastările la care au fost supuse populaţia şi teritoriul românesc, de unde 
bejenirile şi secătuirea economică cu efecte pentru mult timp. 

Statutul domniei era precar. Instabilitatea cronică. Domnitorul a devenit o slugă a 
Porţii şi era lipsit de o bază în plan intern1. Totuşi, fidelitatea sa este pusă la grea încercare 
pentru că rămâne perfect conştient că se află în serviciul unei Puteri pornită pe panta 
decăderii, ceea ce explică trădările, „hăinirile”, relaţiile nemărturisite şi „vinovate” cu marile 
Puteri creştine, al căror cuvânt cântăreşte greu la Constantinopol. 

Domnitorul fanariot era, deşi nesincer, umil servitor al sultanului, în interior făcea 
figură de despot investit cu toate atributele, a căror uzare era îngrădită numai de teama unor 
grave tulburări ale supuşilor, de natură să lezeze interesele suzeranului, cu reacţii 
imprevizibile. Oameni ai secolului, cei mai mulţi dintre domnitori pretindeau că întruchipează 
ideea absolutismului luminat şi, în orice caz, pe cea a victoriei puterii centrale asupra 
oligarhiei boiereşti turbulente şi dăunătoare. În instrucţiunile lui Nicolae Mavrocordat către 
fiul său Constantin (anul 1727) sta scris: „guvernarea mai multor nu este un lucru bun, nu 
trebuie decât un singur suveran”2. 

Instituţiile sunt şi ele în decădere. Armata a fost lichidată, şcoala grecizată, iar în 
privinţa bisericii, concluzia lui A. D. Xenopol ni se pare corectă dacă o raportăm la 
implicaţiile politice internaţionale şi o mărginim la capii bisericii în secolul al XVIII-lea: „e 
adevărat că biserica ortodoxă a apărat totdeauna pe românii din părţile apusene care erau 
ameninţaţi de catolicism şi desnaţionalizare. În ţările române Biserica ortodoxă, n-a apărat 
însă niciodată, naţionalitatea românească contra copleşirii din partea elementelor de aceeaşi 
credinţă. Biserica noastră ortodoxă a înlesnit grecilor înstrăinarea mănăstirilor şi a averilor 
ţărilor române. Tot ea s-a arătat pururi foarte supusă către ruşi şi plecată”3. 

Dat fiind statutul juridico-politic al Principatelor Române, se pune întrebarea dacă se 
poate vorbi de o politică externă a lor şi deci, de o diplomaţie românească. Ce-i drept, o 
politică externă şi instrumentul ei, diplomaţia, sunt atribute ale statelor suverane, ceea ce nu 
erau Principatele. Dar chiar statele autonome, lipsite de independenţă, pot dezvolta o politică 
externă limitată, mai precis, oficioasă şi nu oficială, adeseori secretă, tăinuită dar care rămâne 
nu mai puţin, o politică externă, deşi debilitată. Constatarea este valabilă nu numai în timpul 
domniilor lui Dimitrie Cantemir şi Constantin Brâncoveanu. Domnitorii au şi instrumente ale 
diplomaţiei: servicii speciale şi chiar un departament al „pricinilor străine”, iar către sfârşitul 

                                                 
1 Veniamin Ciobanu, România în relaţiile internaţionale 1699-1939, Iaşi, Editura. Junimea, 1980, p. 89. 
2 Al. Duţu, Pompiliu Teodor, Iluminismul în centrul şi sud-estul Europei şi implicaţiile sale social –politice, în 
„Revista de istorie”, 1980, nr. 2, p. 1245. 
3 A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, vol. IX, Ediția a III-a, București, 1927, p. 60. 
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secolului dispun și de agenţi, emisari, deşi nerecunoscuţi oficial, ci oficios şi cu titlu 
personal4. 

Privită din marile capitale europene, politica externă a domnitorilor din Principate pare 
derizorie, comandată de Poartă sau ataşată manevrelor de culise. Viziunea este alta de la Iaşi 
şi Bucureşti, chiar şi pentru vanitoşii fanarioţi ajunşi în scaunul domniei, de unde orice 
acţiune în plan extern, fie ea şi subterană, se confundă cu exercitarea unui drept interzis 
abuziv de Poartă. Cine urmăreşte cu atenţie relaţiile externe ale Principatelor Române 
descoperă un păienjăniş de linii şi puncte de contact mai mult sau mai puţin reprezentative, 
mai mult sau mai puţin obscure, mai mult sau mai puţin sincere, dar luate în întregul lor, 
uimesc prin constanţa ţelului: menţinerea „ţării”, ameliorarea poziţiei domnitorilor şi prin 
aceasta, salvgardarea fiinţei de stat a Principatelor. 

Relaţiile politice internaţionale reduse la marile Puteri dau un tablou schematic şi în 
cele din urmă, incorect, pentru că micile state, chiar cele lipsite de independenţă, adeseori 
victime ale celor dintâi, nu sunt lipsite de reacţie, ci dimpotrivă. În felul lor sunt părtaşe la 
„facerea” istoriei. 

Generalul austriac Veterani observa că Principatele Române „au o politică activă, 
proprie, disimulată, modestă, dar hotărâtă, abilă, consecventă; el „îşi dădea seama că fără 
prietenia Munteniei nu se poate păstra Transilvania, că primejdia tătărască poate fi înlăturată 
numai prin bunăvoinţa domnilor Munteniei şi Moldovei”5. Veterani se referea la epoca 
brâncovenească dar observaţiile sale nu şi-au pierdut cu totul validitatea după 1714, anul 
decapitării Brâncovenilor. 

În secolele care preced pe cel de al XVIII-lea, axa principală a ofensivei otomane viza 
centrul continentului, Principatele plasându-se periferic, în flanc, ceea ce explică, între altele, 
deosebirile de statut politic între ele şi Serbia, de exemplu. În sec. al XVIII-lea situaţia se 
schimbă în sensul că Principatele se află în calea pe care avansa primejdia cea mai mare 
pentru Poartă şi anume Rusia. Ca urmare, statutul juridico-politic al Principatelor a fost ştirbit. 
Pe de altă parte, locul lor, fără vrere a sporit considerabil în confruntările politice şi militare, 
de unde şi eforturile de a-şi asigura existenţa ca state şi de a se folosi de noua conjunctură în 
scopul emancipării lor naţionale. 

Acest din urmă ţel a dobândit noi dimensiuni graţie prefacerilor sociale, politice şi în 
ideologie, care au apropiat gândirea unor oameni de stat de curentele înnoitoare şi au dat un 
nou impuls luptei pentru emancipare. Dimitrie Cantemir invoca deja „raţiunea de stat” ca 
principiu de conducere politică: „în chestiuni care privesc statul şi Majestatea sunt trei 
principii care se pot discuta: statornicia cuvântului dat, onoarea Majestăţii şi interesul de 
stat”6. Constantin Brâncoveanu s-a condus şi el după aceleaşi principii. 

Armata pământeană fusese lichidată, dar în războaiele sec. al XVIII-lea voluntarii 
români se numără cu miile, alcătuind detaşamente speciale. S-a observat cu îndreptăţire că în 
acel secol „afirmarea dinamică a conştiinţei naţionale este însoţită de o puternică insurecţie a 
spiritului militar sau, cu alte cuvinte, de intensificarea curentului către oaste. Totodată se 
constată încercări, uneori, pentru scurt timp, izbutite, de reconstituire a unor oşti pământene7. 

Încercări de reformă și de codificare juridică poartă amprenta efortului de 
modernizare. Ele nu sunt uşor decelabile în conduita politică internaţională a conducătorilor 
fanarioţi ai Principatelor, dar nu puteau să nu lase urme, ca să nu mai vorbim de opoziţia 
                                                 
4 Leonid Boicu, Principatele Române în raporturile politice internaţionale (sec. al XVIII-lea) Editura Junimea, 
Iaşi, p. 17. 
5 V. Zaborowski, Colecţia de documente externe ale d-lui Basarab Brâncoveanu, în „Revista istorică” XVII, nr. 
4-6, 1931, p. 115. 
6 Ştefan Ciobanu, Dimitrie Cantemir în Rusia, București, 1925, p. 135. 
7 M. E. Ionescu, I. Talpeş, Forţele militare şi participarea lor la lupta de eliberare, la formarea conştiinţei 
naţionale a poporului român în sec. al XVIII-lea , în „File de istorie militară a poporului român” vol. 10, 
București, 1982, p. 193. 
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antifanariotă care se confunda, până la un punct, cu partida naţională. Or, politica unui stat 
este un atribut al celor ce deţin puterea. În cazul Principatelor, domnitorii fanarioţi erau însă 
verigi slabe într-un angrenaj uriaş care funcţiona de regulă în virtutea unor mobiluri vechi, 
tradiţionale, o desprindere nu era nici dorită, nici posibilă, de marile puteri, decât cu rare 
excepţii. 

Statutul juridico-politic internaţional al Principatelor Române a fost un factor pozitiv 
foarte important în lupta pentru emancipare. Încălcarea lui de către suzeran a avut însă drept 
efect, între altele şi o degenerare a instituţiilor cheie, cum s-a întâmplat cu armata 
pământeană, diminuată până la desfiinţare. S-a făcut observaţia îndreptăţită că, spre deosebire 
de celelalte state europene, ţările române oferă în perioada turcocraţiei (îndeosebi în sec.XVI-
XVIII) exemplu unic al unei diplomaţii care se dezvoltă fără sprijinul subsidiar al armatelor. 
Timp de secole, drepturile româneşti vor fi acreditate în conştiinţa europeană prin lămuriri, 
dovezi istorice, opere culturale şi evidenţa unei comunităţi de gândire şi civilizaţie neabătute 
de presiunea externă. Diplomaţia noastră este caracterizată, astfel, de la începutul ei, de faptul 
că a slujit apărării unor drepturi fundamentale ale poporului român, iar nu unor tendinţe 
agresive. Din istoria relaţiilor diplomatice a ţării noastre apare limpede că în perioada de 
semidependeţă faţă de Imperiul otoman a rămas neatinsă convingerea că „relaţiile țărilor 
române cu Poarta sunt de natură contractuală, distincte de acelea care leagă raialele şi 
sangeacurile de imperiu”. O afirmă stolnicul Constantin Cantacuzino când constată că românii 
veacului său, „deşi nu se află atăţia fericiţi şi slobozi de tot, iar încă şi domnie, stăpâniri şi 
limba aceea a românilor tot stă şi se ţine”8. 

În ciuda ştirbirii statutului de autonomie a Principatelor în sec. al XVIII-lea, a rolului 
hotărâtor pe care-l joacă domnitorii fanarioţi şi clientela lor, firul unei politici româneşti nu a 
fost rupt. 

Istoricii olandezi, Z. R. Dittrich şi A. P. Von Gondoever sunt de părere că în perioada 
dominaţiei otomane „se află originea metodelor, tehnicii şi a tradiţiilor diplomaţiei 
româneşti”, care în condiţii grele, s-a caracterizat „prin iscusinţă, tact şi inventivitate”, reuşind 
să menţină autonomia ţărilor române. În acelaşi scop domnitorii desfăşoară o activitate 
diplomatică internaţională, ce-i drept limitată, dar îşi apropie, nu rareori, şi atributele funcţiei, 
oficial recunoscută, de intermediari între Poarta otomană şi Puterile creştine. 

S-a spus că în sec. al XVII lea, datorită rolului important jucat de Principate, ziarul 
francez, „La gazette”, inserează numeroase ştiri despre Principate, dar că aceste ştiri sunt mult 
mai puţine pentru secolul al XVIII-lea pentru că, odată cu începutul acestui secol, Principatele 
Române „încetează să joace acelaşi rol principal în istoria universală”. Este adevărat că se 
poate vorbi, cu deplină îndreptăţire, de o modificare de rol a Principatelor în sec. al XVIII-lea 
faţă de secolul precedent, dar este greu de dovedit o încetare a lui, fie şi numai dacă luăm în 
seamă implicaţiile româneşti ale crizei orientale. 

Modificări pozitive, profunde se petrec în viaţa politică, spirituală, în general, în 
interiorul Principatelor. Ele sunt cunoscute, încât nu întâmplător Adolf Armbruster şi-a 
intitulat capitolul VI al cărţii Romanitatea românilor. Istoria unei idei, „Politizarea naţională 
a ideei romanităţii în sec. al XVIII-lea”. În acest secol, nota P. P. Panaitescu, cele trei ţări 
româneşti „ nu mai sunt izolate în semiautarhia lor, un curent de viaţă comună le străbate, prin 
legături economice, culturale, politice tot mai strânse. Oamenii de carte l-au simţit, ei văd 
acum lămurit că, de mult, aceste ţări au fost o singură ţară, iar poporul român este un singur 
popor, care se trage din romanii colonişti, săpaţi în piatră pe monumentele antice”9. Românii 
invocă în favoarea lor acum drepturi istorice. Capătă o nouă vigoare ideea reconstituirii 
Daciei, a unui stat românesc, iar la Congresul de pace de la Niemirov (1737), Rusia va 
propune chiar independenţa Principatelor, e drept, sub protecţia sa. 
                                                 
8 M. Maliţa, Introducere la Pagini din trecutul diplomaţiei româneşti, București, Editura Politică, 1966, pp. 10-11. 
9 P. P. Panaitescu, Dimitrie Cantemir. Viaţa şi opera, p. 21. 
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Evoluţia raporturilor interstatale în Orientul european a fost pronunţat marcată de 
adâncirea procesului de decădere a Imperiului Otoman. Declinul militar a convins pe înalţii ei 
demnitari de importanţa diplomaţiei, de unde încercările de adaptare la sistemul european şi 
creşterea rolului funcţiei de dragoman (creată în 1660)10. Vremea generalilor viteji trecuse, „la 
cârmă veneau acum oameni capabili să menţină Imperiul pe linia de plutire. Ei erau recrutaţi 
din patriciatul greco-levantin. Cultivaţi, cunoscători ai gândirii apusene, instruiţi în mai multe 
limbi, capabili să negocieze cu reprezentanţii Puterilor străine, de care soarta Porţii era mereu 
mai mult condiţionată, aceşti oameni domină viaţa politică a Imperiului, până la prăbuşirea lui 
definitivă”11. 

În politică s-au dovedit a fi aproape întotdeauna abili şi uneori chiar superiori. 
Rezultatele dobândite de ei au oferit Principatelor avantaje de mână întâia. Dar amintind ceea 
ce poate fi în avantajul acestor principi trebuie să recunoaştem că, în mod inevitabil, calităţile 
le-au fost ignorate, iar defectele exagerate12. Ei erau purtătorii unei suzeranităţi împotriva 
căreia se ridicau toate sentimentele românilor şi asta a fost de ajuns. Oameni mai merituoşi n-
ar fi putut, într-un caz asemănător, să se sustragă lipsei de popularitate care i-a precedat şi n-a 
încetat să-i urmărească de a lungul carierei lor. Doar ei erau în măsură să urmeze această 
politică făţarnică, versatilă şi complicată şi aceasta nu numai datorită capacităţii şi educaţiei 
lor, superioare celei a boierilor, dar mai ales datorită statutului lor. Erau destul de turci pentru 
ca aceştia să considere Principatele, guvernate de fanarioţi, ca parte dintr-un imperiu a cărui 
integritate doreau să o menţină şi, prea puţin turci, ca să le fie la îndemână să întreţină cu 
creştinătatea relaţii directe, de unde otomanii erau excluşi. Pentru aceasta trebuia să aibă 
încrederea sultanului şi totodată să conteze pe un anumit spirit de solidaritate europeană, 
motivat de religia şi naţionalitatea lor grecească. Pentru că primejdia acestor negocieri era aşa 
de mare încât, cu toată îndemânarea şi extrema lor prudenţă, le-au plătit adesea cu capul13. 

Domnitorii fanarioți erau asimilaţi paşalelor cu trei tuiuri şi, îndată ce erau numiţi 
trebuiau, cel puţin oficial, să părăsească Constantinopolul, deoarece legea otomană interzicea 
ca doi slujbaşi de acelaşi rang să coabiteze în capitală. Această prevedere îi punea, prin 
urmare, pe aceeaşi treaptă cu marele vizir. 

În faţa noilor supuşi voiau să se înfăţişeze chiar ca regi. Deseori, reprezentanţilor 
puterilor străine le-a plăcut să-şi informeze Curţile despre felul cum trăiau, se manifestau, 
erau puşi pe tron, ori maziliţi fanarioţii.  

Prin poziţia lor geografică, ţările române constituiau posturi de observaţie de mare 
importanţă, iar poşta lor asigura corespondenţei diplomatice dintre Constantinopol şi celelalte 
ţări europene expediţia cea mai rapidă şi mai sigură. Ca foşti dragomani ai Porţii, domnii 
fanarioţi erau la curent cu problemele politice otomane şi n-au cruţat nici un efort pentru a-şi 
procura ştirile care puteau interesa Poarta. Ei întreţineau corespondenţi la Curţile europene şi, 
pe baza raportelor lor şi a ştirilor principalelor jurnale la care erau abonaţi, îşi întocmeau 
raportele pe care le expediau Porţii de 4-5 ori pe lună. Prin aceste rapoarte, Poarta era 
informată înaintea misiunilor diplomatice de evenimentele politice din Europa. Astfel, 
datorită domnului Moldovei, Poarta a aflat vestea morţii Ecaterinei a II-a cu cinci zile înainte 
de ambasadorul Rusiei.  

Prin exactitatea şi rapiditatea transmiterii informaţiilor lor şi prin sagacitatea 
consideraţiilor lor, domnii ţărilor române ajunseseră să exercite o mare influenţă asupra 
politicii otomane. Un agent francez îi numea „factotum al diplomaţiei turce”. Puterile străine, 
Franţa, Austria şi Rusia, au căutat mai întâi să afle conţinutul rapoartelor domnilor români 

                                                 
10 V. Mihordea, Politica orientală franceză şi ţările române în sec. al XVIII-lea, 1749-1760, București, 1937, p. 47. 
11 Virgil Cândea, Dimitrie Cantemir şi începuturile chestiunii orientale, în ,,Pagini din trecutul diplomaţiei 
româneşti”, București, Editura Politică, 1966, p. 194. 
12 I. C. Filitti, Rolul diplomatic al fanarioţilor (1700-1821), Editura Domidor, Iaşi, 2002, pp. 30-31. 
13 Ibidem, p. 169. 
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către Poartă, apoi să le influenţeze concluziile în sensul intereselor lor. Franţa şi-a atins 
scopul, obţinând ca secretarii domnilor pentru corespondenţa diplomatică să fie angajaţi la 
recomandarea ambasadorului său de la Constantinopol. Austria şi Rusia au ajuns la un rezultat 
asemănător, înţelegându-se cu domnii sau câştigând încrederea corespondenţilor străini14. 

Unul dintre dragomanii cei mai cunoscuţi, personalitate marcantă, a fost la sfârşitul 
sec. al XVII-lea şi începutul celui următor, Alexandru Mavrocordat, mare dragoman timp de 
32 de ani. Despre el, trimisul ţarului la Constantinopol, P. A. Tolstoi (1700-1710) spunea că a 
făcut mult pentru europenizarea diplomaţiei otomane. Rolul marilor dragomani ai Porţii 
prezintă un mare interes, pentru români, de vreme ce funcţia lor era antecamera sălilor de tron 
a Principatelor Române, ei având privirea aţintită neabătut asupra Iaşilor şi Bucureştilor. Dar 
diplomaţia otomană nu putea decât să atenueze înfrângerile militare. 

Pentru a opri expansiunea austriacă în Balcani şi înaintarea Rusiei spre strâmtori, 
marile Puteri invocă principiul „integrităţii Imperiului Otoman” şi declară că o violare a 
acestui principiu ar constitui o ameninţare pentru pacea europeană. Astfel, rivalitatea marilor 
puteri a salvat Turcia de la pieire, dar în acelaşi timp a întârziat cu un secol eliberarea statelor 
creştine din Peninsula Balcanică. Chestiunea orientală poate fi deci definită ca o problemă de 
moştenire pusă de decăderea Imperiului otoman, care n-a putut fi rezolvată prin procedeul 
compensaţiilor din cauza imposibilităţii de a se stabili părţi echivalente între pretendenţii la 
moştenire. Toate planurile de împărţire a Imperiului au eşuat, fiindcă nici Austria, nici Franţa, 
nici Anglia n-au dorit să cedeze Rusiei strâmtorile şi Constantinopolul, de posesiunea cărora 
legau ideea unei hegemonii mondiale şi din care ţarul făcuse principalul obiectiv al luptei sale 
antiotomane15. 

Ceea ce în secolul al XVIII-lea a conferit chestiunii orientale o importanţă deosebită a 
fost deplasarea centrului de greutate al politicii europene de la vest la est, în urma ridicării 
Rusiei şi Prusiei la rangul de mari puteri. După dezastrele de la sfârşitul domniei lui Ludovic 
al XIV-lea, Franţa pierde supremaţia continentală, iar Spania şi Olanda, mari puteri în secolul 
al XVII-lea, sunt silite în secolul următor să caute sprijin, prima, în Franţa şi a doua, în 
Anglia. Aceeaşi răsturnare a raporturilor de forţă se produce şi în răsărit. În urma bătăliei de la 
Poltava, Suedia pierde supremaţia în Marea Baltică şi se retrage în Peninsula Scandinavică. 
Polonia, care precedase Suedia cu mai bine de un secol pe calea decăderii, pierde Ucraina 
orientală şi încheie cu Moscova, în 1686, o pace „veşnică”. Având spatele acoperit, Rusia se 
întoarce împotriva Porţii otomane, pentru a-şi apăra provinciile meridionale împotriva 
incursiunilor neîncetate ale tătarilor, tributari Porţii, pentru a atinge ţărmul Mării Negre şi a-şi 
deschide o ieşire la Marea Mediterană. Dacă sub Petru I, Rusia n-a izbutit să realizeze acest 
program, ea a creat condiţiile care aveau să-i asigure succesul către sfârşitul secolului. 

În stabilirea genezei chestiunii orientale şi a definirii ei s-au emis cele mai variate 
opinii16, de la cea mai largă accepţiune a formulei, care închidea în ea recunoaşterea existenţei 
problemei orientale odată cu instaurarea dominaţiei otomane în sud-estul Europei şi pe coasta 
de vest a Asiei; până la o accepţiune restrânsă care plasa începuturile chestiunii orientale în 
ultimul deceniu al sec. al XVIII-lea. 

Opiniile variate aparţin atât istoricilor străini cât şi celor români. Între aceştia din urmă 
menţionăm pe Andrei Oţetea care se raliază celor mai uzitate formule17 atunci când spune că 
factorii determinaţi ai chestiunii orientale trebuie căutaţi în decăderea Imperiului otoman şi în 

                                                 
14 col. de autori, Istoria României, vol. III, Editura Academiei, București, 1964, p. 475. 
15 Ibidem, p. 475. 
16 Constantin Şerban, Românii şi problema orientală (1683-1713), în „Revista de istorie”, tom. 33, 1970, nr. 10, 
p. 1495. 
17 Andrei Oţetea, Contribuţie la chestiunea orientală în „Scrieri istorice alese”, Cluj-Napoca, 1980, p. 69. 
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rivalitatea marilor Puteri, că „pacea de la Carlowitz marchează efectiv începutul 
dezmembrării Imperiului otoman”18. 

Constantin Şerban face următoarele sublinieri19: pentru popoarele sud-est europene, 
problema orientală înseamnă „emanciparea politică şi economică şi crearea unui climat 
favorabil pentru desăvârşirea unităţii lor statale”; „dacă pentru marile puteri europene 
problema orientală a apărut relativ târziu în viaţa lor politică şi diplomatică, pentru statele mai 
mici din Europa de SE, inclusiv ţările române, aceasta ar fi de dată mult mai îndepărtată, şi 
anume din secolul al XIII-lea, adică din momentul în care Imperiul Bizantin a căzut sub 
loviturile cruciaţilor latini (1204), pentru a fi înlocuit pentru câteva decenii de Imperiul latin 
de răsărit. Aceasta ar fi una din perioade. Cea următoare s-ar plasa în sec. XIV-XV, când 
Imperiul Bizantin restaurat în părţile europene a fost atacat şi apoi desfiinţat la mijlocul 
secolului al XV-lea de Imperiul otoman.  

Depresurarea Vienei (1683) şi pacea de la Carlowitz (1699) spune Ştefana 
Simionescu, prin care Poarta a suferit serioase pierderi materiale, urmate şi de victoriile 
strălucite ale lui Eugeniu de Savoia, au atras atenţia Europei asupra decăderii militare a 
Imperiului Otoman. În această perioadă s-a pus problema moştenirii lui, pe care Austria mai 
întâi şi Rusia, în al doilea rând, au căutat să o rezolve în favoarea lor (...). Dacă în veacurile 
anterioare, chestiunea orientală fusese o problemă de apărare împotriva expansiunii turceşti, 
în sec. al XVIII-lea ea a devenit o problemă a echilibrului european.  

O opinie asemănătoare împărtăşeşte şi Virgil Cândea, care adaugă: „ţările române 
devin obiect imediat al chestiunii orientale după cucerirea Budei de către austrieci în 1686 şi 
izgonirea turcilor din Ungaria şi Transilvania”20. Nicolae Ciachir consideră că „ succesele 
militare răsunătoare ce au generat ostilitatea lumii creştine faţă de pericolul islamic, poate fi 
înscrisă în problema orientală şi nu trebuie uitat că interesele politice şi raţiunea de stat au 
primat chiar şi în momentul marilor victorii otomane de sub Soliman Magnificul faţă de 
confruntările religioase, ajungându-se la alianţa dintre Franţa şi Poartă, îndreptată împotriva 
Casei de Austria21. 

Fiecare din aceste poziţii poate fi luată în considerare tocmai pentru că nu-i lipsesc 
argumente. Totuşi, nu ne putem ralia22 celor care atribuie chestiunii orientale durata veşniciei 
sau a luptei dintre „Apus şi Răsărit” ori o aşează în perioada ascensiunii otomane, a 
pătrunderii turcilor în Europa. Lăsând la o parte faptul că înainte de sec. al XVII-lea nici nu 
exista o conştiinţă europeană, o atât de largă accepţiune dată acestui fenomen contrazice 
noţiunile echivalente de „chestiune”, „problemă”, „criză”. Apoi, termenul de criză se aplică 
nu Puterilor creştine în ofensivă, ci Imperiul Otoman în dezagregare. O chestiune orientală 
existentă de-a lungul istoriei se confundă cu însăşi istoria universală a unei zone care 
îmbrăţişează două civilizaţii. Astfel, în opinia lui  Leonid Boicu „perioada este deschisă de 
pacea de la Carlowitz (1699), când centrul politicii europene se plasează în estul 
continentului, când puterea musulmană începe definitiv mişcarea sa de recul”, când Austria 
devine şi o putere balcanică iar Rusia o putere europeană, partenerii confruntărilor în această 
regiune fiind stabiliţi pentru mai bine de două secole, de realităţiile dintre ei legându-se 
nemijlocit şi geneza „chestiunii române” ca problemă internaţională; decăderea Poloniei; 

                                                 
18 Ibidem, p. 75. 
19 Ştefana Simionescu, Moldova şi Ţara Românească în politica habsburgică între anii 1716-1774, în „ Revista 
de istorie”, 1978, nr. 9, p. 1602. 
20 Virgil Cândea, Diplomaţia românească sub Constantin Brâncoveanu, în ,,Pagini din trecutul diplomaţiei 
româneşti”, București, Editiura Politică, 1966, p. 168. 
21 N. Ciachir, Asediul Vienei din 1683 şi implicaţiile sale europene în „Revista de istorie”, tom 36, 1983, nr. 7, 
pp. 707-708. 
22 Leonid Boicu, op. cit., pp. 36-37. 
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avansul Rusiei şi Austriei au impus Franţei şi apoi Angliei „să vadă în ţările române ultimele 
bastioane ale Imperiului Otoman spre nord şi spre est”23. 

De la sfârşitul sec. al XVII-lea şi începutul celui următor, ţările române alcătuiesc unul 
din aspectele permanente şi din cele mai critice ale chestiunii orientale. În afara câtorva 
puncte întărite, ele au graniţele deschise. În felul acesta, Principatele se înfăţişează ca un teren 
ideal pentru aprovizionarea oştilor beligerante. Forţa economică a Principatelor este mult 
diminuată de monopolul parţial otoman şi regimul de jaf fanariot. Războaiele fac şi ele ravagii 
pomenite de călătorii străini prin ţările române24. 

S-a făcut o încercare de calculare a pierderilor băneşti suferite de ţările române prin tot 
felul de sustrageri. Sumele sunt uriaşe, întrecând orice închipuire. Şi totuşi, ele nu sunt 
complete, aproximaţiile şi omisiunile fiind imposibil de evitat datorită carenţelor 
documentare, cât şi faptelor în sine, nesemnalate în scris sau prin alte mărturii. În martie 1738, 
de pildă, generalul austriac de husari, Gyloni, a fost deferit justiţiei pentru că a prădat 
Moldova, fără ordin, până la suma de 80.000 de galbeni. Câte astfel de fapte s-au mai 
petrecut, este cu neputinţă de stabilit25. 

Este lesne de înţeles de ce strădania către emancipare politică a fost ţinta principală a 
românilor, reală şi nu iluzorie. 

