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Foreword 

 
 
 

The primary sense of the word “revolution” (still active in its current semantic sphere) 
comes from the natural sciences; it refers to the continuous motion of a body on a closed 
curving path that brings it back to the point of departure. The political meaning (also used as 
a strong meaning) emerged in 16th and 17th-century Europe; it refers to a reaction that is 
oriented against a pre-established order, against a certain social and political status, aiming 
to produce fundamental mutations. Now disseminated in almost all domains of life, the term 
“revolution” generally designates just any radical change of paradigms, of values and rules, 
any consistent transformation that is meant to reshape and reorganize a field on new 
grounds, touching on both life and interpretation of reality as such.  

Nevertheless, any attempt at giving a precise definition for this concept has to take into 
account the taxonomy of revolutions: social, scientific, cultural, industrial, technological, and 
so forth. Any of the aforementioned types resembles the others; any of them also keeps its 
specificity due to multiple features. Grasping the concept’s core is thus not easy at all. 
Consequently, from de Tocqueville and Marx to Kondratiev, Durkheim, Weber, Arendt, and 
Giddens, attempts to define the social revolution – and social change, in general – have 
summoned rather unyielding approaches and concepts: forces of production & relations of 
production; freedom/ liberties; social consciousness/ awareness; reform; leadership, and so forth. 
Besides, theories concerning revolution have generated new concepts such as revolutionary 
consciousness, revolutionary situation, permanent revolution (in the case of social revolutions) 
or, in Kuhn’s terms, normal science, extraordinary science, revolutionary science (paradigm).  

Always associated with the idea of progress, always occurring as natural as the crises 
they originate in, revolutions should be understood primarily as historical phenomena. They 
are apt to break the course of evolution by ending a tradition and starting out a new one. 
National or not, visible or less visible, peaceful or violent, social, cultural, industrial or 
scientific, revolutions are made possible only by a climate that puts emphasis on both social 
groups and individuals, in terms of their innate abilities as well as in terms of their inherent 
way of conceiving social role. Among other things, revolutions share the sparkle of new 
paradigms, the short span of life, and the impact on thinking, (self)-perception, and on the 
ways of relating to fellow people and environment.  Relating revolutions to historical 
periods is a must do, because the former are comparable to conversions. While assuming 
new ways of understanding, interpreting, and organizing the world, revolutions undertake 
to change values and goals. 

In 2017, it is not only a century since the Great Socialist Revolution of October sparked, 
but also four centuries since the microscope was invented. Both of them should be equally 
considered “revolutions” that changed the course of history. Similarly, in 2018, we celebrate 
330 years since the Glorious Revolution, 170 years since the 1848 Revolution, 70 years since 
the invention of computers, and last but not least, the end of First World War. We also 
celebrate “the Centenary”, that is, 100 years since the Romanian state was formed. Again, in 
2019, there are 230 years since the French Revolution and 30 years since the Romanian 
Revolution of 1989. Each and every year can be turned into a moment of revolutionary 
recollection. Moreover, each and every region, state or nation preserves the memory of such 
events as a distinctive element of identity. But is there any connection between these 
“revolutionary” landmarks and our way of relating to them? When does a revolution start 
and where does it end? Is a revolution definable by its intentions (program) or rather by its 
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results? Are there recurrent sequences in the dynamics of revolutions, or they are all only 
consequences of historical circumstances? What forces dispute the political power, and what 
resources are engaged in social mobilization? What social, political, and economic realities 
become the premises of social change, and how does the State react to political revolutions? 
What criteria serve us in judging whether a revolution has been successful?  

The questions mentioned above are only a few ways of inquiring the rich and complex 
problematic of the phenomenon that we introduce here as a core of various interdisciplinary 
approaches. 

Structured in 14 thematic chapters, the volume gathers the most consistent contributions 
presented in the 4th edition of the international conference PERSPECTIVES IN HUMANITIES 
AND SOCIAL SCIENCES: HINTING AT INTERDISCIPLINARITY, organized by “Alexandru 
Ioan Cuza” University of Iași (26-27 May 2017). Thus, the reader is introduced to a multiple 
approach to the concept of revolution, to viewpoints coming from various areas of research 
such as cultural theory, history, sociology, political sciences, communication, economics, 
religion, literature, and arts. By privileging the interdisciplinary approach, the present 
collection of articles endeavors to integrate this rich spectrum of viewpoints that have been 
engendered so far due to the concept’s high capacity of metamorphosis according to time, 
space or domain of research. All in all, it should be considered more as a symptomatology of 
the concept’s high adaptability than as a ultimate solution to its conundrums.  

We are grateful to the academic institutions that supported the organization of this 
conference (The Faculty of Philosophy, The Faculty of Letters, The Faculty of History of 
“Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, The State University of Chișinău, “Alecu Russo” 
University of Bălţi, Institut Français) as well as to our old and new partners (Primăria Iași/ 
Iași City Hall, TVR Iași, Radio Iași, Opinia studențească, Alumni Association of “Alexandru Ioan 
Cuza” University of Iaşi, Flarom Advertising, Rodotex). Last but not least, we thank Professor 
Adriana Zaiţ, deputy director of the Department of Interdisciplinary Research in Social 
Sciences and Humanities, who stood by our side all along this path and provided us with 
relevant suggestions and effective help. 

 
The Editors 

Emanuel Grosu, Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinaru,  
Andreea Mironescu, Roxana Patraș 
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Panegiric pentru două revoluţii batjocorite: Revoluţia Democratică Rusă  
din februarie 1917 şi Revoluţia Română din decembrie 1989 

(A Tribute to the Russian Democratic Revolution of February 1917  
and to the Romanian Revolution of December 1989) 

A D R I A N  N I C U L E S C U   

În limbaj astronomic, „revoluţie” însemnă o rotaţie completă a planetelor, cu revenire la 
punctul de pornire. Preluat din astronomie, în limbajul istoric și politic termenul „revoluţie” 
înseamnă însă schimbare ireversibilă, chiar dacă nu întotdeauna imediată (ca în cazul 
Revoluţiei de la 1848 din Ţara Românească: după episodul intens și riguros dintre 11 iunie și 
13 septembrie, chiar dacă Revoluţia a fost vremelnic înfrântă, efectele ei s-au văzut în timp, 
după Congresul de la Paris din 1856, succesiv Războiului Crimeii, dar mai ales după 
1859/18661). 

Cuvântul din titlul în limba engleză, tribute, este foarte bine găsit, însă eu, în limba 
română, prefer să folosesc un alt cuvânt, chiar dacă mai rar și poate prea livresc: panegiric. 
Panegiric, deoarece acesta este termenul cel mai potrivit pe care cred că-l merită pe deplin 
astfel de răsturnări epocale, veritabile momente astrale ale popoarelor respective. Așadar, 
„Panegiric pentru două revoluții batjocorite”, este titlul la care ţin, așa cum ţin la conceptul – 
poate șocant, prea brutal pentru unii – de revoluție batjocorită (în cazul de faţă, la plural!).  

Vorbim deci de două revoluţii care au marcat existenţa a două ţări, a două lumi: una, din 
păcate, doar efemer (chiar dacă a fixat, de-a pururi, standardele morale ale democraţiei 
ruse!), iar cealaltă, din fericire, în pofida a tot și a toate, în ciuda tuturor dușmanilor și 
detractorilor, continuă să constituie și astăzi – și, sperăm, pentu totdeauna – reperul solar, 
Luceafărul libertăţii noastre! Una – Revoluţia Democratică Rusă din „gloriosul Februarie” 
(cum a fost imediat numit în epocă) – pe care inamicii ei de moarte (bolșevicii și toţi acoliţii 
lor din Est, dar și din Vest) au vrut s-o îngroape, dacă s-ar fi putut, nu doar la doi – cum, 
colocvial, se spune –, ci la 2.000 sau la 5.000 de metri sub pământ! Și aceasta vreme de 70 de 
ani, sistematic, „industrial”, și-n proporţie de masă, încercându-se (și-n bună parte chiar 
reușindu-se!) discreditarea, eradicarea sau, dacă se poate spune, ștergerea ei absolută din 
conștiinta poporului rus și a umanitaţii intregi. Cealaltă, Revoluţia Română din Decembrie, 
face zi de zi obiectul (și tot „industrial”, în proporţie de masă) al unor atacuri imunde, 
hidoase, dezlănţuite de cele mai negre forţe din lumea românească – Securitatea ceaușistă și 
nostalgicii (din nefericire, prin inconștienţă, tot mai numeroși) ai naţional-comunismului, 
îngemănaţi cu cei ai fascismului și nu numai!... –, pe care le vedem cu ochiul liber, dar pe 
care aproape că nu le mai sesizăm, fiindcă au intrat atât de mult în obișnuinţă, devenind 
aproape ca niște reflexe... Aceste sinistre atacuri ale Forţelor Răului au sfârșit prin a 
transforma „cel mai înălţător moment” din istoria României (alăturabil doar clipei astrale, 
pentru a-l parafraza pe reputatul istoric Acad. Ioan-Aurel Pop, a Marii Uniri, dintr-un alt 
Decembrie – 1918!) – după cum formulează prietenul meu din anii de exil, democratul 

                                    
  Facultatea de  Știinţe Politice, Școala Naţională de Studii Politice și Administrative, București, 

România.  
1 În Istoria Civilizației Române Moderne, marele Eugen Lovinescu spunea că „Revoluţia a trecut pe 

acolo și a lăsat o brazdă indelebilă”. 
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ireductibil Gáspár Miklós Tamás2, cunoscut luptător disident din Ungaria de dinainte de 
1989, dar născut, format și educat până la maturitate în România, la Universitatea din 
București, la școala Literelor Clasice – în orice altceva decât revoluţie. Și asta, din păcate, la 
aproape 28 de ani de la acel episod măreţ, în absenţa căruia noi nu am vorbi despre revoluţie, 
iar dialogul cu colegii din Basarabia ar fi problematic. Nu am avea acest subiect de discuţie 
dacă nu s-ar fi petrecut episodul din 22 Decembrie 1989, dacă n-ar fi existat Gorbaciov, 
figură majoră, poate cea mai importantă a secolului XX, deoarece a scufundat, cu bună-
știinţă, asumat, cel mai tenace totalitarism... Gorbaciov este repudiat în ţara lui, în Rusia, în 
fosta URSS, și este nevoit, chiar fizic, să stea departe de ea: locuiește de mulţi ani în 
Germania, care i-a rămas profund recunoascătoare pentru modul fundamental în care i-a 
sprijinit reunificarea. 

Revoluţia Română, Steaua Polară a libertăţii noastre de astăzi, este „gratificată” cu 
termeni care mai de care mai insultători: bulibășeală, aglomerație, aglomerația din Decembrie, 
ori discreditantul lovitură de stat sau „pudicul” evenimente, în cazul cel mai bun. De aceea 
vorbim, fără preget și fără ezitare, fără înconjur, de revoluție batjocorită! Ea stă însă, solid, 
repetăm retoric, la însăși temelia libertăţii noastre de astăzi! Si este foarte trist că s-a ajuns la 
nevoia  de a apăra ideea de revoluţie. De aici pornește și Andrei Pleșu – poate cel mai bun, 
mai nuanţat și mai ponderat dintre oamenii pe care îi are România de astăzi – în articolul 
publicat în Adevărul din 16 mai 2017, în care abordează același subiect pe care îl abordez și 
eu (și mă bucură nespus această coincidenţă!). Profesorul Andrei Pleșu o face cu autoritatea 
Domniei Sale; a mai făcut-o și în Dilema Veche din 29 decembrie 20163, vorbind cu aceeași 
durere pe care o am și eu, și sunt mândru de această sintonie cu Domnia Sa4: este groaznic 
să fim nevoiţi să apărăm ideea de revoluţie! Să o apărăm de cei care și-au făcut o profesie 
lucrativă din a o ofensa, de cei care ies în faţă și „se produc” pe majoritatea canalelor TV și în 
mass-media proferând insanităţi. Fie că este vorba de televiziuni, fie că este vorba de 
publicaţii tipărite sau de „foste publicaţii”, ajunse acum să fie citite doar în jungla nesfârșită 
și „a-tot-primitoare” a internetului (pentru a nu mai vorbi despre dejecţiile ce pot fi întâlnite 
pe așa-zisele forum-uri!), detractorii au vocea cea mai ascultată, iar acesta e faptul cel mai 
trist... E mult mai „interesant” (nu-i așa?) să spui că revoluţia a fost un complot, o bulibășeală: 
un ziarist celebru, Ion Cristoiu, a lansat termenul de bulibășeala din Decembrie, aglomerația 
din Decembrie, de parcă am fi în autobuzul 36, unde ne dăm coate și trimitem, din mână în 
mână, biletele la compostat! S-a ajuns la o vulgaritate totală și e nevoie – cine ar fi crezut în 
urmă cu 27 de ani? – de un veritabil exerciţiu de apărare a Revoluţiei. O Revoluţie devenită – 
vai! – prea ușor o ţintă facilă și cvasi-generalizată... 

Iată de ce îmi permit să cred că acest cuvânt, panegiric, fie și numai pentru a contracara 
asemenea atitudini, e cel mai potrivit... Până la urmă, vorba domnului Andrei Pleșu, este de-a 

                                    
2  …în a sa emoţionantă și plină de tâlc și de miez Scrisoare către prietenii mei români, scrisă la zece 

ani de la Revoluţie. Vezi volumul Mircea Vasilescu (coord.), Intelectualul român față cu inacțiunea, 
Editura Curtea Veche, București, 2002, dar și site-ul Institutului Revoluţiei Române din Decembrie, 
http://irrd.ro/ 

3  Îmi place să amintesc lucrurile acestea, deoarece ziarele se citesc din ce în ce mai puţin astăzi, și 
se citește din ce în ce mai puţin în general; ne mulţumim cu informaţii preluate de pe internet, despre 
care nu se știe cum au apărut, de unde au apărut, când au apărut, cum ar putea fi paginate, ce pondere 
ar avea în economia generală a unei publicaţii etc. 

4 Îl admir pentru echilibrul Domniei Sale și pentru capacitatea extraordinară de lucru. În plus, e o 
virtute extrem de rară, azi, în România să dai dreptate adversarului, atunci când acesta are dreptate: 
Andrei Pleșu are o astfel de virtute, cu atât mai preţioasă cu cât în România se practică mai degrabă 
desfiinţarea, retezarea, exterminarea, demonizarea adversarului.  

Apoi mai e și simţul rafinat al nuanţelor, pe care Profesorul Pleșu îl are... Recomand deci insistent 
editorialul de marţi, 16 mai 2017, din arhiva Revistei 22 (https://www.revista22.ro/arhiva.php). 
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dreptul antipatriotic să susţii că trebuiau să vină rușii, sau sovieticii, sau Gorbaciov să te 
tragă de mânecă și să-ţi spună că la tine în ţară se trăiește rău și că se stă patru ore la coadă 
la pâine sau la lapte, că e frig și întuneric... Da, desigur, trebuia neapărat să vină un străin, 
nu-i așa?... De bună seamă, poporul român nu putea să-și dea seama singur de catastrofa în 
care trăia (cuvântul exact ar fi supraviețuia!)... E o autentică insultă la adresa propriului 
popor o astfel de gândire!... Iar toate aceste luări de poziţie „ultra-patriotice”, dar în fapt 
profund antinaționale, nu au făcut decât să lovească încontinuu pentru a se impune și au 
sfârșit prin a ajunge acum un soi de „adevăr revelat” pentru trei sferturi și jumătate din 
populaţia României... Dacă-i întrebi, la întâmplare pe stradă, pe trecători despre Revoluţie, 
cei mai multi îţi vor spune că a fost o lovitură de stat, o manipulare sovietică, ba chiar o 
ocupaţie (evident că diferenţa esenţială dintre un Stalin sau Brejnev și Gorbaciov e mult prea 
subtilă și scapă zdrobitoarei majorităţi!), dacă nu vor refuza pur și simplu, dispreţuitor, să 
răspundă... Din păcate, lucrurile acestea au ajuns chiar și acolo unde nu ar fi trebuit să 
ajungă niciodată: în marele tratat Istoria Românilor al Academiei Române, volumul X! Bunul 
și probul istoric Bogdan Murgescu, prietenul meu încă din liceu, a descoperit acele triste 
pagini și mi le-a semnalat. Am rămas uimit! Aceleași abuzate și tocite clișee: „Complot 
internaţional”, teorie a conspiraţiei în toată regula, „ocupaţie sovietică”, KGB etc., de parcă îl 
auzeai pe însusi Ceaușescu vorbind: „...agenturili...”. Imaginea ciuruită, mizerabilă, obrazul 
terfelit al Revoluţiei constituie cel mai mare succes, cea mai mare victorie sau revanșă a 
odiosului regim răsturnat la 22 Decembrie. Este însăși răzbunarea postumă a ceaușismului!...  

A batjocori Revoluţia a ajuns în România, aproape din primele zile ale libertăţii – 
folosindu-se în mod pervers tocmai libertatea adusă de aceasta –, un fel de sport naţional, o 
veritabilă Daciadă (pentru a folosi un termen drag epocii: mai ţine cineva, minte acea 
întrecere sportivă, amatoristică, de masă?), aplicându-se consecvent o veche și mult-
încercată reţetă: „Dezinformează, dezinformează: va ramâne întotdeauna ceva!”. Cine sunt 
„eroii” acestor continue și masive mistificări? O întragă orchestră cu cor. Au nume și 
prenume. Iată-i pe câţiva din listă: teribilul general Iulian Vlad, ultimul șef al Securităţii 
ceaușiste; mâna sa dreaptă, generalul Aurel Rogojan; generalul V. Mălureanu (proaspăt autor 
de carte); inoxidabilul colonel Filip Teodorescu, redactor-șef al revistei cu improbabilul nume 
de Vitralii - Lumini și Umbre, mai de curând organ al veteranilor foști securiști; colonelul 
Radu Tinu, ultimul șef al Securităţii din Timișoara la momentul izbucnirii Revoluţiei. Fosta 
Securitate a devenit, după 1989, ca o pânză impalpabilă ce acţionează subteran precum o 
veritabilă „asociaţie cu scop infractional”. Plus o pletoră de publiciști și gazetari proveniţi din 
diverse medii, câte un realizator TV etc., cu toţii improvizaţi în istorici și grafomani 
performanţi: cunoscuţii Alex Mihai Stoenescu, Grigore Cartianu, celebrii fraţi Victor și 
George Roncea, Cristian Troncotă, Cornel Mihalache, Florian Bichir etc. Acestui cor i se 
alătura până de curând, foarte vocal, și arhitectul personal de interioare al lui Ceaușescu, un 
anume Camil Rogulski, personaj aparent distins, veșnic cu papion, care patronase kitsch-ul 
ceaușist, dispărut în urmă cu câţiva ani, ca și faimoasa avocată Paula Iacob sau arhitecta-șefă 
a Casei Poporului, Anca Petrescu, abonaţi constanţi la anumite canale private de televiziune.  

Din noianul de exemple, un caz limpede în acest sens îl constituie – la adăpostul libertăţii 
de expresie, nu-i așa? – ignobilul serial din Evenimentul Zilei din decembrie 20145, în care 
oamenii fostei Securităţi, precum ex-generalul de Securitate Aurel Rogojan, adjunctul 
sinistrului general Iulian Vlad (pe numele său adevărat, Vladu, cum am aflat din 
excepţionalul articol-rechizitoriu al istoricului Mădălin Hodor6), alături de un ziarist, ceva 
mai tânăr, Mirel Curea, își dau frâu liber frustrărilor... 

                                    
5 Evenimentul Zilei, 14-31 decembrie 2015, passim. 
6 Mădălin Hodor, „Adio, batrâne Asasin”, Revista 22, nr. 38, 3 octombrie, 2017, p. 1. 
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Ca expresie a revoltei mele personale, am simţit nevoia să fac și eu, în decembrie 2016, un 
apel adresat Parlamentului nou ales al României, cerând protecție legală pentru Revoluţia 
Română, după modelul existent în cazul Holocaustului sau al Genocidului Poporului 
Armean. L-am publicat în Revista 227, inventariind toate aceste nume și fapte. „La rele 
extreme, extreme remedii”, zice un proverb italian. Chiar până aici s-a ajuns! Mi-am intitulat 
apelul „Lorin Fortuna”, după numele celui dintâi om, profesor universitar, care, la Timișoara, 
din balconul Operei, la începutul Revoluţiei, a avut curajul să-și strige public revolta 
îndemnând oamenii la solidaritate. Acest om, Lorin Fortuna, a suferit un atac cerebral atunci 
când, la 19 noiembrie 2016, l-a văzut pe fostul șef al Securităţii din orașul său, Radu Tinu 
(care a condus practic represiunea), vorbind relaxat într-o emisiune la Realitatea TV. Nu și-a 
mai revenit și a murit câteva zile mai târziu. Apelul iniţiat de mine, care i-a avut printre 
primii semnatari pe profesorul Liviu Rotman, fost director al Centrului pentru Studiul 
Istoriei Evreilor din România, pe Vartan Arachelian, reputat jurnalist și istoric al comunităţii 
armene, pe Claudiu Iordache, director general al Instititului Revoluţiei Române din 
Decembrie etc., s-a bucurat de adeziuni prestigioase, precum cea a președintelui Emil 
Constantinescu, a regretatei sale prim-consiliere profesor Zoe Petre, a Magdei Cârneci, 
președintă a Grupului pentru Dialog Social, a reputatului scriitor Radu Cosașu, a istoricului 
Marius Oprea, a regizorului Moscu Copel  etc.  

Diversiunea, de departe cea mai gravă, proferată în principal de cercurile naţional-
comunismului ceaușist este acuzaţia că Revoluţia ar fi avut drept scop „dezmembrarea 
ţării”... Stupefiat, o astfel de alegaţie, cu subiect și predicat, am ascultat pentru prima dată în 
urmă cu câţiva ani din gura arhitectului Rogulski, și nu-mi venea să-mi cred urechilor... 
Rogulski se referea la ajutorul fundamental oferit revoluţionarilor de Consulul General al 
Iugoslaviei la Timișoara – devenit un adevărat erou al Revoluţiei, ulterior declarat cetăţean 
de onoare al orașului –, care a fost singura legătură a revoluţionarilor cu lumea liberă prin 
aparatul de emisie-recepţie al Consulatului General8. Domnul Rogulski insinua că acest 
ajutor avea ca temei doar intenţiile Iugoslaviei de a-și... „anexa” Banatul! Am rămas fără 
cuvinte! Și mai grav: potrivit domnului Rogulski, în privinţa Transilvaniei lucurile erau mai 
evidente: pastorul Tőkés întruchipa voinţa Ungariei de a o reocupa sub pretextul 
Revoluţiei!... De necrezut! Ulterior, astfel de iresponsabile afirmaţii aveau să apară mult mai 
răspicat și în amintitul serial din Evenimentul Zilei și, câteva luni mai târziu, într-o emisiune 
(din 26 februarie 2016) a „consultantului politic” (cum îi place să fie numit și care se declara, 
mai nou, învăţăcel al generalului Vlad9) Cozmin Gușă, la Realitatea TV. 