Statutul politic al Principatelor dunărene a constituit o problemă care s-a bucurat de un 
interes tot mai sporit din partea cabinetelor marilor puteri europene. În cursul războiului ruso-
turc din anii 1768-1774, de exemplu, planul de anexare a Moldovei şi Ţării Româneşti de 
către Rusia, ale cărei trupe ocupaseră cele două ţări române, a întâmpinat rezistenţa viguroasă 
a Curţii de la Viena. Tensiunea austro-rusă ameninţând să escaladeze până la conflictul armat 
şi să antreneze, în virtutea tratatului de alianţă dintre Rusia şi Prusia şi pe aceasta din urmă în 
război, regele Frederic al II-lea a propus ca în locul anexării Principatelor dunărene, 
generatoare de conflict, Rusia, Austria şi Prusia să încorporeze părţi ale teritoriului polonez. 
La originea primei împărţiri a Poloniei s-a aflat, aşadar, confruntarea dintre Viena şi 
Petersburg privind statutul Ţării Româneşti şi Moldovei26.  

În noua fază a problemei orientale, elita politică a societăţii moldo-muntene s-a 
angajat în elaborarea unui număr tot mai mare de memorii şi proiecte privind reorganizarea 
structurilor politico-administrative ale Principatelor şi statututul lor internaţional. Ideile cele 
mai frecvent susţinute în cererile adresate marilor puteri au fost reconfirmarea autonomiei 
depline a Moldovei şi Ţării Româneşti de către Poarta otomană, potrivit vechilor „capitulaţii” 
(ahdname). În timpul Congresului de pace de la Focşani şi Bucureşti (1772-1773), delegaţiile 
de boieri moldo-munteni au prezentat texte ale pretinselor capitulaţii acordate de Poartă celor 
două Principate. Redactate în realitate de boieri, aceste „capitulaţii” exprimau tradiţiile 
deplinei autonomii a Moldovei şi Ţării Româneşti, boierii cerând reînnoirea ei, sub garanţia 
Austriei, Rusiei şi Prusiei. 

Pe planul organizării interne, monarhia „limitată” în prerogativele domnului, a fost 
considerată ca slujiind cel mai bine progresul societăţii româneşti, deci a existat o gamă 
variată de soluţii, de la absolutismul monarhiei la democraţia nobiliară.  

Efervescenţa gândirii politice româneşti, exprimată în memoriile şi proiectele înaintate 
marilor puteri, a fost expresia, în plan ideologic, a efortului de emancipare de sub dominaţia 
otomană şi de eliminare a regimului fanariot. 
 

                                                 
23 Andrei Oţetea, Influenţa Moldovei şi Ţării Româneşti asupra politicii Porţii, în „Revista arhivelor”, 1960, nr. 
1, p. 49. 
24 Dan Lăzărescu, Imaginea României prin călători, București, 1985, vol. I. 
25 Leonid Boicu, op. cit., p. 38. 
26 Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Editura Univers Enciclopedic, București, 1998, pp. 
187-188.  
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Summary 
 
 

In the history of international political relations, the XVIII th century represents a 
distinct period. The place the Romanian Principalities had in the political events of the time 
continues to be an issue of undeniable interest, which explains the richness of historical 
literature. 

Despite the encroachment upon the autonomous status of the Principalities in the 
XVIII the century and the decisive role that the Phanariot rulers and their camarilla had, the 
coherence of the Romanian policy was not broken. International political legal status of the 
Romanian Principalities was a very important positive factor in the struggle for emancipation. 

The evolution of inter-state relations in Eastern Europe was highly marked by the 
deepening process of decline of the Ottoman Empire. Military decline convinced its important 
rulers of the importance of diplomacy and, as a result, there were attempts to adapt to the 
European system and the job of a secretary became more important. 

In the new phase of the Eastern Issue, the political elite of Moldavia and Wallachia got 
engaged in the development of a growing number of requests and projects regarding the 
reorganization of the political-administrative structures of the Principalities and their 
international status. The most commonly supported ideas addressed to the Great Powers were 
the reconfirmation of full autonomy of Moldavia and Wallachia by the Porte. 
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FESTIVALUL NAȚIONAL CÂNTAREA ROMÂNIEI – FENOMEN 
SOCIAL PROPAGANDISTIC SPECIFIC NAȚIONAL – 

COMUNISMULUI 
 
 

Instaurarea regimului de democrație populară a generat transformări importante în 
plan cultural, modelul sovietic fiind impus și în acest domeniu. Prin „revoluția culturală”, 
noul regim politic a demarat o etapă importantă a procesului de tranziție către societatea 
comunistă. Penetrarea culturii sovietice a reprezentat fenomenul dominant al perioadei. Noua 
lege a învățământului din 1949 a modificat radical structura, conținutul și sensul educației, 
deoarece ofensiva împotriva vechilor elite intelectuale, s-a realizat paralel cu efortul 
autorităților politice de a crea o altă elita profesională, care să fie devotată și să contribuie la 
transpunerea în practică a proiectului noului regim. Pentru a realiza aceste obiective, statul și 
forța sa conducătoare, Partidul Muncitoresc Român, acționau prin toate mijloacele și pârghiile 
pe care le aveau la dispoziție: prin structurile de partid și de stat, prin învățământul public și 
de partid, prin presă și edituri, prin așezăminte culturale, prin știință, prin creația literară și 
artistică.  

Pentru noul regim tot ceea ce venea dinspre Apus și amenința să influențeze literatura, 
artele plastice, filmul, muzica, modul de viață, limba era taxat ca fiind decadent și demascat 
ca o „diversiune organizată de dușmanii lagărului socialist”. De asemenea, tot ceea ce venea 
dinspre propriul trecut și amenința să pună în pericol nașterea literaturii socialiste a fost 
interzis1. Eliminarea treptată a celor care refuzau să fie „reeducați” și care reprezentau un 
pericol pentru regim, s-a făcut în paralel cu etatizarea infrastructurii culturale; instituțiile de 
cultură au fost puse sub coordonarea și controlul Direcției de Propagandă a C.C. al P.M.R., 
înființată încă din februarie 1948. 

A urmat o perioadă de dislocare locală a culturii române sub aspect instituțional și 
ideologic. Elita intelectuală și politică românească pentru a nu putea opune rezistență, a fost 
efectiv decapitată; scriitori, artiști, preoți, savanți, intelectuali care nu au aderat la regim sau 
erau bănuiți ca potențiali adversari ai regimului au fost închiși sub diverse pretexte, ținuți ani 
de zile în închisori sau trimiși să lucreze la Canalul Dunăre - Marea Neagră, unii fără să fie 
judecați, alții condamnați la ani grei de închisoare2. 

Principalul produs instituțional al Tezelor din iulie 1971 ale lui Nicolae Ceaușescu a 
fost Consiliul Culturii și Educației Socialiste, ca succesor  al Comitetului de Stat pentru Artă 
și Cultură condus vreme de 6 ani de arhitectul Pompiliu Macovei. Potrivit legii, C.C.E.S. era 
subordonat nemijlocit, în primul rând Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
(prin comisia ideologică a acestuia) și abia apoi Consiliului de Miniștri, deoarece așa cum se 
preciza în expunerea de motive a Decretului 301 din 1971: „Educarea omului nou, profund 
devotat cauzei socialismului și comunismului cere desfășurarea unei vaste activități politice și 
cultural educative, dirijarea într-o unică direcție și folosirea eficientă a tuturor mijloacelor de 
influențare a conștiinței de care dispune mișcarea noastră socialistă”. Principala sarcină a 
acestui minister al culturii ceaușiste era aceea de a iniția acțiuni menite să stimuleze creația în 
domeniul literaturii și artelor promovând operele literare, cinematografice, teatrale, muzicale 
și plastice care, animate de spirit militant răspund intereselor poporului, societății socialiste, 

                                                 
1 C. P. A. D. C. R., Raport Final 2006, p. 492. 
2 Ibidem, p. 493. 
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organizând și controlând activitatea consacrată îndeplinirii hotărârilor de partid și de stat 
privind domeniul culturii pe tot teritoriul țării.  

După al XI-lea Congres, a avut loc Congresul Educației Politice și Culturii Socialiste, 
în perioada 2-4 iunie 1976. Acest congres, deși desfășurat în umbra Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, este cel mai important pentru apariția festivalului Cântarea 
României, ce a avut ca scop dezvoltarea unei rețele de activități artistice ale poporului cu 
scopul de a mări nivelul de educație în masă. Chiar dacă Nicolae Ceaușescu nu a făcut nicio 
referire la un posibil festival, punând accent oficial pe importanța dezvoltării unor consilii de 
educație și cultură în cadrul instituțiilor și întreprinderilor, care își vor desfășura activitatea 
sub conducerea organizațiilor de partid, această afirmație, însă, stabilea deja etapa pentru ceea 
ce urma să devină, ca structură de bază, Festivalul Național Cântarea României. Într-o epocă 
marcată de ideologia național-socialistă și de o creștere a cultului personalității, Festivalul 
Național Cântarea României reprezenta un mijloc de constrângere și control total din partea 
statului. 

Din 1976, C.C.E.S. a mai primit o atribuție esențială din punct de vedere al ideologiei 
și propagandei comuniste, și anume organizarea și asigurarea desfășurării sub egida Frontului 
Unității Socialiste, a Festivalului Național al Educației și Culturii Socialiste Cântarea 
României, amplă manifestare educativă, politico-ideologică, cultural artistică, de creație și 
interpretare. Festivalul Cântarea României a apărut cu scopul de a cuprinde toate 
manifestările artistice oficiale inclusiv și celelalte competiții, fiind organizată o dată la doi ani. 
A durat între 1976-1989 numărând 7 ediții. În mod oficial, festivalul a înregistrat un număr 
sporit de participanți pornind de la 2 milioane membrii la debutul din 1976-1977, la 5.084.000 
de interpreți și compozitori de diferite vârste și profesii. Acestor cifre li se mai adaugă și 
numărul participanților pasivi cum ar fi spectatorii sau persoanele implicate în organizarea 
spectacolelor. Cântarea României nu a adus nimic nou în ceea ce privește interpretarea 
artistică, ce a fost o continuare a festivalurilor artistice ce au luat ființă odată cu proclamarea 
Republicii Populare în 19493. 

Decretul numărul 173 din 1964 pentru stabilirea normelor unice, pentru structura 
instituțiilor cultural educative, avea deja stabilit o structură la nivel național, în ceea ce 
privește instituțiile culturale reprezentative ale căminelor culturale, case de cultură, cluburi, 
biblioteci, muzee, teatre, centre pentru susținerea tradițiilor și a manifestărilor artistice și a 
școlilor de artă populară. Decretul accentuează importanța dezvoltării cantitative a activităților 
culturale și a rolului educativ pe care cultura se presupunea a și-l asuma în cadrul societății 
socialiste4. Pe lângă toate acestea, propaganda oficială punea accent pe nevoia extinderii 
activităților intelectuale la nivel național pentru a crea tipologia socialistă a „omului nou”5. 

Astăzi pare halucinantă lista instituțiilor statului care, potrivit Decretului Consiliului 
de Stat nr. 442 din 27 noiembrie 1977 erau obligate să colaboreze cu Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste în cadrul Festivalului Național „Cântarea României”: Ministerul 
Educației și Învățământului, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Consiliul 
Central al Uniunii Generale al Sindicatelor din România, Consiliul Național al Femeilor, C.C. 
al U.T.C., Consiliul Uniunii Asociaților Studenților Comuniști, Consiliul Național al 
Organizației de Pionieri, Radio - Televiziunea Română, uniunile și asociațiile de creatori. 

Cântarea României a depășit toate celelalte structuri artistice create anterior de către 
regim și anume: obiectivul propus de a cuprinde toate formele de manifestare artistică de la 

                                                 
3 Anca Giurchescu ,,The National Festival Song to Roumania: Manipulation of Symbols in the Political Discourse”, Claes 
Arvidsson, Lars Erik Blomqvist, op cit., p. 164. 
4 Decretul 703, 1973 pentru stabilirea normelor unice pentru structura instituțiilor cultural educative în Culegere de Legi, 
Decrete și hotărâri. În ajutorul activului sindical, volumul 7, București, Editura Politică, 1974. 
5 „Scânteia”, 19 ianuarie, 1975, pp. 1-3. 
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toate nivelurile (local, regional, național) și de a le supune conducerii partidului. Festivalul a 
fost menționat pentru prima oară în ziarul „Scânteia” din 23 octombrie 19766.  

În ziarul „Scânteia” din 27 octombrie 1976 într-un articol intitulat Preliminarii la 
Festivalul Național Cântarea României se sublinia că „În lumina importantelor 
responsabilități educative trasate școlii, organizațiilor de partid și de tineret din afara acestui 
amplu sector al vieții sociale din țara noastră, prin Programul de măsuri pentru aplicarea 
hotărârilor Congresului al XI-lea al partidului și ale Congresului educației politice și ale 
culturii socialiste în perspectiva participării la Festivalul Național Cântarea României, anul 
1976-1977 se anunță deosebit de bogat în acțiuni și manifestări politico-educative și cultural 
sportive menite să cuprindă întreaga masă a tineretului studios, să stimuleze preocupările și 
aptitudinile creatoare ale elevilor și studenților, obiectivul principal fiind participarea lor 
activă la viața spirituală a localităților în care trăiesc”7. 

Sub genericul Centenar glorios urmau să se desfășoare în școli, localități, județe și în 
țară ample manifestări cu profund caracter patriotic, incluzând expuneri, dezbateri pe teme de 
istorie, vizite în muzee și locuri istorice, concursuri - vizând cunoașterea istoriei patriei și 
partidului, a realizărilor obținute de poporul român, sub conducerea partidului - sesiuni de 
referate și comunicări științifice. Dintre activitățile ce urmau a fi desfășurate se disting: „De la 
comuniști învățăm cutezanța”; „Azi pionier, mâine U.T.C.-ist”; „Ne pregătim să devenim 
demni urmași ai comuniștilor”; „Tineretul - factor activ în realizarea cincinalului revoluției 
tehnico-științifice”; „Minitehnicus” - concurs de aero-navo-racheto-modelism; „Tinere 
Condeie- concurs de creație literară”; „Sub flamura partidului creștem odată cu țara - artă 
plastică”; „În inima mea e țara” - concurs de artă fotografică; „Festivalul Muzical Ciprian 
Porumbescu”; „Festivalul Folcloric Litoral 77”8. 

Masele au reprezentat actorul principal al Cântării României. Scopul a fost nu numai 
de a-i priva de identitate pe artiștii profesioniști, dar și de a construi o ideologie pornind de la 
valoarea simbolică atribuită amatorilor de către regim. Ei nu numai că reprezentau, ci erau 
poporul - o masă de indivizi care trebuiau ținuți sub control și de pe urma cărora regimul își 
câștiga legitimitatea. 

Masele au fost cel mai bine reprezentate în discursul Cântării României prin referirea 
la artiștii amatori cât și prin explorarea utilizării folclorului ca mijloc de creare a unității 
maselor. Artiștii amatori erau considerați ca punct de plecare în formarea multilaterală și 
dezvoltarea omului nou. Multilateralitatea însemna specializare multiplă în diverse arii de 
activitate, accentul era pus pe muncitori, țărani, elevi, care pe lângă activitatea lor de bază 
erau încurajați și se manifestau și în alte domenii, artistice, doar astfel atingând statutul de om 
nou. Acest fapt a fost central în mass media, numeroase articole preocupându-se de 
importanța artiștilor amatori pentru procesul de înaintare spre comunism9. 

Festivalul Național Cântarea României avea intenția de a îndeplini câteva funcții 
pentru artiștii amatori. În primul rând, ideologia oficială susținea că modernizarea cu privire la 
dezvoltarea industriei și agriculturii poate fi atinsă doar prin conștientizare politică la nivel 
înalt, iar aceasta, la rândul ei era posibilă prin educarea maselor. Educarea însemna însușirea 
culturii politice și artistice din moment ce aceste două componente erau percepute ca fiind în 
interdependență una față de cealaltă. În al doilea rând, festivalul a fost conceput pentru a le 
oferi muncitorilor (clasei muncitoare) mijloace de transmitere a propriilor realizări în 
domeniul producției. Astfel, în mod oficial, amatorilor li se cerea să ofere regimului o 

                                                 
6 Nicolae Nistor, Cântarea României. Un festival al muncii avântate pentru înflorirea patriei socialiste, în 
„Scânteia”, 23 octombrie 1976, p. 4. 
7 ,,Scânteia”, 27 octombrie 1976, p. 4. 
8 Ibidem. 
9 Vasile Donose- Festivalul Național Cântarea României. Echilibrul, armonia și frumusețea sufletească a 
poporului nostru în spectacolele artistice create de oamenii muncii în „Scânteia”, 15 mai 1977, p. 4. 
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alternativă, un raport artistic a propriilor idei, sentimente, activități. Cântarea României a 
reprezentat modalitatea prin care ei puteau să își aducă contribuția la dezvoltarea bogăției 
culturale a patriei. 

Folclorul a fost un alt mijloc instrumental pe care regimul s-a gândit să îl folosească și 
să îl modifice pentru atingerea propriilor interese. Folclorul a fost perceput ca și reper al 
identității culturale românești, ca mijloc perfect de a obține legitimitatea. Cântarea României 
avea menirea de a descoperi, menține și de a furniza un cadru propice pentru evoluția 
folclorului10. Folclorul era asociat cu identitatea națională la nivel de mase, exprimată în 
forme artistice. Putea fi schimbat cu scopul de a transmite simbolurile ideologiei naționale, 
cum ar fi unitatea națională a poporului român și ideile legate de prosperitatea prezentă și 
credința în progresul socialist.  

Unul din cele mai importante elemente care i-a oferit statutul central în cadrul Cântării 
României a fost autenticitatea tradițiilor, în legătură cu moștenirea cultural - națională. 
Această autenticitate a fost folosită de regim ca principal argument în pretinderea legitimității. 
Festivalul a fost folosit, datorită popularității de care a dat dovadă, în rândul oamenilor 
obișnuiți, care l-au abordat pentru a transmite simbolurile rigide precum și ideile la care 
poporul nu se putea altfel raporta. Cu toate acestea, Cântarea României a avut un scop mai 
înalt decât acela de a educa artiștii amatori sau de a revigora folclorul. Deși surse oficiale 
niciodată n-au menționat acest aspect în mod direct, se poate ușor deduce că festivalul a fost 
folosit ca mijloc de masă, de creare a unui tip complex de identitate, doar tangențial incluzând 
educarea și în principal bazându-se pe îndoctrinare politică în ceea ce privește poziția maselor 
raportate la valorile naționale ale societății socialiste și la conducător. Acest tip de identitate 
este în fapt o identitate de masă în care individul este uitat. Singura modalitate prin care 
individul se putea manifesta era prin activitatea de masă. La nivelul Cântării României 
aceasta a fost cel mai bine exprimată în forma artistică a corurilor, brigăzilor artistice cu 
repertorii fixe care a crescut în număr, dar care a avut restricții drastice în ceea ce privește 
diversitatea estetică. Identitatea individului trebuia să fie formată prin colectivele de masă prin 
care se putea raporta la partid sau conducător. Cântarea României a avut rolul de a oferi 
maselor instrumente culturale pentru transmiterea simbolurilor acestei ideologii. 

Obiectivul final al festivalului Cântarea României, lansat în 1977, a devenit limpede 
la cel de-al II - lea Congres al Educației Politice și Culturii Socialiste din 24-25 iunie 1982, 
atunci când a fost formulat conceptul ceaușist de om nou, cu o înaltă conștiință socialistă, 
constructor devotat al socialismului și comunismului în România. Modelul revoluționarului 
comunist multilateral dezvoltat, propus de Ceaușescu românilor, drept reper al omului nou, nu 
credea în intelectuali, ci doar în muncă, și nu credea în diversitatea valorică a lumii, ci doar în 
naționalitatea sa ce cumulează istoric întreaga perfecțiune. Festivalul Național Cântarea 
României a reflectat întocmai nu numai lipsa de cultură și educație a clasei conducătoare 
comuniste în frunte cu Nicolae și Elena Ceaușescu, dar mai ales ura și disprețul acestora față 
de intelectualitatea autentică, față de adevărații creatori de artă și valori culturale, care au fost 
astfel marginalizați la scară națională. 

Festivalul a fost un mijloc principal de propagandă în presă, pentru radio și 
televiziune. Televiziunea română a avut un program special dedicat participanților amatori 
numit Antena Cântării României11. Mai mult, programele de Radio și Televiziune au inclus și 
reportaje cu privire la repetițiile spectacolelor din cadrul festivalului sau despre participanți. 
Alături de radio și televiziune, multe reviste au redactat articole care s-au centrat pe festival 
prezentând rapoarte despre acesta, în detaliu, concentrându-se pe diferite studii de caz din 
toată țara, prezentarea interviurilor cu participanți și organizatori ai festivalului. De asemenea, 
                                                 
10 Nicolae Popescu Bogdănești, Note stridente în melosul Popular în „Scânteia”, 13 ianuarie 1978. 
11 Adrian Cioroianu, Pe umerii lui Marx. O introducere în istoria comunismului românesc, București, Editura 
Curtea Veche, 2005, pp. 443-466. 
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festivalul a fost intens popularizat în cadrul colecțiilor de cărți. Acestea au inclus antologii de 
poezie scrise de participanți, precum și volume de reportaje despre Cântarea României12.  

Articolele din ziare și reviste erau de diferite tipuri: un prim fel a fost făcut din articole 
fără autor care au fixat structura și funcțiile festivalului. Astfel de articole au inclus reportaje 
despre oamenii din cadrul Festivalului Cântarea României, care au dedicat omagii lui 
Ceaușescu. Absența autorului s-ar putea interpreta ca și indicator pentru faptul că opiniile și 
ideile din articole nu erau ale cuiva anume, ci ale tuturor13. Al doilea tip de articole a inclus 
editoriale scrise de artiștii sau scriitori cunoscuți; al treilea tip a inclus articole de cultură care 
făceau referire la Cântarea României, accentuându-se importanța pentru stimularea culturii de 
masă și formarea omului multilateral dezvoltat care era capabil atât de producerea de bunuri 
materiale ca muncitor sau pe câmp ca și agricultor, dar și creator de opere de artă14. Al 
patrulea tip de articole erau dedicate special, diferitelor spectacole și compoziții în cadrul 
festivalului precum și reportaje care să sublinieze părțile negative ale festivalului. Desigur, 
criticii nu aveau legătură cu festivalul și nu aduceau critici regimului, ci doar organizatorilor 
care nu au făcut față nivelul scăzut de conștiință artistică socialistă.15 

Încă de la prima gală s-au amestecat într-un ghiveci propagandistic cu veleități 
artistice tulnicărese, balerini, călușari, brigăzi artistice, vânători de munte, elevi ai școlilor 
militare și Cenaclul Flacăra al tineretului revoluționar organizat de C.C. al U.T.C. care a luat 
Premiul I „pentru activitatea artistică și cultural educativă”.  

Gala laureaților s-a desfășurat pe 11 iulie 1977 pe Stadionul 23 August din București și 
a inaugurat seria spectacolelor gigantice, de propagandă, concepute după modelul nord-
coreean, prezentat lui Ceaușescu de Kim Ir Sen, în 1971. Ulterior, aproape toate activitățile de 
profil cultural au trebuit să poarte amprenta ideologic-propagandistică a Cântării României. 
Acestea au fost din ce în ce mai încărcate cu mesaje obsesiv patriotice din gama 
naționalismului comunist sau cu tematici omagiale dedicate cuplului dictatorial, îndeosebi în 
spectacolele selecționate pentru a fi transmise în puținele ore de emisie ale Televiziunii 
Naționale de la sfârșitul anilor ꞌ80. Pe aceeași scenă și în același spectacol au ajuns să urce 
actorul Gheorghe Cozorici, recitând poezii omagiale, alături de corul căminului cultural dintr-
o comună obscură, iar Corul Madrigal succeda unui ansamblu de dansuri populare al unei 
întreprinderi fruntașe. A fost astfel profund afectat bunul simț național tocmai prin gravele 
confuzii dintre valori, dând impresia că oricine putea crea opere de artă, oricine putea fi artist, 
oricine se putea afirma în public.  

Ziarul „Scânteia” publica articole cu titlu laudativ la adresa festivalului; Nicolae 
Nistor director adjunct al Institutului de Cercetări Etnologice și Dialectologice publica un 
articol intitulat „Cântarea României”- Un Festival al muncii avântate pentru înflorirea patriei 
socialiste16. Într-un articol intitulat „Cântarea României, strălucită manifestare a dragostei de 
muncă, a virtuților inovatoare ale poporului nostru, expresie a democratismului politicii 
culturale a P.C.R.” se aflau atât informații despre structura și funcționarea festivalului cât și 
rolul acestuia în cadrul sistemului ideologic17. Cântarea României a fost prezentată ca rodul 
celui de al 11-lea Congres al Partidului Român în cadrul Convenției politice, ideologice și 
cultural educative18. Articolul menționat are la bază citate din discursul lui Nicolae Ceaușescu 
din cadrul Plenarei Comitetului Central PCR din 2-3 noiembrie 1976, indicându-l pe acesta ca 
inițiator al festivalului. 

                                                 
12 Ecaterina Mucenic, Paula Braga, Excelsior 87.Ediția 16, București, 1987. 
13 „Scânteia”, 28 noiembrie, 1976, pp. 1-4. 
14 „Scânteia”, 11 ianuarie 1978. 
15 C. Stănescu, Potențialul artistic și educativ al formațiilor tineretului, în „Scânteia”, 27 oct. 1976, pp. 1-3. 
16„ Scânteia”, 23 noiembrie 1976, p. 1. 
17„ Scânteia”, 28 noiembrie 1976, p. 1. 
18 Almanahul „Scânteia ”1977, pp. 69-72. 
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Cele mai interesante manifestări de artă ale amatorilor din prima ediție a „Cântării 
României” au fost incluse într-un film artistic de lung metraj produs de Casa de Filme nr. 4 în 
regia lui Ion Moscu și Dumitru Done; referindu-se la acest film, ziarul ,,Scânteia” publica un 
amplu articol laudativ la adresa sa intitulat „ Cântarea României- Însemnări despre un film 
inspirat din comorile creației artistice ale primei ediții ale Festivalului național”. Articolul 
menționa că pe fundalul muzical al „Mioriței” se succed imagini cu cele mai frumoase locuri 
din țară și cele mai reprezentative magistrale industriale, apoi filmul prezenta rezultatele 
festivalului pe fiecare provincie istorică. Prezentarea fiecărei provincii istorice era realizată de 
personalitățile reprezentative ale locului19. 

Pop Simion în articolul intitulat Muncă și cultură arăta că Festivalul Național Cântarea 
României reprezintă „ un eveniment perpetuu” care era „a doua natură a vieții românești” din 
acele timpuri. Acesta preciza: „Cultura poporului pentru popor proclamă necesitatea accesului 
celor ce muncesc la cultură în dublu sens, prin împământenirea necondiționată a caracterului 
popular și participarea directă la fenomenul culturii, în calitate de creator și beneficiar a 
valorilor de cultură”20.  

Într-o cronică a Festivalului Național „Cântarea României” se afirma în articolul 
Corurile cântă pentru iubitorii de muzică, nu numai pentru jurii, faptul că ideea prioritară pe 
care au adoptat-o toate formațiile corale a fost aceea a pregătirii spectacolelor spre a mulțumi 
spectatorii și nu doar membrii unor jurii; din această cauză s-a încercat îmbunătățirea calității 
prin inaugurarea unor noi stagiuni de spectacole, prin înmulțirea numărului de formații corale 
și a grupurilor vocale, astfel încât spectatorii să aibă de unde alege21. 

Tot sub egida festivalului, în „Scânteia” erau publicate numeroase poezii scrise de 
țărani și muncitori, de exemplu, Emilia Ercoșan, țărancă din comuna Șilindia, județul Arad a 
compus poezia „Gând pentru președintele țării”: „Foaie verde de bujor”/„Al nostru 
conducător”/„Fost-au fost fiu din popor”/„ Din a sa copilărie”/„Avea dor legat de glie…”22. 

Principalele obiective ale Cântării României au fost: crearea unor noi opere de artă „ 
inspirate din realități prezente, din istoria neamului nostru, din trecutul glorios al partidului 
nostru și al clasei muncitoare”; creșterea cantitativă a spectacolelor și a concertelor și în cele 
din urmă sporirea calitativă a interpretărilor artistice cu privire la conținutul ideologic și 
calitatea actului artistic23. 

Festivalul includea diverse concursuri artistice, pornind de la cele de nivel local, ce 
aveau loc în luna octombrie, la nivel județean, în luna februarie, regional, inclusiv sectorul 
București, în perioada martie-aprilie, în mai urmând faza națională a festivalului. Festivalul 
urma să se încheie cu o ediție specială care includea interpretarea artiștilor amatori și 
profesioniști laureați în cadrul competiției24. În ciuda apelului în masă, festivalul a impus 
totuși criterii participanților la concurs: calitatea muncii prestate și comportamentul social. Se 
adăugau criterii artistice: participanților li se cerea să promoveze arta revoluționară nouă și 
eficient educativă și să desfășoare activități artistice și educaționale și în rândul colegilor. În 
articole erau menționate obligațiile și îndatoririle formațiilor artistice25.  