În cursul acelei emisiuni, domnul Cozmin Gușă, patronul de la Realitatea TV, afirma că 
scopul Revoluţiei a fost dezmembrarea României. Foarte inteligent! Trebuia ca Ardealul să 
fie dat ungurilor, deoare guvernul de la Budapesta, al lui Pozsgay și Németh, care făcea o 
echilibristică incredibilă pentru a ieși soft din regimul comunist – iar Ungaria este singura 
ţară care a și reușit să se extragă lin din regimul comunist! –, n-avea altă treabă decât să 
revendice Ardealul, eventual să-și trimită tancurile în Ardeal, ei un popor de vreo 9 milioane 
asupra unui un popor de vreo 23 de milioane la vremea aceea... Dar aceasta este ideea-cheie 

                                    
7 Revista 22, online, 20 decembrie 2016. 
8 Aflându-mă la Milano, pe 20 decembrie 1989, în jurul orei 18.00, am primit, printr-un ziarist de la 

Radioteleviziunea publică italiană RAI, prima informaţie despre faptul că Timișoara devenise primul 
oraș liber din România și că deja oameni care fluturau steagurile victoriei Revoluţiei traversau orașul 
suiţi „ciorchine” pe tancuri – scene ce se vor repeta vineri 22 decembrie și în București. Sursa era 
Consulatul General al Iugoslaviei de la Timișoara. 

9 Cf. România Liberă, 2 ocrombrie 2017, p. 4: „A fost cel mai important mentor al meu... Era o figură 
solară... Era de o bunătate deosebită...”. 
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în capul tuturor detractorilor naţional-comunisti ceaușiști ai Revoluţiei, astăzi din ce în ce 
mai prezenţi în ziare, la televiziuni, dar mai ales pe internet!  

Schema era simplă: Ardealul – de fapt întreaga ţară (de exemplu, Banatul, amintit mai 
sus; cu Basarabia lucrurile erau mai complicate întrucât nu se înţelege prea bine: pe de-o 
parte, Gorbaciov era pe cale de a o elibera, pe de alta, probabil „la schimb”, își dorea întreaga 
Românie!...) – era ameninţat, dovadă că „nu întâmplător” a ieșit în faţă pastorul László 
Tőkés, în timp ce „eroul naţional” Ceaușescu apăra „ţărișoara”, periclitată și din interior de o 
mână de trădători vetero-staliniști în slujba Moscovei (Iliescu, Brucan, Gelu Voican, 
Militaru10), sprijiniţi, la rândul lor, de câţiva „vânduţi” (pentru votcă și caviar, dar și ulei și 
brânză11) ambasadei sovietice, cum ar fi disidenţii Andrei Pleșu ori Mircea Dinescu12, 
încurajaţi și ajutaţi, evident, și de trădătorii prin definiţie „de neam și ţară” – exilaţii, în speţă 
exilul democratic (cel nedemocratic, legionar, tip Horia Sima, având legături clare cu regimul 
securisto-ceaușist13)...  

Cu riscul de a mă repeta, voi relua cele de mai sus adăugând unele detalii: Ungaria în 
vremea aceea – se cunosc foarte exact faptele  – făcea o foarte epuizantă echilibristică pentru 
a ieși cât mai puţin vătămată și fără vărsare de sânge din regimul comunist, care, desigur, 
fusese serios amendat în ultimele două decenii: încă din 1963 în Ungaria se trecuse de faza 
represivă Kádár, versiunea ’56-’6314; după 1963, nu s-au mai oprit din a face reforme. (1963-
1964, adică imediat înainte de Ceaușescu: trebuie să specificăm că e vorba de o perioadă 
anterioară venirii la putere a lui Ceușescu, fiindcă mai toată lumea susţine, în temeiul unei 
idei distilate obsesiv în urechile celor mai mulţi de mediile securisto-ceaușiste, că în România 
reformele ar fi fost iniţiate abia în 1965 după alegerea lui Ceaușescu ca președinte. De fapt, 
reformele debutează nu în 1965, ci 1963-1964, când Gheorghe Gheorghiu-Dej se detașează de 
Moscova prin declaraţia Plenarei PMR din aprilie 1964; la fel, deschiderea închisorilor e 
databilă tot în 1963-1964.) Așadar, la finele anului 1989, ungurii făceau un funambulism 
incredibil – început cam cu un an, doi mai devreme, încă de la amurgul bătrânului Kádár, și 
mult accelerat pe parcursul anului: în iunie 1989, cu „picnicul european” de lângă Sopot 
tăiaseră demonstrativ, la prorpiu, prima breșă în Cortina de Fier! Crede cineva cu capul 
limpede că ungurii și-ar fi dorit să ocupe Ardealul, și tocmai pe 22 decembrie? Mi se pare 
halucinant! Și totuși, pentru cine are curiozitatea unui sondaj, se vor găsi destui oameni pe 
stradă care să spună candid: „Evident că da, e natural...” 

O curiozitate: Ungaria este deci singura ţară care a ieșit soft din comunism. Drept pentru 
care este și singura care are doar o dată convențională de ieșire: 23 octombrie, ziua când ei au 
sărbătorit 33 de ani de la Revoluţia din 1956, fiindcă, în 1986, când toată lumea liberă 
sărbătorea împlinirea a 30 de ani de la acele evenimente, la Budapesta, oricât era aceasta de 
avansată pe calea schimbărilor, încă se tăcea mâlc!... Îmi amintesc cum un cunoscut ziar 
italian, Avanti!, organul celui mai hotărât partid anticomunist din Italia, Partidul Socialist al 
marelui prim-ministru Bettino Craxi, a publicat, ca un supliment separat, un dosar imens 

                                    
10 Nici măcar pentru aceasta din urmă figură, cu o cotroversată imagine, nu există vreo dovadă 

concretă de apartenenţă la KGB, în ciuda percepţiei cvasiunanime (v. Mădălin Hodor, „Cazul Trosca”, 
Revista 22, februarie-aprilie, 2016). 

11 Vezi notele generalului de Securitate Aurel Rogojan, în Evenimentul Zilei, 15 decembrie 2015, p. 12 
(unul dintre cele mai imunde atacuri la adresa disidenţei românești, acuzată – o veche marotă a Securităţii 
ceaușiste încă de la cazul Paul Goma – de un fapt infamant: conivenţă cu URSS...). 

12 Am putea citi această schemă și invers: în România ceaușistă, pentru a-ţi procura ulei și brânză 
era musai să te vinzi Uniunii Sovietice!... 

13 Evenimentul Zilei, 15 decembrie, 2015, p. 15. 
14 János Kádár (n. János József Czermanik, 26 mai 1912, Fiume, Imperiul Austro-Ungar, azi Rijeka, 

Croaţia – d. 6 iulie 1989, Budapesta) a fost un politician ungar, conducătorul comunist al Ungariei din 1956 
până în 1988 și prim-ministru al Ungariei între 1956 și 1958 și între 1961 și 1965. 
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despre Revoluţia din 1956. Abia trei ani mai târziu, la 23 Octombrie 1989, la Budapesta, doar 
după moartea lui Kádár, din iulie (se retrăsese de la putere în 1988), la aniversarea, cam 
nesemnificativă, a 33 de ani – vârstă cristică! –, Ungaria și-a putut sărbători, liber, propria 
Revoluţie; cu această ocazie a putut să și declare că a ieșit din comunism. Vorbim deci de o 
dată convenţională. Cine a avut, ca mine, șansa de a se afla în lumea liberă știe că acel 
moment unic s-a datorat rotirii unui banal comutator electric: un tehnician, în halat bleu, s-a 
dus la întrerupătorul de la ultimul etaj al Palatului Parlamentului din Budapesta și l-a 
învârtit. Toată lumea a văzut scena aceasta. Astfel s-a stins becul ce ilumina, din spate, 
steaua roșie de pe turla Parlamentului din Budapesta. În momentul acela, vreo 100.000 de 
oameni, adunaţi pe peluza Parlamentului, au început să aplaude frenetic. Se termina regimul 
comunist în Ungaria: 23 Octombrie, ziua aniversării Revoluţiei din 1956.  

Dacă cineva consideră că, într-un asemenea moment, vecinii noștri maghiari s-ar fi putut 
gândi să ocupe Transilvania, cred că – pentru a vorbi pe înţelesul ieșenilor – ar trebui să 
meargă la ospiciul de la Socola...  

Revin la cazul Rogulski, arhitectul de interior al lui Ceaușescu – un tip cu papion, arăta 
foarte bine, cu un aer foarte burghez, apărea des la Realitatea TV; a murit în 2012 –, care a 
adăugat un element foarte interesant: Iugoslavii voiau Banatul! „Tocmai de aceea”, credea 
Rogulski, Consulul General al Iugoslaviei de la Timișoara i-ar fi ajutat pe revoluţionari... 
Consulul General – care este un erou nu numai al Timișoarei, ci, cel puţin așa ar trebui, al 
întregii Românii – era singurul care a putut păstra legătura insurgenţilor cu lumea liberă, 
prin aparatele sale de emisie-recepţie de la Consulatul General Iugoslav, unicul consulat 
străin din Timișoara. Fiind singurul care putea comunica liber cu străinătatea, i-a ajutat 
enorm pe revoluţionari... Eu, de exemplu, am aflat de evenimentele de la Timișoara printr-un 
ziarist italian de la telejurnalul canalului RAI 2. Miercuri 20 decembrie 1989, în jurul orei 
18.20 (tocmai începuse emisiunea Actualitatea Românească: ascultam plin de interes Europa 
Liberă – eram și corespondent oficial al postului, dar și un ascultător fidel –, la pervazul 
ferestrei mele deschise de la căminul de profesori al Universităţii Catolice din Milano; era 
cald în toată Europa, nu numai a București, fapt pe care eu îl văd ca pe un sprijin 
providenţial al Revoluţiei), m-a sunat prietenul meu jurnalist și mi-a citit, pe un ton 
triumfător, înfrigurat de emoţie, dintr-o depeșă: „Timișoara este liberă!”. Depeșa provenea de 
la Consulatul General al Iugoslaviei de la Timișoara; fusese emisă la ora 14.45 și recepţionată 
la Belgrad la 15.55. „Circulă în tancuri ciorchini de oameni”, se mai spunea în depeșă, la fel 
cum vom vedea în București în 22 decembrie... În tensiunea pe care mi-o imaginez în 
redacţia lui, a mai reușit să-mi spună: „Aţi învins!”. M-am înfiorat. Chiar dacă momentul 
victoriei reale s-a mai lăsat așteptat încă două zile, n-am să uit niciodată clipa în care am 
înţeles că se ajunsese într-un punct de inflexiune. Acestea le pot spune despre Consulul 
General al Iugoslaviei, asta a făcut Domnia Sa pentru România: a fost singurul canal de 
comunicare al acelor oameni care înfruntau balaurul, ca să zic așa, și i-a ajutat tocmai atunci 
când le era mai greu. Numai că, după mintea „ceaușistă” a domnului Rogulski, consulul 
făcuse toate acestea doar fiindcă – nu-i așa? – Iugoslavia își „dorea” Banatul!... O astfel de 
ipoteză e dincolo de bine și de rău..., în noaptea minţii...  

Revenind la Basarabia, e greu de înţeles raţionamentul unui Cozmin Gușă, Octavian 
Hoandră, Costin Georgescu, acesta din urmă fost ziarist, ajuns director al SRI în vremea 
președintelui Emil Constantinescu, Alexandru Cumpănașu și alţii: tocmai atunci când 
Gorbaciov dădea libertate Basarabiei, unii consideră că își pusese în cap să ocupe România – 
„în compensaţie”, mă gândesc... Probabil că asta ar fi ideea de la care pornesc. Mi se pare 
grotesc! Nici nu se înţelege clar dacă dorea să ocupe întreaga Românie sau dacă doar o parte. 
Cert este că în momentele acelea, decembrie 1989, libertatea în Basarabia era deja o realitate. 
O să-i invidiez tot timpul pe basarabeni – și ar trebui să fie invidiaţi de toţi românii! –, din 
cauză că ei au avut parte de trei ani de pregătire a libertăţii, de „pre-libertate”, pe care noi, 
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regăţenii, restul românilor, nu i-am avut. Aveam prieteni care de la Chișinău îmi trimiteau la 
Milano scrisori necenzurate (din URSS – părea suprarealsit!) în care relatau ce anume vedeau 
ei, lucruri inimaginabile în Bucureștiul anilor ’86-’88, mai ales în ’87-’88. Am păstrat acele 
scrisori, fiindcă atunci, în ’86-’88, era nemaipomenit să vezi caricaturi cu Gorbaciov, cu 
comunismul, cu secera și ciocanul, expuse liber la Chișinău: se răsturna, în sfârșit, o lume 
oribilă. Acești trei ani de libertate în plus le conferă basarabenilor un mare avantaj, pe care 
sper să-l fructifice.  

Prin urmare, aceste teze sunt nebunii: Iugoslavia își dorea Banatul, Ungaria își dorea 
Transilvania, iar rușii își doreau, pesemne, toată România! Dar de ce să uităm de Bulgaria? 
Nu-și dorea, oare, și aceasta ceva? Poate Dobrogea, poate chiar Bucureștiul Sfântului 
Dimitrie Basarabov, cum s-a mai întâmplat prin 1916..., poate delfinii din Marea Neagră sau 
măcar plaja de la Mamaia... Lăsând la o parte ironiile, aceste teze vor să arate că prin 
Revoluţie nu s-a urmărit libertatea poporului român, ci, nici mai mult, nici mai puţin, 
dezmembrarea României!...  

Imaginea indusă și colportată de securiștii ceaușiști  este, după cum se vede, foarte 
simplă: o bandă de renegaţi și trădători, aflaţi în solda Moscovei, în frunte cu Ion Iliescu, cu 
Gelu Voican (despre care nu se știe că era un om absolut marginal, ci se crede că era cine știe 
ce agent secret), cu Silviu Brucan (vechi cominternist), cu generalul Nicolae Militaru 
(provenit direct de la KGB – GRU) ș.a.m.d., au preluat puterea în România, în cârdășie 
(pentru a folosi o sintagmă tipică anilor ’50) cu disidenţi plătiţi tot de Moscova cu „vodcă și 
caviar”. Așa spune, repet, sulfurosul Aurel Rogojan despre Andrei Pleșu și despre Mircea 
Dinescu: pentru vodcă și caviar, aceștia fuseseră „puși” să se „scălămbăie”, să „facă” ceva 
care să-l enerveze pe „patriotul” Ceaușescu – geniul iubit de tot poporul și mereu dorit în 
fruntea ţării. La Realitatea TV pe 5, 12 și 19 noiembrie 2016 s-a afirmat că am fost „parte a 
unui scenariu scris de alţii”. Deci nu românii, care trăiau în frigul și mizeria „epocii de aur”, 
ci străinii îl voiau înlăturat pe Ceaușescu... În opinia unui anume domn C. Troncotă (fost 
ofiţer de Securitate cu acte-n regulă) puternic mediatizat în ultimul timp, peste 60.000 de 
sovietici așteptau sa-l doboare pe vajnicul patriot Ceaușescu! Cifra uluitoare de care vorbește 
domnul Troncotă nu a fost mereu aceeași: 12.000, 44.000, 60.000, maximul „aruncat” în 
spaţiul public fiind – cel puţin până acum, după știinţa mea – de 64.000 de sovietici.  

Împotriva acestor elucubraţii există un singur antidot: cercetarea știinţifică, pe 
documente. Nu ezit să afirm că cel mai bun specialist – pentru a nu spune singurul! – în ce 
privește Revoluţia din Decembrie se numește Mădălin Hodor, de la Consiliul Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), un tânăr cercetător format de către reputatul istoric 
ieșean Adrian Cioflâncă, membru, acesta din urmă, al Colegiului CNSAS. Sugerez tuturor să 
citească tot ceea ce scrie acest veritabil profesionist, dar în special ultimele 15-20 de articole 
pe tema Revoluţiei Române, toate apărute în prestigioasa Revista 22, începând cu februarie 
2016; atunci a publicat, în patru părţi (apărute, surprinzător, pe parcursul a două luni15), 
primul său studiu consacrat celui dintâi caz controversat al Revoluţiei, cazul Trosca, calul de 
bătaie primordial, de la care pornesc toţi negaţioniștii și adepţii tuturor scenaritelor (pe baza 
cărora – vai! – președintele Băsescu a comis impietatea de a declara ziua de 24 decembrie, a 
treia zi după victoria Revoluţiei, ca „Zi a luptătorului antiterorist” – poate palma cea mai 
urâtă de pe obrazul acesteia: monumentul ridicat in faţa MApN stă mărturie). În articolele 
sale, Mădălin Hodor demostrează, cu documente, fără putinţă de tăgadă, că, începând cu 
cazul Trosca, lucrurile au stat „oarecum așa”, însă invers! Ca în celebrele bancuri cu Radio 
Erevan: „exact pe dos”! Nicidecum, spre exemplu, ca în documentarul TVR, de acum câţiva 
ani, consacrat episodului Trosca, de către un anume Cornel Mihalache, realizator de 
televiziune, iar mai nou – evident! – și expert în Revoluţie. 
                                    

15 Revista 22, 9 februarie, 8 martie, 5 aprilie și 19 aprilie, 2016. 
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Mai târziu, din alte articole semnate de către același autor am aflat că acea (considerată 
fantomatică) Organizaţie „R” (de la „Rezistenţă”)16 a existat realmente și că a fost chiar 
matricea „inexistenţilor” teroriști17; am aflat apoi de acţiunea exactă a unui terorist, 
insuspectabilul poștaș Molan, care, în zilele Revoluţiei, trăgea cu arma automată din cimitirul 
evanghelic din Brașov și care, după ce a fost arestat, a făcut declaraţii complete în faţa unui 
procuror, înainte de a muri în condiţii suspecte (omorât?) în închisoare, pe 8 ianuarie 1990 18. 
Tot așa, în baza actelor Procuraturii Militare descoperite și reproduse de Mădălin Hodor, am 
aflat cine, concret, a declanșat diversiunea sonoră din Piaţa Palatului, la mitingul ceușist de 
joi, 21 decembrie (nicidecum „agenturili străine”!)19; am aflat și despre însemnările 
generalului securist Ștefan Alexie, din 17-18 decembrie 1989, care transcriau fidel ordinele 
criminale de „lichidare radicală” ale generalului Vlad, șeful său20, și care spulberă astfel mitul 
„armelor la rastel” ale Securităţii; inclusiv prin lista lui Ambrozie, a securiștilor care au tras 
la Timișoara21, am aflat ce a făcut Securitatea între 22 și 30 decembrie 1989, până când a fost, 
oficial, dizolvată22etc. Dar mai ales am aflat ceea ce considerăm a fi documentul capital al 
acelor zile, care distruge definitiv mitul „inexistenţei” teroriștilor (calul de bătaie al 
detractorilor și scenariștilor) și, prin urmare, al „maldărului de cadavre” pe care s-ar fi 
căţărat domnul Iliescu pentru a prelua puterea: este vorba despre declaraţia manuscrisă a 
generalului Iulian Vlad, dată în faţa procurorului-șef militar, un anume Gh. Diaconescu23, la 
29 ianuarie 1990. În această declaraţie se afirmă negru pe alb, de mână, că teroriștii au existat, 
că aceștia erau cu toții ai Securității (așadar, nici vorbă de vreo agentură, KGB, CIA etc.); 
tangenţial, din aceeași declaraţie mai aflăm, contrar opiniei curente, și că în ziua de 22 
decembrie, în jurul orei 17.30, a început să se tragă dinspre Palatul Regal spre fostul Comitet 
Central, și nu invers, cum în mod obișnuit se crede (sau cum ni s-a indus să credem). Munţii 
de cadavre au existat într-adevăr, dar – „mic” amănunt! – nu i-a făcut Iliescu pentru a accede 
la putere, ci Ceaușescu cu teroriștii lui, cu toţii din Securitate; aceștia, evident, au refuzat să 
se subordoneze noilor autorităţi și au intrat automat în dispozitiv, sau la ordinul generalului 
Vlad din 17 decembrie, cel în care se vorbea de „lichidarea radicală”!24. Ce să mai vorbim 
despre faptul că, recent, generalul Iulian Vlad a fost îngropat aproape ca un erou naţional 
(„Un calău adulat ca un erou”, titra România Liberă25), iar domnul Ion Iliescu se pregătește 
pentru un proces în care e acuzat de crime împotriva umanităţii! Fire funciarmente non-

                                    
16 Organizaţia era formată exclusiv din oameni de încredere ai PCR sau UTC și a fost creată în 

1968, după invadarea Cehoslovaciei, pe modelul formaţiunilor stay behind ale NATO; despre aceasta 
numai domnul Gelu Voican-Voiculescu a vorbit, dar a fost acuzat foarte prompt că elucubrează. 

17Revista 22, 10 mai 2016. 
18 Revista 22, decembrie, 2016. 
19 Ibidem, ianuarie, 2017.  
20 Revista 22, ediţie on line: „Din nou despre Iulian Vlad, faza pe documente”, postat la 6 octombrie 

2017. 
21 Ibidem, 7 noiembrie, 2017. 
22Ibidem, 10 octombrie, 2017. 
23 Din păcate, la acea oră era încă ceaușist, fost procuror adjunct al R.S.R. Aparent, a ocultat 

documentul: deși l-a contrasemnat, nu i-a dat și un număr de înregistrare. 
24 Revista 22, ediţie on line, document postat la 21 decembrie 2017. Este meritul noului procuror-șef  

militar, instalat de Revoluţie abia în aprilie 1990, generalul Ioan Dan (în funcţie până în 1996, când a 
fost înlocuit de către mult mai celebrul Dan Voinea), de a fi descoperit documentul pe care l-a și 
publicat, mult mai târziu, într-o carte (Teroriștii din 89, Editura Lucman, 2012). Incredibil, aceasta a 
trecut cu totul neobservată! Generalul Ioan Dan este cel care i-a semnalat crucialul document lui 
Mădălin Hodor, la 21 decembrie 2017, iar acesta n-a făcut decât să-l republice integral.  