Fiecare formație trebuia să prezinte publicului cel puțin un spectacol pe lună, grupurile 
teatrale să prezinte una, două piese pe an în prima audiție, respectiv vizionare, formațiile 
corale și orchestrale să abordeze 6-8 cântece noi anual, formațiile de dans să-și îmbogățească 
spectacolele anual cu 3-4 dansuri populare, inclusiv unul două dansuri tematice. Brigăzile 

                                                 
19 „Scânteia”, 8 ianuarie 1978, p. 3. 
20 „Scânteia”, 10 ianuarie 1978, p. 3. 
21 „Scânteia”, 14 ianuarie 1978, p. 4. 
22„ Scânteia”, 17 ianuarie 1978, p. 3. 
23 „ Scânteia”, 28 noiembrie 1976, p. 1. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
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artistice să prezinte anual 2-3 spectacole în primă audiție, formațiile care prezentau montaje 
literare să pregătească unul două programe noi pe an26. Festivalul nu urma a fi un simplu 
spectacol ci el era însoțit de un vast program ce cuprindea manifestări de ordin politic și 
educațional; se menționa de asemenea relația dintre artiști amatori și cei profesioniști, 
instituțiile în care funcționau; artiștii profesioniști trebuiau să garanteze sprijinul artiștilor 
amatori, colaborarea cu aceștia pentru a crește nivelul calității interpretărilor artistice27. 

După 1976, Cenaclul Flacăra a intrat sub umbrela atotcuprinzătoare a Festivalului 
Național Cântarea României, fiind premiat de mai multe ori: în total s-au desfășurat 1615 
spectacole de muzică folk, rock și poezie în fața a 6 milioane spectatori, audiență neatinsă de 
nici o altă manifestare artistică sau politică din timpul regimului comunist. Pentru extinderea 
audienței record a spectacolelor live ale Cenaclului Flacăra s-a desfășurat mai întâi în săli de 
teatru sau case de cultură, iar din anii 1982- 1983 în lungi turnee pe stadioanele de fotbal din 
țară. Adrian Păunescu a realizat mai multe emisiuni la radio și televiziune. Speculând și 
manipulând nevoia și sentimentele firești și autentice de libertate, iubire, visare, îndeosebi ale 
tinerilor, spectacolele Cenaclului Flacăra au creat în rândul generației în blugi puternica 
iluzie de libertate și relaxare ideologică pe care regimul ar fi permis-o. Unele dintre spectacole 
erau programate intenționat în noaptea de Înviere pentru ca adolescenții să nu meargă la 
biserică, ci la mult mai distractivul cenaclu a lui Păunescu. 

Parte componentă a Cântării României a fost și Festivalul artei și creației studențești 
în care brigăzile studențești – memorabilă fiind brigada A.S.E. condusă de studentul Fiți 
Arieșanu - au excelat într-o permanentă provocare a responsabililor culturali din cadrul 
Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști sau a secretarilor cu propaganda din cadrul 
comitetelor municipale sau județene de partid; au excelat astfel prin cântecele, gesturile și mai 
ales textele lor ,,satiric subversive”, adesea excesiv de acide și de transparente; nu o dată 
studenții dădeau niște texte spre aprobare la partid și ieșeau pe scenă cu altele, riscând diverse 
sancțiuni. Grupul Vouă s-a născut tocmai din acest creuzet al brigăzilor studențești din anii 
ꞌ80, reprezentând o altă remarcabilă excepție la corul propagandistic național al Cântării 
României. 

Obiectivele festivalului reliefează cantitatea, noul, însă nu și inovația. Ele ilustrează 
aspecte ascunse pe care regimul intenționa să le atingă prin Cântarea României. Astfel, se 
sublinia rolul artei ca instrument de propagandă, ca mijloc de inoculare a educației politice în 
masă prin interpretarea artistică. Așa se explică accentul pus pe cantitate, care ar trebui să se 
manifeste atât în numărul operelor de artă, cât și în numărul persoanelor care interpretează și 
urmăresc spectacolele. Numirea exactă a diferitelor tipuri de forme artistice și a repertoriului 
cantitativ ilustrează perfect caracteristicile festivalului, mecanismelor ce stăteau în spatele 
acestor activități artistice și controlul asupra lor, printr-o integrare pe verticală, diversitatea 
interpretărilor artistice era un indicativ al controlului statului în toate ariile de activitate28. 
Directivele oglindeau atât natura regimului politic, cât și intenția de a controla total masele 
populare, personificate de artiști amatori din zone rurale și urbane. Aceasta a reprezentat 
privarea de identitate a artiștilor profesioniști, a acelor creatori de artă, cărora li s-a subminat 
capacitatea artistică de a contesta măsurile luate de regim. 

Pentru a scoate în evidență cultul personalității și rolul conducător în interiorul 
Cântării României am ales un articol ce descrie ceremonia de încheiere a primei ediții a 
festivalului. Deși articolul este scris uneori în manieră personală, autorul este din nou anonim, 
pentru a sublinia încă o dată că ideile personale sunt de fapt ideile tuturor29.  

                                                 
26 Ibidem, p. 4. 
27 Ibidem. 
28 Anca Ghiurchescu, op.cit., pp. 165-167. 
29„ România liberă”, 13 iunie 1977, Spectacolul de gală al laureaților festivalului Național Cântarea României, 
pp. 1-3. 
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Articolul acoperă câteva momente care se situează în ordine cronologică: importanța 
spectacolului la ceremonie, sosirea lui Ceaușescu și a marilor oficiali, ceremonia în sine și 
sărbătoarea populară ce urmează ceremoniei în care Ceaușescu interacționează cu masele. 
Prin scara de proiectare, decorul este simbolic prin felul în care regimul intenționa să se 
prezinte în fața cetățenilor săi. Stadionul 23 August care a găzduit ceremonia de închidere a 
festivalului – manifestare la scara unică în istoria culturii noastre - este strălucitor și decorat 
ca de sărbătoare. În fața unei tribune, e portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu încadrat de 
drapele roșii și tricolore. Pe imense panouri se pot citi cuvinte de slavă închinate partidului și 
secretarului său general, patriei socialiste, minunatului nostru popor. Mii de tineri scriu, cu 
trupurile lor, numele îndrăgit, sugestiv al Festivalului Cântarea României.  

Vasta scenă amenajată pe gazonul arenei este străjuită de o flacără aprinsă la începutul 
spectacolului, simbolizând strălucirea, perenitatea spiritualității românești, iar de o parte și de 
alta se înscriu stemele tuturor județelor, semnificând prezența la aceasta sărbătoare a muncii și 
creației a întregii țări. Scena este străjuită de muncitori, țărani, pionieri, elevi, studenți și ostași 
care înconjurați de lauri, simbolizează pe toți cei care s-au aflat angajați în această grandioasă 
întrecere. Decorul oferă o topografie simbolică a ceremoniei, incluzând o multitudine de 
simboluri și atribuindu-le o importanță mai mare sau mai mică în funcție de așezarea lor. 
Două simboluri principale „păzesc scena”: Nicolae Ceaușescu și torța. În timp ce Ceaușescu 
reprezintă spectatorul suprem al întregii ceremonii, torța simbolizează în mod abstract ideea 
de continuitate și luminozitate. 

Țara întreagă este reprezentată la ceremonie în termeni geografici cu simbolurile 
județelor, prin muncitori, țărani, elevi și soldați ce păzesc scena. Se pot observa două tipuri de 
simboluri care încorporează idei similare atât la nivel uman cât și abstract. Pe de o parte 
Ceaușescu și reprezentații populației și pe de altă parte torțele și simbolurile județelor. Fanfara 
intonează acordurile solemne ale imnului de stat, la semnalele trompetelor, crainicul anunță 
începerea spectacolului de gală; după o reprezentare susținută de fanfară, se face auzită parcă 
venind din adâncul vremurilor, vibrația de orgă a zeci de tulnice care, așa cum chemau cândva 
la luptă, cheamă astăzi la această mare sărbătoare a culturii românești. Această uvertură 
muzicală deschide drumul participanților: câștigătorul și laureații primei ediții a Cântării 
României în același timp cu toți cei ce au interpretat muzică populară, ușoară, corurile, 
dansurile populare, recitarea poeziilor. Toate temele acestor genuri se referă fie la bucuria de 
a trăi în România socialistă, fie la partid și conducătorul ei30.  

Ritualurile politice sunt o parte integrantă a festivalului, chiar dacă Cântarea 
României a avut ca scop inițial, să includă toate concursurile artistice la nivel național, 
făcându-se uz de ritualuri, între care Ceremonia de închidere, rămâne tot cea mai importantă 
și mai eficientă. Inițial, spectacolul a fost eficient pentru toți participanții întrucât ei erau 
martori ai manifestărilor în masă. Ritualul politic de la ceremonia de premiere a festivalului a 
reprezentat un instrument ideologic ideal, întrucât se făcea apel la emoțiile, mândria și 
siguranța de a aparține unui colectiv atotcuprinzător. Ceaușescu apare ca și coordonator al 
maselor, care are abilitatea de a coborî la nivelul lor și de a se integra în rândul acestora, dar 
trebuie observat că aceasta a doua poziție, apare doar în interiorul acestui ritual. În realitate 
coborârea sa e una falsă. De fapt, aceasta reprezintă o oportunitate pe care o primesc masele: 
aceea de a sta ele lângă el și nu invers. 

Chiar dacă Nicolae Ceaușescu nu este menționat ca artizan al acestui festival, partidul 
este prezent ca sursa principală a autorității, iar Ceaușescu era persoana care îl reprezenta. 
Acest fapt demonstrează interrelația dintre partid și conducător. Partidul reprezenta sursa 
materială a puterii, oferindu-i autoritate lui Ceaușescu în timp ce acesta îi reprezintă 
directivele. 

                                                 
30 Ibidem. 
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Sub egida Uniunii Scriitorilor din România din anul 1988 a fost redactat volumul 
Omagiu, acesta se deschidea cu citatul lui Nicolae Ceaușescu din Raportul celui de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român31. Lucrarea este un omagiu adus lui Nicolae 
Ceaușescu de membrii Uniunii Scriitorilor cu prilejul zilei sale de naștere: „împrejurarea oferă 
scriitorilor prilejul sărbătoresc de a-și reînnoii angajamentul neobositei lupte pentru elogierea 
muncii, pentru proclamarea frumuseții și negarea urâtului, pentru împrospătarea și 
dinamizarea vieții în societatea noastră”32.  

Județul Suceava s-a înscris în Festivalul Național Cântarea României cu un ansamblu 
de activități culturale, cu o structură organizatorică similară celei naționale și o participare 
corespunzătoare. În etapa de masă a primei ediții a festivalului s-au prezentat 63.000 de artiști 
amatori incluși în 2300 de formații artistice, cercuri și cenacluri, creatori individuali. Au fost 
deschise 72 de expoziții de artă plastică și fotografică cu peste 10.000 de exponate a 2000 de 
creatori populari. S-a semnalat prezența a 65 creatori în domeniul literaturii și muzicii33. 

Într-un interviu luat domnului director al Ansamblului Cultural „ Frederich Schwartz”, 
Ovidiu Șvarț, laureat de șapte ori al Festivalului Național „Cântarea României”, referitor la 
rolul județului Suceava în cadrul Festivalului Național „Cântarea României”, acesta își 
amintește despre implicarea masivă a maselor populare în cadrul festivalului, deoarece „nu 
exista instituție, nu exista întreprindere, nu exista nici o formațiune, de niciun gen care să nu 
aibă în interiorul ei o mișcare, o activitate artistică”34. Unii participanți se implicau în mod 
deosebit, ne spune același autor, le era drag să participe, dar exista și o altă categorie care 
profita de faptul că întreprinderea, instituția la care lucrau, le dădea liber una-două ore pe zi, 
pentru a se pregăti, aceștia fiind plătiți35. 

În etapa interjudețeană și republicană, județul Suceava a fost reprezentat la toate 
formele de participare minus orchestrele simfonice și de cameră, cu 78 de formații și interpreți 
individuali. Datorită acestui festival, în județul Suceava s-au înființat 830 de formații, cercuri 
și cenacluri în diferite domenii și manifestări artistice36. 

La prima ediție a festivalului, județul Suceava s-a situat pe locul al III-lea la etapa 
republicană, cu 26 de distincții acordate creatorilor și interpreților săi, care își desfășurau 
activitatea pe lângă instituțiile aparținând Caselor de Cultură, sindicatelor, U.T.C.-ului, 
Armatei și cooperației. Dintre aceste distincții obținute de județul Suceava 14 au fost acordate 
în domeniul interpretării și 12 în cel al creației. Locul 1 a fost ocupat de Municipiul București 
cu 85 de premii iar locul al II-lea de județul Argeș și Maramureș cu 28 de premii37. 

Întrebat dacă are o amintire deosebită legată la participarea sa la festival, Ovidiu Șvarț 
ne-a precizat: „Sunt enorm de multe amintiri…dar cea mai importantă a fost în momentul în 
care am obținut Premiul I”. Nu s-a așteptat ca el, un elev la un liceu cu profil industrial, ce a 
concurat cu elevi de la licee precum Dinu Lipati să obțină premiul I; a precizat și faptul că are 
și o amintire negativă: se obișnuia ca premiile obținute de amatori să fie înmânate de artiști 
consacrați. Având în vedere că domnul Șvarț a obținut premiul I la concursul de nai și-a dorit 
ca diploma să-i fie înmânată de Gheorghe Zamfir, ceea ce nu s-a întâmplat însă. Un alt regret 
este acela că diplomele și distincțiile rămâneau la instituțiile de care ei apațineau38. 

                                                 
31 OMAGIU- Lauri Pe Stemă, Editura Cartea Românească, București, 1988, p. 1. 
32 Ibidem, p. 9. 
33 Anca Potarnac- Mișcarea Corală de amatori ca fenomen social –cultural- contemporan în cadrul primei ediții 
a Festivalului Național Cântarea României ( cercetare sociologică efectuată în județul Suceava). Lucrare de 
Diplomă manuscris, Facultatea Pedagogie - Compoziție Muzicală, Muzicologie, București, 1978, pp. 39-40. 
34 Ovidiu Șvarț, interviu realizat de Marusac Claudia Ioana, Suceava, 4.05.2016. 
35 Ibidem. 
36 Anca Potornac, op. cit,p. 40. 
37 Ibidem. 
38 Ovidiu Șvarț, interviu realizat de Marusac Claudia Ioana, Suceava, 4.05.2016. 
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La sfârșitul fiecărei ediții a Festivalului Național „Cântarea României” erau editate de 
către Consiliul Județean de cultură și educație socialistă Suceava, volume de proză, poezie, 
teatru, în care apăreau creațiile cele mai reprezentative ale autorilor premiați. Astfel, la 
sfârșitul primei ediții a festivalului a apărut în 1977 volumul de proză în care erau publicate 
creațiile autorilor suceveni Ion Beldeanu, Ion Cazan, Toader Hrib, Aglaia Iacob, Octavian 
Lazăr, Mihai Tandru. În general, conținutul acestor creații făceau referire la trecutul istoric, 
frumusețile patriei, copilărie fericită; astfel, indirect aducând laude partidului și 
conducătorului: Ion Beldeanu - Putna, dincolo de legendă; Octavian Lazăr – Albele Lumini 
ale orașului; Toader Hrib – Alte năzbâtii copilărești39. 

Într-un mod discret, Ion Beldeanu prin descrierea Sucevei, în creația sa Metafore în 
proză nu face altceva decât să premărească rolul noii epoci ceaușiste în procesul de dezvoltare 
al orașului „ Noua istorie a Sucevei însumează date esențiale încât o astfel de imagine rămâne 
în domeniul documentului – referire la rolul de capitală medievală pe care Suceava a avut-o – 
de arhivă. Saltul miraculos făcut numai din 1960 încoace proiectează patriarhala așezare din 
preajma memorabilelor vestigii în plină contemporaneitate”40. 

Județul Suceava, considerat inima Bucovinei, apare în filmul artistic de lung metraj, 
intitulat „Cântarea României” și produs de Casa de filme nr. 4 în regia lui Ion Moscu și 
Dumitru Done. Zona Bucovinei este prezentată de actorul Florin Piersic și interpreta de 
muzică populară Sofia Vicoveanca. Referitor la acest film, ziarul Scânteia ilustra: „Iată-ne 
împreună cu actorul Florin Piersic și interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca 
explorând universal de simțire și trăire artistică în Bucovina. Vedem Sucevița, comunele Bilca 
și Iaslovăț, participăm alături de localnici la activitățile diurne, îi vedem nu numai lucrând ci 
și dând viață unor forme originale de spectacol inspirate din tradiție, precum și din 
contemporaneitate”41. 

În anul 1979, ca urmare a desfășurării celei de-a doua ediții a Festivalului Cântarea 
României, a fost editat un volum de proză și teatru în care apar laureații acestor concursuri de 
creație precum Constantin Bărboi Dersca, Oana Cazan, Constantin Cojocaru, Toader Hrib, 
Ioana Babiu, George Bodea, Constantin Cojocaru, Ion Iacob, Octavian Nestor. Conținutul 
acestor creații slăvesc, metaforic, partidul, poporul și conducătorul42. În același an a fost 
publicat și un volum de poezii cu laureații celei de-a doua ediții a Festivalului; sunt incluse 
creațiile lui Toader Ailenii, Clement Antonovici, Arcadie Arbore, Ion Cosmei, Eusebiu 
Camilar, Viorel Dârja, Ion Drăgușanu, Dumitru Loghin, etc. Comparativ cu prima ediție de 
data aceasta numărul participanților și laureaților este mult mai mare. În ceea ce privește 
conținutul acestora ele se înscriu pe aceeași directive a învățământului ideologic și de partid, a 
propagării cultului personalității43. În rândul poeților laureați apare și numele Lucreției 
Ruxandar, menționată ca fiind poetă populară. Redăm una din poeziile sale intitulată Pe 
pământul României: Pe pământul României/ azi e pace, bucurie/ Iată codru-ntinerit/ Cum 
mai cântă fericit./ Inimioara mi-o mângâie/ Că trăim cu bucurie/ Azi, când soarele cuvântă,/ 
Vino, cucule, și cântă/ Cântec despre țara mea/ Că trăiesc o nouă viață/ Ce-nflorit bujoru-n 
față/ Și trăiesc cu voie bună/ Cu toată lumea-mpreună44. 

În anul 1980 Comitetul județean de cultură și educație socialistă, redacta un nou 
volum cu cele mai bune lucrări muzicale pentru grupuri vocale pe voci egale. Dintre 
compozitorii laureați se distingeau: Mircea Neagu – Plai de soare și de dor; Ludovic Paceag - 
Bucovină, mândră floare, Constantin Arvinte - Mamă Bucovină; Emil Havriliuc - De la 

                                                 
39„ Cântarea României”. Proză, Ediția I, Suceava, 1977, pp. 117-118. 
40 Ibidem, p. 6. 
41 Scânteia, 8 ianuarie 1978. 
42 „Cântarea României”. Proză. Teatru, Ediția a II-a, Suceava, 1979. 
43  „Cântarea României”. Poezie, Ediția a II-a, Suceava, 1979, pp.200-204. 
44 Ibidem, p. 155. 
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fereastra țării, Marian Palade - Românie, Românie; Ștefan Pintilie - Face-te-ai grâule mare45. 
Centrul de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă a publicat în 1981 un 
nou volum de proză, care cuprindea creațiile laureate la ultima ediție a festivalului „Cântarea 
României”46. Unii dintre autorii care au publicat în aceste volume au devenit autori 
consacrați, care au continuat să se implice în activitatea literară și publicistică și după 1989 
precum Ion Cosmei, Ion Beldeanu, Ion Drăgușanu, Bogdan Vasile Dan, Constantin 
Lazarovici.  

Nicolae Ceaușescu era persoana în jurul căreia gravita întreaga desfășurare a 
Festivalului Național Cântarea României. Prin crearea acestui festival, dar mai ales prin 
formele sale de manifestare și la Suceava, ca peste tot în România, s-a urmărit crearea așa-
numitului om nou, profund devotat sistemului comunist, dirijarea într-o direcție unică și 
folosirea tuturor mijloacelor de influențare a conștiinței astfel încât să slujească partidul și 
conducătorului. 

 
 

Summary 
 
 

In an era marked by national socialist ideology and the grotwh of personality cult, 
Romanian National Song Festival was a means of coercion and total control of the population 
from the part of the state. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

                                                 
45 „Cântarea Românie., Lucrări muzicale pentru grupuri vocale pe voci egale”, Suceava, 1980, pp. 102-104. 
46 „Cântarea României. Poezie, Suceava, 1981. 
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LEGISLAŢIA COMUNISTĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI FAMILIEI 

 
 

,,Comunismul a întors aproape complet societatea românească. Aproape toţi românii 
au urcat şi au coborât. Puţine familii mai păstrează o tradiţie. Orăşenii au fost până mai ieri 
ţărani. Intelectualii se trag din familii de ţărani sau de muncitori. Este o societate formată din 
oameni noi, pe care comunismul i-a făcut ceea ce sunt astăzi”1. 

Ceea ce a influenţat decisiv evoluţia cadrului legislativ comunist în domeniul educaţiei 
şi al familiei a fost necesitatea creării unui om nou, de tip comunist, asemănător a ceea ce 
literatura de specialitate a denumit generic Homo sovieticus. În ideologie, acest tip de om nou, 
era prototipul omului perfect – muncitor productiv, cu un fizic sănătos, conştient de 
importanţa muncii sale şi ateu. 

În crearea acestui om nou, ideologii comunişti au plecat de la o idee simplă şi anume 
aceea că individualismul este cauza conflictelor între individizi şi societate. Din această cauză 
toate acţiunile au fost îndreptate spre distrugerea acestui individualism, fapt care ar fi desăvârşit 
personalitatea omului nou. Distrugerea individualismului însemna afirmarea unor noţiuni noi cum 
ar fi colectivul sau colectivitatea ca mediu propice afirmării şi dezvoltării omului nou.  

Organizarea societăţii comuniste avea la bază reinterpretarea unor principii 
pedagogice cum ar fi principiul conform căruia ,,ereditatea nu contează”, principiu care 
interpretat susţine că personalitatea omului poate fi modelată potrivit oricărui interes. Al 
doilea principiu important era cel care afirma că ,,modelarea personalităţii este rezultatul unei 
acţiuni colective” care, reinterpretat, a stat la baza sistemului de educaţie promovat de 
comunişti, care se pronunţa împotriva educaţiei libere şi promova educaţia în colectivitate, 
prin şi pentru colectivitate, educaţie bazată pe muncă. Acest sistem de educaţie promova ca 
principale activităţi de învăţare critica şi autocritica ca motor al dezvoltării individului şi se 
realiza folosind intens propaganda audiovizuală, limbajul specific propagandistic, 
transparenţa vieţii private etc. Omul nou nutrea o loialitate necondiţionată faţă de partid şi se 
implica fervent în lupta duşmanilor de clasă. Se promova astfel o imagine aproape mesianică 
a comunistului. 

Trăsăturile ,,omului nou” sunt evidenţiate în numărul revistei ,,Munca de partid” din 
aprilie 1986, care impunea ca elemente definitorii devotamentul faţă de socialism şi 
comunism, participarea activă, plină de iniţiativă, la înfăptuirea sarcinilor de plan, a politicii 
interne şi externe a partidului şi statului, grija pentru dezvoltarea proprietăţii socialiste, 
atitudinea de înaltă responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor de muncă, preocuparea asiduă 
pentru perfecţionare, însuşirea concepţiei revoluţionare a partidului despre lume şi viaţă, 
comportament la locul de muncă şi în familie potrivit codului moral al comuniştilor şi 
normelor eticii şi echităţii sociale, sprijinirea activă a politicii partidului etc. 

În contradicţie cu această imagine hieratică, ideologii comunişti și-au imaginat ,,răul” 
în persoana celuilalt sau a duşmanului de clasă. Acesta a fost exclus în perioada Gheorghe 
Gheorghiu – Dej sau marginalizat în perioada Nicolae Ceauşescu. Lupta dintre omul nou – 
comunist şi duşmanul de clasă era considerată bătălia finală a umanităţii, în vederea atingerii 
păcii comuniste. Sub eticheta de duşmani de clasă, comuniştii i-au plasat pe foştii industriaşi 
şi bancheri interbelici, unii membrii ai clerului ortodox, greco – catolic sau catolic, membrii 
partidelor istorice, funcţionari din regimurile anterioare. 

                                                 
1 Lucian Boia, România – ţara de frontieră a Europei, 2002 apud Mihai Stamatescu, Raluca Grosescu, Dorin 
Dobrincu, Andrei Muraru, Liviu Pleşa, Sorin Andreescu, O Istorie a comunismului din România, manual pentru 
liceu, Editura Polirom, Bucureşti, 2009, p. 66. 
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O categorie aparte, de care comuniştii au fost nevoiți să se ocupe, au fost intelectualii, 
unii dintre ei consideraţi necorespunzători idealurilor economice şi culturale comuniste. 
Acţiunea comuniştilor a determinat ca o parte a acestora să se alieze cu idealurile comuniste, 
ceilalţi fiind victimele teroarei directe de tip stalinist.  

Un alt aspect important de precizat în cadrul ideologiei comuniste este atitudinea faţă 
de minorităţi. Ideologia comunistă a exclus din vocabularul său sintagme ca respectarea 
diversităţii de expresie lingvistică sau diversitate culturală, impunând ca valoare universală 
,,toţi suntem români”. 

În ceea ce priveşte evoluţia ideologică a comunismului în România, aceasta ,,poate fi 
analizată din perspectiva a trei perioade distincte: stalinizarea (până la mijlocul anilor ’50), 
renunţarea la stalinismul rigid – perioada dezgheţului ideologic (de fapt o falsă destalinizare 
sub influenţa evenimentelor din U.R.S.S. în timpul lui Hrușciov (anii ’50 – ’60), perioada 
naţional – comunismului şi a tendinţelor de restalinizare ideologică (anii ’70 – ’80)”2. 

În analizarea modului cum s-a impus această ideologie, se pot distinge mai multe căi: 
rescrierea istoriei – impunerea unei noi istorii, favorabile comunismului, capabilă să explice 
ascensiunea comunismului la putere şi să-i justifice prezentul, ajungându-se chiar la a crea noi 
eroi dacă era necesar, învăţământul – pornind de la ţelul nobil de a combate analfabetismul, 
acesta a fost folosit pentru impunerea noii ideologii, organizaţiile de masă – create pentru a 
spori controlul partidului asupra societăţii, cultura – s-a remarcat fenomenul creării unei noi 
culturi, subordonată intereselor comunismului, cu caracter demagogic şi pur propagandistic, 
mass – media – subordonată, de asemenea, intereselor partidului sau Biserica – comuniştii 
impunând acesteia o colaborare necondiţionată. 

Constituţiile regimului comunist – cadrul legal de legitimare a comunismului. 
Orice regim politic, fie el democratic sau totalitar, se fundamentează pe o lege fundamentală – 
Constituţia. După preluarea puterii, comuniştii din România nu au putut promova o nouă 
Constituţie, deoarece existau două probleme ce trebuiau rezolvate: situaţia externă a României 
nu era clară, în perioada 1946 – 1947 desfăşurându-se încă negocierile de pace şi nu era 
rezolvată situaţia monarhiei. În decursul anului 1947 comuniştii au reuşit să-şi anihileze 
opoziţia politică, prin eliminarea celorlalte partide politice şi l-au determinat pe regele Mihai 
să abdice, fiind proclamată Republica.  

Adoptarea constituţiei din 1948 a fost pregătită cu atenţie de comunişti. La 23 ianuarie 
1948 a fost adoptată o nouă lege electorală, prin care era stabilită limita de vârstă a celor care 
pot vota la 20 de ani. Pe baza acestei noi legi electorale, la 28 martie 1948 s-au desfăşurat 
alegeri pentru Marea Adunare Naţională, cu rol de Constituantă (Senatul fusese desfiinţat în 
1946, iar Camera Deputaţilor în 1948). Prima Constituţie de tip totalitar a fost adoptată la 13 
aprilie 1948, cu unanimitate de voturi, decretul de promulgare fiind publicat în Monitorul 
Oficial numărul 87 bis din aceeaşi zi. 

Constituţia din 1948 avea 105 articole, împărţite în 10 titluri şi avea menirea de a da 
caracter juridic legal transformărilor ce avuseră loc în configuraţia organizării statale şi noii 
ordini sociale. Cele 10 titluri ale Constituţiei vizau: caracterul statului, organizarea social-
economică, drepturile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor, organul suprem al puterii de 
stat, organele locale ale puterii de stat, organele judecătoreşti, stema, sigiliul, drapelul, 
capitala şi modalităţi de modificare a Constituţiei.  

Deosebirea faţă de Constituţia din anul 1923 apărea încă din Titlul I, care prezenta 
noua titulatură a statului: Republica Populară Română şi caracterul statului, fiind înlocuită 
sintagma de ,,stat naţional” cu cea de ,,stat popular”. Această titulatură avea rolul de a 
sublinia, în esenţă, suveranitatea poporului şi participarea sa în luarea deciziilor, realitatea 
                                                 
2 Mihai Stamatescu, Raluca Grosescu, Dorin Dobrincu, Andrei Muraru, Liviu Pleşa, Sorin Andreescu, O Istorie 
a comunismului din România, manual pentru liceu, Editura Polirom, Bucureşti, 2009, p. 98. 
 



Prof. Marius Giosu, Școala Gimnazială Neagra Șarului 

46 
 

însă demonstrând contrariul şi anume că deciziile erau luate de o mână de politruci. Era extins 
dreptul de vot la tineri începând cu vârsta de 18 ani, la femei şi la militari.  

Această Constituţie poate fi considerată certificatul de naştere al noului regim, 
precizând modul de apariţie al acestuia, ca un rezultat al luptei duse de popor, în frunte cu 
clasa muncitoare, împotriva fascismului, reacţiunii şi imperialismului. Se produc schimbări 
importante în domeniul proprietăţii, fiind impuse trei forme de proprietate: proprietatea de 
stat, proprietatea cooperatistă şi proprietatea privată (interesant este faptul că nu apare nici o 
precizare cu privire la proprietatea mixtă româno – sovietică, sovromurile care secătuiau 
resursele ţării). Accentul era pus pe proprietatea de stat, care includea toate resursele ţării dar 
şi transporturile, comunicaţiile, poşta, telefonul sau radioul. Era limitată noţiunea de 
proprietate particulară, aceasta fiind confundată cu ceea ce omul a agonisit prin muncă şi 
economisire. Se dădea o nouă definiţie noţiunii de expropriere, care se transformas în trecerea 
în proprietatea poporului.  

Noua Constituţie formula concepţia economică a noului regim, fiind atribuit statului, 
rolul de a îndruma şi planifica economia naţională, cu scopul dezvoltării economice a statului. 
Aceeaşi Constituţie are înscrise şi o serie de drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor (dreptul la 
muncă, învăţătură, dreptul electoral, egalitatea în faţa legii, libertatea individuală), aceste 
drepturi fiind atribuite de stat. A fost introdus serviciul militar obligatoriu.  

În ceea ce priveşte instituţiile noului stat, Marea Adunare Naţională devenea organul 
suprem al puterii de stat – organ cu atribuţii în elaborarea şi adoptarea legilor, formarea 
guvernului, adoptarea bugetului. Deşi se prevedea ca deputaţii Marii Adunări Naţionale să fie 
aleşi prin vot, realitatea a fost cu totul alta, ei fiind impuşi de partidul unic. Marea Adunare 
Naţională alegea Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române – instituţia 
supremă a statului formată dintr-un preşedinte, trei vicepreşedinţi, un secretar şi 14 membri 
(această instituţie a existat până în 1961 când a fost înlocuită de Consiliul de Stat). Deputaţii 
Marii Adunări Naţionale erau aleşi pe patru ani. Puterea executivă era asigurată de Consiliul 
de Miniştri sau Guvernul care depunea jurământul în faţa Prezidiului Marii Adunări 
Naţionale. La nivel local erau alese Consilii Populare, pe o durată de patru ani, la nivelul 
fiecărei unităţi administrativ–teritoriale: comune, plăşi, judeţe şi regiuni. Constituţia stabilea 
și o nouă stemă pentru Republica Populară Română. 

,,Constituţia din 1948 dădea o organizare provizorie regimului de dictatură a clasei 
muncitoare şi legifera funcţionarea regimului totalitar. Pe baza ei au avut loc deposedările 
de proprietate din anii 1948–1952 cunoscute sub numele de naţionalizări, s-au exercitat 
abuzurile în acţiunea de colectivizare a proprietăţilor funciare, au avut loc acţiunile 
represive împotriva luptătorilor din mişcarea de rezistenţă anticomunistă, a fost mistificată 
istoria naţională şi a fost răsturnată scara valorilor umane şi sociale”3.  

Transformările din România au fost observate de nomenclatura comunistă, care a 
propus, adoptarea unei noi Constituţii. Decizia a fost luată în cadrul Biroului Politic al 
Partidului Muncitoresc Român la data de 28 februarie 1950. Astfel, s-a hotărât constituirea 
unei comisii pentru redactarea noii Constituţii, formată din 27 de membri conduşi de 
Gheorghe Gheorghiu – Dej. Comisia şi-a desfăşurat activitatea între noiembrie 1951 – august 
1952. Proiectul noii Constituţii a fost prezentat Marii Adunări Naţionale şi a fost adoptat în 
unanimitate, la 24 septembrie 1952. 

Literatura de specialitate dă acestei Constituţii ,,meritul” de a fi desăvârşit regimul 
totalitar din România, ea completând sau actualizând prevederile Constituţiei din 1948. Textul 
Constituţiei a fost publicat în Buletinul Oficial al Marii Adunări Naţionale din 27 septembrie 
1952 şi cuprindea o parte introductivă cu 9 alineate şi apoi 105 articole, împărţite în 10 
Titluri. 
                                                 
3 Vasile Pascu, Regimul totalitar comunist în România (1945 – 1989), Volumul I, Editura Clio Nova, Bucureşti, 
2007, p. 166. 
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Se păstra vechea denumire a statului – Republica Populară Română, care acum 
devenea statul oamenilor muncii de la oraşe şi de la sate şi care a luat naştere ca urmare a 
victoriei U.R.S.S.-ului asupra Germaniei naziste şi a eliberării României de către Armata 
sovietică – aceste prevederi demonstrează clar dependenţa regimului politic din România de 
Uniunea Sovietică. Această dependenţă era accentuată şi de prevederile ulterioare ale 
Constituţiei, care orientau politica externă preponderent spre o alianţă cu U.R.S.S.-ul şi cu 
toate statele comuniste. Suveranitatea poporului era substituită de puterea alianţei dintre clasa 
muncitoare cu ţărănimea muncitoare, rolul coordonator fiind oferit proletariatului. 

Spre deosebire de legea fundamentală din 1948, acest act conţinea explicit noţiunea de 
gospodării colective. În domeniul proprietăţii, nu apar schimbări semnificative, fiind 
identificate aproximativ aceleaşi forme de proprietate: socialistă (de stat), mica producţie de 
mărfuri şi particular – capitalistă (legarea proprietăţii private de sintagma ,,capitalistă” arată 
importanţa minimalizată acordată acesteia). 

Sistemul totalitar era legiferat prin acordarea dreptului de îngrădire și eliminare a 
elementelor capitaliste de statul comunist. De fapt această Constituţie consfinţeşte controlul 
statului în toate domeniile.  

Organul suprem al puterii de stat rămânea Marea Adunare Naţională, cu aceleaşi 
atribuţii ca şi în 1948. Deosebirea apare la puterea executivă, Guvernului fiindu-i stabilit un 
număr de 28 de ministere. 

În ceea ce priveşte organizarea judecătoarească, Constituţia din 1952 o completează pe 
cea din 1948, definind principalele organe ale acesteia: Tribunalul Suprem, tribunalele 
regionale, tribunalele populare şi instanţele judecătoreşti speciale. Caracterul represiv al 
regimului este demonstrat şi prin modul de luare şi comunicare a deciziilor, sintagma ,,în 
numele legii” fiind înlocuită cu cea de ,,în numele poporului”. Literatura de specialitate şi 
mărturiile unor avocaţi atestă rolul pur formal al acestor instanţe, deciziile fiind luate în 
birourile Securităţii sau Miliţiei, rolul apărătorilor fiind doar de constatatori. La fel ca în 1948, 
Constituţia prevedea drepturile şi datoriile cetăţenilor (dreptul la muncă, la odihnă, la 
învăţătură, egalitatea în faţa legii etc.), izvorâte din voinţa statului şi exercitate în limitele 
oferite de stat. O deosebire fundamentală apare la dreptul de vot, lipsind sintagma de liber, 
normal pentru că alegătorul trebuia să accepte singura ofertă electorală – cea a partidului–stat.  

Deosebiri apar şi la stema statului, diferită faţă de cea din 1948 prin adăugarea stelei 
roşii în cinci colţuri, ceea ce atesta că Republica Populară Română era cea de-a XVI-a 
republică sovietică, în fapt, totala subordonare față de U.R.S.S.  

Această Constituţie a fost modificată de 11 ori până în anul 1965 şi a fost ,,Constituţia 
terorii asupra unui popor care ajunsese la cheremul a o mână de oameni de nimic, ce-şi 
închipuiau că sunt Dumnezei pe pământ!”4.  

Moartea lui Gheorghe Gheorghiu – Dej, preluarea puterii de către Nicolae Ceauşescu 
şi noua realitate internă şi externă a făcut necesară adoptarea unei noi Constituţii. La 21 
august 1965, Marea Adunare Naţională a adoptat o nouă Constituţie.  

Textul Constituţiei era împărţit în 121 de articole, grupate în 9 titluri. Elementele de 
noutate apar de la articolul 1, denumirea statului fiind schimbată în Republica Socialistă 
România şi introducerea sintagmelor de stat unitar cu teritoriul inalienabil şi indivizibil. De 
asemenea, Constituţia prevedea clar, ca forţă politică conducătoare, Partidul Comunist 
Român. 

Titlul I al Constituţiei definea două tipuri de proprietate: proprietatea de stat şi cea 
cooperatistă. În textul Constituţiei era menţionată şi proprietatea personală, la art. 36, 
proprietatea personală care era definită ca a fi constituită din veniturile şi economiile 
provenite din muncă, casa de locuit, gospodăria de lângă ea şi terenul pe care acestea se află, 

                                                 
4 Ibidem, p. 169. 
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precum şi bunurile şi obiectele de uz personal. La titlul al II-lea sunt prezentate principalele 
drepturi şi îndatoriri fundamentale ale cetăţenilor. Nu lipsesc dreptul la muncă, dreptul la 
învăţătură, dreptul de a fi ales în Marea Adunare Naţională, egalitatea tuturor cetăţenilor în 
faţa legii, dreptul la vot (nu apare în continuare sintagma de vot liber), dreptul la odihnă etc. 
Este înscris şi modul de selecţie al membrilor de partid, aceştia provenind din rândul celor 
mai înaintaţi şi mai conştienţi membri ai muncitorilor, ţăranilor, intelectualelor şi altor 
categorii ale celor care muncesc.  

În esenţă, această Constituţie conţine o serie de drepturi şi îndatoriri specifice 
regimurilor democratice (ex. dreptul naţiunilor conlocuitoare de a-şi folosi limba maternă, 
libertatea cuvântului etc.), practica însă demonstrând încălcarea flagrantă a acestor drepturi.  

Organul Suprem al Puterii de Stat rămânea Marea Adunare Naţională, formată din 
deputaţi aleşi pe 5 ani, mandatul putând fi prelungit în cazul unor împrejurări excepţionale. 
Marea Adunare Naţională alegea Biroul format dintr-un preşedinte (care conducea lucrările) 
şi patru vicepreşedinţi. Constituţia trasa atribuţiile Consiliului de Stat, organ subordonat Marii 
Adunări Naţionale care pregătea alegerile, stabilea normele cu putere de lege, putea adopta 
planul unic de dezvoltare economico – socială sau bugetul, numea sau revoca prim-ministrul, 
numea membrii Consiliului de Miniştri etc. Consiliul de Stat era format din preşedinte (care 
ocupa şi funcţia de preşedinte al Republicii Socialiste România), din vicepreşedinţi şi membri. 
De fapt, Constituţia din 1965 crea şi un substitut al Marii Adunări Naţionale, care avea dreptul 
de a lua decizii în lipsa acesteia.  

Funcţia de preşedinte al Republicii Socialiste România a fost introdusă prin Legea nr. 
1 din 1974, fiind stabilite apoi şi atribuţiile acesteia – conducător al politicii interne şi externe, 
comandant suprem al armatei, atribuţia de a numi sau evoca miniştri etc.  

Constituţia păstra şi definea rolul organelor locale ale puterilor de stat – Consiliile 
Populare.  

În ceea ce priveşte puterea judecătorească, aceasta era exercitată de Tribunalul Suprem 
(cu preşedintele numit de preşedintele R.S.R.), tribunalele judecătoreşti, judecători şi 
tribunalele militare. Dispar astfel, tribunalele populare şi instanţele judecătoreşti speciale, 
instituite în 1952. 

Constituţiile regimului comunist din România au dat acestuia acoperirea legală de care 
acesta avea nevoi. Sub forma unor enunţuri cu putere de lege, interpretabile, nomenclatura 
comunistă şi-a asigurat cadrul preluării şi exercitării puterii absolute în România, 
subordonând şi controlând toate aspectele vieţii cotidiene. 

Legislaţia comunistă în domeniul educaţiei 
Crearea unui sistem de învăţământ subordonat intereselor regimului totalitar, care să 

schimbe mentalitatea societăţii, într-o gândire confomă noilor realităţi sociale, economice şi 
politice, a fost preocuparea de bază a comuniştilor. Această tendinţă este vizibilă odată cu 
textul Constituţiei din 1948, care introducea ca singură formă de organizare a sistemului de 
învăţământ – învăţământul organizat de stat. Aceste prevederi au fost completate de 
prevederile legii Decretului nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Populare 
Române nr. 177 din 3 august 1948. 

În principiile generale ale Decretului nr. 175, aflăm scopurile organizării sistemului de 
învăţământ, acelea de a înlătura neştiinţa de carte, lărgirea şi democratizarea învăţământului, 
educarea tineretului în spiritul democraţiei populare, ridicarea nivelului cultural al poporului, 
îndrumarea folosirii timpului liber etc. În esenţă, obiectivul principal al noului sistem de 
educaţie era impunerea ideologiei comuniste. La fel ca şi în textul Constituţiei din 1948, 
singura formă de organizare a învăţământului era cel de stat ,,el este organizat exclusiv de stat 
pe temeiul unităţii de structură şi este aşezat pe baze democratice, populare şi realist – 
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ştiinţifice”5, şcolile particulare sau confesionale fiind şi ele naţionalizate şi transformate în 
şcoli de stat.  

Pe baza acestei legi, structura învăţământului era următoarea: 
• Învăţământul preşcolar – facultativ, cuprindea copiii între 3 şi 7 ani şi se realiza în 

cămine de copii sau grădiniţe de copii; 
• Învăţământul elementar – şcoala de 7 ani, gratuit, general şi obligatoriu (pentru 

primele 4 clase elementare), cu manuale unice şi discipline care asigurau formarea de bază 
(limba şi literatura română, istoria naţională, geografia naţională, matematica, ştiinţele naturii 
şi educaţia fizică). Prevedea şi obligativitatea studierii limbii ruse începând cu clasa a IV-a, 
semn clar al subordonării regimului Uniunii Sovietice; 

• Învăţământul mediu – organizat în 4 tipuri de şcoli: licee, şcoli pedagogice–finanţate 
de stat – licee tehnice (agricole, industriale, comerciale, sanitare, juridico – administrative) şi 
şcoli profesionale – organizate pe lângă întreprinderi şi finanţate de ministerele de resort; 

• Învăţământul superior – organizat în universităţi şi politehnici – cu durata studiilor de 
4 – 6 ani – şi institute de învăţământ superior – cu durata studiilor de 3 – 4 ani. 

Punând în centru scopul nobil de combatere a analfabetismului, dar în esenţă dorind 
promovarea ideologiei comuniste în toate mediile sociale, decretul prevedea înfiinţarea de 
şcoli cu durata de 1 – 2 ani pentru persoanele analfabete cu vârsta între 14 – 55 de ani. Fideli 
clasei muncitoare, comuniştii au înfiinţat, pe lângă întreprinderi, şcoli speciale de 2 ani – 
absolvenţilor fiindu-le echivalate studiile medii şi acordându-le astfel posibilitatea de a urma 
învăţământul superior.  

Activitatea cadrelor didactice era controlată de inspectoratele şcolare şi de birourile 
pedagogice, pline de activişti, cu scopul de a lua măsuri în cazul unor devieri de la ideologia 
oficială.  

Legea din 1948 a produs o serie de modificări vizibile în sistemul de învăţământ, 
transformări legate de impunerea unor manuale şi planuri de învăţământ similare celor din 
U.R.S.S., contrare tradiţiilor pedagogice acumulate de România până în acel an. În realitate, 
această lege a produs reducerea învăţământului general de la 11 la 10 ani. Reforma 
învăţământului din 1948 a fost implementată începând cu anul şcolar 1948 – 1949. Se pot 
identifica, totuşi şi o serie de consecinţe pozitive a acestei legi, cum ar fi dezvoltarea bazei 
materiale a şcolilor, creşterea efectivelor de cadre didactice şi, mai ales, a numărului elevilor 
şcolarizaţi.  

Legea din 1948 a fost corectată şi completată cu o serie de hotărâri adoptate ulterior. 
Începând cu anul 1951 a fost creat Institutul de perfecţionare a cadrelor didactice, urmat 
imediat de fondarea Institutului de Ştiinţe Pedagogice, a Serviciului Didactico – Metodic din 
Ministerul Învăţământului şi Culturii şi de crearea cabinetelor metodice la nivel judeţean. 

În anul 1949 a fost înfiinţată Organizaţia Pionierilor, în rândul căreia, puteau accede 
iniţial doar copiii cu vârste cuprinse între 9 şi 14 ani, ulterior vârsta fiind coborâtă la 7 ani. 
Condiţia pentru a deveni membru al acestei organizaţii era de a avea rezultate bune la 
învăţătură, disciplină şi dacă elevii se evidenţiau prin comportamentul în societate.  

Iniţial, Organizaţia de Pionieri a fost subordonată Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor, după 1966 trecând în subordinea directă a Partidului Comunist Român. 
La formarea organizaţiei, aceasta a preluat modelul organizaţiei pionierilor ,,Lenin”din 
U.R.S.S., preluând de la aceasta statutul şi uniforma. 

După anul 1966 s-a acţionat pentru imprimarea unui caracter preponderent naţional 
Organizaţiei Pionierilor. Astfel, se renunţă la prevederile din statut care făceau referire la 

                                                 
5 Decretul nr. 175 pentru reforma învăţământului – august 1948, Capitolul I – Principii Generale, art. 1, publicat 
în Monitorul Oficial al R.P.R. nr. 177 din 3 august 1948, p. 4. 
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apropierea de organizaţia similară sovietică şi se adaugă tricolorul la cravata de pionier 
(1972). 

În anul 1953 s-a constituit Ministerul Învăţământului Public, prin contopirea 
Ministerului Învăţământului cu Ministerul Învăţământului Superior şi cu Direcţia Generală a 
Rezervelor de Muncă. În anul 1956, prin hotărârea Ministerului Învăţământului Public se 
revine la durata învăţământului general de 11 ani. La sărbătorirea a 10 ani de la reforma 
învăţământului din 1948, la începutul anului şcolar 1958 – 1959, printr-o Hotărâre a 
Consiliului de Miniştri, se generaliza învăţământul de 7 ani. 

Anul şcolar 1959 – 1960 aducea noi schimbări prin introducerea cunoştinţelor 
industriale şi agricole în învăţământul gimnazial şi liceal. Astfel, în şcolile din mediul urban 
au fost introduse predarea cunoştinţelor elementare despre producţia industrială – câte 3 ore la 
clasa a V-a şi 4 ore la clasele a VI-a şi a VII-a, şcolile din mediul rural organizând predarea 
cunoştinţelor agricole şi efectuarea de lucrări practice în agricultură – câte 4 ore pe săptămână 
la fiecare din clasele a V-a, a VI-a şi a VII-a. Tot în mediul rural a fost introdusă pregătirea 
practică agricolă comună, însumând 12 zile pe an, 5 ore pe zi la începutul fiecărui an şcolar.  

La 30 septembrie 1961, printr-un decret al Consiliului de Stat, durata învăţământului 
general, obligatoriu şi gratuit era modificată de la 7 la 8 ani, învăţământul de cultură generală 
fiind stabilit la 12 ani. 

O nouă lege a educaţiei a fost adoptată în mai 1968 şi publicată în Buletinul Oficial al 
Marii Adunări Naţionale nr. 62 din 13 mai 1968. Din preambulul acestei legi se observă 
subordonarea sistemului de educaţie intereselor Partidului Comunist Român şi ideologiei 
comuniste: ,,Legea prevede că în Republica Socialistă România învăţământul se dezvoltă în 
strânsă legătură cu progresele ştiinţei şi tehnicii, cu cerinţele economiei şi culturii, ale 
construcţiei socialismului şi comunismului”6.  

Spre deosebire de legea din 1948, legea din 1968 prevedea introducerea unei noi 
structuri a învăţământului românesc şi anume învăţământul postuniversitar. De asemenea 
legea prevedea clar că învăţământul era separat de Biserică, însă acorda cultelor recunoscute 
posibilitate de a înfiinţa şi întreţine şcoli confesionale. Ca element de noutate, legea 
introducea şi posibilitatea unor şcoli de a organiza învăţământul într-una din limbile de 
circulaţie internaţională. Învăţământul obligatoriu eras instituţionalizat la 10 ani – 4 ani şcoala 
primară, patru ani ciclul gimnazial şi clasele a IX-a şi a X-a.  

Preluând ideea practicii industriale sau agricole, această lege păstra obligativitatea 
activităţii practice desfăşurate în atelierele şcolare, pe loturi experimentale, în laboratoare, săli 
de demonstraţii, în întreprinderi sau alte organizaţii socialiste. Legea prevedea de asemenea, 
obligativitatea integrării în activităţile de producţie a elevilor care nu continuau ciclul superior 
al liceului sau cu studii superioare.  

Ca forme alternative de calificare a forţei de muncă, legea prevedea organizarea 
uceniciei la locul de muncă ca formă alternativă a învăţământului profesional. Pentru 
calificarea superioară a muncitorilor au fost organizate şcolile de maiştri şi şcoala de 
specializare postliceală.  

Modelul de organizare a copiilor preşcolari a fost instituţionalizat în decembrie 1976, 
când a fost creată Organizaţia Şoimilor Patriei, sub tutela Organizaţiei Pionierilor. Scopul 
acestei organizaţii era de a educa copiii preşcolari în spiritul moral – civic, al umanismului, al 
dragostei şi respectului faţă de patrie, popor şi Partidul Comunist Român. 

Ceremonialul intrării copiilor preşcolari în rândul organizaţiei era festiv, fiind prezenţi 
părinţii şi reprezentanţi de seamă ai autorităţilor. Ceremonialul însemna, de fapt, înmânarea, 
de către reprezentanţi ai Organizaţiei de Pionieri, a însemnelor specifice: drapelul, cravata şi 
insigna.  
                                                 
6 Legea nr. 11 din 13 mai 1968 privind învăţământul în Republica Socialistă România, publicată în Buletinul 
Oficial nr. 62 din 13 mai 1968. 
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În decembrie 1978 era adoptată o nouă lege a învăţământului, la 21 decembrie. Ea a 
fost publicată în Buletinul Oficial al Marii Adunări Naţionale nr. 113 din 26 decembrie 1978. 
Legea conţinea un amplu preambul care reliefa relaţia de subordonare a învăţământului 
ideologiei şi partidului comunist: ,,Programul Partidului Comunist Român de edificare a 
societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism stabileşte, 
ca obiective fundamentale ale învăţământului, pregătirea multilaterală a cadrelor necesare 
tuturor domeniilor de activitate, în strânsă legătură cu cerinţele producţiei de bunuri 
materiale şi spirituale, formarea şi educarea omului nou, perfecţionarea continuă a pregătirii 
profesionale, ştiinţifice şi tehnice a oamenilor muncii, asigurarea condiţiilor pentru 
dezvoltarea şi afirmarea capacităţilor creatoare ale membrilor societăţii, ridicarea nivelului 
general de cultură şi cunoaştere al poporului. Învăţământul are misiunea de a asigura 
însuşirea de către tinerele generaţii a cunoştinţelor ştiinţifice, tehnice şi culturale, a 
deprinderilor necesare exercitării unor profesii utile societăţii, formarea lor în spiritul 
concepţiei materialist – dialectice şi istorice despre natură şi societate, al umanismului 
socialist, al ideologiei şi politicii Partidului Comunist Român, al principiilor eticii şi echităţii 
socialiste, culivarea în rândurile acestora a dragostei faţă de patrie, partid şi popor, faţă de 
idealurile de pace şi progres social”7. 

Potrivit acestei legi, sistemul de învăţământ din România cuprindea învăţământul 
preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, şcolile de maişti, învăţământul superior, 
cursurile de calificare, învăţământul agrozootehnic de masă şi perfecţionarea pregătirii 
profesionale a personalului muncitor. Ca element de noutate, această lege stabilea clar 
disciplinele din trunchiul comun – ştiinţele fundamentale exacte (matematica, fizica, chimia 
sau biologia) şi ştiinţele care asigurau însuşirea concepţiei revoluţionare despre lume, 
cunoaşterea istoriei şi culturii patriei. Se legifera, încă o dată, îmbinarea teoriei cu practica de 
producţie, cercetarea şi proiectarea.  

Subordonarea faţă de ideologia comunistă era prezentă şi în stabilirea sistemului de 
educaţie românesc: asigurarea unui înalt nivel de pregătire, însuşirea ideologiei şi politicii 
Partidului Comunist Român, formarea unei atitudini înaintate despre muncă, cultivarea 
dragostei faţă de patrie, promovarea spiritului colectiv şi de întrajutorare etc.  

Organizarea reţelei şcolare era realizată pe circumscripţii şcolare, delimitate în funcţie 
de mărimea populaţiei şcolare, de gradul de dispersare a localităţilor şi de baza materială 
existentă. Şcolile puteau funcţiona cu clase I–IV, I–VIII sau I–X. Spre deosebire de legea din 
1968, această lege prevedea expres obligaţia funcţionării unei şcoli cu clasele I–X în fiecare 
comună sau oraş.  

Legea conţinea articole speciale dedicate educaţiei comuniste, revoluţionare în vederea 
formării imaginii ideale de om nou. Acest lucru se traducea prin introducerea, în planurile – 
cadru, a unor discipline social – politice, predate pe baza programului P.C.R., a ideologiei 
comuniste, a materialismului dialectic şi istoric şi a principiilor socialismului ştiinţific. 

Este instituită obligativitatea încadrării în muncă, cu statut de practicant a 
absolvenţilor treptei I de liceu sau a celor ai treptei a II-a de liceu care nu au continuat cu 
studii superioare. 

Politizarea şi subordonarea sistemului de învăţământ era una din efectele negative ale 
acestei legi, la care se poate adăuga şi inadecvarea acestuia din punct de vedere pedagogic şi 
al conţinuturilor cu necesităţile unei lumi în schimbare. Se pot identifica şi o serie de efecte 
pozitive ale legii, efecte materializate în interesul crescând pentru dezvoltarea bazei materiale 
a şcolii şi creşterea numărului celor educaţi.  

Studierea principalelor elemente ale legislaţiei şcolare, ne îndreptăţesc să identificăm 
trei etape de evoluţie a învăţământului românesc: ,,a) învăţământul sub dictatul modelului 
                                                 
7 ,,Legea educaţiei şi învăţământului nr. 28 din 21 decembrie 1978”, publicată în Buletinul Oficial nr. 113 din 26 
decembrie 1978. 
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sovietic și al luptei de clasă (1948 până spre începutul anilor '60); b) revenirea spre o 
relativă normalitate și spre unele tradiţii românești (din 1962/64 și până spre 1978/79); c) 
din nou sub dictatul crescând al politicului, al ideologiei și al unei așa zise revoluţii culturale 
(1978/79 până în decembrie 1989)”8. 

Legislaţia comunistă în domeniul familiei 
Analiza legislaţiei în domeniul familiei impuse de regimul comunist este un demers 

anevoios, asta deoarece fiecare hotărâre impusă de acesta, avea influenţe şi consecinţe în 
domeniul familiei, consecinţe, de obicei, negative, concretizate într-o scădere a nivelului de trai 
(raţionalizarea produselor alimentare) sau imposibilitatea unui trai decent (raţionalizarea 
consumurilor de electricitate sau gaz). În ceea ce urmează, am făcut o selecţie riguroasă a 
documentelor legislative care au influenţat viaţa domestică a cetăţenilor în perioada comunistă.  

În analiza acestor documente legislative am plecat de la premisa că ,,reconstrucţia 
politică a familiei a fost componenta esenţială a transformării socialiste, astfel că atunci când 
realizarea unui scop a fost necesară, au fost elaborate legi, decrete sau acte mormative, care 
în mare parte erau identice, doar instituţiile care le emiteau erau diferite. Aceste prevederi 
erau importante în îndeplinirea dezideratelor noului regim, acestea au vizat aspecte ce ţineau 
de familie, relaţii între sexe şi generaţii. Aceste acte au continuat să reglementeze constant 
instituţia familiei”9.  

Legislaţia în domeniul familiei până în anul 1966 a fost determinată de necesitatea 
clară a regimului de a creşte numărul persoanelor care muncesc, atenţia sa orientându-se spre 
sursa de muncă reprezentată de femeie. Pentru această etapă se constată şi aici însuşirea 
modelului sovietic în planul legislaţiei familiei. Acest lucru a avut ca efect indirect distrugerea 
unităţii monolitice a familiei.  

Primele idei ale regimului totalitar au fost înscrise în cele trei acte constituţionale 
(1948, 1952 şi 1965) care enunţau clar egalitatea deplină a femeii cu bărbatul, egalitate 
politică, egalitate economică (dreptul femeii la o salarizare egală cu bărbatul), dreptul la 
educaţie, egalitate în viaţa privată etc. Ridicarea statului femeii nu a avut scopuri nobile aşa 
cum se credea. Se dorea crearea unui nou prototip de femeie, femeia comunistă – mamă şi 
muncitoare fruntaşă, creatoare de oameni noi.  