25 România Liberă, 2 octombrie, 2017, p. 1. 
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conflictuală, Ion Iliescu nu a ascultat de Silviu Brucan, mult mai dur în privinţa securiștilor26 
(motiv pentru care a fost detestat mai mult decât oricine!), iar acum i se vrea capul... Între 
timp, și pentru „falsificatorul” Mădălin Hodor s-a cerut excluderea din CNSAS27, și nu numai 
în presă, ci și, oficial, de către unul dintre superiorii săi, același inefabil Florian Bichir.  

În articolele sale, Mădălin Hodor, de unul singur, demantelează pas cu pas, cărămidă cu 
cărămidă toată șapa groasă sedimentată, stratificată, cimentată, prin minciună, impostură și 
falsificare, timp de 27 de ani, de detractori (majoritatea proveniţi din rândul sau aflaţi în 
slujba ori sub influenţa, făţișă sau ascunsă, a fostei Securităţi ceaușiste28) în jurul Revoluţiei 
Române din Decembrie și îi restituie acesteia onoarea terfelită.  

Chipul umilit, schimonosit, târât în derizoriu și împroșcat cu noroi al Revoluţiei Române 
anticomuniste din Decembrie constituie, de peste două decenii (în primii ani de după 
Revoluţie detractorii nu îndrăzneau să lanseze astfel de enormităţi care au devenit între timp 
monedă curentă: Revoluţia este prezentată drept „a treia invazie sovietică, după 1877 și 
1944”, cum spune domnul Florian Bichir, sau „episod petrecut după un scenariu străin, fără 
voia poporului român”, după expresia lui Octavian Hoandră29, ori „complot kagebisto-
budapestan”, cum afirmă domnul Cozmin Gușă30), cea mai mare victorie postumă a 
ceușismului și a uneltelor sale, active și astăzi, care minează de la rădăcini societatea și 
democraţia românească. Este revanșa lor supremă! 

Să ne gândim ce traumă i s-ar putea provoca unui copil – în cazul nostru, copilul este o 
metaforă pentru libertatea României – dacă i s-ar spune mereu că el nu este rodul iubirii – 
pentru libertate, în cazul nostru – a părinţilor săi (poporul român), ci produsul unui viol 
colectiv – în cazul nostru, după cum sugerează autorii unor astfel de scenarii demenţiale, al 
Armatei Roșii și/sau KGB-ului – asupra mamei sale (România), viol favorizat voinicește, 
eventual, și de câţiva unguri localnici sau sosiţi din Ungaria în scopuri iredentiste, ba chiar și 
de câţiva iugoslavi... Mai lipsesc, cum spuneam mai sus, doar bulgarii... 

                                    
26 Mădălin Hodor, „Adio bătrâne Asasin”, Revista 22, 3 octombrie 2017, p. 7. 
27 Evenimentul Zilei, 10 octombrie 2017 (Victor Roncea); v. și ediţia din 6 octombrie 2017. Extrem de 

semnificativ ne apare și faptul că, în așa-zisa, incult, „ediţie specială” (de fapt un insert, numerotat 
aparte, cu prima pagina chiar nenumerotată!) din interiorul Evenimentului Zilei din 2 octombrie 2017, 
care anunţa, cu emfază, moartea generalului Vlad, cinci dintr-un total de opt pagini sunt de fapt 
insulte, directe sau indirecte, la adresa lui Ion Iliescu. „Spune-mi cine te atacă și îţi voi spune cine ești!”.  

28 Cea mai semnificativă reacţie în acest sens la devastatoarele dezvăluiri ale lui Mădălin Hodor o 
constituie, după părerea noastră, comentariul domnului Gabriel Liiceanu, „Strigoii”, din Revista 22, 
ediţia on line, 1 noiembrie 2017, din care cităm: „Paginile domnului Hodor au făcut limpede apa tulbure 
și murdară a istoriei noastre recente, în care ne bălăcim de 27 de ani printre adevăruri istorice ticluite 
de Iulian Vlad, de Aurel Rogojan și de alte figuri mai palide sau mai sonore ale vechii Securităţi (Filip 
Teodorescu, cel care a inventariat recent, la Realitatea TV, 29.000 de agenţi ruși aflaţi în decembrie 
1989 în România, sau Vasile Mălureanu, specialist în «dezinformare-manipulare și represiune internă», 
cum îl prezintă ziarele, și care, după Revoluţie, a răspuns de distrugerea dosarelor...). Tăcerea care a 
însoţit apariţia articolelor lui M. Hodor, cu valoare de revelaţie istorică, e uimitoare... Articolele lui 
Hodor răspund pe bază de documente la câteva întrebări cruciale pentru români: Cine a tras în noi, 16-
22? Cine a tras în noi după 22? Cine au fost teroriștii? Ce a fost povestea cu turiștii sovietici apăruți, 
chipurile, cu zecile de mii, la sfârșitul lui 1989 și rămași, vreme de vreun an, pe meleagurile noastre?” Dacă 
domnull Liiceanu, renumit pentru scepticismul său, a fost primul care a luat atitudine, atunci chiar 
există speranţă! În treacăt fie spus, sunt mândru că am fost, probabil, primul care a avertizat în legătură 
cu malefica triadă securistă Vlad-Rogojan-Mălureanu, la care trebuie adăugat colonelul Teodorescu: 
vezi Ziare.com, 3 octombrie 2016, articolul „România – o ţară pe invers”. 

29 Ambele afirmaţii au fost făcute la Realitatea TV, în cursul seriei de emisiuni din 5, 12 și 19 
noiembrie 2016. 

30 Ibidem, 26 februarie 2016. 
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Acţiunea lui Mădălin Hodor este pe cale, totuși, de a inversa acest trend odios, ce părea 
ireversibil. Primele rezultate se văd. Pe șapa de plumb turnată apar primele fisuri. 

Pentru a reveni la chestiunea presupusei prezenţe sovietice și a prezumtivei cârdășii 
dintre așa-zișii „complotiști”, socotiţi a fi „unelte ale Moscovei” (Iliescu, Brucan, Gelu 
Voican-Voiculescu, generalul Militaru31, generalul Stănculescu etc.), cu disidenţii din 
interior, aflaţi și aceștia în slujba Moscovei32 (domnii Andrei Pleșu, Mircea Dinescu, alături 
de tot exilul democratic românesc în frunte cu Radio Europa Liberă), Mădălin Hodor 
consideră că este absurdă însăși cifra de... 60.000 (sau chiar și mai mulţi) de „turiști” sovietici: 
în termeni militari, ar fi vorba de câteva regimente – o nebunie curată! În schimb, profesorul 
Emil Constantinescu, fostul președinte al României, a clarificat demult chestiunea: era vorba, 
într-adevăr, de un flux de oameni care veneau dinspre URSS, dar acesta avea un cu totul alt 
motiv: Gorbaciov îngăduise libera circulaţie a rușilor în străinătate! Chiar erau un fel de 
turiști, dar având cu totul alte treburi decât să instige la revoltă: se deplasau pe ruta Sighetul 
Marmaţiei – Oradea – Timișoara, spre Belgrad, fiindcă nu aveau nevoie de vize, ca să-și 
procure produse de tip occidental care se găseau la Belgrad sau chiar imediat după graniţă, la 
Vârșeţ. Aceasta este explicaţia pentru așa-numiţii – de către scenariști și detractori33 – 
„agenţi sovietici”, cu mașini Lada, înghesuiţi „patru câte patru”, „tunși frumos, 
regulamentar” etc. Iată „intervenţia sovietică”: niște indivizi care mergeau să făcă mic trafic 
de frontieră și care circulau dinspre graniţa cu URSS de la Sighet către Jugoslavia, adică acolo 
unde noi nu puteam ajunge. Românii nu puteau merge la Belgrad34  pentru a cumpără blugi, 
banane, casetofoane, video-casete, Coca-Cola, ciocolată Milka sau ceasuri cu cuarţ, dar 
cetăţenii sovietici puteau să meargă: pentru cei din vestul URSS, din Ucraina, era drumul cel 
mai scurt. Așa explică președintele Emil Constantinescu așa-numita „ingerinţă sovietică” 
într-unul din volumele sale consacrate Revoluţiei35. Hotărât lucru, realitatea este, de cele mai 
multe ori, cu mult mai simplă decât ficţiunea, decât scenarita maladivă36. Plus că, așa cum 

                                    
31 În legătură cu generalul Militaru, despre care se consideră cvasiunanim că ar fi fost un agent 

sovietic, Mădălin Hodor demonstrează că, cel mai probabil, respectiva teorie nu se bazeză pe nici un fel 
de dovezi: vezi Revista 22, 8 martie, 2016. 

32 Evident, potrivit unei scheme bine-cunoscute și rodate de către Securitate încă din vremea 
disidenţei lui Paul Goma, prin 1977: în revistele securiste, cum ar fi Săptămâna, acesta era numit Paul 
Efremovici Goma, așa cum realmente apare în actul său de naștere, întocmit în Basarabia, în 1935, după 
model rusesc... Cine nu era cu Ceaușescu era – nu-i așa? – în mod necesar în solda Moscovei! 

33 Acestora le recomandăm, în întregime, volumul lui Titus Suciu: Revoluția pe înțelesul 
detractorilor, Editura IRRD, București, 2012. 

34 În România acelor ani, a solicita o viză pentru Iugoslavia sau pentru Statele Unite ale Americii 
era cam același lucru, deoarece Iugoslavia era unica ţară limitrofă cu graniţele deschide. Din acest 
motiv, probabilitatea unui refuz era foarte mare. 

35 Emil Constantinescu, Păcatul originar, sacrificiul fondator, vol. I, Revoluția din ’89 așa cum a fost, 
Editura Minerva, București, 2009. 

36 Este interesant de semnalat că, sâmbătă, 6 ianuarie 2018, pe Nașul TV, în prezenţa lui Radu 
Moraru, Grigore Cartianu, Alex Mihai Stoenescu etc., s-a retransmis cunoscutul moment din 23 
decembrie 1989, în care generalul Gușă respingea, chipurile, la telefon, printr-o interpretă (Cristina 
Ciontu), oferta sovietică de intervenţie. La minutul 4.45 al înregistrării se aude că discuţia avea loc cu 
Budapesta, nu cu Moscova – e drept, în limba rusă, limba vehiculară a Pactului de la Varșovia... Acest 
„detaliu” a fost omis însă de la subtitrare... În plus, și aici se repeta în platou insulta că românii nu s-ar 
fi ridicat singuri, ci că ar fi avut nevoie de instigatori... (v. Carmen Rădulescu, Observator Revoluție 
ATTN – on line, 6 ianuarie 2018). 
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judicios precizează Mădălin Hodor, dacă Securitatea ar fi văzut atâta puhoi de „sovietime”37, 
oare n-ar fi raportat, n-ar fi reacţionat? N-ar fi putut să adopte măsuri de control? De oprire? 
Cine controla graniţa, dacă nu Securitatea însăși?  

Să spunem „Stop!” acestor elucubraţii! Se vorbește în mod cu totul iresponsabil de faptul 
că Revoluţia n-ar fi fost decât „o lovitură de stat comunistă, sovietică” că „rușii voiau să ne 
ocupe” ș.a.m.d. Gorbaciov acorda libertate întregului Est, dar pe noi, nu se înţelege cum și de 
ce, tocmai voia să ne distrugă! Este Stalinul României. Se fac niște confuzii grosolane: 
confundăm Rusia lui Gorbaciov cu Rusia lui Brejnev sau a lui Stalin... Stăm „perfect” la 
capitolul istorie! Astfel de idei au ajuns, cum spuneam, chiar și în tratatul Istoria Românilor 
al Academiei Române38. Din această cauză, pentru a contrabalansa, cred că e nevoie să 
recurgem acum la apologie! Apologia temeliei libertăţii noastre de astăzi. Toate aceste 
fantezii invocă o presupusă „cârdășie cu disidenţii în slujba Moscovei”, ba chiar plătiţi de 
ambasada sovietică39  cu un meniu foarte  interesant, descris în articol: batog, spre exemplu, 
pentru domnii Dinescu și Pleșu, în schimbul trădării, în schimbul disidenţei lor, bineînţeles, 
artificiale; brânză (foarte interesant!); șampanie; caviar; ulei; fructe exotice; mezeluri (se 
trece în alt registu... gastronomic!). Și atunci ne punem problema dacă nu cumva domnul 
Aurel Rogojan (general din fosta Securitate, mâna dreaptă a generalului Vlad, șeful 
Securităţii ceaușiste, și, mai nou, foarte-foarte curtat de televiziuni, care avertiza, ritos: „Să 
nu mai spuneti vreodată Revoluție!”40), care face afirmaţiile acestea, a confundat pur și 
simplu lista pe care i-o dădea, probabil, soţia pentru a merge la cumpărături la Gospodăria de 
Partid cu ceea ce mâncau domnii Pleșu sau Dinescu în vremea arestului la domiciliu. I-am 
propus domnului Dinescu, care are un celebru restaurant la București, „Lacrimi și Sfinţi”, să 
facă un meniu („meniul disidentului” i-am fi spus  sau „platoul disidentului”) exact după 
indicaţiile generalului Aurel Rogojan. Domnul Pleșu a și scris undeva, cu finul umor ce-l 
caracterizeză: „Nu-mi aduc aminte să fi mâncat astfel de bucate; probabil că le opreau 
miliţienii care mă păzeau la intrare... Poate că se aducea batog de la ambasada sovietică dar, 
în mod sigur, se oprea la miliţieni!”  

Mai există și un alt element, exilul, din care am avut onoarea să fac parte și eu, din 1983 
până în 1989, un element-cheie pe care nu trebuie să îl uităm niciodată sau să îl 
minimalizăm. Exilaţii erau Consideraţi „vânduţii” prin definiţie. Era ceva „firesc”, nu-i așa? 
Aceștia „au fost...”, „au făcut...”, „au dres...”, „au organizat...” sau „aveau deja...”, inclusiv 
„organizaţii paramilitare...” și câte și mai câte... Uniunea Mondială a Românilor Liberi 
(UMRL), a domnului Raţiu, era catalogată, tot în Evenimentul Zilei în faimoasele articole din 
14 până în 31 decembrie 2015 (care, într-un fel, au deschis o nouă eră pe frontul 
dezinformării și al calomniei la adresa Revoluţiei), ca... organizaţie paramilitară! Orice mi-aș 
fi închipuit, dar o astfel de etichetă îmi depășește imaginaţia. Domnul Raţiu (de care eu, 
sincer, n-am fost apropiat niciodata, aflându-ne pe poziţii sensibil diferite; și chiar dacă, în 
exil, domnul Raţiu era considerat excesiv de egocentric și de egolatru de către mulţi dintre 
exilaţii activi, nicicând nu mi-ar fi trecut prin minte o astfel de enormitate!), nu am bănuit 
niciodată, ar fi patronat deci o organizaţie paramilitară! Ce să spun despre un anume Sandu 

                                    
37 În Revista 22, ediţia on line (v. forum) din 3 octombrie 2017, în dreptul său la replică la articolele 

lui Mădălin Hodor, Grigore Cartianu, mai modest decât Cristian Troncotă, avansa cifra de 55.000 de 
turiști sovietici. Ca la licitaţie... 

38 Istoria Românilor, vol X, România în anii 1948-1989 (coordonator: Acad.  Dinu C. Giurescu), 
Editura Enciclopedică, București, 2013, pp. 489-495 și passim; v. și recenzia volumului de Bogdan 
Murgescu, în Studii și Articole de Istorie, tom. LXXXI, București, 2014, pp. 267-271. 

39 Evenimentul Zilei, 15 decembrie 2014 – în ediţia tipărită, nu și în ediţia electronică. 
40 Cităm din amintitul domn Hoandră, într-o emisiune, tot la Realitatea TV „Să nu cumva să mai 

spuneţi Revoluție!”, căruia îi ţine isonul și fostul colonel de Securitate Filip Teodorescu. 
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Pobereznic, care era proprietarul unei autoutilitare și care, din iniţiativa aceleiași UMRL, 
făcând chetă printre românii din Franţa, ducea de mâncare exilaţilor români de la Budapesta, 
care stăteau pe străzi? Se afirmă în articolele citate că ar fi fost... instructor paramilitar. 
Dicolo de fantasmagoria în sine, iată în ce fel poate fi calomniat un om sufletist. 

Și încă o chestiune simpatică: în aceeși nefastă serie de articole din Evenimentul Zilei se 
recunoaște că oamenii fugeau din ţară41, dar se adaugă și că era mai mare „coada” la... 
întoarceri în țară, decât la ieșiri... Să citești și să te crucești!  

Iată de ce în cazul Revoluţiei Române e realmente foarte greu, aproape imposibil, să 
defrișezi hăţișul unei dezinformări atât de toxice. Dar trebuie să o facem mai ales pentru 
opinia publică, pentru generaţiile tinere, care n-au trăit în epocă. Această intoxicaţie are 
nevoie de un antidot, în doză masivă.  

Pentru a rezuma: ceea ce am văzut la televizor în timpul Revoluţiei, ceea ce a văzut tot 
mapamondul este, după toate probabilităţile, real, este adevărul. Dar într-o ţară bolnavă de 
scenarite și de în-spatologie (ce-i în spate?), cu un popor dezorientat și vulnerabil, ieșit ca 
orbit din infernul unuia dintre cele mai nocive forme de comunism (naţional-comunismul 
ceaușist), care îngemăna păcatele ambelor totalitarisme (marea victorie a forţelor Răului a 
fost perversitatea de a-i face pe cei mai mulţi să creadă exact contrariul a ceea ce au vazut cu 
ochii lor și au trăit pe propria piele), s-a ajuns foarte ușor la batjocorirea infamantă și la 
răsturnarea percepţiei Revoluţiei: o capodoperă a manipulării, altfel spus răzbunarea 
postumă a lui Ceaușescu, prin intoxicarea cvasidesăvârșit împlinită de către uneltele sale 
supravieţuitoare42... Așa cum am precizat, asupra acestui fapt atrăgea atenţia, încă din 1999, 
fostul disident maghiar Gáspár Miklós Tamás; acest fapt îl subliniază astăzi și filozoful 
Gabriel Liiceanu. 

* 
În legătură cu Revoluţia democratică din Rusia, situaţia e puţin diferită, în sensul că, 

vreme de peste 70 de ani cât a durat statul bolșevic sovietic, amintirea Revoluţiei 
democratice din Rusia chiar a fost extirpată, eradicată și îngropată la 5.000 de metri sub 
pământ sau, în cel mai bun caz (potrivit studiilor cât de cât stiinţifice, care nu puteau face 
total abstracţie de aceasta), cumplit desfigurată și falsificată!  Așadar, despre Revoluţia 
democratică din Rusia nu s-a vorbit nimic vreme de peste șapte decenii. Ea a fost total 
eclipsată sau, eventual, într-o variantă mai bună, anexată, ca simplă fază preliminară, de 
cealaltă revoluţie, cea totalitară, comunistă, așa-zisa, autoproclamata „Marea Revoluţie 
Socialistă din Octombrie”. Ca o curiozitate, în stenografie, inclusiv în stenografia 
românească, sub comunism, exista (probabil mai există și azi) un semn grafic distinct, un fel 
de cerculeţ cu codiţă în sus, care reprezenta sintetic acel eveniment cu nume sforăitor, dar 
eminamente fals!  

Revoluţia democratică din Rusia a reprezentat, în mod sigur, cel mai important episod 
petrecut vreodată într-o zi de 8 Martie, Ziua Internaţională a Femeii. E cel mai mare 
eveniment care s-a petrecut de, pentru și cu ocazia unei zile de 8 Martie. În Rusia acelor 
vremuri, ziua de 25 februarie, potrivit calendarului iulian, era de fapt ziua de 8 martie, 
potrivit calendarului gregorian adoptat în restul Europei.  

Prima revoluţie democratică, cea din 1905, condusese la primele deschideri în Rusia, 
inclusiv în domeniile libertăţii presei, a cuvântului, a libertăţii de asociere, de constituire în 
partide politice, de drepturi pentru minorităţile naţionale (inclusiv dreptul de a utiliza 
propria  limbă) etc. Nu întâmplător, acesta e și momentul în care poetul basarabenilor (deci 
și al nostru!) Alexei Mateevici (1888-1917), preot militar în armata imperială rusă, scrie 
                                    

41 Chiar și copii neînsoţiţi... Să ne aducem aminte că în ultimul an de comunism, prin noiembrie, a 
fugit și Nadia Comăneci. 

42 Mult mai simplu le-a fost cu generaţiile de tineri care s-au născut după 1989. 
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nemuritorul poem „Limba noastră”. Sigur, se poate discuta, chiar polemic, și ne putem 
întreba de ce poetul nu precizează care e limba căreia îi dedică imnul, de ce n-a spus clar și 
răspicat că era vorba de limba română? La fel de legitim, ne putem întreba de ce în Republica 
Moldova „Limba noastră” a luat locul imnului naţional „Desteaptă-te Române” pe care, cum 
era și firesc, l-au avut în comun și România și Moldova de la Revoluţia din Decembrie până 
în 1994, dar acestea sunt chestiuni care exced tema noastră.  

Revoluţia din 1905 este, putem spune, un ’48 întârziat (o întârziere de aproape 60 de ani), 
ultima zvâcnire a pașoptismului fiind practic Revoluţia Junilor Turci din 1908, la exact 60 de 
ani de la anul magic 1848. Să nu uităm că, pe atunci, Imperiul Otoman era o ţară musulmană, 
așadar prin definiţie mult mai înapoiată societal, economic, politic etc. faţă de tot restul 
Europei, inclusiv faţă de regiunile de Est și de Sud-Est. Termenul însuși, „Junii Turci”, 
reprezintă o trimitere transparentă la Giovine Italia, Giovine Svizzera, Giovine Germania și 
la tot ce era de acest gen, mazzinian, încă înainte de 1848. Dar dacă „Junii Turci” sunt, cum 
era și firesc, ultima expresie a pașoptismului (pentru că îi separa de Europa o întreagă 
cultură), în Rusia anului 1905 a avut loc penultimul ’48. Cu suișuri și coborâșuri, Rusia se 
îndrepta către democratizare: putem spune că, după 1905, era o autocraţie pe cale de 
democratizare – asta ar fi definiţia pe care o consider cea mai exactă și pe care, eu cel puţin, 
o prefer. Anunţată în 1905, în 1906 este aleasă, pentru prima dată în istoria Rusiei, o adunare 
parlamentară și se emite și o constituţie, pe care nu au îndrăznit însă să o numească atfel: au 
preferat să-i spună chartă, termen pe care îl folosiseră și francezii, însă la 1814-1815, cu 90 de 
ani mai devreme, în timpul „restauraţiei” lui Ludovic al XVIII-lea (1755-1824) care nu 
îndrăznea să pronunţe cuvântul constituție. Constituție era un termen considerat mult prea 
îndrăzneţ, chiar subversiv, în vreme ce cuvântul chartă amintea de prestigioasa Magna 
Charta Libertatum și era mai ușor de „cheltuit”, mai ușor de utilizat, mai puţin agresiv pentru 
urechile autocraţilor. De altfel, e foarte interesant de văzut că autocraţii s-au străduit în toate 
felurile să evite cuvântul constituție; cuvântul constituție părea un cuvânt blestemat care 
trebuia evitat, motiv pentru care au recurs sau au inventat tot felul de sinonime: Chartă; 
Statut – cum e cel al lui Carol Albert al Piemontului, „Statutul Albertin”, de la 4 martie 1848, 
care avea să fie Legea Fundamentală (Constituţia) a Italiei vreme de 100 de ani fără două 
luni, până la 1 ianuarie 1948, când a intrat în vigoare Constituţia republicană (elaborată de 
Constituanta aleasă la 2 iunie  1946) promulgată la 27 decembrie 1947; Chartă dezvoltată – ca 
în cazul monarhiei „pe cale de democratizare” a lui Louis Philippe d’Orléans, la 1830; 
Regulament Organic – cum a fost la noi cel impus, culmea, de către ruși în 1831-1832 și, 
paradoxal, cuprinzând mai multe drepturi și libertăţi democratice decât în Rusia însăși; 
Convenție – ca la noi, în 1859, Convenția de la Paris sau chiar Statutul dezvoltator al 
Convenției de la Paris etc. Așadar, orice termen era bun dacă se putea evita, în ochii 
reacţiunii, cuvântul-cheie, dar și tabu „constituţie”.  

Cu toate acestea, în 1848, în Ţara Românească s-a vorbit, fără discuţie, de „constituţie”. 
Mai precis, Proclamația de la Islaz, documentul cel mai preţios și mai drag mie, considerat 
până astăzi baza democraţiei românești, a fost numită chiar așa: „bazele noii Constituţii”! Se 
cuvine să facem o trimitere la acest document și la acel măreţ eveniment din secolul al XIX-
lea, care a schimbat ireversibil lumea, și pentru faptul că, în convingerea noastră, Revoluţia 
din 1989 din România (și tot ceea ce s-a petrecut în Europa de Est în acel annus mirabilis) 
constituie noul 1848. 

Așadar, această sinteză, „bazele” viitoarei „Constituţii”, în 22 de puncte fusese redactată 
de Nicolae Bălcescu și asumată de către toţi ceilalţi – scurtă, lapidară și din cale-afară de 
grăitoare! Toată lumea știe de Proclamația de la Islaz. Numai că Heliade-Rădulescu, ultimul 
raliat Revoluţiei – însă, totuși, intelectualul cel mai de vază de pe „piaţa” bucureșteană, fapt 
care le-a adus un imens ascendent moral tinerilor revoluţionari, cu toţii foștii săi elevi de la 
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Liceul „Sfântul Sava”43 – și care aderase imediat la establischment-ul „regulamentar”, s-a 
încăpăţânat și a vrut să o comenteze, îngropând esenţa scrisă de Bălcescu într-o lungă, 
enormă peltea sforăitoare.  

Din punct de vedere grafic, Heliade-Rădulescu nu a făcut un lucru prea bun. Era supărat 
pe Bălcescu, deoarece considera că ar fi fost dreptul lui, ca prim intelectual al ţării, să scrie 
manifestul revoluţionar – în cazul de faţă, Proclamația. Dar atunci când a aderat la grupul 
revoluţionarilor a descoperit că aceasta fusese deja scrisă. Cineva i-o luase înainte: Nicolae 
Bălcescu. Lui i s-a oferit doar să comenteze punctele deja redactate. De aici „răzbunarea 
grafică”! Poliloghia sforăitoare și calpă, grandilocvenţa goală pe dinauntru, beţia de cuvinte 
erau chiar specialitatea sa, marca sa de fabrică. 

Noroc că a făcut  un al doilea tiraj, un fel de a doua ediţie, „pentru export”, pentru Franţa, 
probabil destinată lui Lamartine, omul forte, încă, al guvernului provizoriu de la Paris și 
marele lor mentor. Doar astfel a plasat central cele 22 de puncte ale lui Bălcescu. Această 
soluţie grafică nu apărea și în ediţia priceps, cea care a fost afișată pe zidurile Bucureștiului! 
În sfârșit, Heliade-Rădulescu a procedat cum se procedează și astăzi la tipărirea calendarului 
creștin ortodox: a plasat într-un chenar central rezumatul lui Bălcescu. Însă aceasta, repet, 
numai pentru „ediţia de export”.  

Heliade-Rădulescu însuși vorbește de „constituţie”, chiar de revizuirea ei, ceea ce, s-o 
recunoaștem, pentru vremea aceea era o idee extrem de avansată: în general, cine face o 
constituţie o consideră definitivă, vrea „să o bată în cuie”. Ei bine, revoluţionarii de la 1848 
gândeau flexibil, aveau o mentalitate elastică, și chiar Heliade-Rădulescu a avut ideea unei 
astfel de prevederi (deoarece numai în textul său apare, nu și la Bălcescu!), menţionată într-
un punct nenumerotat, un fel de prezumtiv punct 23 plasat imediat după încheierea sintezei 
bălceschiene. 

Principiile Proclamației de la Islaz au trecut în Constituţia de la 1866. Iată de ce vorbim 
despre Islaz ca despre baza democraţiei românești! Mai precis, Proclamația este una dintre 
cele două rădăcini ale Constituţiei din 1866.  

Foarte repede se spune că Constituţia noastră de la 1866 este numai constituţia belgiană 
copiată la xerox. Nu! Aceasta este amendată, altoită cu Proclamația de la Islaz! Este 
fundamental să înţelegem acest lucru! Practic, toţi cei de la 1848 – în afară de bietul Nicolae 
Bălcescu, autorul material al Proclamației – erau cu toţii la putere în 1866 când s-a eleborat 
Constituţia României. 

Așadar, la noi exista, clar, nu numai conceptul, dar și termenul, îndrăzneţ, de 
„constituţie”, cel puţin la 1848 (ba chiar mai devreme: în Moldova lui Ioniţă Sandu Sturdza, 
în jurul anului 1822, „Constituţia Cărvunarilor”, a prietenului său Ionică Tăutu – chiar dacă 
democratismul acesteia era destul de relativ). Dar nu peste tot era așa: în 1905, Ţarul îl evită 
și el, nefiind dispus decât să folosească termenul chartă, însă charta aceasta a deschis totuși 
pentru Rusia orizontul. A lăsat să pătrundă cumva lumina libertăţii!...  

Revenind la 1917, momentul Revoluţiei din Februarie va produce veritabila trezire, 
dezmeticire a Rusiei. Rușii știau că era 8 martie pentru cei care adoptaseră, de peste trei 
secole, calendarul gregorian, dar ei, ca și noi, urmau încă vechiul calendar iulian. De aceea, 
această Revoluţie a fost numită „din Februarie”. Surprinzător, în 2017, nici în Occident, nici 
în Rusia, nu și-a mai amintit nimeni nimic despre acest moment. A fost ignorat cu totul. O 
veche și bună, prietenă, Dany Savelli, profesoară de literatură rusă la Universitatea din 

                                    
43 La rândul său, Heliade-Rădulescu fusese singurul elev relevant al fondatorului școlii în limba română – 
deci, de facto, și al conștiinţei naţionale românești – Gheorghe Lazăr, care adusese la București (el, 
ortodox transilvănean, dar persecutat de propriul episcop român Moga, fiindcă prea mult scria, 
traducea și tipărea în românește) luminile Școlii Ardelene greco-catolice, aclimatizând astfel firava 
plantă a conștiinţei naţionale românești. 
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Toulouse și care se ocupă de chestiune, se găsea în Rusia exact în zilele acelea și mi-a 
mărturisit că nici pe 23 februarie, nici pe 8 martie nu s-a pomenit nimic. Din păcate, nici 
măcar democraţii ruși autentici care-l comemorau pe Boris Nemţov și care organizaseră o 
manifestaţie importantă în preajma zilei de 1 martie (ziua în care, cu trei ani înainte, fusese 
omorât Boris Nemţov) nu au spus nici un cuvânt, deși printre ei se afla năvalnicul Navalnâi 
și mulţi alţii:  Mihail Casianov, fost prim-ministru, Anatoli Ciubais, intelectuali de marcă etc. 
Ne-am fi așteptat ca măcar ei să-și amintească de Revoluţia Democratică. Președintele Putin 
a făcut un comitet de sărbătorire a Revoluţiei, centrat însă pe Revoluţia din Octombrie. 
Evident, în condiţiile acestea, când vorbim de Revoluţia din 1917, toată lumea se gândește la 
Revoluţia din Octombrie, deși lucrul fundamental s-a petrecut în Gloriosul Februarie, cum a 
și fost numit de altfel. Democraţii autentici ruși ar fi trebuit să se gândească la avantajul 
politic pe care și l-ar fi putut crea, în condiţiile în care, de la Gorbaciov încoace și cu atât mai 
mult de la prăbușirea, în 1991, a Uniunii Sovietice, Revoluţia Democratică nu mai este un 
subiect tabu. Hotărât lucru însă, cei 70 de ani de totalitarism au lăsat o brazdă adâncă: 
eradicarea din conștiinţele oamenilor a singurului experiment de adevărată libertate rusă a 
reușit. Iar acesta este un fapt cât se poate de întristător. 

Și mai grav, nici în Occident în ziua de 8 martie nimeni nu (mai) face legătura (nici nu 
cred că s-a făcut vreodată, poate cu excepţia anului respectiv: au avut grijă bolșevicii și 
comuniștii locali să-i dezlocuiască amintirea!) dintre Revoluţia Democratică și Ziua 
Internaţională a Femeii, cu toate că femeile au fost cele care au ieșit primele în stradă! 

Era promoroacă și frig la Petrograd, capitala Rusiei Imperiale, în acel sfârșit de februarie 
1917. Se sfârșea iarna, privaţiunile erau și mai mari: la finalul iernii resursele se epuizează. 
Primele care au resimţit aceste privaţiuni au fost femeile (nu mai găseau lapte și hrană 
pentru copii), pentru că ele făceau aprovizionarea, ele ţineau și loc de tată, când acesta era 
plecat pe front, de multe ori tot ele trebuind să-și întreţină familia și să-și găsească de muncă 
în locul bărbaţilor, în fabrici sau birouri, contribuind astfel substanţial la economia ţării44. 
Erau -15 grade Celsius, scrie, în cartea sa, Orlando Figes, portughezul cu studii la Cambridge, 
care predă la Londra și care a devenit unul dintre cei mai importanţi specialiști în 
cutremurătorul, nebunescul an 1917 din Rusia45. La -15 grade Celsius nici măcar rușii, 
obișnuiţi cu frigul, nu ies la manifestaţie. Dar, la un moment dat, brusc, temperatura a 
crescut cu 10 grade și s-a ajuns la -5. Atunci oamenii s-au mai dezgheţat puţin, iar femeile, 
cel mai greu încercate, au ieșit în piaţă, fiindcă ieșise soarele: era totuși, de facto, 8 martie nu 
23 februarie, cum arăta perimatul calendar iulian zis și „de stil vechi”. Au ieșit în stradă să-și 
strige nemulţumirea Se strânseseră cam 100.000 de persoane. De-a lungul a câteva zile de 
încleștare au căzut câteva sute de morţi, căci armata lui Nicolae al II-lea n-a stat cu mâinile-n 
sân. În cele din urmă însă a cedat și a început să fraternizeze cu demonstranţii46. Așa s-a 
prăbușit autocraţia – sigur, o autocraţie amendată în ultimii ani, după 1905, și aflată pe cale 
de lentă, timidă, democratizare – a Ţarului Nicolae al II-lea47. 

În ediţia sa din 18 martie, Corriere de la Sera anunţa, cu mare emfază, pe toată pagina 
întâi, știrea cu privire la abdicarea ţarului. Chiar era un eveniment! Se zguduia lumea... 

                                    
44 Ca un efect colateral, comun și restului Europei în conflagraţie, faptul a contribuit mult la 

emanciparea femeilor. 
45 Orlando Figes,  Revoluţia rusă, 1891-1924. Tragedia unui popor, Editura  Polirom, Iași, 2016 (volum 

apărut cu sprijinul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc 
– IICCMER). 

46 Din perspectivă sociologică, orice asemănare cu Revoluţia Română din Decembrie nu este 
întâmplătoare. 

47 Adrian Niculescu, „100 de ani de la Revoluţia Democratică Rusă”, Agenţia D.C. News, 25 
februarie 2017. 
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Nicolae al II-lea abdicase pe 15 martie (2 martie, după „stilul vechi”), oficial, în favoarea 
fratelui său, marele duce Mihail Alexandrovici, a cărui „domnie” a durat... 8 ore. Tot pe 
pagina întâi era reprodus în chenar programul Revoluţiei din Februarie 1917, în care citim 
inclusiv că, începând de atunci, soldatul era considerat un cetăţean în toată puterea 
cuvântului. Este un fapt cu totul nou, mai ales referitor la Rusia...48. Conform hotărârii 
respective a noului guvern democratic rus – numită „circulara Kerenski”, după numele 
marelui om politic, șeful Partidului Socialist Revoluţionar, ministru de Război la acea vreme 
și viitorul prim-ministru care va fi înlăturat de Lenin –, soldatul era soldat numai 8 ore pe zi, 
în care avea obligaţia să se supună ordinelor superiorilor săi. În rest, în timpul său liber, avea 
chiar dreptul să nu-și salute superiorii și putea să-și exercite toate prerogativele sale de 
cetăţean, inclusiv să primească, să difuzeze sau să comenteze presa oricărui partid, să aibă 
acces la propaganda politică, să facă sau să discute politică etc. Trebuia doar să stea 8 ore în 
tranșee, după care redevenea un om liber, dat fiind că era un cetăţean, cu drepturi depline, în 
arme. Cam același lucru întâlnim azi în armata Statului Israel: de la înfiinţare, din 1948, toţi 
soldaţii sunt consideraţi, pe bună dreptate, cetăţeni în arme49. Pentru un astfel de fapt, 
trebuie să ai avansatul nivel educaţional, societal și moral al Israeleului actual, ceea ce, să o 
recunoaștem, nu era cazul unei Rusii înapoiate, abia ieșite din Evul Mediu. Dar aceasta nu 
diminuează frumuseţea și idealismul actului politic în chestiune al marelui Kerenski. În plus, 
cam toate prevederile noului guvern erau extraordinare. Se instaurase, în sfârșit, și-n Rusia, 
după tranziţia ţarismului pe cale de democratizare (1905 – februarie 1917), un stat ce părea 
destinat unui viitor cu adevărat democratic. Libertatea părea a se fi înstăpânit peste Rusia. 

Să nu uităm cât de îngropată a fost această revoluţie democratică, instaurată cu preţul a 
circa 1.000 de morţi (cam cât au fost și în România, în decembrie 1989: este și acesta o 
analogie interesantă). La 25 octombrie / 7 noiembrie 1917, când bolșevicii au dat lovitura de 
stat, presa internaţională aproape că n-a dat atenţie episodului (spre deosebire de măreţul 
moment al prăbușirii ţarismului, din februarie). Părea unul dintre avatarurile întortocheatei 
revoluţii, nicidecum anunţul unei glaciaţiuni și al unui regim criminal cum n-a mai cunoscut 
omenirea, care avea să domine o jumătate de lume vreme de 75 de ani și să marcheze durabil 
tot mapamondul, schilodind câteva generaţii. Cine-ar fi crezut atunci așa ceva! Au fost doar 
câţiva morţi când oamenii lui Lenin au preluat puterea ocupând sediul guvernului 
democratic, condus de socialistul Kerenski, din Palatul de Iarnă la semnalul celebrului 
crucișător Aurora. De fapt, începuse urgia!  

Referitor la răsturnarea ţarismului, un ziarist scria în același Corriere della Sera: „s-a 
înlăturat principalul obstacol care ne-ar fi creat probleme în momentul păcii”. Europenii se 
gândeau deja la momentul păcii: căderea ţarismului apropia Antanta de victorie; în principiu, 
așa ar fi trebuit să fie – guvernele democratice au fost primele care au angajat mai serios 
Rusia în război, scoţând-o din letargia în care o împinsese guvernul ţarist din motive diverse, 
care merg de la influenţa asupra Curţii a nefastului Rasputin (care știa că populaţia rusă – 
deci și soldaţii –, în adâncul său, se împotrivea războiului, deoarece era cea mai puţin 
motivată dintre toate popoarele Antantei) până la faptul că ţarina era nemţoaică, iar fraţii ei 

                                    
48 Unii au detestat, la noi, această prevedere: de pildă, foarte discutabilul Pamfil Șeicaru o considera 

responsabilă de prăbușirea, ulterior, a armatei ruse. Fără să intrăm în detalii, ne referim doar la faptul 
că soldatul a fost considerat, în sfârșit un cetăţean, cu toată demnitatea sa, nu un sclav! 

49 Iată un fapt real: în timpul Razboiului de Yom Kippur, în 1973, când Israeleul și-a trăit cele mai 
dramatice ore, fiind mai aproape ca oricând de pericolul unei prăbușiri, s-au găsit unii soldaţi care să 
plece de pe front și să critice... calitatea mâncării, protestând, în uniformă, în faţa casei doamnei prim-
ministru Golda Meir (1898-1978). În alte armate, chiar dintre cele mai democratice, soldaţii aceia ar fi 
ajuns în faţa plutonului de execuţie... Nu și în Israel, tocmai deoarece erau consideraţi cetăţeni care 
aveau drepturi. 
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luptau în rândurile germane. Se considera deci că  problema venea de la ţarism, de la această 
autocraţie pe cale de democratizare, dar totuși autocraţie. Însă problema a venit după aceea, 
imensă, și a durat „numai” 74 de ani! A venit de la bolșevici. Dar asta nu se știa. În februarie, 
lumea spera că, îndepărtând ţarismul, se îndepărta principalul obstacol ce putea pune în 
pericol victoria Antantei. Nu se bănuia nici pe departe ceea ce avea să vină. Nimeni nu putea 
bănui asta.  

Așadar, faptul fundamental care s-a petrecut (exceptând libertatea, factorul de bază) a 
fost deci reactivarea Rusiei în dispozitivul Antantei, sporirea eforturilor sale de război, 
mobilizarea sa mai bună, angajarea sa mai fermă, favorizată și de noua sintonie politică 
dintre Rusia, acum că nu mai era o autocraţie (fie ea și pe cale de democratizare), și restul 
Antantei. Anglia, Franţa, democraţii vechi și consolidate, nu mai aveau acum a se rușina de 
ancombrantul lor partener, Rusia. În același număr din Corriere della Sera, chiar în ziua când 
s-a anunţat răsturnarea cea mare, un deputat socialist din Parlamentul italian declara: „nu 
știu sigur dacă se va întâmpla așa (ca revoluţia să ducă la accelerarea angajamentului belic al 
Rusiei, n.n.), dar dacă va fi așa, oricum, salutăm această revoluţie democratică rusă!”. Într-
adevăr, și noi uităm prea ușor că la Mărăști-Mărășești-Oituz, în spatele fiecăruia dintre 
eroicii noștri soldaţi s-au aflat chiar și trei-patru soldaţi ruși. Asa s-a tradus în fapte 
accelerarea angajamentului guvernului Rusiei democratice la efortul de război. Epopeea 
românească din vara anului 1917 se încadrează direct în ceea ce a rămas în istoriile Primului 
Război Mondial ca ofensiva Kerenski. Mai precis, a reprezentat cea mai glorioasă pagină a 
sa50. Numele de Kerenski atribuit acestei ofensive, al celui care, mai întâi ca ministru de 
Razboi, apoi ca prim-ministru al Rusiei democratice, a ordonat această mobilizare e singura 
amintire care a rămas de la cel de-al doilea prim-ministru al Rusiei democratice. Primul a 
fost prinţul Lvov (1861-1925), o personalitate politică de orientare liberală (din Partidul 
Constituţional-Democratic, partid care, inclusiv prin titulatură, spre deosebire de 
conservatori, își clama făţiș atașamentul faţă de ideea de constituţie), cu o figură foarte 
departe de stereotipul princiar, un om, vizibil apăsat și bântuit de griji: este celebru faptul că, 
în cele patru luni cât a guvernat Rusia, a albit, pur și simplu...  

În contrast cu el, Alexandr Feodorovici Kerenski (1881-1970), părea un veritabil actor de 
cinema. Marele jurnalist italian Indro Montanelli (1910-2002), a cărui semnătură legendară o 
regăsim și în Corriere della Sera, l-a cunoscut la finele anilor ’60 și a afirmat despre acesta că 
e poate cel mai extraordinar (cam pleonastic spus) om pe care l-a întâlnit vreodată. Dacă a 
pierdut revoluţia, Kerenski a triumfat în viaţă: a murit în 1970, la 46 de ani de la moartea lui 
Lenin (1870-1924). Montanelli l-a cunoscut în Canada, unde fusese profesor universitar. Era, 
spunea Montanelli, un om din plămada celei de-a Treia Republici Franceze, un fel de radical-
socialist (de tipul lui Clemenceau, am specifica noi...), un democrat desăvârșit, un om 
excepţional care „greșise” ţara în care se născuse. Iată ce fel de oameni a îngropat Lenin: mă 
bucur  întotdeauna să-i evoc... 

Cum am precizat anterior, Mărăști-Mărășești-Oituz n-ar fi fost posibile fără un 
reviriment al Rusiei în război, fapt reflectat și în ziarul italian din prima zi a Revoluţiei din 
Februarie Să nu uităm că Iașiul n-ar fi ajuns capitală dacă n-ar fi căzut Bucureștiul după 
bătălia de la Neajlov, din noiembrie 1916, în care rușii, încă ţariști, priveau la noi cum ne 
luptam și cum eram înfrânţi. Practic, au fost inactivi, fapt care i-a și scandalizat pe aliaţi, iar 
serviciile secrete britanice au hotărât, se pare, eliminarea lui Rasputin, considerat principalul 
vinovat al inacţiunii ţariste. Rasputin a fost omorât în decembrie 1916, nu întâmplător, în 
casa unui aristocrat legat de Partidul Constituţional-Democrat. Noile guverne democratice, 

                                    
50  Și e bine că, la 6 august 2017, la grandioasele ceremonii de la Mărășești, s-a amintit că un număr 

mare de soldaţi ruși, 26.000, își dorm somnul de veci alături de comilitonii lor români, fiind îngropaţi în 
același mausoleu. 
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Lvov și Kerenski, au fost deci hotărâte să dinamizeze participarea rusă la război și au obţinut 
primele și singurele victorii rusești chiar pe frontul românesc. Și aceasta deși stiau prea bine 
că războiul nu era popular în ochii rușilor, care nu aveau nici vreo Transilvanie sau 
Basarabie de recuperat, nici vreo Alsacie-Lorena, nici măcar un Trento sau un Trieste. Știau 
însă că un război, odată început, trebuia dus până la capăt, cu orice risc: odată început, un 
război nu mai putea fi oprit fără riscul de a face ceea ce a făcut Lenin, adică fără riscul 
„vânzării Rusiei la mezat”, cum plastic s-a spus încă din primele momente în epocă. Iată deci 
cum istoria lor se conectează și cu istoria noastră! Ofensiva din 1917 este singurul episod 
care încă mai poartă, chiar oficial, numele de Kerenski: din fericire, continuă să se vorbească 
de această ofensivă Kerenski condusă pe teren de generalul Kornilov, iar la noi, pe 
segmentul românesc, de către generalul Șerbakov, care se afla în teatru aici.  