Codul familiei adoptat prin Legea nr. 4 din anul 1953 a continuat această linie, 
afirmând egalitatea deplină între soţi, mai mult enunţând – la art. 1 că ,,statul apără interesele 
mamei şi ale copilului şi manifestă deosebită grijă pentru creşterea şi educarea tinerei 
generaţii”10. Interesant este că, acest cod permitea clar căsătoria bărbaţilor la 18 ani şi a femeilor 
la 16 ani, în condiţii speciale chiar la 15 ani. Grija statului pentru sănătatea noii generaţii apărea 
înscrisă clar la art. 10 care-i obliga pe viitorii soţi să-şi declare unul altuia starea de sănătate. Deşi 
se declarase clar un protector al familiei, statul comunist a evitat cazurile de violenţă domestică, 
neintroducând aceste cazuri în cod şi, deci, declinându-şi competenţa.  

Ca urmare a politicii economice derulate de partid în România, pentru perioada 1950 – 
1965, statisticile arată clar declanşarea unei crize la nivelul familial, criză demonstrată de 
scăderea numărului de nou – născuţi sau creşterea numărului divorţurilor, şi toate acestea 
având drept cauze industrializarea masivă, colectivizarea agriculturii sau exodul din mediul 
rural. La această criză a contribuit şi relaxarea legislaţiei privind divorţul şi liberalizarea 
avorturilor în anul 1957.  

                                                 
8 Acad. Dinu C. Giurescu, ,,Învăţământul din România între anii 1948 – 1989”, disertaţie susţinută cu prilejul acordării 
titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova, 22 noiembrie 2001 apud www.scribd.com. 
9 Anamaria Macavei, Prototipul familiei româneşti sub regimul comunist (1965 – 1989), în Suplimentul 
Romanian Journal of Population Studies - ,,În căutarea fericirii – viaţa familială în spaţiul românesc în sec. 
XVIII – XX”, Editura Presa Universitară Clujeană, 2010, p. 324. 
10 ,,Legea nr. 4 din 1953, republicată”, publicată în Buletinul Oficial al Marii Adunări Naţionale, nr.13 din 
18.04.1956, art. 1. 
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Alte consecinţe ale legislaţiei în domeniul familiei din perioada 1948 – 1965 a fost 
creşterea numărului căsătoriilor (România ocupa primul loc în Europa), dar şi al divorţurilor 
(unde România ocupa acelaşi prim loc). 

Altă caracteristică a politicii în privinţa familiei din perioada 1948 – 1965 era cea a 
dezvoltării sistemului de protecţie socială a familiei, materializat prin acordarea alocaţiei de stat 
pentru copii, ajutorului familial de stat pentru familiile cu mulţi copii, ajutoarelor unice de stat, 
ajutoarelor şi beneficiilor legate de maternitate, dezvoltarea reţelei de creşe şi grădiniţe. Aceste 
măsuri au îndeplinit un dublu rol – propagandistic (promovarea ,,beneficiilor” sistemului) şi 
practic (de anihilare a tensiunilor sociale pe care schimbarea sistemului le putea produce).  

O altă etapă a legislaţiei privind familia în perioada comunistă, propunând o altă 
viziune asupra acesteia, este perioada cuprinsă între anii 1966 – 1989. Etapa propune o 
schimbare a direcţiei sistemului, iniţiator a unei politici agresive de creştere a natalităţii. 

Debutul acestei politici este dat de Decretul nr. 770 din anul 1966 privind interzicerea 
avortului şi de completarea acestuia cu Decretul nr. 779 din acelaşi an privind divorţul (acesta 
introducea măsuri care să îngreuneze obţinerea divorţului, afirmându-se clar că rolul acestui 
decret era de a menţine familia unită). În primul an de aplicare a acestor decrete, efectele 
păreau a fi benefice – în anul 1967 numărul nou născuţilor dublându-se. Dar, o analiză mai 
atentă a fenomenului demonstrează şi o creştere de aproximativ 3 ori a numărului de femei 
decedate în urma avorturilor ilegale în 1967 – de la 47 decese în 1965 ajungându-se la 545 
decese în 1989. 

Politica de creştere demografică a Partidului Comunist Român cunoaşte trei etape: 
1966 – 1973, 1974 – 1984 şi 1984 – 1989.  

În perioada cuprinsă între anii 1966 – 1973 în care nu se poate vorbi clar de o politică 
pronatalistă, ci de luarea unor măsuri cu caracter pronatalist, cele mai la îndemână fiind cele 
descrise anterior – interzicerea avorturilor şi îngreunarea divorţului. Este perioada în care 
statul încearcă să ia şi o serie de măsuri în privinţa stimulării natalităţii – creşterea alocaţiei de 
stat pentru copii, acordarea de prime de naştere şi concedii de maternitate sau acordarea 
diverselor beneficii pentru familiile cu mulţi copii. Ca urmare a creşterii abandonului familial 
şi a exploziei fenomenului violenţei domestice, legislaţia pentru divorţ a fost modificată în 
1969 în sensul relaxării relative a condiţiilor de acordare a divorţului. În ceea ce priveşte 
legislaţia privind avortul, la sesizarea medicilor, aceasta este modificată prin Decretul nr. 53 
din 1972 care reducea vârsta minimă a femeii care putea solicita avortul de la 45 de ani la 40 
de ani, o măsură cu o ineficacitate dovedită.  

Perioada cuprinsă între anii 1974 – 1984 este singura perioadă în care statul român a 
dus o politică demografică, sub coordonarea Comisiei Naţionale de Demografie. Legislaţia nu 
cunoaşte mari schimbări decât în sens restrictiv. În ceea ce priveşte legislaţia privind divorţul, 
aceasta suferă din nou modificări în anul 1974. Este o perioadă în care statul, beneficiar al 
creşterii economice şi al creşterii puterii de cumpărare, intervine în sprijinul natalităţii prin 
măsuri de ordin economic. ,,Prevederile legilor în domeniul social – familial aveau drept 
obiectiv recompensarea familiilor care îşi îndeplineau obligaţiile patriotice prin creşterea şi 
educarea copiilor în folosul naţiunii, şi nu în ultimul rând, au fost apreciate eforturile 
femeilor care pe lângă rolul de muncitoare şi soţie îşi îndeplinau şi rolul de mamă”11. În 
ciuda acestor măsuri, natalitatea nu cunoaşte creşteri spectaculoase şi din această cauză statul 
şi-a îndreptat atenţie asupra familiilor fără copii. Prin legea din 30 iunie 1977 toate persoanele 
cu vârsta peste 25 de ani şi fără copii erau obligate să plătească o contribuţie lunară, indiferent 
dacă erau căsătoriţi sau nu.  

Perioada cuprinsă între anii 1984 – 1989 este considerată perioada cea mai drastică a 
legislaţiei antiavort. Decretul din 1966 este din nou modificat prin Decretul nr. 411 din 1985, 

                                                 
11 Anamaria Macavei, op. cit., pp. 325 – 326. 
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vârsta minimă pentru efectuarea unei întreruperi de sarcini fiind restabilită la 45 de ani, iar 
pentru a putea solicita o astfel de intervenţie o femeie trebuia să aibă în îngrijire 5 copii (faţă 
de 4 cât fusese până atunci). De asemenea s-a restricţionat sever accesul la mijloacele de 
contracepţie modernă prin limitarea naşterilor prin cezariană (Ordinul 479 din 9 decembrie 
1983), interzicerea sterilizării chirurgicale şi utilizării steriletelor (Ordinul 300 din 18 august 
1986) sau interzicerea prescrierii de reţete cu anticoncepţionale (Circulara nr. VI.C1 – 3496 
din 4 septembrie 1986). Efectele acestor măsuri au fost preponderent negative, ducând la 
creşterea mortalităţii provenite din avorturi ilegale.  

Pe lângă aceste decizii directe în domeniul familiei, regimul a încercat să-şi 
subordoneze propriilor interese această instituţie - familia. La aceste măsuri se adaugă şi altele 
structurate în diverse domenii, măsuri care au influenţat evoluţia familiei româneşti în această 
perioadă.  

În ceea ce priveşte actele de identitate al cetăţenilor, prin Decizia Ministerului 
Afacerilor Interne nr. 7 din 22 iulie 1949 erau introduse noile buletine de identitate. Această 
decizie instituia controlul Miliţiei asupra domiciliului populaţiei, încercând o evidenţă clară a 
migraţiilor de populaţie, introducând pedepse celor care nu îndeplineau prevederile ordinului. 
Se crea uşor o reţea de informaţie pentru organele miliţiei care includeau membrii familiei, 
administratorii imobilelor sau Oficiile de stare civilă. Ea este completată de prevederile legii 
nr. 5 din 18 martie 1971. 

În domeniul locuinţelor, intervenţia statului debutează odată cu Decretul numărul 92 
din 19 aprilie 1950 privind trecerea în proprietatea statului a unor imobile din mediul urban. 
Efectele acestui decret au fost devastatoare. Locuinţele celor consideraţi ,,duşmani ai 
poporului” au trecut în proprietatea statului şi au fost închiriate la preţuri de nimic apropiaţilor 
sistemului. Legislaţia este completată de Hotărârea nr. 575 din 19 mai 1975 cu privire la 
apartamentele din mediul rural, fiind preponderent construite cele de confort II, III chiar şi IV 
şi care aveau menirea de a asigura condiţii minime de trai. Unele dintre acestea, cele de 
confort III sau IV cuprindeau camere de 5 -7 metri pătraţi, fără bucătărie, cămara sau alte 
utilităţi. Adeptă a proprietăţii dobândite prin muncă cinstită şi economisire, comuniştii adoptă 
în anul 1978 legea prin care fiecare familie era obligată să aibă doar o singură locuinţă.  

În ceea ce priveşte calitatea vieţii, măsurile luate de Partidul Comunist Român sunt 
extrem de numeroase şi au avut ca efect sărăcirea şi scăderea nivelului de trai al populaţiei. 
Măsurile devin mai restrictive în timpul lui Nicolae Ceauşescu pe fondul cutremurului 
devastator din 1977, inundaţiilor din 1980 şi 1981 şi creşterea datoriei externe a României de 
la 3,6 miliarde de dolari în 1977 la 10,2 miliarde de dolari în 1981. Obsesia lui Nicolae 
Ceauşescu de a-şi plăti datoria externă a dus la măsuri aberante. În 1982 a fost introdusă, în 
unele oraşe, raţionalizarea pâinii, a făinii, a zahărului şi a laptelui. În 1983 această 
raţionalizare s-a extins aproape în întreaga ţară. Raţiile lunare destinate unei familii au fost 
reduse drastic în fiecare an. Din 1981 au fost luate măsuri pentru drastica reducere a 
consumului de energie şi a fost inclusă o raţie lunară de benzină (30 de litri) pentru 
proprietarii de autovehicule. S-au impus reduceri şi la consumul de energie termică (14 grade 
în locuinţă pe timp de iarnă), de apă caldă (o singură dată pe săptămână) sau la consumul de 
gaze (era furnizat doar noaptea) etc.  

Nu fără consecinţe grave în domeniul familial a fost şi programul de sistematizare al 
comuniştilor, care urmărea creşterea ponderii aşezărilor urbane în raport cu cele rurale, 
matematic vorbind, reducerea celor 13.000 de sate existente în 1988 la maxim 5.000 – 6.000. 
Această politică a produs grave mutaţii în lumea satului, de la abandonarea meseriilor 
tradiţionale şi transformarea ţăranilor în forţă de muncă pentu industrie, la părăsirea satului şi 
stabilirea ţăranilor în mediul rural. 

Alte domenii în care mediul familial a fost afectat ar fi petrecerea timpului liber prin: – 
limitarea programului televiziunii naţionale sau impunerea efectuării excursiilor în străinătate 
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doar în ţările comuniste şi doar organizate de sindicate, cultural – impunerea unor creaţii de 
calitate îndoielnică, al ocupaţiilor – impunerea vârstei minime de angajare la 16 ani etc. 

Se poate concluziona că tot sistemul legislativ imaginat de comunişti a avut efecte 
negative asupra cadrului familial în acea perioadă. Am asistat la mari drame ale familiilor 
româneşti, în încercarea comuniştilor de a le subordona şi controla. 

 
 

Summary 
 
 

The legislative communist framework from the education and family field was 
crucially influenced by the necessity of creating a new kind of human, the communist type 
which resembles with what the literature generically named it Homo sovieticus. The idea of 
this new type of human was of the perfect human prototype, a productive worker with a 
healthy physique, which understood the importance of his work and was an atheist. In order to 
create this type of human, the communist ideologists have started from the simple idea of the 
individualism as being the source of conflicts between people and society. Because of this 
fact, every action was directed towards destroying this individualism which would have 
completed the personality of the new human.  

The idea of destroying the individualism represented the statement of new notions 
such as the collective or collectivity being the proper element of the confirmation and 
development of the new human. Regarding the organization of the communist society, a few 
reinterpreted educational principles were used which created an almost Messianic image of 
communism. 

All these ideas were transferred into a specific legislation which was adjusted to the 
needs of communism. This legislation shall be analyzed on three sections: the 
constitutionalism, the legislations from the field of education and family. These sections point 
out an educational triad (society–school–family) and are adapted to the necessities of the 
communist regime. The effects of this legislative framework were sometimes extremely 
harmful, the attempt of the communists to control the entire society causing huge dramas in 
the Romanian families. 
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PRINCIPATELE ROMÂNE ÎN POLITICA ORIENTALĂ A RUSIEI 
(1815-1856) 

 
 

Problema orientală constituie una din chestiunile complexe ale vieţii politice 
internaţionale asupra căreia s-a îndreptat atenţia a numeroşi istorici români şi străini, căreia i 
s-au dedicat un număr, chiar impresionant, de pagini, atât în istoriografia română, cât şi în cea 
engleză şi rusă, dar şi în cea franceză, germană, italiană şi turcă. Născută, potrivit 
istoriografiei sovietice şi a celei ruse contemporane, - care concordă, în mare măsură, din 
acest punct de vedere, cu istoriografia occidentală -, pe la mijlocul secolului al XVII-lea, în 
condiţiile accentuării problemelor interne şi externe cu care se confrunta Imperiul otoman, ea 
s-a aflat, cu intensitate diferită, în centrul atenţiei diplomaţiei europene şi în primele două 
decenii ale secolului al XX-lea1. 

Parte integrantă a acesteia, chestiunea Principatelor Române în politica externă a 
Rusiei, din prima jumătate a secolului al XIX-lea, nu poate fi abordată decât în cadrul mai 
larg al problemei orientale, tematică complexă din care, la câteva aspecte semnificative, ne 
vom referi în această lucrare. 

Între Congresul de pace desfăşurat la Viena, în anul 1815, şi cel care a avut loc la 
Paris, în anul 1856, s-a derulat, pe plan european, o luptă acerbă între marile puteri pentru 
influenţă şi dominaţie, prin promovarea principiilor legitimităţii şi al echilibrului european, 
sau prin susţinerea status-quo-ului teritorial, mai ales în Imperiul otoman. 

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, în condiţiile în care echilibrul de forţe din 
Europa Răsăriteană înclina, categoric, în favoarea Rusiei, - care a fost chiar supranumită, 
imediat după Congresul de la Viena, ,,jandarmul Europei” sau ,,arbitrul” statelor germane – , 
Curtea de la Petersburg a decis să soluţioneze în favoarea sa complexa chestiune orientală, în 
cadrul căreia punctul culminant îl constituia controlul asupra Mării Negre şi al Mediteranei 
Răsăritene.  

Obiectivele Rusiei în politica orientală erau urmărite cu atenţie de marile puteri 
europene, între care, Franţa, Marea Britanie, Austria sau, sub anumite aspecte, şi de Prusia, 
care nu le puteau accepta decât cu rezerve şi doar conjunctural. De aceea, diplomaţii 
occidentali monitorizau toate acţiunile politicii interne şi externe ale Rusiei. Cu toate acestea, 
Curtea de la Petersburg, folosind mijloacele pe care le avea la dispoziţie sau pe care şi le crea 
la nevoie, a ştiut să profite de pe urma vecinilor mai slabi, în speţă a Imperiului otoman, şi să 
facă paşi hotărâţi în direcţia realizării obiectivului amintit. 

Ca o componentă a complexei probleme orientale, chestiunea românească, alături de 
cea greacă sau de cea sârbă, s-a impus şi a devenit cunoscută şi dezbătută de către diplomaţia 
şi opinia publică europeană. Pentru Rusia, ocuparea Principatelor Române reprezenta, am 
putea spune o condiţie sine qua non a realizării ţelului major al politicii sale orientale, adică, 

                                                 
1 În istoriografia secolului al XIX-lea se poate constata că nu există o unitate de vederi a istoricilor lumii, la 
lucrările cărora am avut acces, asupra ariei geografice şi cronologice de extindere a aşa numitei probleme 
orientale şi între altele, ca o consecinţă directă, nici asupra complexităţii acestei problematici; în lucrările 
istoricilor secolului al XX-lea, aşa cum am amintit, se remarcă, unele păreri apropiate în abordarea chestiunii la 
care ne referim, dar şi foarte multe puncte de vedere, chiar contradictorii, asupra diverselor unghiuri din care a 
fost privită şi minuţios analizată, mereu prezenta, în secolul al XIX-lea, problemă orientală. O analiză serioasă a 
istoriografiei ruse şi sovietice în problema orientală vezi în N.S. Kinjapina, V.A. Gheorghiev, M.T. Pančenkova, 
V.I. Šeremet, Vostočnyj vopros vo vnešnej politike Rossij, konec XVIII- načalo XX v., Moskva, 1978, ,,Nauka”, 
pp. 3-31. 
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aşa cum am mai amintit, stăpânirea Constantinopolului şi a strâmtorilor Bosfor şi Dardanele 
sau chiar controlul Peninsulei Balcanice.  

În privinţa Principatelor Române, considerăm că obiectivul major al politicii orientale 
a Rusiei avea o mare amplitudine, în sensul că, dacă la limita sa superioară acesta presupunea 
anexarea definitivă şi în totalitate a Moldovei şi a Ţării Româneşti, - cum susţineau şi unii 
istorici sovietici sau cum au afirmat chiar unii diplomaţi ruşi -, la limita inferioară, se plasa 
menţinerea Principatelor Române în sfera de influenţă rusă, într-o măsură mai mare sau mai 
mică. Privită din această perspectivă, politica externă rusă în problema Principatelor Române 
şi-a realizat, la niveluri diferite, în funcţie de evoluţia contextului internaţional, mai precis de 
sprijinul acordat de marile puteri Turciei, planurile sale iniţiale. Aşa cum am mai amintit, 
după Conferinţa de la Viena, din anul 1855, când împrejurările s-au dovedit a-i fi 
defavorabile, când Occidentul era cu ochii pe ea, diplomaţia rusă a susţinut unirea Moldovei 
cu Ţara Românească pentru că, doar aşa, avea posibilitatea de a le scoate de sub suzeranitatea 
otomană şi garanţia marilor puteri şi, în perspectivă, pentru a le readuce sub aripa sa 
ocrotitoare. 

Realizarea obiectivului major al Rusiei în problema orientală implica anexarea 
Principatelor Române, deţinerea hegemoniei în Marea Neagră, stăpânirea Constantinopolului 
şi a strâmtorilor Bosfor şi Dardanele, precum şi a Balcanilor, în general. Pentru atingerea lui, 
ruşii au înaintat mereu, fără să cedeze nimic, dar pe două căi, una directă şi alta mai ocolită. 
Atunci când considerau că împrejurările erau favorabile unor acţiuni în forţă, apelau la 
confruntări militare, iar când nu au putut uza de acest mijloc, au recurs ,,la armele silenţioase 
ale diplomaţiei”, sau la incitarea spre revoltă a popoarelor balcanice obţinând, mai ales pe 
seama Imperiului Otoman, succese deosebite.  

În Principatele Române influenţa ruşilor a crescut continuu, iar negocierile ruso-turce, 
pe această temă, s-au soldat cu un succes remarcabil al diplomaţiei ţarilor materializat, în anul 
1826, prin semnarea Convenţiei de la Akkerman. Interesant este şi faptul că, în corespondenţa 
diplomatică a Curţii de la Petersburg cu trimişii Rusiei în diverse capitale europene, în acei 
ani, se evidenţiază doar mărinimia de care au dat dovadă ţarul Nicolae I şi demnitarii săi care, 
practic, au obţinut, din partea sultanului, lărgirea autonomiei Principatelor Române. Că 
slăbirea autorităţii Turciei în Moldova şi în Ţara Românească a fost compensată de creşterea 
influenţei Rusiei este o altă chestiune, pe care o menţionează, în special, istoriografia română 
şi cea occidentală. 

Neaplicarea prevederilor Convenţiei amintite a dus la izbucnirea unui alt război ruso-
turc, finalizat prin Tratatul de la Adrianopol care, practic, a legalizat protectoratul Rusiei 
asupra Principatelor Române. După părerea unor istorici ruşi însă, prin documentul încheiat în 
anul 1829, s-a extins autonomia Principatelor Române, mai ales datorită ţarului şi a acoliţilor 
săi. Din acest motiv, istoricii la care ne referim, consideră că românii trebuiau să le fie 
recunoscători ruşilor. 

Cu semnarea tratatului de la Unkiar Isskelessi, din 1833, prin care Rusia a 
metamorfozat Turcia într-un vasal al său, îngrijorarea marilor puteri europene le-a determinat 
să acţioneze pentru stoparea înaintării Curţi de la Petersburg spre inima Europei. S-a ajuns, 
concret, la o înţelegere tacită de izolare diplomatică a Rusiei şi, apoi, la semnarea, în luna 
iulie 1841, a Convenţiei Strâmtorilor, prin care Europa a închis Rusia în Marea Neagră. 
Încercările ţarului de a negocia cu Franţa şi, mai ales, cu Anglia, împărţirea Imperilui 
Otoman, în anii 1844-1846, nu s-au soldat cu rezultatul scontat. Puterile Occidentale erau 
hotărâte să nu permită sporirea influenţei ruse la Istanbul şi în Balcani. 

Mai mult, acţiunea în forţă a Rusiei în timpul mişcărilor revoluţionare, de la 1848-
1849, a nemulţumit celelalte mari puteri ale Europei. La aceasta s-au adăugat insistenţele 
ţarului de a se menţiona, în Convenţia de la Balta Liman, dreptul Curţii de la Petersburg de a-i 
proteja pe creştinii din Imperiul Otoman, precum şi conflictul ruso-francez, pricinuit de 
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concurenţa Franţei, care cerea protejarea creştinilor catolici. Ca urmare, s-a remarcat o 
concentrare a forţelor în jurul Turciei, care a cauzat înfrângerea Rusiei în Războiul Crimeii. 

Revenind la Principatele Române, acestea s-au aflat permanent în atenţia diplomaţiei 
ruseşti. Invocând respectarea vechilor capitulaţii, idee care apare precum un leit-motiv în 
corespondenţa diplomaţiei ruseşti, mai ales cea din deceniile doi şi trei ale secolului al XIX-lea, 
erijându-se şi în protectoare a românilor ortodocşi, Rusia cerea Porţii Otomane respectarea 
drepturilor lor. Folosea, practic, această stratagemă pentru a se amesteca tot mai insistent în 
problemele lor interne, pentru soluţionarea cărora a găsit, mai târziu, un cadru legal, favorabil 
ei, adică Regulamentele Organice. 

Pentru modul în care era tălmăcit, de către diplomaţia rusă, statutul juridic al 
Principatelor Române, ilustrativă este reflectarea acelei interpretări în istoriografia rusă şi 
sovietică. Referindu-se la pătrunderea armatelor ruseşti în Principatele Române, în anul 1848, 
unii istorici sovietici afirmă că: ,,această acţiune a fost întreprinsă nu atât de frica extinderii 
focului revoluţiei, cât din dorinţa accentuării protectoratului Rusiei asupra Principatelor 
Dunărene, a căror unire (!–n-ns.) cu Rusia intra în planurile ţariste încă la începutul secolului 
al XIX-lea”(s. ns.)2. 

Cât despre creştini: ,,din capul locului sau din iubire de luptă să primească armata 
noastră şi să meargă cu noi sau fără noi, nu totdeauna pentru noi, dar oricum împotriva 
turcilor” (s. ns.)3, menţiona un demnitar rus, în anul 1853. De altfel, ţarul Nicolae I ameninţa 
că ,,va pune bazele destrămării Imperiului otoman”4, făcând cunoscută turcilor intenţia ruşilor 
de a declara ,,independenţa cnezatelor (a Principatelor Române – n. ns) şi a Serbiei” (s. ns.). 

Parafrazându-l pe istoricul englez K. Martin, putem afirma că în privinţa locului şi 
rolului Principatelor Române în politica orientală a Rusiei, în esenţa sa, va rămâne totdeauna 
,,nescris un mister” şi, de altfel, ,,este greu să afli adevărul din textele diplomatice ale acelor 
ani”5. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 N.S. Kinjapina, V.A. Gheorghiev, M.T. Pančenkova, V.I. Šeremet, Vostočnyj vopros vo vnešnej politike Rossij, 
konec XVIII- načalo XX v., Moskva, 1978, ,,Nauka”, p. 126. 
3 Vojna rossij s’ Turciej, 1853.Mysli knjazja Varšavskogo o pol’ze učreždenija christjanskich’ opolčenij iz’ 
bolgar’, serbov’ I obitatelej Dunajskich’ knjazestv’. Dopolnenje k’ vsepoddannejšej zapiske ot’ 24 – go marta 
1853 goda, în ,,Russkaja Starina”, Tom XVI, 1876, august, p. 685. 
4 Vojna Rossij s’ Turčiej, 1853.Predpoloženje imperatora Nicolaja Pavloviča otnositel’no voenych’ dejstvoij na 
slučiaj razryva v 1853 g., în ,,Russkaja Starina”, Tom XVI, 1876, august, p. 687-688; mai amintim aici că ţarul, 
în fiecare scrisoarea trimisă, face apel şi la Puterea Divină; în cea la care ne-am referit, spre final, de pildă, 
referindu-se la împărţirea Imperiului otoman, nota că ,,Singurul Preaputernic Dumnezeu poate să împartă, ce 
crede că merită fiecare” (cf., ibidem.). 
5 K. Martin, The Triumph of Lord Palmerston, London, 1966, p. 8 şi urm. 
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Summary 
 
 

The Romanian Principalities have permanently been in the view of the Russian 
diplomacy. Invoking the complying of the old capitulations, idea that comes as a leit-motivin 
the letter writing of the Russian diplomacy, especially in the one from the second and third 
decades of the 19th century, proclaiming itself in a protector of the Orthodox Romanians, 
Russia used to ask to the Ottoman Empire the respecting of their rights.   

It used, basically, this stratagem in order to attain its own political goals, the 
Romanian issue being a component part of the difficult Oriental problem. 
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LOCUITORUL BURGULUI EUROPEAN 
 

„Aerul oraşului te face liber” 
(proverb german) 

 
 

Orăşeanul medieval este cel care va antrena evoluţia societăţii; definit ca un amalgam 
de cerşetori şi burghezi, canonici şi prostituate, orăşeanul are prin aceşti reprezentanţi elemente 
comune care îi fac să trăiască în aceeaşi comunitate1. Dar orăşeanul îl cuprinde şi pe negustorul 
care face legătura între diferitele centre urbane, dar şi pe intelectualul şi beneficiarul culturii de 
orice fel. De aceea, această categorie este mai vastă decât ne-am fi aşteptat, dar în acelaşi timp o 
comunitate cu reguli bine stabilite şi uneori rigidă la primirea de noi membri.  

Occidentul a cunoscut o şubrezire a oraşele la sfârşitul antichităţii datorită migraţiilor; 
în perioada merovingiană putem spune că a intervenit o stagnare completă pentru ca secolul al 
XI-lea să ofere explozia de care avea nevoie umanitatea. Vechile castelum, castrum, burgum, 
se vor transforma în oraşul medieval ca urmare a renaşterii centrelor meşteşugăreşti şi 
comerciale. Spre această direcţie vor evolua şi oraşele în care biserica îşi stabilea centrele, 
noile civitas2, ce vor fi prezente în fiecare dioceză şi amintite în actele vremii. Schimburile 
monetare şi transformarea ţăranilor în orăşeni au contribuit şi ele la această evoluţie. Aceasta 
a dus la individualizarea mai multor tipuri3, printre care se regăsesc oraşele de tip antic cu 
deschidere spre zona agrară în care orăşenii sunt ţărani dar sunt şi meseriaşi; oraşul închis 
între zidurile sale apare ca o necesitate împotriva atacurilor de tot felul, iar ţăranul ajuns aici 
scapă de servituţile feudale, fiind liber.  