Sunt necesare câteva referiri și la momentul 7 noiembrie, deși nu momentul 7 noiembrie 
încheie revoluţia democratică a Rusiei: prohodul libertăţii Rusiei s-a cântat abia la 5 / 18 
ianuarie 191851. Se știe că bolșevicii au dat lovitura de stat de la 25 octombrie / 7 noiembrie 
cu scopul de a bloca, dacă se poate, desfășurarea alegerilor, fixate de către guvernul Kerenski 
pentru 25 noiembrie. Si-au încercat șansa dând lovitura cu exact o lună înainte, sperând să 
aibă timp să reușească. Am folosit intenţionat expresia „dacă se poate” tocmai deoarece 
bolșevicii reprezentau o minoritate în interiorul unei alte minorităţi, mai precis, o minoritate 
radicală (curentul bolșevic) în sânul unui partid deja minoritar prin vocaţie – Partidul Social-
Democrat al Muncitorilor din Rusia (P.S.D.M.R.). În ciuda inversării perverse (de matrice 
leninistă) a denumirii celor două curente, în acest partid dominau moderaţii, reformiștii 
(adică menșevicii). În ansamblul său, acest partid P.S.D.M.R. știa din pornire că, adresându-se 
muncitorilor – care erau o minoritate în Rusia încă foarte agrară –, era fatalmente 
condamnat să fie, la rândul său, minoritar. Membrii acestui curent bolșevic erau deci atât de 
„firavi”, încât, după ce au dat lovitura de la 7 noiembrie, miniștrii lor, atunci când s-au 
prezentat să preia ministerele, au avut dificultăţi inclusiv în a fi lăsaţi să intre în clădire: 
celebru în acest sens este cazul (relatat de O. Figes) al primei femei ministru din istoria 
Rusiei, doamna Alexandra Kollontai, viitoarea, celebră, ambasadoare a Sovietelor la 
Stockholm din vremea negocierilor cu Antonescu, din 1944, prin intermediul ministrului 
României în Suedia, Fred Nanu, și al lui Neagu Djuvara... 

„Slabi” cum erau, în primele săptămâni de la acapararea puterii bolșevicii n-au putut deci 
să-și realizeze principalul scop pentru care organizaseră lovitura de stat de la 25 octombrie / 
7 noiembrie, acela de a zădărnici alegerile democratice pe care guvernul cu conducere 
socialistă al lui Alexandr Feodorovici Kerenski le programase pentru ziua de 25 noiembrie, 
când nu mai puţin de 44 de milioane de ruși, în condiţii de iarnă rusească și de război (cifra este 
fantastică), s-au prezentat la urne și au votat în mod democratic. Nu l-au votat însă pe Lenin, 
deși sunt convins că majoritatea celor din tranșee au facut-o, deoarece Troţki (1879-1940) le 
promitea întoarcerea acasă în cazul în care l-ar fi votat pe Lenin și îi ameninţa cu continuarea 
răzobiului dacă l-ar fi votat pe Kerenski. Asta o spunea Troţki în tranșee, favorizat tocmai de 
decretul lui Kerenski, în baza căruia soldatul, în calitate de cetăţean, avea dreptul să 
primească informaţii politice, să citească ziare, inclusiv de partid etc. Soldaţii și-au făcut 
datoria cât au putut până când a intervenit, odată cu începutul toamnei, defetismul acela 
datorat propagandei libere în tranșee. Așadar, bolșevicii n-au reușit să zădarnicească nici 
alegerea Dumei, în noiembrie, dar nici reunirea acesteia, deși, pentru a se întări, creaseră, în 
decembrie 1917, CEKA, prima formă a poliţiei politice bolșevice (strămoașa NKVD și KGB). 

Duma s-a reunit într-o atmosferă de tensiune ieșită din comun. Palatul Taurida, din 1906 
sediul parlamentarismului rus, era sub asediu. Paradoxal doar în aparenţă, ambele tabere 

                                    
51 Vezi Adrian Niculescu, Agenţia D.C. News, „5 ianuarie 1918: Divorţul de democraţie – păcatul 

originar al bolșevismului”. 
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principale, atât socialiștii cu un discurs adresat ţăranilor (membrii Partidului Socialist 
Revoluţionar, adică S.R., sau, pentru a ne încurca, „eseri”), cât și bolșevicii foloseau steaguri 
roșii. Vreo 50.000 de oameni s-au adunat în jurul Palatului. Ziarul Iskra (Scânteia), organul 
comunist, titra, la 4 ianuarie, potrivit istoricului Stephane Courtois: „Reacţiunea vrea să 
asasineze Revoluţia!”. Tot potrivit istoricului francez, a existat cel puţin o victimă: o studentă 
socialistă revoluţionară pe nume Gorbacevskaia. O clară ironie a istoriei... Tot foarte 
semnificativ, dar în octombrie, în Corriere della Sera liderul istoric al Partidului Socialist 
Italian a reacţionat la scurt timp după acapararea puterii de către bolșevici. Articolul este 
impresionant, scris „la cald”, și îl recomand tuturor. Filippo Turati (1857-1932), părintele 
nobil al socialismului democratic italian, este lapidar: „Bolșevicii omoară revoluţia”. Este 
titlul său, e reacţia sa din Corriere della Sera, la câteva zile după 7 noiembrie. Fulminanta sa 
intervenţie a fost reprodusă în noiembrie 1987, când se aniversau 70 de ani de la Revoluţia 
din Octombrie. 

Fiindcă nu putuseră să împiedice desfășurarea alegerilor, bolșevicii s-au gândit să 
participe și ei la jocul democratic, dar să încerce să-l suprime. La 5 / 18 ianuarie 1918, Duma 
s-a deschis, dar, câteva ore mai târziu, în zorii zilei de 6 / 19 ianuarie, la cinci dimineţa 
(ședinţa fusese continuă din cauza gravităţii situaţiei), a fost dispersată, manu militari, de 
către forţele bolșevice, cu ajutorul unor franctirori lituanieni52, dar mai ales cu sprijinul 
indirect, dar ferm al inamicului german (aliatul lui Lenin, care-l și readusese, clandestin, în 
Rusia), interesat în primul rând ca negocierile de la Brest-Litovsk  să nu eșueze: se știa că 
majoritatea Dumei se orienta în acest sens, în vreme ce Lenin acceptase, de facto, o rușinoasă 
capitulare nercondiţionată, cu amputarea a circa trei sferturi din Rusia Europeană. În Duma 
constituantă, care trebuia să dea o constituţie Rusiei, rezultatele fuseseră peremptorii: din 
707 de deputaţi, oamenii lui Kerenski, din Partidul Socialist Revoluţionar (social-democraţii) 
aveau 403 (380, plus un număr de aliaţi), adică o majoritate seacă, zdrobitoare, mai mult 
decât confortabilă; liberalii, ziși „cadeţi”53, ai lui Lvov aveau 17 deputaţi; bolșevicii aveau 
doar 168 și erau, clar, o minoritate; minorităţile naţionale aveau 77; conservatorii ţariști 
(Uniunea de la 17 Octombrie) aveau 4 (după alţii, 2)54. Evident că Lenin știa acest lucru; de 
aceea și preluase, fraudulos, tălhărește, puterea, fiindcă a vrut să zădărnicească democraţia 
rusă tocmai în numele „găsirii” unui sistem mai bun și al „depășirii” democraţiei, pe care el o 
numea „formală”55, prin intermediul sovietelor56. Așadar, nu Lenin a răsturnat ţarismul, cum 

                                    
52  Lenin promisese Ţărilor Baltice independenţa. 
53 Istoriografia sovietică, cea comunistă, în general, s-a prevalat mult de siglele partidelor, 

folosindu-le în mod derutant pentru a induce confuzia în rândul cititorilor; Socialiștii Revoluționari erau 
numiti „eseri”, cuvânt criptic, format din iniţialele S și R, tocmai pentru a masca numele adevărat (care 
îi deranja pe bolșevici) al principalului lor partid adversar; la fel în cazul Constituțional-Democraților, 
abreviat C.D., citit tot într-un cuvânt ambiguu, „cadet”, care dădea naștere la confuzii (cu cadeţii din 
școlile militare, de exemplu). La fel, cunoscuta răsturnare semantică între bolșevici („majoritari” – de 
fapt erau minoritari, cu excepţia Congresului de la Bruxelles, din 1903) și menșevici („minoritari” – de 
fapt, mai întotdeauna majoritari). Sunt capcanele celui mai ocultat episod (alegerile, rezultatele, 
dispersarea Dumei...) din cadrul celui mai falsificat eveniment din istoria omenirii: Revoluția bolșevică... 

54 Pentru rezultatele alegerilor din 25 noiembrie 1917, v. M.K. Dziewanowski, A history of Soviet 
Russia, Prentice Hall inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1979, p. 108. Fiind vorba de cel mai falsificat 
episod din istorie, datele au și oscilaţii, însă tendinţele se păstrează. De exemplu, pentru Dziewanowski, 
numărul de votanţii e de 41, nu 44 de milioane; în alte surse, găsim și... 14 (inversarea, din greșeală, a 
lui 41?)! Mai bine defalcate ne apar datele din O. Arweiler, Les Soviets en Russie, 1905 – 1921, Gallimard, 
Paris, 1972, p. 220. 

55 Cea a aritmeticii simple, a numerelor pe care Lenin era conștient că nu le avea de partea sa. 
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știu majoritatea studenţilor din primii ani de facultate: Lenin a aflat din presă în martie, la 
Zürich, că în februarie căzuse ţarismul; abia apoi s-a întors în Rusia cu vagonul blindat, cu 
ajutorul „biroului de turism” al Armatei Imperiale Germane, care avea tot interesul să-și 
„arunce” protejatul57 pe piaţa noii politici ruse, ca element dizolvant și ca singurul politician 
rus suficient de iresponsabil care să propună, eufemistic vorbind, „scoaterea Rusiei din 
război”, echivalentul perfect, de fapt, al celei mai rușinoase forme de capitulare, capitularea 
necondiţionată. Acesta a fost jocul Germaniei la așa-zisele „negocieri” de la Brest-Litovsk, de 
aceea ţinea cu dinţii de aceste negocieri și de Lenin. La „pacea” de la Brest-Litovsk,  în martie 
1918, Germania, teoretic, câștigase războiul! Plus că obţinuse circa trei sferturi din teritoriul 
Rusiei Europene (o adevărată crimă odioasă împotriva Rusiei însăși!), care-i asigura toate 
grânele Ucrainei, „hambarul lumii”, tot petrolul Azerbaidjanului (de aici și incredibila 
graniţă, de facto, a Germaniei cu... Iranul!) etc. etc. Nu, Lenin nu a răsturnat ţarismul, ci a 
răsturnat un guvern democratic cu conducere socialistă. Frumoasa revoluţie bolșevică!...  

La Palatul Taurida a avut loc reuniunea dramatică, sub foc continuu, în ședinţă 
permanentă pentru a se legifera cât mai mult: cântecul de lebădă al democraţiei ruse. 
Parlamentul democratic ales a invalidat toate decretele guvernului bolșevic deoarece, acum, 
existând o putere legitimă, deveniseră ilegale (Cine n-a auzit de lozinca bolșevică: „Toată 
puterea în mâna Sovietelor”? E însă doar o replică la strigătul, logic, al democraţilor ruși: 
„Toată puterea în mâinile Constituantei!”. Cu alte cuvinte, se voia înlăturarea guvernelor 
„provizorii”, cum era socotit și cel al lui Lenin. Acum exista legalitate, Parlament legitim, 
putere legitimă...). Exact ca la 1848 în Franţa: în luna mai își alesese o adunare, iar în acest 
cadru de legalitate trebuiau trecute prin parlament toate măsurile (inclusiv tricolorul, 
readoptat însă, încă din 1830, de către regele Louis Philippe!), proclamarea republicii etc. La 
fel și în Rusia, cu exact 80 de ani mai târziu, Republica fusese oficial proclamată de Kerenski 
în septembrie 1917. Dar ea trebuia reproclamată de către adunarea democratică a poporului. 
De asemenea, au mai fost adoptate două măsuri simbolice: Victor Cernov, fostul ministru al 
Agriculturii din Cabinetul Kerenski (dovadă a centralităţii agriculturii în economia rusă), a 
fost ales Președintele Dumei, ceea ce echivala cu Președintele Republicii, șeful statului, câtă 
vreme Lenin, spre nemulţumirea sa, a fost ales doar vice-președinte (la atât îi dădeau dreptul 
cele 168 locuri obţinute...), iar statul rus a primit denumirea de Republica Democratică 
Federativă Rusă58. 

Însă invalidarea tuturor decretelor bolșevice (începând cu celebrele decrete emise, chiar 
din 7 noiembrie, de Lenin abia intrat în Camerele Puterii: decretul asupra păcii, care anunţa 
„ieșirea Rusiei din Război”; decretul asupra pământului – întregul pământ agricol era 
confiscat de stat; decretul asupra naţionalităţilor – care acorda, în principiu, minorităţilor 
din fostul Imperiu dreptul la separare59) și mai ales dezavuarea și ordinul de rechemare a 
echipei conduse de Troţki, care, la propriu, vindea Rusia la Brest-Litovsk, l-au scos pe liderul 
bolșevic din sărite. „Interesele Revoluţiei stau deasupra drepturilor formale ale Adunării 
Constituante”, a glăsuit Lenin60. Cu ajutorul armelor gărzilor sale roșii, baltice și ale 
matrozilor, dar și sub protecţia, de la distanţă, intersată, a Germaniei, a hotărât deci 
evacuarea Dumei. În anii care au urmat, în ciuda diverselor tentative făcute în zonele 

                                    
56 Lenin însuși găsise acest „instrument”, sovietele: consilii, sfaturi, adică structuri cu geometrie 

variabilă, sociologic similare grupurilor de chibiţi, atunci când se produce un eveniment – accident 
rutier, joc de șah în public sau... revoluţie. 

57 În epocă fusese acuzat de faptul că ar fi fost agent german; noi credem că era doar un bun 
tovarăș de drum cu idei similare. 

58 Pentru cele patru mari hotărâri ale Dumei Constituante, v. M.K. Dziewanowski, op. cit., pp. 108-109. 
59 Cazul Basarabiei docet! 
60 M.K. Dziewanowski, op. cit., p. 109. 
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controlate de „albi”, aceasta nu s-a mai putut reuni niciodată. Miza principală a Adunării, am 
văzut, era ca nu cumva să se ajungă la vinderea Rusiei. Dar faptul s-a petrecut pentru o idee, 
ideea lui Lenin de a avea undeva o talpă de pământ – între Moscova și Petrograd îi era 
suficient – pe care să experimenteze comunismul, deoarece îl socotea paradisul pe pământ în 
care ar fi încetat imediat, ca prin minune, orice conflict, orice război, iar lumea s-ar fi înfrăţit 
subit! O mesianică utopie care, chiar mai rău decât toate celelalte, și timp de peste 70 de ani, 
s-a transformat în exact opusul ei: în crimă, în infern!... La scurt timp, Rusia chiar urma să 
devină infernul, și nu paradisul pe pământ, pudic denumit „comunismul de război”. Se 
revenise la troc, dispăruse moneda, reapăruse chiar și canibalismul; orașele, din cauza sistării 
oricărei producţii și aprovizionări, a dezorganizării economiei, a destructurării unei întregi 
societăţi, se vor depopula dramatic: Petrogradul, de la circa 3 milioane de locuitori, va 
ajunge, prin 1920, la doar circa 500.000  de locuitori spectrali. Lumea s-a retras la ţară, ca în 
Evul Mediu, în căutare de hrană. Începea, de fapt, comunismul, noul Ev Mediu: conducător 
unic, ideologie unică, structură strict piramidală, popor de sclavi fără nici un drept, fără 
sindicate, fără partide, fără democraţie, fără parlament...  

Numai o scurtă privire pe hartă se poate transforma într-un sever act de acuzare 
împotriva lui Lenin. Pentru ceea ce a făcut Rusiei prin „pacea”-capitulare necondiţionată de 
la Brest-Litovsk, ar fi meritat să ajungă faţa plutonului de execuţie, fiindcă a vândut trei 
sferturi din Rusia europeană. Până la urmă – îmi pare rău să o spun –, nu românii, nu 
polonezii, nu cehii sunt principalele victime ale comunismului, ci, a spus-o Soljeniţîn, Rusia 
însăși, caci ceea ce s-a întâmplat la Brest-Litovsk este fără precedent! Norocul lui Lenin, 
paradoxal, a fost că au venit americanii și au spălat rușinea acesti așa-zise „păci”, după 
numai 6 luni. O Germanie care să aibă la Tabriz graniţă cu Persia nu s-a mai văzut niciodată 
în istorie, probabil nici în visul cel mai îndrăzneţ al vreunui Hitler. Acesta a fost sfârșitul 
democraţiei ruse: intervenţia militară bolșevică, a gărzilor lor și a acoliţilor, cu ajutorul 
nemţilor disperaţi că „spionul” lor, de fapt un companion de gândire, un tovarăș de drum, 
pierde confruntarea politică. De aceea a trebuit eliminată această adunare constituantă, care 
nu se va mai reuni niciodată.  

În anii ’70-’80, Dumă era doar un cuvânt exotic. Nu-l mai știa nimeni, parcă definea o 
profesie dispărută, părea o ciudăţenie. Acum, din fericire, după prăbușirea URSS, mai ales 
după 1993, de când, după exact 75 de ani, a reapărut sub guvernarea Elţîn, a redevenit o 
noţiune din limbajul curent. Și liceenii știu ce nume poarta adunarea parlamentară rusă. În 
anii ’80, inclusiv în Occident, ar fi fost de negândit. E totuși un pas important înainte, cel 
puţin la nivel terminologic, chiar dacă, în ultimii ani, Duma, sub Putin, a pierdut mult chiar 
și din puţina dialectică din anii lui Elţîn. 

Închei cu o evocare, sper ilustrativă și cu tâlc: în toamna lui 1988, Gorbaciov a uimit 
lumea cu încă o „găselniţă”, în fapt o altă idee extraordinară. În Le Monde, pe pagina întâi, a 
apărut știrea că Gorbaciov repusese în vigoare un decret din 1918: legea Partidului 
Socialist-Revoluţionar cu privire la proprietatea ţărănească; practic, vorbim de o reformă 
agrară. Pământul era dat ţăranilor cu toate drepturile, inclusiv de a-l transmite urmașilor, 
mai puţin dreptul de a-l vinde. De facto, vorbim de o proprietate privată, dar nu totală, în 
sensul că nu se poate înstrăina. Teoretic, pământul era tot al statului, dar câtă diferenţă faţă 
de decretul bolșevic asupra pământului! Asta pentru a se evita vinderea lui, eventual pentru 
vodcă. Era o lege votată de Dumă în acel teribil 5 ianuarie 1918, o lege dată de un partid 
specializat pe problemele ţăranilor, un fel de partid socialist-ţărănesc care, am văzut, 
promova discursul socialist către ţărani. Legea socialist-revoluţionară era repusă acum în 
vigoare de Gorbaciov, după 70 ani... În treacăt fie spus, iată un alt argument pentru care cred 
ca este cel mai mare om al secolului XX. Cu această lege, Rusia si-a rezolvat o mare parte a 
problemei agrare, a „pariului cu agricultura”, cum spunea domnul Petre Roman. A repus în 
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vigoare decretul Dumei din 5 ianuarie 1918, privitor la agricultură: iată un fel de arc peste 
timp, care se reconecteză la acest ultim moment al Revoluţiei Democratice Ruse. 

Într-un anume sens, putem spune că cele două „Revoluţii din iarnă”, cea din Februarie, 
din Rusia, și cea din Decembrie, din România, se completeză. Revoluţia Română a răzbunat, 
într-un fel, tot prin forţa armelor, asasinarea Revoluţiei Democratice Ruse și a ultimului 
bastion al libertăţii introduse de aceasta,  Duma Constituantă – crimele prin care a început 
comunismul. Putem spune că, șapte decenii mai târziu, în 1989, Revoluţia Română din 
Decembrie a pus, în mod simbolic, capăt acestui ciclu. 
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Suplimentul de suflet, persoana carismatică și declanșarea revoluţiilor 
(The Supplement of Soul, the Charismatic Person  

and the Triggering of Revolutions) 

W I L H E L M  D A N CĂ   

A vorbi astăzi despre evenimente miraculoase într-un cadru academic este un lucru rar. 
Discursurile despre minuni și despre fiinţele supranaturale nu sunt gustate de publicul 
universitar. Cauzele neîncrederii sau reticenţei faţă de asemenea discursuri sunt multiple. 
Deși nu voi vorbi despre aceste cauze în cele ce urmează, trebuie să menţionez totuși una 
dintre cele care mi se par mai relevante, și anume ideologia omului într-o singură 
dimensiune, fără Dumnezeu, de origine iluministă; la noi în ţară ea s-a impus prin violenţă 
în timpul comunismului. Succesul acestui model antropologic ateist a dus la separarea 
Bisericii de Stat, în cel mai fericit caz, sau la controlul Bisericii din partea Statului, ori la 
tolerarea de către Stat a activităţii Bisericii în interiorul lăcașelor de cult. Școala și alte 
instituţii publice au fost laicizate. În viaţa publică a fost eliminată referinţa la Dumnezeu, la 
religie. Argumentul că după 1990 Dumnezeu și-a luat revanșa și a revenit în cetate nu prea 
stă în picioare. Mentalităţile se schimbă greu, au nevoie de timp pentru a asimila paradigme 
noi de gândire și de comportament. Acum ne aflăm într-o fază de tranziţie în care atitudinile 
faţă de discursul religios public sunt amestecate: de la neîncredere, jenă, indiferenţă până la 
acceptare, participare și asumare curajoasă.  

Fatima – eveniment de rugăciune 

Asumându-mi riscul de a mă simţi „pieziș” și de a fi privit cu suspiciune de străjerii 
discursului politically correct, voi căuta să subliniez în continuare legătura dintre Spirit și 
Revoluţie, analizând un subiect cu dimensiuni religios-supranaturale. Este vorba despre de 
apariţiile Maicii Domnului la Fatima. 

În urmă cu o sută de ani, la Cova da Iria, aproape de Fatima (Portugalia), în ziua de 13 
mai 1917, trei copilași au fost martori ai unor fenomene supranaturale. Până astăzi nimeni 
nu a reușit să le explice pe cale raţională, știinţifică. Cei trei copilași erau Lucia (10 ani), 
Iacinta (7 ani) și Francisc (9 ani). Ei au văzut-o cu ochii lor trupești, au auzit-o cu urechile lor 
pe Maica Domnului și au vorbit cu ea. Fecioara de la Fatima le-a încredinţat un mesaj 
conţinând un îndemn la convertire spirituală. Îndemnul era adresat lumii întregi, dar viza în 
mod special Rusia. Cadrul istoric al acestor întâmplări este unul de o simplitate zdrobitoare; 
contextul modest în care au avut loc apariţiile contrasta cu importanţa mesajului. De aceea, 
mulţi nu au crezut în vorbele spuse de păstorași. Însă evenimentele de la Fatima oglindesc 
într-un anumit fel logica întrupării Fiului lui Dumnezeu, care s-a făcut om și a devenit 
asemenea tuturor oamenilor, în afară de păcat. Cine crede în Cristos nu are mari probleme în 
a crede și în Fecioara de la Fatima, pentru că între cele două feluri de revelaţii, revelaţia 
definitivă ce a avut loc în Cristos și revelaţia particulară de la Fatima, nu există nici un fel de 
contradicţie. 

Înainte de a analiza raportul dintre cele două feluri de revelaţie, să ne întoarcem la 
evenimentul istoric al apariţiei. În 13 mai 1917, Lucia, Iacinta și Francisc au ieșit să pască oile 

                                    
 Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Universitatea din București, România. 
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familiilor lor pe coastele muntoase din jurul satului natal. După-masă s-au rugat Rozariul1, 
ca de obicei, apoi au început să se joace. Dintr-odată joaca le-a fost întreruptă de un fulger, 
care a apărut din senin. Nu se vedea nici un nor. Copiii au crezut că se anunţă ploaia și au 
început să-și adune oiţele și să fugă spre casă. Dar până să ajungă aproape de jumătatea 
povârnișului, un alt fulger a brăzdat cerul. Grăbind pasul, alergând, au ajuns în cele din urmă 
jos în vale. Acolo însă, ca și cum cineva le-ar fi blocat trecerea, s-au oprit dintr-odată toţi 
trei; privirile lor au fost atrase de manifestarea unei lumini extraordinare; deasupra unui 
tufiș, în faţa lor, au văzut o Doamnă foarte frumoasă, toată numai lumină2. 

Acesta a fost începutul apariţiilor Maicii Domnului la Fatima. Apariţiile vor continua în 
zilele de 13 ale fiecărei luni, începând cu luna mai, excepţie făcând august3, până în 13 
octombrie 1917, când a avut loc miracolul soarelui dansând pe cer, un fenomen cosmic rar la 
care au fost martori peste 70.000 de oameni credincioși și curioși. Unii dintre aceștia au 
crezut ceea ce au văzut și au considerat ca adevărate relatările copiilor despre Doamna 
„făcută din lumină”, alţii însă au rămas sceptici sau indiferenţi. 

Deși a autorizat aceste apariţii, Biserica nu obligă pe nimeni să accepte mesajul lor. 
Totuși, fiind semne supranaturale, viziuni sau revelaţii private4, ele lasă urme în istorie și pot 
schimba drumul omenirii5. De aceea, existenţa lor nu poate fi contestată în mod obiectiv, pe 
de o parte, iar pe de alta, continuă să-i uimească și pe oamenii din zilele noastre. De 
asemenea, fiind evenimente de rugăciune, apariţiile de la Fatima au modificat viaţa 
interioară a zeci de mii de oameni. Din acest punct de vedere, apariţiile se justifică singure în 
faţa celor care le contestă prin efectele pe care le produc în viaţa spirituală a credincioșilor. 

Elementul spiritual stă în centrul mesajului de la Fatima. Asemenea celorlalte revelaţii 
din istoria modernă și contemporană a Bisericii, și acestea au avut loc într-un cadru de 
rugăciune, au avut la bază gesturi concrete de rugăciune, au promovat spiritul de rugăciune 
și i-au invitat pe vizionari, iar prin ei întreaga Biserică, întreaga lume, la mai multă 
rugăciune. Definiţia scurtă a rugăciunii este aceasta: „înălţarea sufletului către Dumnezeu”6. 
Prin rugăciune, în special prin rugăciunea de cerere, omul exprimă conștiinţa relaţiei sale cu 
Dumnezeu7. Lucrul acesta înseamnă că homo orans este purtător de Dumnezeu pe pământ, în 
istorie, hic et nunc. Suplimentul de suflet la care am făcut referinţă în titlu îl are omul 

                                    
1 Această rugăciune a fost compusă de Sfântul Dominic în secolul al XIII-lea cu scopul de a-i ajuta 

pe cei simpli, neștiutori de carte, să cunoască și să mediteze principalele mistere ale mântuirii despre 
care se vorbește în Noul Testament. Rozariul este o rugăciune care invită la contemplarea chipului lui 
Isus Cristos, împreună cu Maria, Mama sa. 

2 Cf. I. Suciu, C.-F. Sabău, Fecioara din Fatima, Editura Surorilor Lauretane, Baia Mare, 2017, pp. 63-64. 
3 Copiii nu au ajuns în ziua de 13 august 1917 la întâlnirea cu Doamna din cer pentru că au fost 

sechestraţi și împiedicaţi de autorităţile civile locale, care reprezentau partide politice contrare Bisericii 
Catolice, în general, și răspândirii mesajelor transmise de copii, în special. Totuși, Fecioara le-a apărut 
copiilor în ziua de 19 august 1917. 

4 Revelaţia privată se deosebește de revelaţia publică. În teologia catolică termenul „revelaţie” se 
folosește pentru a desemna procesul vital, nu doar conţinutul (comunicarea unor mistere sau taine) 
intelectual, prin care Dumnezeu se lasă cunoscut progresiv de oameni. Revelaţia publică este acţiunea 
revelatoare a lui Dumnezeu prin care se oferă cunoașterii întregii lumi. Revelaţia lui Dumnezeu 
adresată tuturor oamenilor s-a încheiat odată cu Isus Cristos. Dar revelaţia definitivă în Cristos nu 
exclude progresia în înţelegerea ei. Dimpotrivă. În acest context se înscriu „revelaţiile private”, cum 
sunt cele de la Fatima, de la Lourdes, dar și din alte locuri; ele nu completează revelaţia definitivă, ci îi 
ajută pe oameni într-o anumită perioadă a istoriei să înţeleagă și să trăiască mai bine revelaţia publică. 
Cf. Catehismul Bisericii Catolice, Editura ARCB, București, 1993, art. nr. 66-67. 

5 T. Bertone, „Prezentare”, în Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, Mesajul de la Fatima, trad. de 
O. Bișog, Editura „Presa Bună”, Iași, 2000, p. 3. 

6 Catehismul Bisericii Catolice, ed. cit., art. nr. 2559. 
7 Ibidem, art. nr. 2629. 
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rugător, persoana carismatică, în sensul că, participând efectiv la har – prin har înţelegând 
prezenţa lui Dumnezeu –, îl aduce pe Dumnezeu pe pământ. Prin rugăciune omul devine 
liber, depășește limitările istorice, politice etc. De aceea, în acest articol susţin ideea că 
adevăraţii artizani ai revoluţiilor libertăţii sunt oamenii liberi, iar printre aceștia oamenii 
care se roagă sunt cei mai liberi. 

Convertirea Rusiei în mesajul de la Fatima 

În cadrul apariţiei din 13 iulie 1917, Doamna „făcută din lumină” le-a încredinţat 
păstorașilor un mesaj structurat în trei părţi. În partea a doua8 se vorbește despre Primul 
Război Mondial, care era pe punctul de a se sfârși, și despre posibilitatea izbucnirii unui alt 
Război Mondial, mai devastator, în timpul pontificatului Papei Pius al XI-lea. Pentru a 
împiedica declanșarea acestui nou conflict mondial, Doamna din cer a spus că „voi veni să 
cer consfinţirea Rusiei la inima mea neprihănită (…). Dacă vor accepta cererile mele, Rusia se 
va converti și vor avea pace; dacă nu, va răspândi erorile sale în lume, promovând războaie 
și persecuţii împotriva Bisericii. (…) Sfântul Părinte va avea mult de suferit, multe naţiuni 
vor fi distruse. În cele din urmă, inima mea neprihănită va triumfa, Sfântul Părinte îmi va 
consfinţi Rusia, care se va converti, și va fi acordată lumii o perioadă de pace”9. 

Cererea de a consacra Rusia Inimii Neprihănite a ajuns la Sfântul Părinte Pius al XI-lea, 
prin intermediul episcopului de Leiria, în 1929. Din motive diplomatice, cererea nu a fost 
ascultată. Lucia, care trăia într-o mănăstire la Tuy, în Spania, a insistat în scrisorile către 
părintele ei spiritual J.B. Gonçalves ca Papa și toţi episcopii din lume să consacre Rusia 
Inimii Preasfinte a lui Isus și Inimii Neprihănite a Mariei și să facă rugăciuni de ispășire 
pentru a se pune capăt persecuţiilor din Rusia. Episcopii din Portugalia au răspuns la această 
cerere, iar pe 13 mai 1931 au consacrat naţiunea portugheză Inimii Neprihănite. În alte 
scrisori, din 1935 și 1936, sora Lucia a insistat și a cerut din nou consacrarea Rusiei. În 1937, 
episcopul de Leiria îi scrie Papei Pius al XI-lea: „Sora Lucia îmi cere să comunic Sanctităţii 
Voastre că, pe baza unei revelaţii cerești, bunul Dumnezeu promite să pună capăt 
persecuţiilor din Rusia, dacă Sanctitatea Voastră va binevoi să facă și să poruncească tuturor 
Episcopilor din lume să repete la rândul lor un act public și solemn de reparare și de 
consacrare a Rusiei către Inimile Prea Sfinte a lui Isus și a Mariei”10. După cum se știe, Papa 
Pius al XI-lea nu a consacrat Rusia, chiar dacă a avut gesturi de bunăvoinţă faţă de Fatima11.  

Între timp, Rusia răspândea erorile sale în lume, erori cu privire la credinţa în Dumnezeu, 
la demnitatea transcendentă a omului, la viaţa politică în societate. Printre ţările care au 
căzut sub influenţa Rusiei bolșevice a fost și ţara noastră. Mulţi oameni nevinovaţi din 
România au suferit din cauza regimului totalitar comunist pentru simplul motiv că nu au 
renunţat la credinţa creștină, la legătura cu Biserica Romei sau pentru că susţineau 
democraţia bazată pe competiţia mai multor partide politice în promovarea binelui comun. 

Începutul istoric al erorilor îl reprezintă lovitura de stat, condusă de Vladimir Ilici Lenin, 
în noaptea dintre 24 și 25 octombrie (6-7 noiembrie) 1917, la două săptămâni după ultima 
apariţie a Maicii Domnului la Fatima, când bolșevicii preiau puterea politică în Rusia. A 
urmat un lung război civil până în 1920, când forţele anti-bolșevice sunt anihilate, iar 
speranţa Revoluţiei din Februarie 1917 într-o republică democrată s-a transformat într-o 

                                    
8 Prima parte conţine viziunea iadului, iar a treia parte se referă la uciderea Sfântului Părinte. 

Această ultimă parte a fost dată publicităţii abia în anul 2000. 
9 Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, Mesajul de la Fatima, ed. cit., p. 21. 
10 Apud I. Suciu, C.-F. Sabău, op. cit., pp. 407-408. 
11 Comentând această scrisoare, Pontiful ar fi spus într-un cerc restrâns: „Dacă mi se spune că sunt 

locţiitorul lui Cristos pe pământ, în cazul în care Dumnezeu vrea ceva de la mine, poate să mi-o spună 
direct!”. Apud I. Suciu, C.-F. Sabău, op. cit., p. 408.  
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dictatură monopartită. În acești ani se pun bazele Uniunii Sovietice, care va fi proclamată ca 
stat în 1922 și va dura până la dizolvare, în 1991. Valorile socialiste și liberale ale Revoluţiei 
Ruse din Februarie 1917 au fost înlocuite cu valorile comuniste impuse prin violenţă timp de 
aproape 75 de ani. 

Într-un raport cu ocazia sărbătoririi a șaptezeci de ani de la Revoluţia din Octombrie, 
Mihail Gorbaciov spunea că în primii ani ai Revoluţiei „metodele folosite în lupta dură 
împotriva contrarevoluţiei se înrădăcinaseră în viaţa de zi cu zi. Prioritatea violenţei, a 
situațiilor excepționale, asumate de birocrația proletară, devenise un fapt obișnuit”12. După 
Lenin, concepţia economică impusă de Stalin a dus la eradicarea pieţei libere, a spiritului 
întreprinzător privat, a pluralismului politic și de idei. Gorbaciov constata cu tristeţe că în 
Rusia sovietică s-a impus „un socialism de stat esenţialmente de cazarmă”13. Toate măsurile 
economice luate de conducerea stalinistă au fost foarte dure în privinţa ţărănimii: 
„rechiziţionarea cu de-a sila a producţiei agricole și colectivizarea forţată. A fost creat un 
mecanism iobagial, care a dăinuit apoi zeci de ani. Economia de comandă, strivirea oricărei 
gândiri heterodoxe, represiunile, justificate la început de mediul capitalist, au devenit parte 
componentă a sistemului. În ţară s-a instaurat un regim totalitar bazat pe proprietatea de 
stat, pe monopolul unei singure ideologii, pe puterea unui singur partid”14. 

Din punct de vedere religios, poporul rus a fost supus un experiment dureros și rușinos. 
Bolșevicii au încercat să construiască o societate fără Dumnezeu. Comentând schimbările 
care au avut loc în Rusia începând cu octombrie 1917, Patriarhul Chiril a spus: „Revoluţia a 
fost o mare crimă, iar cei care au înșelat poporul, l-au manipulat, au provocat conflicte au 
urmărit cu totul alte scopuri decât cele declarate. A existat o agendă pe care oamenii nici nu 
și-au imaginat-o”15. Printre alte lucruri, agenda secretă a puterii bolșevice prevedea 
eliminarea credinţei în Dumnezeu din sufletele oamenilor și distrugerea Bisericii. 

Erorile Rusiei bolșevice 

Pentru a atinge obiectivele revoluţiei, bolșevicii s-au concentrat mai întâi pe slăbirea 
celulei de bază a societăţii și a Bisericii, și anume familia. Această lucrare diabolică a început 
în prima fază a Revoluţiei bolșevice, în 1918, și a continuat în mod oficial, trecându-se 
dintr-o extremă în alta, până la căderea URSS în 1991. Este vorba despre așa-numita 
„revoluţie sexuală” iniţiată de comisarul sovietic responsabil cu sănătatea publică a 
sovietelor, Alexandra Mihailovna Kollontai, cunoscută drept avocata amorului liber. În 
lucrările dedicate emancipării femeii de sub opresiunea bărbatului16, Kollontai susţinea că 
familia este o rămășiţă a obiceiurilor sociale tradiţionale și burgheze; prin urmare, femeia 
trebuia eliberată de orice legătură cu familia (de soţ, de copii), trebuiau liberalizate relaţiile 
dintre sexe și eliminată ideea de familie, întrucât nu mai era conformă cu stadiul de evoluţie 
al societăţii comuniste. Totuși, relaţiile sexuale între bărbaţi și femei nu erau complet libere; 
câteva reguli erau necesare17. Spirala răului deschisă atunci a provocat până astăzi zeci de 

                                    
12 M. Gorbaciov, Amintiri. Viața mea înainte și după Perestroika, trad. de Justina Bandol, Editura 

Litera, București, 2015, p. 438. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem, p. 439. 
15 Apud I. Ţene, „Rusia, prima victimă a revoluţiei bolșevice din 1917. Anticomunismul care 

unește!”, în NapocaNews, 22.02.2017. 
16 Cf. A.M. Kollontai, Free Love, London 1932; Communism and the Family, Sydney 1970; Sexual 

Relations and the Class Struggle: Love and the New Morality, Bristol, 1972. 
17 Bărbaţii din Uniunea Tineretului Comunist (Komsomol) puteau să aibă oricând relaţii sexuale cu 

oricare dintre femeile membre ale aceleiași organizaţii de tineret, dar femeia nu putea avea asemenea 
relaţii mai mult de trei ori pe săptămână. Copiii rezultaţi din aceste relaţii deveneau copii ai 
muncitorilor comuniști din Rusia; femeia comunistă emancipată își continua munca în folosul 
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milioane de victime fizice și o imensă suferinţă morală, dacă ne gândim la avorturile, copiii 
orfani, divorţurile și familiile distruse. Văzând toate acestea, la Fatima, Doamna „îmbrăcată 
în lumină” trimitea un mesaj printr-o fetiţă, Lucia, și îndemna lumea să oprească răspândirea 
răului distrugerii vieţii ca atare, un rău care a fost planificat tot de o femeie – A.M. Kollontai 
–, dar în numele libertăţii fără Dumnezeu, fără responsabilitate. 

În același timp, îndată după lovitura de stat din octombrie 1917, puterea bolșevică a 
început prigoana sistematică și de masă împotriva credincioșilor. Într-o scrisoare din 19 
martie 1922, adresată membrilor Biroului Politic, Lenin scria: „Confiscarea valorilor, 
îndeosebi de la lavrele cele mai bogate, de la mănăstiri și biserici, trebuie făcută cu 
determinare nemiloasă, fără a ne opri de la ceva, și în cel mai scurt timp. Dacă vom reuși să 
împușcăm cât mai mulţi reprezentanţi ai burgheziei reacţionare și ai clerului reacţionar, va fi 
cu atât mai bine. Chiar acum trebuie pus la punct acest public pentru ca în următoarele 
decenii nici măcar să nu îndrăznească a se gândi să opună în vreun fel rezistenţă”18. 

Cifrele care descriu prăpădul uciderii clericilor sau credincioșilor laici și al distrugerilor 
de biserici, de clopote, de icoane, de podoabe și veșminte sacre sunt cutremurătoare. Între 
1918 și 1939 au fost închise, transformate în magazine, săli de cinema sau depozite zeci de 
mii de biserici și de mănăstiri. Astfel, din cele 60.000 de biserici câte erau în 1917, în 1939 mai 
erau deschise doar 100 de biserici. În interior au fost provocate mai multe schisme, dintre 
care cea mai celebră era Biserica vie a inovatorilor, care a funcţionat până în 1943. În școli, în 
locul religiei a fost introdus cursul de ateism. În 1929 a fost înfiinţat ziarul Ateul, organul 
oficial al Uniunii Centrale a Ateilor din URSS. Persecuţiile în rândul clericilor ajungeau la 
zeci de mii de victime, iar printre credincioșii laici la sute de mii. În 1937 au fost arestaţi 
33.382 de slujitori ai cultului, iar în 1938 au fost închiși 13.438. Din numărul total de 
condamnări, în 1937 44% au fost condamnări la moarte, iar în 1938 cifra a ajuns la 59%. În 
1939, în toată Rusia mai erau doar patru episcopi care conduceau eparhii, dar și aceștia erau 
urmăriţi și hărţuiţi. Cu o mică întrerupere de circa 7 ani, între 1943 și 1950, această 
atmosferă de persecuţie la adresa Bisericii și a credincioșilor din Rusia a continuat, având 
accente uneori mult mai dure decât în trecut19. Dezgheţul a început pe la sfârșitul anilor 
1980, mai exact odată cu venirea lui Mihail Gorbaciov în fruntea URSS. 

Reprimarea rezistenţei slujitorilor sacri și a credincioșilor laici s-a făcut cu multă 
violenţă, promovând spiritul terorii care a stat la baza loviturii de stat din octombrie 1917. 
Chiar dacă operaţiunile teroriste au rădăcini adânci în istorie, iar cuvintele „terorist” și 
„terorism” au fost folosite pentru prima dată în timpul Revoluţiei Franceze (1789-1799), cu 
referire la regimul de teroare iniţiat de guvernul revoluţionar bolșevic, gruparea teroristă 
Narodnaya Volya din Rusia a fost precursorul organizaţiilor revoluţionare socialiste și 
anarhiste, incluzând Partidul Socialist Revoluţionar Rus. Printre altele, Narodnaya Volya a 

                                    
societăţii, iar ţara, ca mamă, trebuia să se îngrijească de ei în grădiniţe și cămine de copii. Uniunea 
Tineretului Comunist a fost înfiinţată la 29 octombrie 1918. Cei mai tineri membri aveau 14 ani, iar 
limita superioară de vârstă era de 28 de ani, cu excepţia funcţionarilor organizaţiei care puteau fi mai 
în vârstă. Începând din 1956 (Congresul XX al PCUS), Komsomolul a început să se fragmenteze până 
când, prin reformele sale de glasnost (transparenţă) și perestroika (reconstrucţie), Mihail Gorbaciov a 
constatat în 1986 că organizaţia nu mai corespunde obiectivelor fixate iniţial. 

18 Citat din Arhivele Kremlinului. Biroul Politic și Biserica: 1922-1925, 2 vol., ediţie îngrijită de N.N. 
Pokrovski și S.G. Petrov, vol. 1, Novosibirsk-Moscova, 1997, pp. 141-143, în Patriarhul Chiril, „Despre 
mărturisirea credinţei ortodoxe în sistemul ateu și despre semnificaţiile libertăţii noastre astăzi”, 
Basilica, 28.10.2017 (http://basilica.ro/pf-kirill-despre-marturisirea-credintei-ortodoxe-in-sistemul-ateu-
si-despre-semnificatiile-libertatii-noastre-astazi/). 