O a treia categorie, a oraşelor stăpânite de papalitate, de familiile nobiliare italiene sau 
principi germani şi francezi, sunt cele care vor beneficia de sume mari de bani ce vor permite 
afirmarea lor ca nuclee urbane; şi trebuie luată în seamă menţionarea acelor negustori 
mănăstireşti4, reprezentanţi ai marilor mănăstiri şi pentru care negustoria a fost o modalitate 
de aprovizionare sau vindere a surplusurilor de orice fel, care au contribuit la dezvoltarea 
acestor oraşe. Nu de puţine ori capriciile unor regi au transformat satele în reşedinţe şi apoi în 
capitale ale statelor lor, în felul acesta având o imagine a tipurilor de oraşe.  

La început, aceste oraşe aparţineau unor seniori care se comportau ca şi pe moşiile lor, 
dar timpul şi mişcările sociale au atras independenţa lor prin tratative cu seniorii, suveranii, 
sau pentru a-şi obţine independenţa s-a recurs la revolte militare5. 

Orăşeanul este amintit permanent în textele francilor poate şi pentru că Parisul se 
dezvoltă acum într-un ritm mai alert; suntem informaţi chiar de existenţa unui domus 
negociantum6, o piaţă asemănătoare unui bazar în care acei négociants îşi încheiau afacerile. 
Literatura istorică a secolului al IX-lea cuprinde menţiuni de negustori (mercatores, 
negociatores), care străbat Europa pentru a-şi desfăşura comerţul în târgurile numite mercata, 
mercatus sau locuiau pe aceeaşi stradă, vicus mercatorum. Mai târziu, peste vreo două sute de 
ani, în Franţa anului 1007, vom regăsi şi termenul consacrat apoi, cel de burghez, burgenses. 
Mai apoi el se va extinde spre celelalte spaţii înlocuind treptat vechile denumiri locale.  
                                                 
1 Jacques Le Goff, Evul Mediu şi naşterea Europei, Editura Polirom, Iaşi, 2005, p. 140. 
2 Henri Pirenne, Oraşele evului mediu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p. 12.  
3 Fernand Braudel, Structurile cotidianului: posibilul şi imposibilul, vol. II, Editura Meridiane, Bucureşti, 1984, 
p. 308. 
4 Henri Pirenne, op.cit., p. 72. 
5 Radu Manolescu, Istoria medie universală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980, p. 149. 
6 Henri Pirenne, op.cit., p. 18. 
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Oraşul medieval are în mod secundar o funcţie militară; burgul medieval era 
militarizat doar la nevoie, şi atunci de către locuitorii săi; abia mai târziu când castelele nu vor 
mai reprezenta centre de interes ele vor fi nevoite să le preia locul şi astfel nobilii îşi vor 
schimba reşedinţele şi în acelaşi timp modul de viaţă. În schimb, oraşul are o funcţie 
economică dată de piaţa oraşului, de atelierele existente şi de negustoria desfăşurată în 
interiorul său. Oraşul este locul unde se vor stabili şcolile, călugării-cerşetori vor răspândi prin 
predicile lor credinţa, este locul unde negustorul şi ţăranul se întâlnesc pentru a pune bazele 
comerţului, unde seniori sau prelaţi îşi vor construi palate, este locul unde femeia sau 
oropsitul societăţii vor deveni cunoscuţi. Acest amalgam al Evului Mediu este locul unde îl 
putem vedea pe omul medieval sub toate feţele sale.  

Secolul al X-lea a fost cel în cursul căruia creşterea demografică a determinat 
desprinderea ţăranilor de munca oraşelor şi mutării lor în zonele urbane. Dar lipsa mijloacelor 
de trai în cadrul oraşelor a atras de fapt, creşterea numărului celor săraci. Şi nici prin căsătorie 
nu se aşteptau la ceva mai bun pentru că, conform tradiţiei, partus vetrem sequitur7 (cel 
născut urmează pântecele matern), aşa că orăşenii preferau pe cei deja liberi. Dar treptat, 
lucrurile se vor schimba iar libertatea nu va mai fi un monopol al nobilimii. Era suficient să ai 
reşedinţa în cadrul oraşului timp de un an şi o zi pentru ca toate drepturile seniorului asupra sa 
să se prescrie. Şi tot astfel, cine deţine o casă deţine şi pământul de sub ea, îl poate vinde sau 
arenda după bunul plac.  

Oraşul era spaţiul unde se îmbinau trei elemente: taverna unde se adunau bărbaţii, 
piaţeta unde se adunau femeile şi cimitirul unde se jucau copiii8. Dar în acelaşi timp este şi 
spaţiul în care cetăţeanul primeşte libertatea personală, dreptul de a fi judecat în cadrul 
oraşului şi nu de seniorul ce îi încălca frecvent drepturile, este locul unde taxele sunt diferite 
faţă de cele ale ţăranului şi în fine, este locul unde guvernarea locală este superioară celei de 
pe domeniul feudal.  

Organizarea oraşului, aşa cum apare ea la Milano, considerat regina cetăţilor 
lombarde, în 1057, este următoarea: consuli, magistraţi ce administrau cetatea şi care mai 
târziu, prin secolul al XIII-lea, se vor transforma în primari, burgermeister şi o curte 
comunală (curtis communalis)9. La aceştia se adăugau magistraţii, cei care vegheau la ordinea 
oraşului; cel mai vechi consiliu de magistraţi urbani din Flandra este amintit la 1111, şi se 
referă la Arras, dar ele existau şi mai înainte. În acelaşi fel celelalte oraşe îşi vor alege un 
conducător ajutat de un consiliu.  

Oraşele până în secolul al XI-lea erau, în cea mai mare parte, conduse de episcopi, dar 
treptat, obţinerea unor drepturi şi libertăţi au scos aceste nuclee urbane de sub autoritatea 
bisericească. Autoguvernarea orăşenilor a atras şi o nouă categorie, cea a juriştilor, care aveau 
rolul de a stabili regulile comunităţii. Tot acum sunt stabilite şi impozitele pentru orăşeni din 
necesitatea de a finanţa unele lucrări de anvergură, precum catedralele; din nefericire, această 
lume a impozitelor se va dovedi una a inegalităţilor şi a injustiţiei. Inegalitatea din interiorul 
zidurilor oraşelor a apărut şi datorită diversificării meseriilor; se disting negustori bogaţi, 
meseriile legate de prelucrarea lânii, mătăsii, care aduceau un profit considerabil, medicii, 
băcanii, negustorii de mărunţişuri, această lume pestriţă era baza economiei. Burgurile 
medievale vor fi conduse de acele elite care se vor desprinde din aceste categorii.  

Din acest amalgam al oraşelor se vor desprinde elitele urbane. Ele erau reprezentate de 
cei cu venituri ridicate, de cei care aveau o vechime respectabilă în cadrul oraşului sau de cei 
care în urma meseriei practicate ajungeau să aibă pe lângă bani o anumită onoare10. 

                                                 
7 Ibidem, p. 107.  
8 Jacques Le Goff, Omul Medieval, Editura Polirom, Iaşi, 1999, p. 144. 
9 Henri Pirenne, op.cit., p. 116. 
10 Jacques Le Goff, Evul Mediu şi naşterea Europei, p. 135. 
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Comunele apărute între secolele XI-XII, atunci când reprezentanţii mai multor oraşe s-
au grupat în „pacte jurate” au constituit un organism apt să exercite atribuţii politice şi 
administrative. Orice juratus, adică cetăţean ce a depus jurământul, este obligat să sară în 
ajutorul celui ce îi cere sprijin. În acestă perioadă tot mai multe oraşe îşi vor obţine libertatea. 
În cadrul lor s-a dezvoltat comerţul, datorită negustorilor tot mai bogaţi, care pe lângă milites, 
micii nobili, poporul de rând format din micii comercianţi şi plebe formau orăşenimea; nu de 
puţine ori plebea oraşelor s-a revoltat. Şi apartenenţa la această comunitate nu era uşor de 
obţinut; la Bologna şi Assisi asupra celor ce nu erau liberi apăsau biruri mai grele, iar seniorul 
avea la dispoziţie un an pentru a-şi recupera omul fugit de pe domeniul său11. Cifra populaţiei 
urbane prezintă un procent de aproximativ 10% din totalul populaţiei12. 

Deşi multe oraşe îşi datorau creşterea negustorilor şi comerţului, agricultura era cea 
care stătea la baza societăţii. Numărul populaţiei în oraşele medievale a crescut după anul 
1000; dacă până la această dată 29 de oraşe aveau peste 5000 de locuitori, după anul 1000, 
127 oraşe depăşiseră 5000 de locuitori, iar la 1250 existau 60-70 de oraşe care depăşeau 
10.000 locuitori13. Această creştere trebuie pusă şi pe seama creşterii populaţiei de la 38,5 
milioane în anul 1000 la 73,5 milioane în 1340. Cu toate acestea existau şi oraşe cu un număr 
mult mai mare de locuitori14, Cordoba în anul 1000 – 450000 locuitori, Palermo în anul 1200 
– 150000 locuitori, iar decăderea lor s-a datorat situaţiei arabilor din zona Mediteranei, dar şi 
creşterii numărului de locuitori din capitalele noilor state, precum şi marile nuclee monastice 
ce depăşeau uneori 10000 locuitori. Spre secolul al XVI-lea marile capitale europene, Paris, 
Madrid, Viena, depăşeau 200000 de locuitori; Londra de exemplu, pe la 1550 avea 90000 
locuitori, pentru ca în 1632 să depăşească 30000015. Numărul celor care veneau în oraşe 
creştea foarte mult atunci când sărbătorile religioase dădeau prilejul pelerinilor să se închine 
la diferite moaşte. Pentru oraşe ca Roma sau Avignon, nu întâmplător am luat aceste exemple 
ale supremaţiei papalităţii, nou-veniţii erau necesari şi primejdioşi în acelaşi timp. Această 
„plebe ciudată” sau „duhoarea imigranţilor lacomi”16 erau motive ale pierzaniei. 

Cu toate acestea, cetăţenii cu drepturi depline sunt o minoritate, un oraş în propriul 
oraş. Senioria Veneţiei pe la 1300 stabilea faptul că există două categorii de locuitori, cea a 
cetăţenilor care locuiesc de mai puţin de 15 ani în oraş, şi cei care locuiesc de peste 25 de ani 
şi au dreptul să ceară acelaşi statut cu cittadinii. Senatul interzice chiar noilor cetăţeni în 1386 
să facă negoţ cu negustorii germani17, şi în felul acesta se limita accederea unor negustori. 

Apariţia catedralelor romanice a dus la concentrarea meşteşugarilor în zonele urbane 
crescând astfel interesul locuitorilor de a se muta de la sate. Confreriile, breslele, ce adunau 
bărbaţii cu aceeaşi meserie, dar care puteau avea etnii diferite, era alcătuită din meşteri şi 
calfele lor. Ele se vor înmulţi datorită diversificării meşteşugurilor, cam 100 la Avignon prin 
1300 sau 30 în oraşele medii ale Franţei18 în aceeaşi perioadă. Rolul lor era acela de a unifica 
comunitatea, dar şi de ajutorare a membrilor săi; casieria comună putea oferi împrumuturi 
pentru cei ce aveau nevoie.  

Aproape toate oraşele erau înconjurate cu ziduri. Treptat acestea vor deveni 
neîncăpătoare şi va fi nevoie de noi fortificaţii construite din taxele şi impozitele colecţionate 
de consiliile orăşeneşti. Numărul acestor incinte va creşte, ajungându-se la trei, chiar cinci19 

                                                 
11 Idem, Omul Medieval, p. 133. 
12 Werner Rösener, Ţăranii în istoria Europei, Editura Polirom, Iaşi, 2003, p. 69. 
13 Jacques Le Goff, op.cit., p. 132. 
14 R.I. Moore, Prima revoluţie europeană (cca 970 – 1215), Editura Polirom, Iaşi, 2004, p. 51. 
15 Fernand Braudel,  op.cit., p. 346. 
16 Jacques Le Goff, op.cit., p. 137. 
17 Fernand Braudel,  op.cit., p. 309. 
18 Jacques Le Goff,, op.cit., p. 149. 
19 Ibidem, p. 134. 
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inele de fortificaţii. Dar acestea începând cu secolul al XV-lea devin aproape inutile datorită 
dezvoltării artileriei.  

Înăuntrul zidurilor oraşului munca era reglementată de apariţia breslelor, acestea 
bucurându-se de monopoluri exclusive asupra unor domenii diverse. Şi aceste bresle vor 
evolua mai târziu în aristocraţia negustorească a oraşelor cu tot cu blazoanele lor, de la simple 
steaguri sau tripticuri la binecunoscutele însemne heraldice care vor face din orăşeanul 
scăpătat din secolele XI- XIII, un nobil al secolelor viitoare.  

Breasla era o asociaţie a meşterilor patroni ce practicau acelaşi meşteşug; era condusă 
de un staroste şi de un sfat al breslei. Accederea se realiza după o lungă perioadă de ucenicie, 
mai întâi, aspirantul trebuia să fie lucrător sau calfă, iar apoi, dacă făcea dovada temeinicei 
cunoaşteri a meseriei îşi putea deschide un atelier. Breasla era cea care stabilea regulile, de la 
numărul de lucrători, la materiale şi unelte, până la preţ20. Oamenii de afaceri îşi alegeau 
muncitorii pentru atelierele lor. Aceştia erau de multe ori ţărani aduşi în oraş de seniorii care 
deţineau diferite ateliere sau agricultori ruinaţi; situaţia lor era de cele mai multe ori jalnică, 
fiind descrişi ca brutali, inculţi şi veşnic nemulţumiţi, şi aveau de ce să fie astfel pentru că 
societatea nu le oferea ceea ce speraseră atunci când au lăsat lucrul pe moşie în urmă. 

Forţele orăşeneşti au influenţat feudalismul ducând la destrămarea sistemului curţii 
senioriale şi mutarea spre centrele urbane a omului medieval. Dar sarcina aprovizionării 
oraşelor cu alimente a rămas în grija gospodăriilor ţărăneşti. În secolul al XI-lea un oraş cu 
3000 de locuitori trebuia să aibă în jurul său o suprafaţă agricolă de cel puţin 8,5 km² pentru a 
nu suferi de foame21 având în vedere randamentul slab al agriculturii acelor vremuri. Tocmai 
de aceea orăşenii acelor vremuri erau pe jumătate şi ţărani, cultivatori ai produselor care să le 
asigure traiul celor din comunitate. În schimb, pentru timpul muncii, burghezul om de afaceri, 
spre deosebire de alte categorii nu lucrează decât o jumătate de zi; după masă este timpul 
pentru odihnă, petreceri şi vizite22. 

Aspectul unui oraş era dat şi de casele sale. În jurul său erau case de chirpici acoperite 
cu paie, iar în interior, casele erau din lemn sau piatră. Casele erau diferite ca mărime, în 
funcţie de averea proprietarului, dar multe dintre ele aveau spaţii afară pentru realizarea 
comerţului sau meştegurilor de orice fel.  

Viaţa în cadrul unui oraş nu era nici pe departe cea mai bună. A locui în oraş însemna 
să locuieşti într-o cameră, sau într-un han, în două dacă erai căsătorit, sau mai multe dacă te 
numărai printre cei cu bani. Neajunsurile erau reprezentate de preţurile mai ridicate, lipsa 
fântânilor, sau atunci când existau, apa era greu de băut, din cauza grămezilor de gunoi din ce 
în ce mai mari23. La acest spectacol se mai adăugau violenţele civice, execuţiile, supliciile, 
aceste drame fiind văzute ca spectacole de orăşeni.  

În oraşul medieval italian se distingeau trei categorii de locuitori: popolo medio24 
locuia în case cu două-trei camere, ce avea curte, grădină, pivniţă, grajd; popolo grasso 
dispunea de case fortificate cu creneluri, care treptat, spre anul 1300, au fost înlocuite cu 
unele construcţii asemănătoare clasei medii, dar mai spaţioase, cu elemente de feronerie sau 
coloane de marmură. În două sute de ani acestea vor evolua spre ceea ce numim palate, cu 
zeci de camere, pe trei-patru niveluri, unele dintre ele cu funcţii specifice, precum 
dormitoarele, camerele soţiei, ale soţului, sau camerele de lucru25, ceea ce ne arată că 
orăşeanul medieval devenea tot mai bogat. Se vor adăuga şi camerele servitorilor „alintaţi” de 
                                                 
20 Radu Manolescu, op.cit., p. 152. 
21 Fernand Braudel, op.cit., p. 274. 
22 Jacques Le Goff, Pentru un alt Ev Mediu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1986, vol. I., p. 129. 
23 Idem, Omul Medieval, p. 135. 
24 Termen regăsit în spaţiul italian care desemna pe acei meseriaşi sau orăşeni care nu erau nici săraci dar nici nu 
făceau parte din elitele oraşului; spre deosebire, popolo grasso desemna burghezia foarte înstărită şi nobilimea. 
25 Duby, Georges, Ariès, Phhilippe, Istoria vieţii private, de la Europa feudală la Renaştere, Editura Meridiane,  
Bucureşti, 1995,vol. III, p. 260. 
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cei bogaţi ca incompetenţi, leneşi, vicleni, hoţi, iar la rândul lor aceştia îi numeau pe stăpâni 
brutali, calici, libidinoşi26, din cauza comportamentului lor. În spaţiul italian îi regăsim şi pe 
acei servi, sclavii cumpăraţi din Orient sau Africa. Pentru cei săraci, casa putea fi mai 
sărăcăcioasă decât la ţară, limitându-se la o cameră, două, ce dădea spre curtea interioară, 
pentru că faţada era pentru cei mai înstăriţi27. La Florenţa secolului al XV-lea erau concentraţi 
în cartiere ale săracilor. Lumea oraşului aparţinea şi aşa-numitelor „meretrices”28, 
prostituatelor, amintite în alt capitol, care reprezentau un grup destul de numeros, prezent în 
bordelurile ce se închideau noaptea şi în posturi. Ele erau prezente peste tot, de la băile 
publice cu abur, la mesele unor doritori de plăceri.  

Oraşele ca şi orăşenii, au fost nevoiţi să se apere împotriva acelor nevoiaşi care, ca 
nişte armate uneori, veneau la porţile oraşelor. În 1573, în câmpiile din jur şi de pe străzile 
oraşului francez Troyes apar cerşetori înfometaţi, zdrenţăroşi şi plini de purici şi de păduchi; 
soluţia găsită pentru ai scoate în afara oraşului a fost să li se dea pâine şi câte un ban de argint 
în afara zidurilor cetăţii, pentru ca în urma lor porţile oraşului să se închidă29. 

Revoltele urbane au apărut datorită şomajului, fluctuaţiilor salariilor, dar şi înmulţirii 
marginalilor. O cauză la fel de importantă era reprezentată de nemulţumirea faţă de cei bogaţi, 
printre care şi negustorii, bancherii, sau cămătarii30, care ajung să-şi strângă averea prin furt şi 
fraudă fiscală în dauna oraşului, chiar dacă uneori existau şi situaţii în care cei bogaţi 
întorceau sumele acaparate prin opere de artă realizate în urbea lor31. 

Aceste revolte, precursoare ale revoluţiilor moderne, au avut şi reprezentanţi, chiar şi o 
„collegatio”, un sindicat incipient. Numele capilor revoltelor32 nu sunt atât de importante, 
poate cu excepţia lui Henri de Dinand care a stăpânit oraşul Liège timp de patru ani. Dar sub 
masca de om care şi-ar da viaţa pentru concetăţenii săi, a fost descris astfel: „era un burghez 
bogat, membru al patriciatului, ... inteligent, ambiţios şi bun vorbitor, ... şi-a atras ( de partea 
sa ) masele populare. Dar silit la o atitudine din ce în ce mai violentă, devine un agitator de 
joasă speţă”33. 

Revolte ale orăşenilor au avut loc şi la Paris, în 1382 şi 1413, unde memorabil a rămas 
liderul Caboche, la Londra, unde Wat Tyler şi John Ball se întrebau „ unde erau nobilii când 
Adam lucra pământul, iar Eva torcea?”, sau la Florenţa unde „ciompii” au stăpânit oraşul 
între 1378-1382.  

Locuitorul burgului european poate fi regăsit în celelalte ipostaze ale omului medieval, 
ca un liant între călugăr, cavaler, ţăran, femeie, negustor sau curtean; evoluţia oraşelor ţine 
cont de evoluţia societăţii medievale, iar transformările vor avea loc o dată cu naşterea zorilor 
epocii moderne. 

Orăşeanul medieval a fost cel care a dat mereu un impuls societăţii şi prin el vom 
regăsi alte prototipuri în secolele viitoare. 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
26 Ibidem, p. 277. 
27 Ibidem, p. 213. 
28 Jacques Le Goff, op.cit., p.154. 
29 Fernand Braudel, op.cit., vol. I, p. 76. 
30 Jacques Le Goff, Negustorii şi bancherii în Evul Mediu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1994, p. 63. 
31 Ibidem, p. 137. 
32 Jacques Le Goff, Evul Mediu şi naşterea Europei, p. 207. 
33 Idem, Negustorii şi bancherii în Evul Mediu, p. 66. 
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Summary 
 
 
City dweller is the person who lead the evolution of medieval society, a group that is 

larger than we expected, but also a community with well-established rules and sometimes stiff 
to welcome new members. Cities typology with an antiqued look, with defense walls, without 
cavities or cities religious denominations, we do see an evolution in time and space. 

The city was the space where the combines three elements: tavern where men were 
gathering, the square where women gathered, and the cemetery where children were playing; 
daily life unfold like this of those times, quite dull and devoid of charm or imagined stories of 
knight tournament spicy courts of monarchs. Moreover, life in a city was not far from the 
best. Living in the city means to live in a room, or in an inn, two if you were married, or more 
if you are among those with money; the financial aspect was that govern your life. 

European burg inhabitant can be found in other facets of medieval man as a bridge 
between monk, knight, peasant woman, merchant or courtier; the evolution of cities reflect 
changes in medieval society, and changes will occur at birth dawn of the modern era. 
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POLITICA EXTERNĂ A GERMANIEI ÎN ULTIMA PERIOADĂ A 
REPUBLICII DE LA WEIMAR (1930-1933) 

 
 

Marea criză economică din anii 1929-1933 a dus la prăbuşirea Republicii de la 
Weimar, lăsând loc dictaturii naţional-socialiste. Heinrich Brüning a fost cancelar în 
perioada martie 1930 – mai 1932. Pentru ieşirea din criză, asociaţiile economice şi armata 
au căutat soluţii în afara sistemului parlamentar. Prin măsuri riguroase de economisire, 
cancelarul Brüning a încercat să reducă excesivele datorii externe ale Germaniei, pentru a 
o aduce, treptat, la o stare de independenţă faţă de creditele din exterior. Pe de altă parte, 
criza accelerată de politica deflaţionistă era menită a demonstra incapacitatea Germaniei de a 
plăti reparaţiile, pentru a determina anularea lor. Aceste aspecte ale politicii duse de Heinrich 
Brüning au fost confirmate în fapt de realizarea moratoriului Hoover, din anul 1931, şi de 
încetarea plăţii reparaţiilor, în anul 1932. În zodia radicalizării vieţii politice din Germania, 
Heinrich Brüning a încercat să promoveze o politică revizionistă activă, pentru a folosi 
succesele de pe planul politicii externe în scopul înăbuşirii crizei interne. Scopul său final era 
demontarea sistemului parlamentar şi reinstaurarea monarhiei. Datorită creşterii şomajului, 
politica lui Brüning a găsit aprobare doar în cercuri foarte restrânse, determinând 
radicalizarea vieţii politice. Astfel, la alegerile din iulie 1932 N.S.D.A.P. a obţinut 230 de 
mandate, devenind cel mai puternic partid din Reichstag1. 

Principalele trăsături ale guvernării Brüning 
Într-o discuţie cu Adolf Hitler, pe 6 octombrie 1930, cancelarul Heinrich Brüning i-a 

arătat acestuia obiectivele sale de politică externă şi internă. Brüning considera că, abia prin 
anul 1935, criza putea fi depăşită, astfel încât să fie din nou înregistrată o creştere constantă 
economică, şi asta după ce, abia prin 1932 aveau să fie constatate primele semne de 
îmbunătăţire a situaţiei din Germania. Pe planul politicii externe, principalele eforturi trebuiau 
să fie anularea reparaţiilor şi punerea în discuţie a problematicii dezarmării europene. Prin 
intermediul acestor două chestiuni, Brüning spera ca, în decurs de un an şi jumătate sau doi 
ani, să determine punerea la îndoială a Tratatului de la Versailles. Cancelarul dorea să creeze 
condiţiile pentru ca Germania să poată rezista presiunilor externe şi să transforme criza 
mondială într-o oportunitate de afirmare pe plan internaţional, pentru ţara sa, bazându-se pe 
principiul autarhiei economice (de la acesta făcând excepţie doar importurile de grăsimi). 
Brüning era de părere că trebuia eliminată total plata reparaţiilor, întrucât moratorii pe doi sau 
trei ani nu erau o rezolvare pentru această problemă. Poporul german nu putea fi, din nou, 
condus pe calea suferinţei, după expirarea moratoriilor. Această concepţie nu putea fi, însă, 
dată publicităţii, întrucât mediul internaţional ar fi fost şocat ca, la jumătate de an de la 
intrarea în vigoare a planului Young, Germania să încerce să determine anularea 
reparaţiilor. Cancelarul îi mai arăta lui Hitler că Germania avea neapărată nevoie de 
creditul de 125 de milioane de dolari oferit lui de banca Lee-Higginson2 fără condiţii 
politice, doar în schimbul rambursării amplificate a datoriilor. Acestă sumă era necesară 
                                                 
1 Wolfgang Michalka, Gottfried Niedart (editori), Deutsche Geschichte 1918-1933, Dokumente zur Innen- und 
Außenpolitik, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1992, doc 89, Dr. Breitscheid (SPD) markiert 
die Grenzen der sozialdemokratischen Politik, Mai 1929, pp. 178-182. 
2 Lee Higginson & Co., bancă americană ce a funcţionat în perioada anilor 1840-1932, a finanţat 
dezvoltarea companiei General Motors şi a dat faliment în anul 1932, sub direcţiunea lui Jerome Davis Greene, 
în contextul scandalului chibritelor suedeze. În anul 1935, foştii bancheri ai Lee, Higginson, şi anume William 
M. Blair şi Francis Bonner, au fondat fondul de investiţii Blair Bonner & Company, care astăzi se numeşte 
William Blair & Company. (http://en.wikipedia.org/wiki/Lee,_Higginson_%26_Co., pe 30.11.2011). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lee%2C_Higginson_%26_Co
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pentru ca ţara să nu intre în colaps financiar, până în decembrie 1930. Aceste aspecte 
constituiau prima etapă din programul politic al lui Heinrich Brüning, faţă de care el îi cerea 
lui Hitler o opoziţie energică a N.S.D.A.P. O înţelegere politică între guvern şi opoziţie, 
legată de cum să se desfăşoare activitatea opoziţiei pe fiecare punct în parte, ar constitui 
premisa pentru o colaborare viitoare între cele două tabere politice. Brüning îşi exprima 
speranţa că, într-o etapă următoare, împreună cu dreapta politică, să treacă la o reformă 
constituţională care să se finalizeze cu restauraţia monarhiei. El dorea, totodată, să abordeze 
chestiunea dezarmării şi pe cea a reparaţiilor în demersuri paralele, considerând că ambele 
găsesc soluţia la Washington, întrucât doar dacă S.U.A. anula datoriile aliaţilor, aceştia 
erau dispuşi să anuleze reparaţiile germane. Cancelarul Brüning considera că acest lucru era 
posibil doar dacă preşedintele Hoover era dispus să aducă emoţionalului popor american 
dezarmarea europeană. Brüning arăta că, dacă Hitler era dispus să colaboreze în scopul 
acesta, iniţial ascuns, apoi făcut cunoscut opiniei publice, în doi sau trei ani, poporul german 
avea  să fie eliberat de lanţurile Tratatului de la Versailles3. 

Liderii naţional-socialişti, în special Hitler, au exploatat situaţia de criză în sens 
electoral. Profitând de nemulţumirea maselor şi de dorinţa şi pretenţia acestora ca situaţia să se 
schimbe urgent în bine, ei au criticat toate slăbiciunile guvernului şi au promis schimbări 
radicale. Voturile pe care aveau să le primească erau mai degrabă îndreptate împotriva 
celorlalte formaţiuni politice4, care într-un moment sau altul deţinuseră puterea în Republica 
de la Weimar, decât pentru sprijinirea N.S.D.A.P. sau a altor formaţiuni de extremă politică, 
precum K.P.D.  

În strategia de criză a guvernului german, cancelarul Brüning a prevăzut protejarea 
agriculturii germane prin ajutor de stat, astfel încât să fie combătută inundarea pieţei agrare 
din Germania cu produse de import, al căror preţ scăzuse mult datorită crizei economice5. În 
aceşti ultimi ani ai republicii de la Weimar, în cercurile guvernamentale s-au purtat intense 
discuţii legate de modul în care să fie tratată problema alimentară. Pe de o parte, se încerca 
stimularea agriculturii, pe de altă parte, prin impunerea de taxe vamale, populaţia, în bună parte în 
şomaj sau lipsită de ocupaţie, îşi asigura cu greu traiul zilnic, întrucât taxele de import ridicate 
pentru produsele agroalimentare determinau scumpirea alimentelor. Imagini din epocă ilustrează 
cum trupele germane ofereau ajutoare alimentare, populaţiei înfometate, la Berlin. 