19 Patriarhul Chiril, „Despre mărturisirea credinţei ortodoxe în sistemul ateu și despre 
semnificaţiile libertăţii noastre astăzi”,  loc. cit. 
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organizat clandestin asasinarea ţarului Alexandru al II-lea (martie 1881)20. În numele 
idealului nobil de a se întoarce spre popor, de a sluji poporul, în special pe cei mai 
dezavantajaţi de soartă, Partidul Socialist Revoluţionar din Rusia a adoptat tehnici și metode 
teroriste pentru a-și impune programul politic și economic. În timpul lui Lenin, al cărui frate 
mai mare – Alexandr Ulyanov – făcuse parte din gruparea teroristă Narodnaya Volya, dar 
mai ales după preluarea puterii de către Stalin, tacticile teroriste au evoluat cuprinzând o 
paletă foarte largă de activităţi criminale: de la asasinarea și intimidarea agenţilor 
contra-revoluţionari până la uciderea unor lideri politici importanţi din Rusia sau din 
Occident. 

În orizontul soluţiilor teroriste prin care se dorea eliminarea reacţionarilor în Rusia se 
înscrie și atentatul la adresa Papei Ioan Paul al II-lea din 13 mai 1981 și la care face referire și 
mesajul de la Fatima. Într-adevăr, în partea a doua se spune că, dacă Rusia nu se va converti, 
„Sfântul Părinte va avea mult de suferit”21, iar în partea a treia se precizează: „Și am văzut 
într-o lumină imensă (…) un episcop îmbrăcat în alb. (…) el a fost ucis de un grup de soldaţi 
care au tras asupra lui cu focuri de armă și cu săgeţi”22. Suferinţa provocată Papei Ioan Paul 
al II-lea de glonţul care l-a străpuns și de cel care i-a lovit degetul, precum și încercarea ca 
atare de a-l ucide apropie foarte mult persoana sa de „Sfântul Părinte” și de „episcopul în 
alb” despre care se vorbește în mesaj. Papa însuși și-a asumat această identitate profetică, 
declarând după atentat că a fost „o mână maternă cea care a dirijat traiectoria glonţului”, 
îngăduind „papei aflat în agonie” să se oprească „la un pas de moarte”23. 

Studii recente în arhivele Stasi au scos la iveală faptul că Mehmet Ali Agça, care făcea 
parte din gruparea teroristă turcă „Lupii gri”, fusese angajat pentru această operaţiune 
criminală de serviciile secrete bulgare, servicii afiliate la Biroul Stasi din Germania 
Democrată și care aveau legături strânse cu KGB-ul din Uniunea Sovietică. „Acţiunea Papst” 
iniţiată de Stasi Büro în 1982 pentru a elimina orice dovadă care să ateste legătura dintre 
Mehmet Ali Agça și Bulgaria confirmă prin ridicolul unor acţiuni de dezinformare tocmai 
ceea ce voiau să nege24. 

Erorile politicilor bolșevice se pot rezuma într-una singură: construirea unei societăţi fără 
Dumnezeu25. Există riscul real de a le repeta, dacă nu se ia în serios substanţa mesajului de la 
Fatima: convertirea inimilor la valorile umanismului creștin. Cuvântul „inimă” apare de trei 
ori în mesaj. Acest cuvânt desemnează omul întreg, omul trăind nu doar concentrat pe viaţa 
imanentă, ci deschis spre transcendenţă, spre Dumnezeu, etsi Deus daretur (ca și cum 
Dumnezeu ar exista). Astfel, puterea prin care omul poate să pună capăt spiralei răului nu 
vine de jos, ci de sus, nu vine de la el, ci de la Altcineva. Omul în relaţie cu alţii și cu 
Dumnezeu, omul carismatic poate să răspundă răului cu bine. Dar, din păcate, omul 
contemporan a căzut sub povara descoperirilor făcute cu ajutorul propriului intelect și de 

                                    
20 Cf. D. Zuzeac, „Istoria terorismului în lume. Cine sunt consideraţi primii teroriști din istorie și 

cum a evoluat terorismul de-a lungul timpului”, în Adevărul de Suceava, 8.08.2016. 
21 Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, Mesajul de la Fatima, ed. cit., p. 21. 
22 Ibidem, pp. 26-27. 
23 Cf. Ioan Paul al II-lea, „Meditaţie împreună cu episcopii italieni la Policlinica Gemelli”, în 

Insegnamenti, Editrice Vaticana, Città del Vaticano, vol. XVII/1, 1994, p. 1061. 
24 G. Weigel, La fine e l’inizio. Giovanni Paolo II: la vittoria della libertà, gli ultimi anni, l’eredità, 

Editrice Cantagalli, Siena, 2012, nota 93, pp. 152-153. Dintre minciunile rafinate confecţionate de 
serviciile secrete din Germania Democrată, una a fost publicată în presa europeană din acei ani. Astfel, 
liderul Partidului Democrat Creștin din Bavaria, Franz-Joseph Strauss, ar fi fost implicat în complotul 
de asasinare a Papei Ioan Paul al II-lea pentru că avea legături strânse cu partidele politice de dreapta 
din Turcia. 

25 Cf. Patriarhul Chiril, „Despre mărturisirea credinţei ortodoxe în sistemul ateu și despre 
semnificaţiile libertăţii noastre astăzi”, loc. cit. 
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aceea s-a luat pe sine drept normă de gândire și de comportament. Rămas singur în faţa 
binelui și răului, omul contemporan trăiește într-o singură dimensiune, fără relaţii cu alţii, 
fără transcendenţă, etsi Deus non daretur (ca și cum Dumnezeu nu ar exista). Acum omul 
hotărăște singur ceea ce este bine și ceea ce este rău. Acest model antropologic – omul fără 
Dumnezeu, fără transcendenţă – a culminat în comunism și nazism, când unii oameni au 
hotărât în numele „binelui” întrevăzut doar de dorinţa lor de putere că alţi oameni ar trebui 
să moară sau să dispară. Subiectivismul exacerbat din comunism și nazism are rădăcini 
adânci în mentalitatea iluministă26; supravieţuiește astăzi în formele hibride ale 
corectitudinii politice sau ale umanismului secularizat. Pentru eliberarea omului 
contemporan de presiunea dramei singurătăţii este nevoie de convertirea inimii, de înnoirea 
spirituală a mentalităţii, înnoire care să pornească din inimă și să ajungă la inima celorlalţi. 
Aceasta este condiţia de posibilitate pentru a putea trăi în pace unii cu alţii: reconciliaţi cu 
noi înșine și cu Dumnezeu. 

Rozariul – instrument de rezistenţă spirituală 

Mesajul de la Fatima a fost transmis Bisericii și lumii întregi când Primul Război Mondial 
era pe sfârșite. Neîndoielnic, pentru participanţii care suferiseră în acest conflict, pacea 
devenise o valoare pe care și-o doreau cu multă ardoare. Credinţa că Rozariul este 
instrumentul spiritual prin care se poate învinge răul (fizic, moral, social, spiritual etc.) și trăi 
în pace era adânc înrădăcinată în mentalitatea Bisericii Catolice27. De aceea, nu trebuie să ne 
surprindă faptul că, în vremuri tulburi din punct de vedere social și politic, la Lourdes28 și la 
Fatima, Fecioara Maria a apărut cu Rozariul în mâini și le-a cerut credincioșilor să recurgă la 
această rugăciune ca mijloc de rezistenţă în faţa relelor. Pe urmele Papei Leon al XIII-lea29, 
toţi papii din istoria modernă și contemporană a Bisericii au recomandat rugăciunea 
Rozariului30. Dar cel mai fidel acestei rugăciuni a fost Papa Ioan Paul al II-lea care, după două 
săptămâni de la alegerea sa ca succesor al Sfântului Petru, a spus: „Rozariul este rugăciunea 
mea preferată. O rugăciune minunată! Minunată în simplitatea și în profunzimea ei. (…) De 
fapt, pe fundalul cuvintelor Bucură-te, Marie, prin faţa ochilor sufletului trec principalele 

                                    
26 Cf. Ioan Paul al II-lea, Memorie și identitate, trad. de  Roxana Utale, Editura RAO, București, 2005, 

pp. 18-19. 
27 În sec. al XIII-lea, Sfântul Dominic a avut câștig de cauză prin rugăciunea Rozariului împotriva 

ereziei catare. În timp ce se pregătea și se desfășura bătălia navală de la Lepanto din 1571, Papa Pius al 
V-lea a cerut tuturor creștinilor să se roage Rozariul. În ziua și la ora când asociaţiile Sf. Rozariu făceau 
procesiuni și rugăciuni publice, creștinii au biruit armatele turcești. Atunci a fost introdusă sărbătoarea 
„Sf. Rozariu” în calendarul catolic – 7 octombrie – și s-a adăugat în Litania lauretană invocaţia: 
Ajutorul creștinilor – Auxilium christianorum. În timpul asediului Vienei de către turci în 1683, tot 
orașul se ruga Sf. Rozariu. Ajutorul armatei regelui Poloniei, Ioan Sobieski, a fost salvator. După ce 
turcii au fost înfrânţi, Ioan Sobieski, un devot la rugăciunii Rozariului, a scris la Roma: „Am venit, am 
văzut, Fecioara Sfântului Rozariu a biruit”. Cf. I. Suciu, C.-F. Sabău, op. cit., pp. 297-299. 

28 Maica Domnului i-a apărut de 18 ori unei fetiţe, numită Bernadeta, la Lourdes în 1858. Apariţiile 
au fost confirmate de Biserică. 

29 Papa Leon al XIII-lea a scris 10 scrisori enciclice, prima fiind Supremi apostolatus officio, din 
1 septembrie 1883, pentru a-i îndemna pe fiii Bisericii să recurgă la puterea Rozariului în lupta cu 
nedreptăţile din viaţa socială și cu samavolniciile din viaţa politică. Leon al XIII-lea era convins că 
Rozariul este „un instrument spiritual eficient în faţa răutăţilor societăţii”. Cf. Ioan Paul al II-lea, 
Scrisoare apostolică Rosarium Beatae Virginis Mariae, nr. 2, trad. de C. Grigore, Editura „Presa Bună”, 
Iași, 2002, p. 4. 

30 Papa Pius al XI-lea spunea că nu merge niciodată la culcare până ce nu spune rugăciunea 
Rozariului. Papa Pius al XII-lea recomanda cu insistenţă recitarea Rozariului în familie, în comun. Papa 
Ioan al XXIII-lea a scris o scrisoare apostolică despre Rozariu, Il religioso convegno (29 septembrie 1961), 
iar Papa Paul al VI-lea a vorbit despre Rozariu în exhortaţia apostolică Marialis cultus (2 februarie 1974). 
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episoade ale vieţii lui Isus Cristos. Ele sunt alcătuite în ansamblu din misterele de bucurie, de 
durere și de slavă31 și ne pun în comuniune vie cu Isus prin – am putea spune – inima Maicii 
sale. În același timp, inima noastră poate să cuprindă în aceste decade de Rozariu toate 
faptele care alcătuiesc viaţa individului, a familiei, a naţiunii, a Bisericii și a omenirii; 
întâmplări personale și întâmplări ale aproapelui și, în mod deosebit, ale acelora care ne sunt 
mai apropiaţi, la care ţinem mai mult. Astfel, simpla rugăciune a Rozariului bate ritmul vieţii 
umane”32. 

Fiind o rugăciune tipic meditativă ce corespunde într-un anumit fel „rugăciunii inimii”, 
sau „rugăciunii lui Isus” din Orientul creștin, Papa Ioan Paul al II-lea a recomandat Rozariul, 
asemenea predecesorilor săi, ca rugăciune pentru pace. Prin natura sa, de fapt, Rozariul este 
o rugăciune orientată spre pace, pentru că îl ajută pe cel ce se roagă să asimileze misterul lui 
Cristos, principele păcii și „pacea noastră” (Ef., 2, 14), să descopere secretul păcii și să facă 
din el un proiect de viaţă. Apoi, Rozariul este rugăciune pentru pace datorită roadelor de 
iubire pe care le produce. Dacă se recită bine, meditativ, Rozariul favorizează întâlnirea cu 
Cristos prezent în misterele sale și în fraţii săi, mai ales în cei care suferă. Rozariul nu 
înseamnă fugă de problemele lumii; dimpotrivă, ne învaţă să le privim cu mai multă 
responsabilitate și generozitate33. Așadar, această rugăciune are o puternică influenţă asupra 
vieţii oamenilor, asupra inimilor lor, pe care le armonizează, potrivit conţinutului rugăciunii 
Bucură-te, Marie, cu Inima lui Isus și cu Inima Mariei. Într-o mărturie personală despre 
roadele acestei rugăciuni în viaţa sa, Ioan Paul al II-lea spunea: „După douăzeci și cinci de 
ani, reflectând asupra încercărilor care nu au lipsit nici din exercitarea ministerului meu 
petrin, doresc să subliniez din nou, ca o invitaţie caldă adresată tuturor, de a experimenta 
personal acest lucru: da, într-adevăr, Rozariul bate ritmul vieții omenești, pentru a o armoniza 
cu ritmul vieţii dumnezeiești”34. 

Ţinând cont de legătura strânsă pe care Ioan Paul al II-lea a avut-o cu Maica Domnului 
prin rugăciunea lui preferată, Rozariul, putem să înţelegem mai ușor sensul ascuns al unor 
coincidenţe din viaţa lui și din istoria noastră recentă, coincidenţe semnificative și care dau 
de gândit. 

Astfel, în 2 mai 1981, Lawrence James Downey, fost călugăr cistercian la mănăstirea „Tre 
Fontane” din Roma, suferind de o boală psihică, a reușit să deturneze un avion de pe ruta 
Dublin-Londra, forţându-i pe piloţi să se îndrepte spre Teheran. După ce avionul a aterizat în 
Franţa, sub pretextul alimentării cu carburant, Downey a aruncat printr-un hublou foi 
dactilografiate prin care cerea ca Papa să publice într-un anumit ziar al treilea secret de la 
Fatima. Începând cu directorul aeroportului, nimeni nu a înţeles atunci ce anume dorea, 
pentru că lumea nu înţelegea ce este al treilea secret de la Fatima35. 

Un alt eveniment care a trezit semne de întrebare și multe discuţii a avut loc în 13 mai 
1981, ziua primei apariţii la Fatima, când în Piaţa San Pietro, la Roma, Papa Ioan Paul al II-lea 
a fost victima unui atentat. Mâna ucigașă a lui Mehmet Ali Agça a fost împiedicată să-l ucidă 
pe Ioan Paul al II-lea de o călugăriţă sosită în Piaţa San Pietro pentru audienţa generală de 
miercuri; călugăriţa se numea „Sora Lucia”, la fel ca vizionara Lucia de la Fatima. Când Papa 
Ioan Paul al II-lea l-a întâlnit pe Ali Agça în închisoare, acesta l-a întrebat: „De ce nu aţi 
murit?” Papa nu se aștepta la o asemenea întrebare. A purtat-o în el mulţi ani, dar atunci și-a 

                                    
31 Recent au fost adăugate și „misterele de lumină”. 
32 Ioan Paul al II-lea, Scrisoare apostolică Rosarium Beatae Virginis Mariae, ed. cit., pp. 5-6. 
33 Cf. ibidem, pp. 56-57. 
34 Ibidem, p. 39. 
35 Cf. I. Suciu, C.-F. Sabău, op. cit., p. 457. 
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dat un prim răspuns, cel decisiv: „știa cu siguranţă că fusese salvat de Sfânta Fecioară”36. Dar 
lucrul ieșit din comun este traiectoria sinuoasă a glonţului prin corpul Papei, care a ocolit 
organele sale vitale. 

Când Papa era în convalescenţă în spital, a cerut plicul cu cel de-al treilea secret de la 
Fatima, dar a decis revelarea lui după 19 ani, adică pe 13 mai 2000, când i-a beatificat pe 
Iacinta și Francisc la Fatima. 

După ce și-a revenit fizic, pe 13 mai 1982, Ioan Paul al II-lea a mers la Fatima pentru a-i 
mulţumi Fecioarei Maria că l-a scăpat din mâinile ucigașe ale lui Ali Agça și, în faţa statuii 
Maicii Domnului de la Fatima, a consacrat lumea întreagă Inimii ei Neprihănite. Sora Lucia 
nu a fost mulţumită, pentru că Doamna „îmbrăcată în lumină” i-a cerut ca Papa să consacre 
Rusia Inimii Mariei în unire cu toţi episcopii din lume. 

Pe 25 martie 1984, Papa a consacrat din nou lumea întreagă Inimii Neprihănite a Mariei 
în faţa statuii Maicii Domnului de la Fatima, adusă special în Piaţa Sfântul Petru. Cu această 
ocazie, Papa a oferit glonţul ce i-a trecut prin corp și nu l-a ucis, pentru a fi pus în coroana 
Maicii Domnului de la Fatima care avea „întâmplător” un loc gol în interior exact cât 
dimensiunea acelui glonţ37. Se unesc cu Papa în actul de consacrare a lumii toţi episcopii 
catolici. În acest act de consacrare Papa nu a făcut o referinţă directă la Rusia, ci una 
indirectă, incluzând-o printre naţiunile „care au mai mare nevoie” de grija Fecioarei Maria. 
Sora Lucia a confirmat consacrarea spunând că s-a respectat voinţa Maicii Domnului. Fiind 
realizată dorinţa Fecioarei de la Fatima, au început să apară primele semne ale dezagregării 
lumii comuniste. 

Astfel, la sfârșitul anului 1985, la Geneva, președintele american Ronald Reagan s-a 
întâlnit cu președintele rus Mihail Gorbaciov, pentru a găsi împreună o cale de stopare a 
cursei înarmărilor. Erau prezenţi 3.500 de jurnaliști. Negocierile au durat 15 ore. Cei doi 
lideri au avut întâlniri între patru ochi de cinci sau șase ori. S-a semnat o declaraţie istorică, 
în care se stipula că „războiul nuclear nu trebuie să fie niciodată declanșat, pentru că în el nu 
există învingători”38. Acum s-a născut „spiritul Genevei”, spiritul ce a consfinţit dezarmarea 
nucleară. În paralel, în Rusia sovietică, Mihail Gorbaciov a început politica de glasnost 
(deschidere, transparenţă) și perestroika (restructurare). În vara lui 1986, R. Reagan și 
M. Gorbaciov s-au întâlnit din nou, dar la Reykjavik, unde s-a convenit să fie lichidată o 
întreagă categorie de rachete nucleare. Potrivit lui Gorbaciov, acesta a fost „un eveniment de 
cea mai mare importanţă în istoria recentă a lumii”39. 

Un alt eveniment important: în 1988, guvernul sovietic a permis organizarea la nivel local 
a sărbătoririi unui mileniu de la botezul creștin al poporului rus. Dar sărbătoarea a devenit 
naţională. În anul respectiv, în toată Rusia erau deschise doar șase mii de locuri de cult, trei 
seminarii teologice și două academii40, însă participarea poporului rus la aceste ceremonii a 
fost impresionantă ca număr și calitate. 

Apoi, pe 9 noiembrie 1989, „cade” Zidul Berlinului, iar circa o lună mai târziu, la 1 
decembrie 1989, după 70 de ani de comunism, primul președinte sovietic a vizitat Vaticanul 

                                    
36 S. Dziwisz, O viață cu Karol. Conversație cu Gian Franco Svidercoschi, trad. de Ilieș Câmpeanu, 

Editura RAO, București, 2008, p. 133. 
37 Coroana a fost confecţionată prin topirea obiectelor de metal preţios (inele, cercei, brăţări etc.) 

care au fost donate de femeile din Portugalia ca mulţumire faţă de Maica Domnului pentru că ţara lor 
nu a intrat în cel de-al Doilea Război Mondial și s-a bucurat de pace. 

38 M. Gorbaciov, Amintiri..., ed. cit., p. 411. 
39 Ibidem, p. 418. 
40 Patriarhul Chiril, „Despre mărturisirea credinţei ortodoxe în sistemul ateu și despre semni-

ficaţiile libertăţii noastre astăzi”, loc. cit. Astăzi în teritoriul canonic al Rusiei sunt 36.000 de lăcașuri de 
cult, 1.000 de mănăstiri, 56 de academii și seminarii teologice, două universităţi ortodoxe și alte 
instituţii de învăţământ. 



REVOLUTIONS. THE ARCHEOLOGY OF CHANGE 

46 

și s-a întâlnit cu Ioan Paul al II-lea. Astfel începe căderea vizibilă a comunismului, ca un joc 
de domino. Papa nu se aștepta la așa ceva, deși știa foarte bine că acel sistem era social 
incorect și economic ineficient41. 

În sfârșit, pe 8 decembrie 1991, de sărbătoarea Neprihănitei Zămisliri în calendarul 
catolic, Uniunea Sovietică s-a dizolvat ca stat, prin retragerea din Uniune a Ucrainei și 
Bielorusiei. Gorbaciov a devenit președinte fără ţară. La 25 decembrie 1991, M. Gorbaciov a 
demisionat din funcţia de președinte al URSS-ului și i-a predat puterea lui Boris Elţîn. 
Steagul roșu cu seceră și ciocan a fost coborât de pe Kremlin. Inima Neprihănită a Mariei a 
triumfat! Rusia începea un drum nou în istorie. 

Fecioara de la Fatima a dărâmat comunismul? 

Pe 13 august 1994 a fost adus la Fatima un fragment din Zidul Berlinului, ca mărturie că 
Maica Domnului a contribuit la căderea ideologiei comuniste. Desigur, această contribuţie 
nu a fost directă, ci prin oamenii Bisericii, cunoscuţi sau mai puţin cunoscuţi. Toţi creștinii 
care s-au rugat Rozariul și au făcut ispășire pentru propriile păcate prin spovadă și 
împărtășanie în primele sâmbete ale lunii au participat indirect la căderea comunismului. 
Dar mai ales Papa Ioan Paul al II-lea, care a fost un Papă cu o iubire predilectă faţă de Maica 
Domnului, potrivit motto-ului său pontifical: Totus tuus! – Cu totul al tău, Marie! La o 
întrebare pusă de Gian Franco Svidercovski – „Dar ce s-ar fi întâmplat dacă în acel 13 mai 
cele două gloanţe trase cu Browning-ul de calibru 9 ar fi nimerit ţinta?” – cardinalul 
S. Dziwisz a răspuns: „M-am întrebat și eu. Dacă mâna Maicii Domnului nu ar fi deviat 
glonţul, ce s-ar fi întâmplat? Care ar fi fost viitorul lumii? Între timp, fără ajutorul papei 
polonez, foarte greu ar fi supravieţuit revoluţia Solidarność. Și ar fi fost probabil diferită și 
istoria Europei Centrale și de Est”42. 

Căderea comunismului a fost considerată de Papa Ioan Paul al II-lea drept una dintre cele 
mai mari revoluţii din istorie. A citit-o mereu în dimensiunea credinţei și a văzut în ea 
semnul unei intervenţii divine. A considerat că eliberarea naţiunilor din blocul comunist de 
sub jugul totalitarismului marxist a fost legată de revelaţiile particulare de la Fatima, de 
consfinţirea lumii și, în special, a Rusiei la Inima Neprihănită a Mariei. 