Dând din nou o declaraţie privitoare la măsurile de economisire ale guvernului şi 
la politica externă a ţării, cancelarul Heinrich Brüning preciza, pe 5 noiembrie 1931, că avea 
să se opună vehement oricărei măsuri de inducere a inflaţiei, considerând că trebuie constituit 
un bilanţ corect al economiei germane, în pofida tuturor dificultăţilor. De altfel, succese pe 
tărâmul politicii externe puteau fi obţinute doar dacă autorităţile germane prezentau 
partenerilor străini bilanţuri clare şi corecte ale finanţelor şi economiei. Aceasta era 
considerată cea mai puternică şi eficientă armă a guvernului german. Scopul principal al 
primului an de guvernare al cancelarului Heinrich Brüning a fost chiar construirea acestui 
instrument economic. Rezultatul acestor eforturi a fost că problema reparaţiilor a ajuns 
să fie pusă, de întreaga lume, într-o altă lumină decât în trecut, lumină mai favorabilă 
Germaniei6. 

În timpul guvernării Brüning, care corespunde ultimei perioade de existenţă a 
Republicii de la Weimar, viaţa politică din Germania s-a radicalizat datorită marii crize 

                                                 
3 W. Michalka, G. Niedart (ed.), op cit., doc. 100, Reichskanzler Brüning erläutert Hitler seine innen- unde 
außenpolitischen Zielvorstellungen, 6. 10. 1930, pp. 189-192. 
4 Ibidem, doc. 99, Helmut von Gerlach über die Ursachen des nationalsozialistischen Wahlerfolges am 
14.9.1930, pp. 186-188. 
5 Ibidem, doc.101, Krisenstrategie der Reichsregierung, 6. 10. 1930, p. 193. 
6 Ibidem, doc 109, Brüning zum wirtschaftlichen  Sparkurs und zur Ausßenpolitik des Deutschen 

Reiches, 5.11.1931, pp. 202-203. 
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economice, partidele de extremă politică au câştigat teren, iar instituţiile centrale ale republicii 
au pierdut încrederea populaţiei. 

Atitudinea liderilor forţelor armate germane faţă de politica externă germană şi 
de dezarmare 

Ca în întregul sistem internaţional, în Germania forţele armate constituiau un factor 
determinant pentru politica externă şi la nivelul perioadei pe care o abordăm. De aceea 
ilustrăm opinii ale unor factori de decizie germani legate de rolul Reichswehr, în ultima 
perioadă a Republicii de la Weimar. 

Ministrul german al Apărării, Wilhelm Groener, considera că principala sarcină a 
armatei germane era eliberarea tuturor teritoriilor ţării. Acest obiectiv nu putea fi atins de 
la tribuna parlamentară, dar nici prin furtuna războiului, ci pe termen lung, cu multă răbdare. 
El afirma că armata germană trebuia pregătită, astfel încât în viitor să fie un instrument de 
război puternic şi combativ, pe cea mai înaltă treaptă a dezvoltării. Ministrul Groener arăta că 
luptase să conserve interesele armatei, să o ţină departe de influenţele politice şi mai ales de 
cele de stânga. Forţele armate îşi puteau atinge scopul doar dacă se aflau deasupra partidelor 
politice şi dacă în interiorul armatei exista o singură autoritate şi disciplină. 

Generalul von Hammerstein se referea, pe 20 august 1930, la relaţia armatei germane 
cu Armata Roşie, Rusia şi Internaţionala a III-a comunistă. El arăta cum fuseseră făcute unele 
compromisuri faţă de acestea, la începutul anilor ’20, cu toate că armata Republicii de la 
Weimar se născuse chiar din lupta împotriva comunismului. De altfel, generalul arăta că 
forţele armate germane se aflau în luptă deschisă împotriva comuniştilor. Von Hammerstein 
preciza că Reichswehr se menţinea, în acel moment, pe aceleaşi poziţii ca la începutul anilor 
’20, respectiv combătea cu toată înverşunarea acţiunile Cominternului. În scopul dezvoltării 
economice însă, Germania putea avea şi chiar trebuia să întreţină bune relaţii comerciale cu 
U.R.S.S. De altfel, armata germană nu făcea politică, ci primea ordine de la conducerea 
republicii, pe care le executa. În baza bunelor relaţii ale Germaniei cu Rusia, armata germană 
avea şi ea legături constructive cu sovietele, însă în interiorul statului german combătea 
acţiunile bolşevice cu toate mijloacele. 

În august 1931, a fost elaborat un document care preciza conceptele de politică 
externă şi internă ale forţelor armate germane. Primul obiectiv pe plan extern al Reichswehr-
ului era cooperarea germano-franceză după principiul parităţii. La punctul doi se preciza că 
perspectivele unui succes erau mici, întrucât Franţa se ridica la nivelul prestigiului său, atât 
din punct de vedere militar cât şi financiar, pretenţiile sale fiind tratate de celelalte mari puteri 
cu multă atenţie. Punctul trei era împărţit în trei aliniate. La primul se preciza că metoda de a 
încerca să se facă pe plac francezilor cu orice preţ era greşită, întrucât îi stimula să vină 
mereu cu pretenţii noi faţă de Germania. Astfel, nici celebrul spirit de la Locarno nu mai ajuta 
la nimic. La al doilea aliniat, se preciza metoda ce trebuia aplicată de către autorităţile 
germane, în relaţia cu Franţa. Acestea trebuiau să-şi izoleze vecinul, din punct de vedere 
diplomatic, astfel încât autorităţile de la Paris să fie dispuse să negocieze cu cele germane. În 
acest scop era necesară o colaborare a Reich-ului7 cu S.U.A., Italia şi Marea Britanie, 
cooperare în cadrul căreia Berlinul să dea dovadă de flexibilitate. Punctul forte al Germaniei, 
în acest sens, erau cererile enunţate de cele trei puteri amintite, de realizare a dezarmării. 
Autorităţile germane trebuiau să promoveze cu persuasiune teza conform căreia celelalte 
puteri trebuiau să se dezarmeze până la nivelul de înarmare al Germaniei. Conducerea 
forţelor armate germane considera că era periculos ca autorităţile de la Berlin, în cazul în 
care nu-şi atingeau obiectivele, să ameninţe celelalte puteri cu înarmarea. Al treilea aliniat 
arăta că cele mai bune perspective de colaborare cu Franţa se găseau pe tărâm economic. 
                                                 
7 Se folosește frecvent în limbajul diplomatic interbelic dar și în istoriografia străină (germană, engleză, 
franceză) acest termen de Reich pentru Germania interbelică (chiar și pentru perioada Republicii de la Weimar 
1918-1933). 
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Pretenţiile politice franceze faţă de Germania trebuiau refuzate ferm, dar politicos. Felul în 
care cancelarul acţionase în sensul acesta la Londra şi Paris era un bun exemplu8. 

Datorită părţii a V-a din Tratatul de la Versailles, autorităţile germane au abordat cu 
maxim interes chestiunea dezarmării europene, întrucât Reich-ul era pus într-o situaţie de 
inferioritate faţă de celelalte mari puteri ale continentului. În acest sens, AA a trimis, pe 18 
ianuarie 1932, ministerului german al Apărării un document care avea menirea de a pregăti 
delegaţia pentru conferinţa dezarmării şi în care era precizată poziţia Germaniei faţă de 
această chestiune. Obiectivul Reich-ului era de a depăşi situaţia de a-i fi impuse limite la 
înarmare în mod unilateral şi de a beneficia de egalitate în drepturi, în chestiunea înarmării, 
cu vecinii săi, adică Germaniei să-i fie aplicată aceeaşi metodă de stabilire a dimensiunilor 
înarmării precum şi statelor învecinate ei. Ţelul german era ca, în urma dezarmării, echilibrul 
de forţe să fie restabilit, astfel încât Reich-ul să dispună de mijloace de apărare sau, altfel 
exprimat, să beneficieze de drepturi egale în domeniul securităţii cu celelalte puteri 
europene. Germania urmărea să obţină o dezarmare eficientă a vecinilor săi puternic 
militarizaţi. Fără a face nominalizări, documentul făcea trimitere la Franţa. De asemenea, 
fără a pretinde înarmarea, Germania trebuia să obţină dreptul la mărirea capacităţilor sale de 
apărare, prin solicitarea egalităţii în drepturi cu celelalte state. Diplomaţia de pe 
Wilhelmstrasse  lupta pentru a introduce aceste concepte în convenţia pentru dezarmare. 

După încheierea primei părți a conferinţei dezarmării, guvernul german a dat, pe 22 
iulie 1932, o declaraţie prin care arăta că dorea să participe în continuare la lucrările 
acesteia, întrucât era de părere că, în baza articolului 8 al Pactului Societăţii Naţiunilor, o 
dezarmare internaţională era necesară. Berlinul era, însă, dispus să continue, doar dacă 
lucrările aveau să se desfăşoare după principiul egalităţii în drepturi a tuturor naţiunilor, în 
conformitate cu principiile Societăţii Naţiunilor. Întrucât principiul respectiv nu a fost acceptat de 
mai marii prezenţi la conferinţă, pe14 august 1932, guvernul german a declarat că nu va participa 
la lucrările ce aveau să se deschidă pe data de 21 septembrie a aceluiaşi an9. 

Situaţia generată de aceste tensiuni între partea germană şi statele occidentale a 
influenţat evoluţiile politice din Germania. Pe de o parte, opoziţia lovea în putere, arătând că 
aceasta era incapabilă. Pe de altă parte, tratarea Germaniei ca pe un partener inferior, de 
către marile puteri europene, a determinat înverşunarea revizionismului german. În acest 
sens, succesul cel mai mare au început să îl aibă oamenii politici care se pronunţau 
vehement pentru atingerea unor obiective revizioniste. În această situaţie s-a situat şi Adolf 
Hitler. 

Interesul german faţă de spaţiul sud-est european în ultima perioadă a Republicii 
de la Weimar 

Criza economică mondială a schimbat raporturile economice dintre state şi, într-o 
măsură demnă de luat în seamă, şi raporturile de forţe. Din 1930, spaţiul balcanic şi al 
luncii Dunării a devenit o zonă de acţiune şi de interes pentru Germania. După ce trupele 
franceze de ocupaţie s-au retras din zona renană, pentru Reich, revizuirea Tratatului de la 
Versailles părea posibilă în est. Astfel, au reapărut planuri mai vechi legate de spaţiul 
central-european, pe care politicienii germani doreau să le concretizeze sub sceptrul 
acţiunilor economice şi comerciale. Scopul lor era redobândirea statului de mare putere 
pentru Germania. Aceasta însemna egalitate în drepturi faţă de statele vest-europene şi 

                                                 
8 Ibidem, doc. 95, General von Hammerstein über das Verhältnis der Reichswehr zur Roten Armee,30.8.1930, 
pp. 182-183, doc. 103, Reichswehrminister Groener über die Aufgabe der Reichswehr,25.10.1930, pp. 194-195, 
doc. 146, Das außen- und innenpolitische Konzept der Reichswehrführung, August 1931, pp. 247-248. 
9 Ibidem, doc. 95, General von Hammerstein über das Verhältnis der Reichswehr zur Roten Armee,30.8.1930, 
pp. 182-183, doc. 103, Reichswehrminister Groener über die Aufgabe der Reichswehr,25.10.1930, pp. 194-195, 
doc. 149, Das Auswärtige Amt an das Reichswehrministerium, über die Abrüstungskonferenz, 18.1.1932 şi doc 
150, Deutsche Erklärung zum Abschluss der ersten Phase der Abrüstungskonferenz, pp. 252-255. 
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superioritate faţă de statele sud-est europene. Liderii germani urmăreau, pe de o parte, să 
obţină superioritate economică, ce să confere ţării lor şi hegemonie politică în estul şi sud-
estul Europei, pe de alta, să lovească în hegemonia franceză de pe continent. Un rol 
important în atingerea acestor obiective pe termen lung îl juca, în opinia lor, unificarea cu 
Austria10. 

În anii 1929 şi 1930, cercuri largi de industriaşi germani, în special din zona renană, 
din industria chimică şi electrotehnică, şi-au îndreptat atenţia spre posibilitatea intensificării 
comerţului cu spaţiul sud-est european. S-a plănuit constituirea unei organizaţii centralizate 
private, care în mod independent şi cu mare combativitate, să lege relaţii cu statele din 
spaţiul dunărean, spaţiu neglijat după încheierea primului război mondial11. 

În martie 1931, Karl Duisberg12 a făcut referire la problemele de atunci ale 
industriei germane. El arăta că, după eforturi susţinute, pe baza clauzei naţiunii celei mai 
favorizate, germanii au reuşit să înlăture protecţionismul partenerilor lor, astfel încât să îşi 
poată desface produsele. În viziunea lui Duisberg, atât state puternic industrializate, cât şi 
state agrare cu surplus de produse, nutreau să scape din strâmtoarea spaţiului economic 
naţional şi să găsească pieţe de dimensiuni mai mari, peste fontierele naţionale, care să ofere 
desfacere pentru o parte cât mai mare din producţia lor şi să reprezinte o forţă comercială 
către exterior. Acest model a apărut în S.U.A., ţară care cu dolarul şi cu arma şi-a extins zona 
de dominaţie atât spre nord, cât şi, în special, spre America Centrală şi de Sud. Astfel, s-a 
conturat obiectivul său, şi anume constituirea spaţiului economic panamerican, din Alaska 
şi până la Capul Horn. Conturarea de spaţii economice regionale părea a lua forme mai 
concrete şi pe continentul european. Pentru unele state agrare, precum Iugoslavia, România şi 
Ungaria, găsirea de debuşeuri pentru produsele lor agricole devenea o problemă existenţială. 
Ele găseau aceste pieţe într-o măsură determinantă în Germania. Economistul german se 
întreba retoric ce putea fi mai important pentru aceste state, decât să ajungă la acorduri pe 
plan economic cu Reich-ul, cel mai puternic partener al lor. Pe de cealaltă parte, Germania 
împreună cu Austria, aveau interesul de a dezvolta piaţa de desfacere sud-est europeană 
pentru produsele lor industriale.  

Chiar dacă, la momentul respectiv, doar 4% din exportul german se vindea în Europa 
de sud-est, era neîndoielnic faptul că dezvoltarea economică a acestui spaţiu, posibilă în anii 
următori, putea duce la o creştere mare a cantităţii de produse industriale germane 
desfăcute în regiune. Karl Duisberg considera că, din punct de vedere politic, finalitatea (care 
constituia fondul în care să se desfăşoare aceste activităţi comerciale) era o uniune vamală 
între Germania şi Austria şi, pe de cealaltă parte, o colaborare extinsă a Germaniei cu statele 
sud-est europene. Această uniune vamală trebuia, însă, să se realizeze în cadrul principiului 
naţiunii celei mai favorizate şi nu trebuia să pericliteze în nici un caz exportul german 
către alţi parteneri.  

De la aceste potenţiale evoluţii economice în spaţiul sud-est european putea fi pusă în 
discuţie problema europeană. Chiar dacă chestiunile sud-estului aveau să fie rezolvate, mai 
rămânea deschisă problema încheierii unui acord economic cu Franţa. Europa putea avea, 

                                                 
10 Ibidem, p. 43. 
11 Ibidem, p. 44. 
12 Karl Duisberg (1861-1935) a fost un cunoscut chimist german, cu mai multe invenţii în domeniu. 
Lucrând pentru firma Bayer, a ajuns director al consiliului director şi a determinat mutarea companiei la 
Leverkusen. În timpul primului război mondial, a condus producţia de gaze toxice folosite de germani pe 
front şi a promovat alături de Walter Rathenau şi Hugo Stinnes deportarea de civili belgieni în Germania pentru 
muncă forţată. După o vizită în S.U.A., în anul 1904, văzând cât de profitabile sunt trusturile (de ex. Standard 
Oil, care-şi desfăşura activitatea în acelaşi domeniu) a promovat ideea unificării tuturor companiilor germane 
producătoare de coloranţi într-un mare trust. Astfel a luat naştere I. G. Farbenindustrie, el fiind preşedintele 
colegiului director între anii 1925 şi 1935. 
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doar după constituirea unui bloc economic de la Bordeaux la Odessa13, fundamentul 
economic pentru a juca în lume rolul pe care îl dorea. În vreme ce pretutindeni în lume 
luau naştere astfel de blocuri economice regionale, precum cel panamerican, cel indian, cel 
chinezesc, Europa era ameninţată de pierderea importanţei sale, datorită luptelor interne. 
Rusia, care constituia un spaţiu economic mare şi de putere, evadase din conglomeratul 
european, iar Marea Britanie îşi regăsea interesele în imperiul său colonial de peste mări.  

În timp ce, în sud-estul Europei, în viziunea lui Duisberg, raţiunile economice păreau 
a domina în faţa rigidităţii politice, în vestul Europei strigătele agitatorilor şovini erau mai 
puternice decât gândirea înţeleaptă şi de perspectivă. Popoarele Europei centrale aveau, în 
scurt timp, posibilitatea de a-şi construi un nou viitor, alegând cooperarea economică bazată 
pe încredere. Dacă nu, luptându-se între ele, lăsau teritoriul lor pradă atacurilor economice şi 
politice ale unor rase sau puteri străine14. 

Interesul pe care atât autorităţile de la Berlin, cât şi cercuri private industriale sau 
comerciale, l-au arătat pentru sud-estul Europei nu era nou. El apăruse după constituirea 
Imperiului german, în perioada 1866-1871. În perioada marii crize economice el a renăscut, 
întrucât reprezentanţi ai Germaniei vedeau în expansiunea economică a ţării lor în sud-estul 
european oportunităţi atât generate de criză, cât şi pentru depăşirea acesteia. În ultima 
perioadă de existență a Republicii de la Weimar, aceasta şi-a disputat zona luncii Dunării cu 
Italia fascistă, care avea la rândul său ambiţii în această regiune. 

Chestiunea reparaţiilor germane 
Pe 6 iulie 1931, preşedintele american Edgar Hoover a dat moratoriul Hoover, prin 

care propunea amânarea tuturor plăţilor în contul reparaţiilor, a datoriilor de război şi 
pentru reconstrucţie şi a datoriilor statelor europene faţă de S.U.A., pentru un an de zile. 
Acesta a debarasat statele europene, în special Germania, de grele sarcini financiare. 
Preşedintele american arăta în acest document că, pe de o parte, S.U.A. nu au avut pretenţii 
financiare de la puterile înfrânte şi nu au participat la stabilirea sumelor de plătit ca reparaţii 
şi daune de război, pe de alta, nu exista o legătură [directă] între reparaţiile germane 
datorate puterilor europene [învingătoare] şi datoriile acestora faţă de S.U.A15. 

Secretarul de stat de la cancelaria Reich-ului, Hermann Pünder, consemna, pe 8 
ianuarie 1932, că în ziua precedentă, cancelarul Brüning avusese o nouă întrevedere secretă cu 
miniştrii Hermann Dietrich (vicecancelar şi ministru de finanţe) şi Hermann Warmbold 
(ministrul economiei), cu preşedintele ţării, dr. Luther, secretarul de stat von Bülow, şi cu 
ambasadorii von Hoesch, von Neurath şi von Schubert, în prezenţa sa. S-a discutat problema 
reparaţiilor. S-a arătat că, pe plan internaţional se constatase că perioada pentru plata 
reparaţiilor trecuse, ceea ce rămăsese de plată trebuind prescris. Doar Franţa se opunea 
acestui punct de vedere. Criza economică mondială putea avea urmări pozitive din punct de 
vedere al politicii internaţionale pentru Germania. Acestea puteau să se volatilizeze odată cu 
depăşirea momentelor de depresiune economică. Astfel, opinia dominantă la şedinţa 
respectivă a fost că nu era de dorit o soluţie provizorie în chestiunea reparaţiilor ci una 
definitivă: anularea acestora16. 

                                                 
13 Iniţial, la conferinţa la care pusese aceste probleme, Carl Duisberg a vorbit de blocul economic european de la 
Bordeaux la Odessa, dar conform unei corecturi ulterioare, documentul este publicat în crestomaţia citată 
amintind despre blocul economic de la Bordeaux la Sofia. Sensul conceptului lansat de Duisberg nu se schimbă 
însă, fiind reluat de Charles de Gaulle în anii ’50 şi ’60, când generalul a vorbit de necesitatea unificării Europei 
de la Atlantic la Ural. 
14 W. Michalka, G. Niedart (ed.), op. cit., doc. 144, Carl Duisberg über „Gegenwarts- und Zukunftsprobleme der 
deutchen Industrie”, 24. 3. 1931, pp. 245-246. 
15 Ibidem,doc.104,Hoover Moratorium,p. 195. 
16 Ibidem, doc. 142, Tilo von Wilmowsky über Aktivitäten deutscher Industrie in Südosteuropa in de Jahren 
1929/30, 22.11.1938, pp.244, doc. 148, Aufzeichnung des Staatssekretärs in der Reichskanzlei, Pünder, über die 
Reparationsproblematik, 251-252. 
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Liderii de la Berlin au avut mai multe motive să tergiverseze plata reparaţiilor şi apoi 
să oprească definitiv achitarea lor: ei nu considerau Germania unica vinovată pentru 
declanşarea războiului. Mai mult, nu o considerau vinovată de acest lucru. Astfel, imensele 
sume fixate erau privite ca o mare nedreptate. Totodată, Tratatul de pace de la Versailles era 
considerat un dictat. Fiind impus, autorităţile de la Berlin considerau că atunci când ţara 
lor avea posibilitatea, trebuia să înceteze respectarea prevederilor acestui document 
înjositor. Astfel, chestiunea reparaţiilor a dominat diplomaţia anilor ’20. În ultima perioadă 
de existenţă a Republicii de la Weimar, respectiv în intervalul 1930-1933, această problemă 
a fost rezolvată prin reducerea plăţilor odată cu punerea în aplicare a Planului Young şi 
apoi prin încetarea totală a plăţii reparaţiilor. 

Uniunea vamală austro-germană 
Autorităţile de la Berlin au negociat cu cele de la Viena constituirea unei uniuni 

vamale austro-germane. Aceasta trebuia să ia naştere pe fondul strădaniilor statelor europene  
de colaborare în scopul ieşirii din criză. Scriindu-i ministrului german la Praga despre 
uniunea vamală austro-germană, secretarul de stat Werner von Bülow îi arăta că, în cazul în 
care respectivul proiect devenea realitate, în termen de câţiva ani Cehoslovacia avea să se 
vadă nevoită să i se alăture şi ea. Astfel, se puteau atinge obiective politice vitale ale 
Germaniei, care nu erau de îndeplinit pe altă cale, von Bülow făcând referire directă la 
problemele de frontieră germano-poloneze. În cazul în care Cehoslovacia intra în uniunea 
vamală cu Germania şi relaţiile economice ale Reich-ului cu statele baltice deveneau mai 
strânse, Polonia, cu un sistem economic neconsolidat, avea să fie încercuită şi supusă 
diferitelor riscuri. Astfel, Polonia putea fi adusă în situaţia de a face concesii politice în 
schimbul unor avantaje economice pe termen lung. Secretarul de stat făcea, însă, şi 
precizarea că acestea, erau doar planuri de viitor care aveau însemnătate limitată pentru 
practica politică de zi cu zi. El dorea, însă, ca reprezentantul german la Praga să aibă 
cunoştinţă despre acest concept, pentru ca acesta, la rândul său, să contribuie, atunci când 
avea ocazia, la punerea lui în aplicare17. 

La începutul anului 1930, datorită prezenţei trupelor franco-belgiene în zona renană, 
cu scopul constrângerii Germaniei de a accepta planul Young, realizarea unei uniuni vamale 
austro-germane părea greoaie, însă ministrul de Externe, Julius Curtius era optimist, 
considerând că odată cu plecarea trupelor străine de pe teritoriul german, Reich-ul putea face 
abstracţie de opiniile franceze şi putea realiza această uniune vamală. Până în vară se 
schimbase şi guvernul, noul cancelar fiind Heinrich Brüning, la guvernarea căruia ne-am 
referit mai sus şi plecaseră şi trupele străine, astfel încât momentul părea oportun pentru 
acţiune. Omul potrivit pentru aceasta părea a fi noul secretar de stat, Bernhard Wilhelm 
von Bülow. De altfel, de acum s-a schimbat întregul curs al politicii externe germane faţă 
de Franţa. Berlinul nu a mai căutat înţelegerea cu marele său vecin, ci a dus o politică de 
confruntare, în scopul şi sensul revizuirii Tratatului de la Versailles. Revenind la 
chestiunea uniunii vamale, constatăm că în toamna anului 1930, cu ocazia unor noi întâlniri 
la nivel înalt, reprezentanţii Austriei nu au mai dorit realizarea acesteia. Ei îşi limitau 
propunerile doar la încheierea unor acorduri de înlesniri ale taxelor vamale. Această 
poziţie se datora presiunilor diplomatice franceze, dar şi efectelor crizei economice. Totuşi 
evoluţia negocierilor a purtat spre redactarea, pe 5 martie 1931, a textului tratatului privind 
uniunea vamală18. Pe 16 martie 1931, Julius Curtius arăta într-o şedinţă a guvernului 

                                                 
17 Ibidem, doc 143, Erklärung der Reichsregierung zur deutsch-österreichischen Zollunion, 21.3.1931, pp. 244, 
doc. 145, Staatssekretär von Bülow an den Gesandten in Prag, Koch, über Perspektiven der deutsch-
österreichischen Zollunion, 15. April 1931, pp. 246-247. 
18 Hermann Graml, Zwischen Stresemann und Hitler. Die Außenpolitik der Präsidialkabinette Brüning, Papen 
und Schleicher. Oldenbourg Verlag, München 2001, p. 91 şi următoarele. Vezi şi Jürgen Nautz, Unterhändler 
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german că Anschluss-ul nu putea fi încă realizat din punct de vedere politic, însă din punct 
de vedere economic putea fi puternic stimulat, luând însă, în considerare, dificultăţile de 
politică externă ale momentului19.  

Aceste demersuri nu au lăsat puterile europene fără reacţie. Franţa şi statele 
membre ale Micii Antante au trecut la presiuni economice. Pe 9 mai 1931, camera 
deputaţilor parlamentului francez a refuzat uniunea, iar pe 11 mai 1931 s-a prăbuşit 
societatea Österreichische Creditanstalt şi datorită presiunilor economice. Astfel, pe 3 
septembrie 1931 Austria a trebuit să renunţe la planurile realizării uniunii vamale cu 
Germania, iar pe 5 septembrie, Curtea Permanentă de Justiţie de la Haga a declarat 
uniunea vamală în dezacord cu tratatul de la Saint Germain. Datorită acestui eşec, pe 3 
octombrie 1931 ministrul german de Externe, Julius Curtius, şi-a dat demisia. 

Planurile de realizare a uniunii vamale austro-germane sunt o dovadă vie a faptului 
că încă înainte de 1933 au existat tentative germane de apropiere de Austria, temperate însă 
de reacţia vehementă a mediului european. 

Criza economică, şomajul în creştere, presiunile politice ale opoziţiei şi ale 
formaţiunilor de extremă, atât stângă cât mai ales dreaptă, au făcut ca Heinrich Brüning să 
prezinte preşedintelui Hindenburg demisia cabinetului său, pe 30 mai 1932. I-a urmat la 
guvernare un cabinet condus de Franz von Papen, o personalitate de mare prestigiu în 
Germania, care găsea aprecierea unor largi cercuri politice. Totuşi, situaţia politică tulbure şi 
cea socio-economică foarte grea au făcut ca von Papen să rămână doar şase luni în funcţia 
de cancelar. Lui i-a urmat la conducerea guvernului fostul ministru al apărării, Kurt von 
Schleicher, ultimul şef de cabinet înaintea numirii lui Adolf Hitler în această funcţie, pe 30 
ianuarie 1933. Von Schleicher a fost foarte atent cu gesturile sale politice, întrucât era 
general şi reprezentant de seamă al Reichswehr. El dorea să conserve sistemul parlamentar 
şi evita să facă impresia că urmăreşte să dea o lovitură de stat militară. De altfel, mulţi 
capi ai forţelor armate germane încercau să ţină această importantă instituţie departe de viaţa 
politică cu luptele ei şi să o poziţioneze undeva deasupra partidelor.  

Astfel, construcţia fragilă iscată din situaţia de criză de la finalul primului război 
mondial s-a prăbuşit, prin numirea lui Adolf Hitler în funcţia de cancelar al Germaniei, în 
fruntea unui guvern de uniune naţională. Iniţial, prezența lui Hitler la conducere a fost 
considerată o soluţie temporară, de compromis, nu o schimbare de regim. Ulterior, s-a 
dovedit a fi fost una dintre marile schimbări politice ale lumii, care a dat un alt curs istoriei 
omenirii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                                                                                         
des Vertrauens. Aus den nachgelassenen Schriften von Sektiosnchef Dr. Richard Schüller, Verlag für 
Geschichte und Politik, Viena 1990, p. 160. 
19 http://www.bundesarchiv.de/aktenreichskanlei/1919-1933/1001/bru/bru2p/kap1_1/kap2_11/para3_1. html, pe 
21 ianuarie 2011. 

http://www.bundesarchiv.de/aktenreichskanlei/1919-1933/1001/bru/bru2p/kap1_1/kap2_11/para3_1
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Summary 
 
 

In sign of political radicalization in Germany, Heinrich Brüning tried to promote an 
active revisionist policy to use foreign policy successes on the purpose of suppressing internal 
crisis. On foreign policy, the main efforts had to be canceled repairs and discussing the issues 
of European disarmament.  

Through these two issues, Bruning hoped that, within one year. German leaders 
sought, on the one hand, to achieve economic superiority, what to give their country and 
political hegemony in Eastern and Southeastern Europe, on the other, to strike the hegemony 
of French on the continent and a half or two years to determine questioning the Treaty of 
Versailles. Plans for achieving the Austro-German Customs Union are living proof that even 
before 1933 there were attempts Austria near the German, but the outcry temperate 
environment european. 

The construction fragile sparked the crisis situation at the end world war collapsed, the 
appointment of Adolf Hitler as chancellor of Germany, the head of a national unity 
government. 
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PROIECT DIDACTIC 
 
 

Clasa: a VII-a  
Unitatea de învățare: Democrație și totalitarism 
Titlul lecției: State totalitare de extremă dreaptă 
Tipul lecției: mixtă 
Obiectivul fundamental: învățarea activă a unor conținututri, concepte și termeni privind 
regimurile totalitare de dreapta din perioada interbelică. 
Obiective operaționale: la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: 

- să identifice factorii care au dus la instaurarea regimurilor totalitare; 
- să definească regimul totalitar; 
- să caracterizeze cele două regimuri de extremă dreaptă; 
- să compare regimul fascist cu cel nazist; 
- să utilizeze corect fișele de lucru în învățare. 

Competențe specifice: 
• Utilizarea termenilor istorici specifici secolului al XX-lea în diferite situații de comunicare 
scrisă și orală; 
• Prezentarea unui fapt istoric din secolul al XX-lea, utilizând informații selectate din diferite 
surse istorice; 
• Utilizarea tehnologiilor de informare pentru obținerea informațiilor necesare rezolvării unei 
situații problemă. 
Metode și strategii didactice: 
• expunerea, explicația, conversația, deducția, comparația, organizatorul grafic. 
• acivități frontale și individuale; lucrul cu fișe. 
Resurse: 
• materiale: 

- Manualul de clasa a VII-a, Editura Corint, autori: Florin Constantiniu, Norocia-Maria 
Cojescu, Alexandru Mamina. 

- Caiet de aplicații practice, clasa a VII-a, Editura Lidana, Suceava, 2012, autori: 
Rangu Magdalena, Boboc Cornelia. 

- Auxiliar didactic de învățare și evaluare pentru elevi, clasa a VII-a, Editura Pamfilius, 
Iași, 2011, autori: Vasiliu Anișor, Maleș Nadia, Bența Codrin, Coroamă Sorin, Vasiliu 
Dumitru. 

- materiale ilustrative 
- filmuleț referitor la propaganda nazistă 
- harta: Europa în perioada interbelică 

• umane: elevii clasei a VII-a A 
• de timp: 50 de minute 
Biblografie: 
▪ Patricia S. Daniels și Stephen G. Hyslop, Istoria lumii, vol. IV, National Geographic, 2011; 
▪ Colecția „Revista 100 de personalități”, numerele 23 și 37 (Hitler, Mussolini). 
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Desfășurarea orei 
 

Evenimentul 
didactic 

Conținutul științific Metode, strategii, 
mijloace didactice 

Evaluare 

I. Organizarea 
clasei  

 • pregătirea materialelor 
• realizarea unui climat  
optim desfăşurării lecţiei 

 

II. Reactualizarea 
cunoştinţelor  

Caracteristicile  
perioadei interbelice. 
State democratice. 
- enumerarea caracteristicilor 
perioadei interbelice 
- definirea democrației  
- fixarea statelor cu regimuri  
democratice și totalitare pe  
harta Europei  
- trei caracteristici ale S.U.A. 
- comparație între Marea  
Britanie și Franța în  
perioada interbelică 

• activitate frontală: 
conversaţia – întrebări care 
ating conţinuturile, 
termenii şi conceptele 
specifice; 
• activitate individuală  
– marcarea pe hartă a 
regimurilor cu ajutorul 
post-it-urilor de culori 
diferite  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• evaluarea 
răspunsurilor 

III. Discuţia 
premergătoare 
dobândirii noilor 
cunoştinţe  

• Precizarea sarcinilor de 
lucru prealabile pentru tema 
lecției: 
- informații despre cei doi 
lideri,  
- simbolurile ideologiilor,  
- termenii: rasism, 
antisemitism, propagandă, 
cultul personalității. 
 

 
 
 
• activitate frontală: 
conversaţia - definirea 
termenilor, scrierea lor pe 
tablă  

 
 
 
 
 
 
 
• aprecierea 
răspunsurilor 
corecte 

IV. Dobândirea 
de noi 
cunoştinţe  

1.Definirea 
totalitarismului ca regim 
politic în care un partid 
exercită controlul total 
asupra statului și al 
poporului. Definirea 
fascismului și a nazismului. 
 
2. Prezentarea situației 
Italiei și Germaniei în 
timpul războiului și după 
război,  pentru a deduce 
factorii care au favorizat 
instaurarea regimurilor 
totalitare  
 
 
 
 
 

• activitate frontală: 
explicația  
 
• activitate frontală: 
conversaţia – selectarea 
aspectelor esenţiale privind 
situația celor două state.  
• activitate frontală: 
deducția  
• activitate frontală: 
explicația:  
situația  creată de război a 
creat premisele instaurării 
regimurilor totalitare în 
cele două state. 
• activitate individuală – se 
completează organizatorul 
grafic din caietul de 
aplicații  
• activitate frontală: 
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3. Partidele de extremă 
dreaptă: 
- Partidul fascist – Italia 
- Partidul Nazist – Germania   
 
4. Preluarea puterii 
- Benito Mussolini – prim- 
ministru în urma „marșului 
asupra Romei” – 1922 – titlul 
„Il Duce” 
- Hitler – cancelar – 1933 – 
titlul de „Führer”- Al treilea 
Reich  
 
5. Regimul fascist   
- control asupra 
Parlamentului  
- guvernarea prin decrete 
- desființarea partidelor 
politice 
- cenzura 
- militarizarea societății 
- control asupra economiei  
- accent pe industria de 
armament  
- eliminarea opoziției 
- catolicismul – religie 
oficială  
- politică externă agresivă 
 
5. Regimul nazist 
- control asupra instituțiilor 
statului 
- militarizare – trupe speciale 
- interzicerea partidelor 
politice 
- propagandă bazată pe 
naționalism și rasism 
- antisemitism 
- lagăre de exterminare 
- serviciul militar obligatoriu 
- industrie de armament 
- politică externă agresivă  

explicația 
• activitate individuală – 
completarea 
organizatorului grafic 
• activitate individuală – se 
folosesc informațiile din 
caietul de aplicații 
identificate de elevi;  
se completează 
organizatorul grafic 
 
 
 
 • activitate frontală: 
identificarea 
caracteristicilor celor două 
regimuri pe baza 
informațiilor din caietul de 
aplicații;  
- completarea 
organizatorului grafic.  
 
 
 
• activitate individuală: fișă 
de lucru privind „noaptea 
de cristal” – accent pe 
componenta atitudinală a 
elevilor 
 
 
 
 
 
 
 
• activitate frontală: 
prezentarea filmului despre 
propaganda nazistă  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• aprecierea  
rezultatului 
activității   
  

V. Fixarea 
cunoştinţelor  

Identificarea elementelor  
comune ale celor două  
regimuri: 

• activitate individuală- fișă 
de lucru și de evaluare: 
 
 
 
 
 

•  
autoevaluare  
prin raportare 
la fișa de 
autocontrol 
• 
autoevaluarea 
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Anexe 
1. Fișă de lucru 
Kristallnacht  

„De la fereastra casei noastre (...) ne uitam cum au dat foc sinagogii mari de peste 
drum. 
(...) Dintr-o dată, au dat buzna în camerele noastre, cu topoare și răngi, și au făcut totul zob.” 

Josef Henrich  
Amintirile unui băiat evreu care trăia la Frankfurt pe 9 noiembrie 1938 – Kristallnacht 

(Noaptea de cristal), numită astfel din cauza vitrinelor sparte ale miilor de magazine evreiești, 
distruse de poliție și de trupele de intervenție naziste în cele trei zile de violență din 
noiembrie.  
Sarcini de lucru: 

• Specifică ce fel de sursă este!______________________________________ 
• Identifică aspectul ideologiei naziste care a generat acest eveniment! 

______________________________________________________________ 
• Precizează ce anume te-a impresionat din această relatare. 

______________________________________________________________  
______________________________________________________________  
______________________________________________________________   

 
2. Fișă de lucru și de evaluare 
Sarcina de lucru: Colorează cu roșu caracteristicile comune celor două regimuri politice, 
nazist și fascist și cu galben cele diferite. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 activității de 
ansamblu 
• evaluarea 
finală a 
întregii 
activităţi 

VI. Tema pentru 
acasă  

Completarea Diagramei 
Venn – asemănări și 
deosebiri între cele două 
regimuri de extremă dreaptă 
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3. Fișă de autocontrol 
Elevii trebuie să aibă colorat astfel: 
Cu roșu: Dezvoltarea industriei, militarizarea societății, cenzură, demagogie și propagandă, 
partid unic, politică externă agresivă, naționalism. 
Cu galben: rasism, lagăre de exterminare, sistem corporatist, catolicismul- religie oficială, 
antisemitism. 
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ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL CERCULUI DE ISTORIE 
PROIECT DE VIZITĂ LA COMPLEXUL MUZEAL BUCOVINA 

 
 
Tema: Reflectarea relaţiilor româno-otomane în istoria locală 
 
Tipul vizitei: completarea şi consolidarea cunoştinţelor 
 
Clasele: a IX-a şi a XII-a. 
 
Scopul: de a reconstitui, de a aprofunda şi sistematiza momentele semnificative ale luptei 
pentru independenţă a românilor; de a cultiva preţuirea faţă de elementele de istorie locală  
 
Competenţa generală: folosirea resurselor care susţin învăţarea permanentă. 
 
Competenţe specifice: 

La sfârşitul vizitei elevii trebuie: 
• Să integreze cunoştinţele obţinute în medii non-formale de învăţare în analiza fenomenelor 

istorice studiate; 
• Să compare sursele istorice în vederea stabilirii credibilităţii şi a validităţii informaţiei 

conţinute de acestea; 
• Să aprecieze valoarea de patrimoniu a obiectelor expuse; 
• Să valorifice intra şi interdisciplinar conţinutul informaţiilor dobândite; 
• Să motiveze importanţa cunoaşterii elementelor de istorie locală; 
• Să cunoască care a fost scopul înfiinţării Compexului Muzeal Bucovina. 

 
Valori şi atitudini: 

• Acceptarea reprezentărilor multiple asupra istoriei, culturii, vieţii sociale, 
• Antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă şi ca factor de 

predicţie a schimbărilor, 
• Coerenţă şi rigoare în gândire şi acţiune, 
• Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi. 

 
I Pregătirea vizitei 

 
1. Anunţarea vizitei. Cu cel puţin două săptămâni înainte de data efectuări ei este anunţată 
vizita pe care o vor face la Complexul Muzeal Bucovina din Suceava. 
2. Pregătirea elevilor. Pentru această excursie se face în cadrul unei şedinţe speciale de 
instructaj. 
 a) este descris scopul organizării acestei activităţi, 
 b) se precizează materialele necesare fiecărui elev pentru activitatea desfăşurată. 
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II Desfăşurarea vizitei 

Nr. 
crt. 

Menţionarea 
aspectelor 
urmărite 

Principalul conţinut de idei din explicaţiile profesorului şi 
ghizilor 

1 Reflectarea 
afirmării statale a 
românilor 

- În facsimile, fotografii şi alte materiale este reflectat momentul 
formării statului feudal Moldova; este de reţinut documentul emis 
de Roman I în anul 1393 în care se intitula „singur stăpânitor al 
ţării Moldovei de la munte până la mare”; 
- Suceava apare pentru  prima dată atestată documentar la 10 
februarie 1388 – fapt dovedit de documentul expus în facsimil; 
- Piesele de armament şi documentele prezentate ne introduc în 
epoca domnitorilor Mircea cel Bătrân, Alexandru cel Bun, Iancu 
de Hunedoara şi Vlad Ţepeş, reflectând lupta comună a Ţărilor 
Române pentru independenţă; este elocvent tratatul de alianţă 
încheiat în anul 1450 între Bogdan al II-lea (tatăl lui Ştefan cel 
Mare) şi Iancu de Hunedoara. 

2 Lupta pentru 
apărarea 
independenţei 

- Este redată prin reconstituirea celor mai importante confruntări 
din timpul lui Ştefan cel Mare (sunt expuse fotografii după cele 
mai sugestive stampe contemporane sau după scene de luptă 
reprezentate în frescele monumentelor, citate din cronici, planuri 
de bătălii); 
- Steama Moldovei descoperită la Cetatea de Scaun aminteşte în 
pisanie de lucrările întreprinse de domn pentru întărirea capacităţii 
de apărare a cetăţii, iar o machetă a acesteia completează imaginea 
efortului militar a românilor de apărare (în special împotriva 
otomanilor); 
- Se remarcă reconstituirea „Sfatul domnesc din vremea lui 
Ştefan” care are ca temă ridicarea la rangul de viteji a unor 
luptători care s-au distins în una din marile bătălii purtate pentru 
apărarea independenţei: lupta de la Vaslui (1475) – rememorată de 
cronicarul curţii; 
- Ştefan cel Mare este înfăţişat ca un conducător al luptei pentru 
independenţă, unitate şi afirmarea spirituală a românilor; 
- Simbolul autorităţii domneşti este redat prin expunerea unei 
pecete voievodale de mari dimensiuni; 
- Cele două hărţi expuse (una reprezintă legăturile diplomatice ale 
domnului iar cealaltă îl arată pe Ştefan ca apărător al 
independenţei românilor, subliniază activa politică externă a 
domnului, relaţiile cu statele creştine în încercarea de a se opune 
otomanilor). 

3 Ideea de unitate 
naţională 

- Secolul al XVII-lea reprezintă o etapă importantă în lupta pentru 
independenţă a Ţărilor Române în cadrul căreia s-a impus ideea de 
unitate, realizată pentru prima dată de Mihai Viteazul; 
documentele, fotografiile după stampe de epocă, planurile bătălii, 
citate din documente ale vremii – evocă cele mai semnificative 
momente ale perioadei; 
- Este redat momentul trecerii lui Mihai Viteazul prin Suceava, 
deschiderea porţilor Cetăţii de Scaun; 
- Ecoul faptelor lui Mihai Viteazul este redat prin facsimile după 
cronicile lui Cronicile lui Grigore Ureche şi Miron Costin; 
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- Expunerea unei cărţi originale, tipărită în Olanda în anul 1630, 
dovedeşte ecoul european al luptelor purtate de domn. 

4 Accentuarea 
dependenţei faţă 
de Poartă 

Secolul al XVIII-lea (secolul fanariot) este caracterizat prin 
accentuarea dependenţei politice şi a exploatării economice de 
către Imperiul Otoman; 
- Documentele, manuscrisele, tipăriturile de epocă, ilustrează 
existenţa unei conştiinţe naţionale (ele adresându-se locuitorilor 
din toate provinciile româneşti); 
- Sunt marcate şi evenimente politice ale veacului, faptul că Ţările 
Române sunt ţinta intereselor expansioniste a imperiilor vecine; 
este redată împotrivirea locuitorilor şi a lui Grigore Alexandru 
Ghica faţă de anexarea Nordului Moldovei de către Imperiul 
habsburgic (zonă care va deveni ulterior Bucovina). 

5 Realizarea 
obiectivelor 
naţionale:  unitate 
şi independenţă 

- Prin fotografii, documente, arme – sunt redate principalele 
momente ale revoluţiei de la 1848; sunt expuse în original cele 
două programe ale revoluţiei din Bucovina, programul care 
reliefează aspiraţiile pentru libertate socială, independenţă şi 
unitate naţională; imaginile din Cernăuţi şi fotografiile familiei 
Hurmuzaki dovedesc existenţa în zonă a unui adevărat 
comandament al revoluţiei. 
- Efortul pentru unire este redat prin intermediul imaginilor 
fotografice, a stampelor şi a documentelor originale din timpul 
domniei lui A. I. Cuza; 
- Este de reţinut tema „Alexandru Ioan Cuza în memoriile 
românilor” în care imaginea domnitorului este redată prin 
expunerea de obiecte personale şi a medalioanelor care 
comemorau moartea domnului; 
- Intensificarea luptei pentru independenţă şi unitate este 
concretizată în organizarea unor acţiuni politice şi culturale 
comune (prin înfiinţarea de societăţi culturale, publicaţii şi 
organizarea serbării de la Putna în anul 1871); 
- Etapele obţinerii independenţei sunt redate într-un grupaj de 
materiale; fotografiile, hărţile, documentele, armele, steagurile, 
uniformele şi medaliile, reconstituie pregătirea politică şi militară, 
proclamarea şi cucerirea independenţei de stat a României. 
- Spiritul de solidaritate al românilor aflaţi sub dominaţie 
habsburgică, cu cauza naţională este confirmat prin înrolarea în 
armata română; sunt înfăţişate şi acţiunile întreprinse de femeile 
din Bucovina, care în oraşele Câmpulung, Cernăuţi, Suceava şi 
Gura Humorului au înfiinţat comitete de ajutorare a armatei 
române. 
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III Sistematizarea cunoştinţelor 
 

• Cum este reflectată lupta antiotomană din secolele al XV-lea – al XVII-lea în obiectele 
expuse în muzeu? 
• Reconstituiţi, pe baza informaţilor oferite şi a imaginilor, momentul anexării nordului 
Moldovei (Bucovinei) de Imperiul habsburgic. 
• În ce a constat activitatea revoluţionarilor din 1848 din această zonă? 

 
 
IV Valorificarea ulterioară a vizitei 
 

• Folosind sursele istorice oferite de Complexul Muzeal Bucovina din Suceava, realizaţi o 
prezentare pe tema „Participarea românilor din Bucovina la războiul de independenţă al 
României.” 
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DE CE NEVOIA DE ISTORIE. PERFORMANŢA ŞCOLARĂ LA DISCIPLINA 
ISTORIE 

 
 Disciplina ISTORIA, o ştiinţă umanistă prin excelenţă, a suferit în ultimii 25 de ani 
cele mai dramatice transformări în curricula specifică învăţământului preuniversitar din 
România. Sigur, anumite schimbări erau inerente noilor realităţi postdecembriste, dar puţini 
şi-au închipuit că această „regină” a disciplinelor umaniste va fi pur şi simplu „masacrată” cu 
prilejul celor câteva simulacre de reformare a învăţământului românesc. Astăzi, această 
disciplină de studiu a devenit una periferică, fiind trecută total în desuetudine. La atingerea 
acestui „deziderat” au contribuit, cu predilecţie, doi factori. şi anume: reducerea dramatică a 
numărului de ore la gimnaziu, respectiv la liceu, coroborat cu introducerea unor noi programe 
şcolare, unde conţinuturile sunt fracturate, reinventate în funcţie de anumite competenţe, nu se 
ţine seama de un principiu fundamental al istoriei şi anume prezentarea cronologică a 
evenimentelor istorice, manualele nu tratează conţinuturile în funcţie de importanţa lor, şi 
ceea ce este mai grav, programele şi manualele şcolare nu încurajează formarea sentimentelor 
patriotice în rândurile elevilor, ca parte componentă a identităţii naţionale. Prin urmare, aripile 
identităţii naţionale ne sunt frânte din interior, spun unii, ca parte a unui program vizând 
ştergerea acesteia. Oare putem crede, după cum susţin alţii, că studiul sistematic şi aprofundat 
al istoriei a început să devină un demers naționalist? Sub nici o formă, în condiţiile în care 
astăzi, în plin proces de globalizare, este imperativ ca fiecare popor să-şi cunoască propria 
istorie, dar şi istoria universală a cărei componentă suntem. 

Faptul că elevi de vârf, pasionați și talentaţi, participă la olimpiada şi concursurile de 
istorie, la nivele diferite, este semnul convingător al nevoii de cunoaștere, de integrare și 
orientare, ce caută satisfacere prin interogaţii profunde vizând înțelegerea lumii la început de 
mileniu III. 

Rezultatele obţinute de elevii suceveni la faza naţională a Olimpiadei de Istorie,  
Brăila – 2016 

Nr. Crt. Numele şi 
prenumele 

elevilor 

Clasa 
de la 
care 

provin 

Unitatea şcolară de 
provenienţă 

Media 
obţinută 

Profesorul 
care i-a 
pregătit 

1. Pintescu 
Ioana 

Victoria 

VIII Școala Gimnazială Ion 
Creangă Suceava 

7,50 Prelucă 
Oltea 

2. Amarie 
Bianca 

IX Colegiul Naţional Nicu 
Gane Fălticeni 

7,35 Vasiliu 
Anişor 

3. Brumă 
Cosmin 
Ionuț 

X Colegiul Naţional Ştefan 
cel Mare Suceava 

9,85 
Premiul 
al II-lea 

Dranca 
Bogdan 

4. Nacu 
Ionuț-
Mihai 

XI Colegiul Militar Ștefan 
cel Mare Câmpulung 

Moldovenesc 

7,85 
 

Tanasă 
Bogdan 

5. Lungoci 
Elena 

XII Colegiul Naţional 
Eudoxiu Hurmuzachi 

Rădăuți 

9,05 
Menţiune 

Olaru 
Marian 
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Rezultatele obţinute de elevii suceveni la faza naţională a 
Sesiunii de Referate şi Comunicări Ştiinţifice a elevilor din învăţământul liceal , Galați – 

2016 
Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 
elevului 

Clasa Unitatea de 
învăţământ Titlul comunicării 

Secţiunea 
și premiul 

obținut 

Profesor 
îndrumător 

1. Popescu 
Andreea 

X Colegiul 
Naţional 

Nicu Gane 
Fălticeni 

„Vera Brittain și 
zorii 

feminismului“ 

Istoria 
Universală 

Premiu 
special 

Vasiliu 
Anișor 

2. 
Sofron 

Andreea 
Cătălina 

XI 

Colegiul 
Naţional 

Nicu Gane 
Fălticeni 

„Misiunea 
militară franceză 
condusă de H.M. 
Berthelot  – liant 
între interesele 

Franței și cele ale 
României” 

Istoria 
Românilor 

Premiu 
special 

Vasiliu 
Anișor 

Rezultatele obţinute de elevii suceveni la faza naţională a 
Concursului Memoria Holocaustului, București – 2016 

Nr. 
crt. 

Nume și 
prenume elev 

Unitatea de învățământ Clasa Premiul 
obținut 

Profesor 
îndrumător 

1. Teleagă 
Bianca 

Școala Gimnazială 
Mihai Eminescu 

Rădăuți 

VII - Coroamă 
Sorin 

2. Prichici 
Ionela Bianca 

C.N. Eudoxiu 
Hurmuzachi Rădăuți 

XI Premiul I Mitrofan 
Nicoleta 

Premianţii Concursului judeţean „Clio” - 2016 
Nr. 
crt. 

Nume şi 
prenume elev 

Unitatea şcolară Clasa Nota Premiul Profesor 
îndrumător 

1. Vultur Lavinia Colegiul Național Nicu 
Gane Fălticeni 

VII 9,80 I Vasiliu 
Anișor 

2. Călin Raluca Colegiul Național Nicu 
Gane Fălticeni 

VII 9,60 II Vasiliu 
Anișor 

3. Zup Diana Școala Gimnazială Nr. 8 
Suceava 

VII 9,40 III Rangu 
Magdalena 

1. Zaharia Cezara C.N. Ștefan Cel Mare 
Suceava 

VI 9,80 I Petrișor 
Didina 

2. Țugui Cosmin Școala Gimnazială Mihai 
Eminescu Rădăuți 

VI 9,70 II Maleș 
Nadia 

3. Ioja David Școala Gimnazială Nr.2 
Vatra Dornei 

VI 9,60 III Popescu 
Camelia 

1. Popa Maria Școala Gimnazială Nr. 4 
Vatra Dornei 

V 9,80 I Cocoreanu 
Aurelian 

2. Girigan 
Teodora 

C.N. Ștefan Cel Mare 
Suceava 

V 9,50 II Petrișor 
Didina 

3. Todașcă Andrei Școala Gimnazială Nr. 1 
Vatra Dornei 

V 9,40 III Sandu 
Teodora 
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Aprecieri 
Concursul cu cel mai mare impact, atât în rândurile elevilor cât şi al cadrelor didactice, 

continuă să rămână Olimpiada de istorie, care s-a desfăşurat în bune condiţii în toate etapele ei. 
La faza judeţeană din 12 martie 2016, găzduită de Colegiul Național Petru Rareș 

Suceava, au participat un număr de 104 elevi din diferitele zone ale judeţului. S-au acordat 27 
de premii şi menţiuni, după cum urmează: 5 premii I, 5 premii II, 5 premii III şi 12 menţiuni. 
S-au remarcat următoarele unităţi şcolare: C.N. Ştefan cel Mare Suceava, C.N. Nicu Gane 
Fălticeni, C.N. Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuţi, C.N. Dragoş Vodă Câmpulung Moldovenesc, 
Colegiul Militar Ştefan cel Mare Câmpulung Moldovenesc, C.N. Mihai Eminescu Suceava, 
Şcoala Gimnazială Ion Creangă Suceava, Şcoala Gimnazială Fălticeni, Şcoala Gimnazială 
Bogdan Vodă Câmpulung Moldovenesc, Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei ş.a. 

La faza naţională a Olimpiadei desfăşurată la Brăila, cei cinci reprezentanţi ai 
judeţului nostru au reuşit, prin rezultatele lor merituoase, să situeze Suceava pe locul zece în 
clasamentul pe judeţe. 

La Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice a elevilor din învăţământul liceal, 
care s-a derulat în luna mai 2016 la Colegiul Naţional Nicu Gane Fălticeni, s-au prezentat 
șapte lucrări de la licee din judeţ. Nivelul competiţiei a fost unul mediu şi, tocmai datorită 
acestui fapt, aria de selecţie pentru etapa naţională a fost destul de restrânsă. În final, 
experienţa şi competenţa celor care au jurizat şi-a pus amprenta, fiind selectate cu adevărat 
cele mai valoroase lucrări din concurs, care aveau să confirme ulterior. La etapa naţională, 
desfăşurată în luna iulie la Brăila, cele două lucrări care ne-au reprezentat judeţul, s-au bucurat de 
aprecierea unanimă a membrilor juriului, strădania dascălilor şi a elevilor fiind răsplătită cu două 
premii speciale. Pentru viitor se impune o mai largă implicare pentru acest concurs a cât mai 
multor elevi şi, implicit, profesori de la liceele cu profil umanist din judeţul Suceava. 

La Concursul Național „Memoria Holocaustului”care s-a desfășurat în luna mai 2016 
la Colegiul Naţional Nicu Gane Fălticeni, s-au prezentat 15 elevi de gimnaziu și 11 elevi de 
liceu de la unitățile școlare din județ. Nivelul competiţiei a fost unul ridicat şi, tocmai datorită 
acestui fapt, misiunea comisiei de evaluare a fost una ingrată. În final, experienţa şi competenţa 
celor care au evaluat au fost hotărâtoare, fiind selectați cu adevărat cei mai bine pregătiți elevi. La 
etapa naţională, desfăşurată în luna iulie la București, cei doi reprezentanți ai județului au avut o 
prestație onorabilă, culminând cu obținerea premiului I la secțiunea liceu. 

Tot anul acesta școlar la disciplina istorie s-a desfăşurat a treia ediţie a concursului 
„Clio”, adresat elevilor din clasele gimnaziale (V-VII). Menirea micii olimpiade este aceea de 
a descoperi, stimula şi motiva elevii pasionaţi de istorie încă de pe băncile învăţământului 
gimnazial, în condiţiile în care există riscul ca aceşti copii talentaţi să se îndrepte spre alte 
discipline cu orientare umanistă, unde deja s-au implementat astfel de concursuri. La faza 
judeţeană desfășurată pe 7 mai 2016 la Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Câmpulung 
Moldovenesc, au participat un număr de 84 elevi din diferitele zone ale judeţului. S-au 
acordat, cu multă generozitate, 40 de premii şi menţiuni, diplomele fiind însoţite de cărţi 
valoroase de istorie în ideea stimulării acestor elevi. S-au remarcat următoarele unităţi şcolare: 
C.N. Nicu Gane Fălticeni, C.N Ştefan cel Mare Suceava, Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vatra 
Dornei, Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Rădăuți, Şcoala Gimnazială Nr. 8 Suceava, 
Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Câmpulung Moldovenesc, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Vatra 
Dornei, Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava, Şcoala Gimnazială Bosanci, Şcoala Gimnazială Ion 
Irimescu Fălticeni ş.a. 

În încheiere, adresăm sincere felicitări tuturor participanţilor la concursurile şcolare, 
elevi şi profesori, deopotrivă, care prin pasiune, muncă şi dăruire menţin prestigiul disciplinei 
Istoria în judeţul Suceava. 
  

 Inspector școlar de specialitate, 
 prof. Anişor Vasiliu 
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Inspector şcolar de specialitate istorie, prof. Anişor Vasiliu 
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