Totuși, prăbușirea comunismului a avut și cauze interne despre care Ioan Paul al II-lea a 
vorbit în scrisoarea enciclică Centesimus annus din 1991. Aici a remarcat că: „Factorul decisiv 
care a declanșat schimbările este desigur violarea drepturilor muncii”. Apoi, „ineficienţa 
sistemului economic, care nu trebuie considerată ca o problemă numai tehnică, ci mai 
degrabă ca o consecinţă a violării drepturilor umane la iniţiativă, la proprietate și la libertate 
în sectorul economiei”. În fine, „dimensiunea culturală și naţională: omul nu poate fi înţeles 
pornind în mod unilateral de la sectorul economiei, nici nu poate fi definit numai în baza 
apartenenţei de clasă. Omul e înţeles în mod mai complet dacă e încadrat în sfera culturii 
prin limbă, prin istoria sa, prin atitudinile pe care le ia în faţa evenimentelor fundamentale 
ale existenţei, cum ar fi nașterea, iubirea, munca, moartea. În centrul oricărei culturi stă 
atitudinea pe care omul o ia în faţa celui mai mare mister: misterul lui Dumnezeu”. Pe scurt, 
regimul marxist „făgăduise să dezrădăcineze din inima omului nevoia de Dumnezeu, dar 
rezultatele au arătat că nu se poate reuși acest lucru fără a zdruncina inima omului”43. 

După vizita sa în Vatican din 1989, M. Gorbaciov a declarat: „Tot ceea ce s-a întâmplat în 
Europa Orientală în ultimii ani nu ar fi fost posibil fără prezenţa acestui papă, fără marele rol 

                                    
41 S. Dziwisz, O viață cu Karol..., ed. cit., p. 173. 
42 Ibidem, p. 136. 
43 Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Centesimus annus, 1 mai 1991, Editura ARCB, București, 

2008, pp. 458-459. 
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politic pe care el a știut să-l joace pe scena mondială”44. Într-o manieră indirectă, 
președintele URSS a recunoscut că falimentul comunismului a fost provocat de golul 
spiritual pe care l-a lăsat ateismul în inimile oamenilor. Acest gol i-a făcut pe oameni să 
caute sensul vieţii în propriile identităţi culturale și religioase. Din acest punct de vedere, 
Papa Ioan Paul al II-lea a fost omul potrivit la timpul potrivit. Învăţătura și exemplul său de 
viaţă spirituală, dar și al acelora care au suferit persecuţiile regimurilor totalitare ateiste, 
ne-au arătat că dorinţa de libertate nu poate fi eliminată din inima omului, că rugăciunea 
este mai tare decât puștile, iar cultura mai puternică decât tancurile și Cortina de Fier. 

Da, nu există revoluţii fără înnoirea relaţiei cu aproapele și cu Dumnezeu, nu există 
schimbări veritabile în istoria oamenilor fără un supliment de suflet! 
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Why Liberation Is Not Enough: Hannah Arendt’s Thoughts on Revolution 

C R I S T I A N A  B U D A C   

Abstract: In a recent book, the Syrian poet Adonis (Ali Ahmad Said) has expressed his views on the 
Arab Spring. In his opinion the Arab revolution was no revolution at all, but a tribal movement 
characterized by violence and religious fanaticism. It failed to create a new society and did not even 
bother to tackle issues such as education, individual freedom, women’s rights or the foundation of 
legitimate political institutions. Instead it destroyed many countries completely. In a 1965 interview 
with Carlo Schmid, “Das Recht auf Revolution”, Hannah Arendt admitted that in her book On 
Revolution she tried to vindicate the word “revolution”. Even though a revolution may start as a 
“travail of liberation” it has to achieve the “foundation of freedom”, namely to create a political public 
space for action, the only place where people can act as free citizens. It will be this paper`s task to 
show how our contemporary political language uses the 20th century revolutionary vocabulary. It will 
also suggest some ways to understand contemporary revolutions in the light of Hannah Arendt`s 
theory. 
Keywords: Hannah Arendt, revolution, public space, Arab Spring 

Hannah Arendt’s Thoughts on Revolution 

In the introduction to the Penguin edition of On Revolution Jonathan Schell suggested 
that events had always stirred Hannah Arendt’s reflections. The Hungarian Revolution of 
1956 prompted her to write On Revolution. “[…] for Arendt, the Hungarian Revolution was 
like a torch thrust into the otherwise impenetrable darkness of the totalitarian dungeon. 
Perhaps it even showed the way out”1. He shows that the democratic revolutions that 
followed displayed characteristics which were apprehended by Arendt to be essential for 
establishing conditions of freedom in their countries: the overthrown of the Greek junta, and 
the “Carnation Revolution” in Portugal, the Solidarity movement in Poland, the dismissal of 
the Argentinian junta, the fall of the military dictatorship in Brazil, the expulsion of 
Fernando Marcos in the Philippines, the fall of Chun Doo Hwan in South Korea, the fall of 
the Soviet Empire, the end of Apartheid in South Africa, the “Rose Revolution” in Georgia, 
the “Orange Revolution” in Ukraine. Most of them were nonviolent, with the notable 
exception of the 1989 Romanian Revolution. Most of them sought to establish a new source 
of power, one that relies on citizens acting together for a common purpose.  

For Hannah Arendt power is the by-product of human action. Action is the way in which 
humans come together in a participatory democracy. Civic action enables the creation of a 
political, public space. As she put it in an interview with Carlo Schmid in 1965, “Das Recht 
auf Revolution”: Man handeln nur kann im Lichte der Öffentlichkeit2. Action needs the 
presence of others, it needs plurality. That is why she described the Greek polis as a “realm 
of freedom” (das Reich der Freiheit), where isonomy was the norm. Isonomy guaranteed 
political equality for men who were not equal by nature. It created an artificial space where 
equality was received “by virtue of citizenship, not by virtue of birth”3. Therefore no one 
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could be free but among his or her peers, because freedom itself was manifested only in the 
presence of others who can see, judge and remember our actions.  

For Arendt revolutions are modern historical phenomena, in contrast to wars that are 
among the oldest. But unlike wars, revolutions are tied to ideas of freedom and new 
beginnings.  

The word “revolution” is an old one. Originally it referred to astronomy and designated 
the regular motion of the stars. During the 17th century it started to be used metaphorically 
for political purpose, designating a movement of swinging back to a pre-established order, 
namely for the restoration of English monarchy after the overthrowing of the Rump 
Parliament. Hence the “Glorious Revolution” was no revolution – as we understand 
revolutions today – but a restoration of monarchical powers4. Arendt goes on to show how 
both the French and the American Revolutions were intended as restoration enterprises and 
that only when their leading men became aware that a restoration was not possible did they 
start a new enterprise, known to us today as revolution. That is why Thomas Paine called 
the American and French revolutions “counter-revolutions”. Although the ideas of newness 
and new beginnings had existed in the science at the time, they did not influence the 
political realm. “But when it reached this realm, in which events concern the many and not 
the few, it not only assumed a more radical expression, but became endowed with a reality 
peculiar to the political realm alone. It was only in the course of the eighteenth-century 
revolutions that men began to be aware that a new beginning could be a political 
phenomenon, that it could be the result of what men had done and what they could 
consciously set out to do”5. 

At the beginning, freedom meant only that people were not subjected to any unjustified 
restraint. The right to assembly, the right to property, life and liberty, what the Americans 
call the civil rights, were not the actual content of freedom, but a result of the liberation 
movement. The aim of the American Revolution was the creation of freedom, not just the 
liberation from a government that infringed on long ago established rights, yet defended the 
rights of Englishmen above all other nations. Liberation is a sine qua non condition for the 
existence of freedom, but it is not to be mistaken for the actual freedom. That is why 
Hannah Arendt could have written that only when the idea of novelty is linked to the idea 
of freedom, only then are we entitled to speak of revolutions. Freedom means the 
participation in the public affairs and the creation of a political realm.  

If, however, one keeps in mind that the end of rebellion is liberation, while the end of revolution is 
freedom, the political scientist at least will know how to avoid the pitfall of the historian who tends 
to place his emphasis upon the first and violent stage of rebellion and liberation, on the uprising 
against tyranny, to the detriment of the quieter second stage of revolution and constitution, 
because all the dramatic aspects of his story seem to be contained in the first stage, and, perhaps, 
also because the turmoil of liberation has so frequently defeated the revolution6. 

I will later return to this quote from On Revolution to show how the Arab Spring should 
be assessed in the light of Arendt’s thoughts.  

For now, it is enough to say that she finds the American Revolution only to be successful 
in holding on to the revolutionary spirit: the creation of a public space and of a 
constitutional government (every newly won freedom needs to be protected by the law). The 
Russian and the Chinese Revolutions failed to achieve the foundation of freedom. The 
French Revolution betrayed its own revolutionary spirit by ending in terror. According to 
Hannah Arendt, the chief mistake of the French Revolution was to abandon the ideal of a 
republic governed by consent, allowing itself to be seduced by the idea of a volonté générale, 
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which meant that the unity of the future political body resided in the will of the people. But 
the will of the people – French people were mainly poor, uneducated and angry at their 
government – was to liberate themselves from necessities, something that can be easily 
traced in the Déclaration de droits de l’homme et du citoyen. All political rights were based on 
natural rights. Suffering and rage were the main force behind the course of the French 
Revolution, a model followed by many subsequent revolutions. Most of them, like the 
Bolshevik Revolution, used the forces of misery and rage in their struggle against 
oppression, and fought more for liberation than for freedom7. 

How come, then, that the French Revolution came to be widely appreciated and 
emulated, and the American one almost forgotten, wondered Hannah Arendt? We can 
assume that the French pattern is easier to follow: many countries host desperate, enraged 
and embittered people, poor and sick people, looking for the easiest way to end their 
sufferings. The Founding Fathers embarked from the beginning on another enterprise, 
namely to create a republic based on constitutional rights, not on some subjective volonté 
générale. As Arendt puts it, the Americans knew how to distinguish between the origin of 
power (which comes from below), and the source of law (which comes from above)8. In 
France the will of the people produced the law, thus the people became the nation’s main 
driving force.  

Arendt does not turn a blind eye on how the ideals of the Founding Fathers had changed 
in the United States in her own days. Her contemporary Americans mistook free enterprise 
for/with freedom, ignoring that the former means next to nothing without the political 
freedoms of free speech, freedom of assembly and of association. And even though the 
enforcement of civil rights is compulsory for a civilized government, civil rights ought not to 
be confused for/with political freedom. “For political freedom, generally speaking means the 
‘right to be a participator in government’, or it means nothing.”9 

Civil Rights and Political Freedom in Eastern Europe 

Throughout the 20th century, Europe experienced many uprisings and revolutions, some 
of them violent, others completely non-violent. The notably famous Bolshevik Revolution 
mentioned by Hannah Arendt failed for the same reason the French Revolution did. It used 
violence to overthrow an ancient regime – the Tsarist one – but did not manage to achieve 
political freedom. It ended in terror and paved the way for the Stalinist terror. 

Yet some revolutions were successful both in reversing an old political order and in 
creating a new one based on cooperation and a certain degree of political freedom, too. 
Acknowledging that absolute political freedom is more an ideal type (in the way Max Weber 
described it), than a reality, we can only measure the success of a revolution by how close it 
comes to the ideal.  

Hannah Arendt explicitly showed her enthusiasm for the achievements of the Hungarian 
Revolution of 1956, namely the council system that spontaneously “grew out of fighting 
together in the streets, councils of writers and artists, born in the coffee houses of Budapest, 
students’ and youths’ councils at the universities, workers’ councils in the factories, councils 
in the army, among the civil servants, and so on”10. It took these independent councils only a 
few days to “begin a process of coordination and integration through the formation of 
higher councils of a regional or provincial character, from which finally the delegates to an 
assembly representing the whole country could be chosen”11. This reminds us of the 
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American confederations, a republican government based on “elementary republics”. The 
council system started with the Parisian Commune of 1871, when the republican Parisians 
(who feared the restoration of the monarchy) organized themselves into a small federal body 
to fight against their government. A wave of general strikes in Russia and some non-Russian 
parts of the empire made the workers organize themselves into similar councils (soviets) in 
1905. Although defeated, and their leaders arrested, the soviets managed to influence the 
government to create the Fundamental Laws (which acted as a constitution) and the Duma12. 
None of these lasted very long, some were hijacked by professional revolutionaries, but for a 
brief period of time they showed what political freedom should be looking like.  

It took the Hungarian people another 33 years to liberate themselves from Communism. 
The Czechs waited 21 years for their Velvet Revolution after the Prague Spring. Yet early 
attempts matter.  

The Prague Spring was a short period of liberalization in 1968. Alexander Dubček, the 
leader of the Communist Party, implemented a series of reforms meant to guarantee more 
press freedom, civil rights, the removal of state control over industry and rehabilitated the 
victims of the Stalinist purges. Later that summer, Brezhnev announced the Brezhnev 
doctrine that forbade any Communist country in Europe to reject Communism and invaded 
Czechoslovakia. Dubček was arrested, 82 people were shot by the Soviet Army, and 800 
were injured13. The Czechs stood in front of the tanks and put flowers in the soldiers’ hair. 
As the Portuguese would do during their “Carnation Revolution” in 1974.  

After 1989 most Communist countries transitioned to democratic governments 
peacefully. People rebelled to liberate themselves, and moved on to implement political 
freedom through establishing democratic institutions in order to safeguard those liberties. 
Some old Communist practices resurfaced every now and then, especially in Romania during 
the unrest caused by the mineworkers’ revolts (Mineriadele) when an ex-Communist 
apparatchik stayed in power showing little sign of reform. Yet change took place in Eastern 
Europe and it was for the better. 

The Arab Uprising 

Little or no change occurred during and after the Arab Spring, as the wave of uprisings 
in the Arab world came to be known in the West. In calling the revolts an “Arab Spring”, the 
West linked the movements to the uprising of the Czechs during the Soviet occupation. 
However these two episodes have little in common. 

The Prague Spring took place in one country. The Arab revolts swept through twelve 
different countries: Tunisia (where it all started when Mohamed Bouazizi set himself aflame 
in protest after being stopped to sell vegetables in Sidi Bouzid), Egypt, Libya, Yemen, Syria, 
Bahrain, Saudi Arabia, Morocco, Algeria, Jordan, Oman, Kuwait. The Romanian journalist 
Carmen Gavrilă shows what these events had in common: a younger generation tired of 
corruption and economic hardship. People chanted slogans about a better life, jobs, 
economic security, about ousting the dictators, and only much later were democracy and 
democratic freedoms mentioned14. The Czech people were committed to non-violent 
resistance, in spite of the Soviet Army’s brutality. The Arab uprising was predominantly 
violent. In Syria it broke off into an ongoing civil war.  

In Orientalism Palestinian writer and professor of comparative literature Edward Said 
warned about the danger of herding people under collective identities like “America”, “The 
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West”, “Islam” and so on15. “The West” invented the “Orient” beyond any correspondence 
with reality; therefore Orientalism splits “the world into large, general divisions, entities that 
coexist in a state of tension produced by what is believed to be radical difference”16. The 
“radical difference” is between “us” and “them”, and they – the Orientals – are perceived as 
one entity. Sweeping through twelve countries, the revolts addressed different issues and 
had different outcomes. As Dutch journalist Peter Speetjens wrote, 

the uprisings in Bahrain, Libya, Yemen and Syria each had their own characteristics and in many 
ways had little in common with their Tunisian and Egyptian counterparts, the sources of the 
so-called Arab Spring. As they were also directed against the financial status quo, the uprisings, in 
that sense, have more in common with, for example, Occupy Wall Street in New York and the 
anti-austerity movements in Spain or Greece17. 

Asked about the failure of the Arab revolts, Syrian poet Adonis (Ali Ahmad Said) 
described the events more as wars than revolutions18. In spite of people’s legitimate claims, 
violence turned every attempt to remove tyranny into a new tyrannical regime. People 
attempted to overthrow those in power, ignoring that such a change means nothing if it is 
not completed by democratic institutions and a free civil society. Or, as Hannah Arendt put 
it, they did not succeed in creating a public space. The turmoil of liberation destroyed the 
revolution. Even if liberation is a prerequisite for a successful revolution, it is never enough.  

What went wrong during the turmoil in the Arab countries? Why did they not succeed 
in establishing a political public space for the voices of citizens to be heard? The right way 
to answer would be to look closely at each country, its history, its political, social, economic 
and cultural background, at the role of the younger generation, the education of women, the 
role played by the media and the internet, and so on. This would probably take (probably) a 
book to fulfill. For the moment I will simplify without falling, I hope, into the trap of 
reductionism. 

Pondering on these issues, Adonis believes that secularism has found no place in the 
Arab society, that there is no such thing as freedom of thought, of expression, no equality 
between man and woman. Political power is valued more than freedom, and the struggle is 
always for power, not for freedom19. He does not refer to legitimate power, the kind of 
power that ends whenever violence is enforced, but the power of a series of tyrannical, 
autocratic regimes. During the Arab uprising ordinary people sought to overthrow power, 
while dictators fought to keep it. And then, there were the Islamists who waited for an 
opportunity to ascend to power. And theirs was not an agenda of freedom.  

In Egypt, after Hosni Mubarak was deposed, the new President, Mohamed Morsi, the first 
democratically elected President, showed early on his authoritarian traits. He augmented his 
own prerogatives, controlled the Justice, and named members of the Parliament. The 
Egyptians took to the streets again and asked for his resignation, which did not happen until 
a military coup ended his presidency. But violence erupted again when pro-Morsi 
demonstrators were killed in a raid made by/of the Egyptian security forces.  

Except for the Romanian Revolution of 1989, no Eastern European country transitioned 
so violently to democracy. But Ceausescu had more in common with Mubarak, Gaddafi, 
Hafez al-Assad, and Saddam Hussein, than with Mikhail Gorbachev or other East European 
leaders who resigned peacefully from office. As Christopher Hitchens wrote, “people power” 
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played a large role, often overlooked by history, in toppling down the Communist regimes in 
1989. That is why “we still have our duties of solidarity with movements of transformation, 
and we can draw on the memory of a time when civilized peoples, so long forced to hold 
their tongues and hold their breath, all exhaled at the same moment and blew the old order 
away without a shot being fired”20.  

Yet another element played its part in the removal of an older order, namely a realistic 
estimation from within of the system’s failure. Empowering people was essential, but the 
fact that the head of the State Planning in the German Democratic Republic, Gerhard 
Schürer, estimated that “60 per cent of East Germany’s entire economic base could be 
written off as scrap, and productivity in mines and factories was nearly 50 per cent behind 
the West”21, had made a lot of a difference. Communist leaders knew the game was over 
when they realized that continuing as before would make their ruined countries 
ungovernable. One can always wonder if the 1989 revolutions would have succeeded in 
every country had the Soviet Union not looked the other way when, for instance, Hungary 
opened its border with Austria?  

When confronted with protests, Bashar al-Assad sent his security forces to fire on 
demonstrators. People took up arms – where the arms came from is a topic for another 
discussion – and the Syrian civil war started, claiming, until now, the lives of more than 465 
000 people22. And it is an ongoing war. In Libya, Muammar Gaddafi was toppled after 42 
years in power by a military coalition of Arab and Western states. Yet, the country faced 
further instability, poverty and lack of government transparency. Other Arab leaders have 
made some changes. Some partially reformed their governments, like king Abdullah of 
Jordan who held parliamentary elections earlier and was spared the major unrest seen in 
other Arab countries. Some promised reforms that never happened, like the ruling Khalifa 
family in Bahrain. Others would rather destroy their own countries than loose grip on 
power. In such cases revolutions can only be bloody.  

Perhaps what Adonis believes about the uprisings is true, and power is valued in the 
Arab space more than freedom. Perhaps demonstrators concentrated mainly on economic 
and social issues, not on political rights and freedoms (Hannah Arendt believed that the 
emphasis on the social question prevented the French Revolution to be successful). But the 
Iranian Green Movement of 2009-2010 showed that even when people make political claims 
– rejecting the results of rigged elections – protests do not change the status quo. A 
successful, non-violent revolution rests not only on the people, but also on the political elite.  

The American Revolution Hannah Arendt admired did not start from bellow. It was not 
the poor, the disillusioned, les malheureux, who took to the streets of Paris, but educated 
people, like George Washington, Samuel Adams, John Jay and Patrick Henry who met in 
1774 for the Continental Congress in Philadelphia to denounce taxation without 
representation. Benjamin Franklin and Thomas Jefferson completed the Second Continental 
Congress and drafted the Declaration of Independence. By then the War of Independence 
was in full swing and until its end claimed the lives of 4 500 soldiers23. For that reason, the 
American Revolution was far from being bloodless.  

It might be that the Arab uprisings lacked the prominent figures the American colonists 
send to express their grievances, or there were not enough of them. In Egypt, Saad Eddin 
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Ibrahim, a sociologist and dissident, openly challenged the Mubarak regime by claiming the 
right to conduct independent surveys at the oncoming elections. As a result, he was 
imprisoned. Who knows what would have happened if there had been many more like him, 
willing to cast the light of truth on the system’s unstable foundation, as Václav Havel 
described the power of dissent? But as he further showed in his 1978 essay “The Power of 
the Powerless”, dissent is a moral stand, not a political one, and dissidents are only the 
visible tip of the iceberg that is the independent life of society24. There is the obvious need to 
support the dissidents, the leftists, the intellectuals brave enough to challenge the status quo 
in the Arab world. Their voices should be heard, because they articulate and summarize 
people’s ideas and ideals. It is these voices dictators fear the most because they are not 
willing to take part in the official lie. And, of course, it is the dissidents the West should be 
giving help instead of turning a blind eye on the large imports of arms that, until now, have 
neither guaranteed liberation, nor freedom. If the Western world is keen on drawing 
parallels between the Arab uprisings and the Prague Spring, then it should also turn to 
Havel’s manifesto in order to understand where the power of the powerless truly lies.  
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Fraţi, surori, părinţi indezirabili: 
revoluţiile secolului al XIX-lea interpretate ca paricid 

(Brothers, Sisters, Unwanted Parents: 
the 19th-Century Revolutions as Parricide) 

C O N S T A N T I N A  R A V E C A  B U L E U *  

Abstract: Starting with the regicide frenzy of the French Revolution, the obsession to kill the father in 
order to structure a liberated brotherly society proves to be essential to the 19th century and even 
beyond, if we consider the fact that Sigmund Freud’s controversial book on Moses has also been 
accused of subliminal feelings related to parricide. Dostoyevsky’s Karamazov Brothers is built on a 
triple parricide, whose outcome is the emergence of a new type of man, akin to godhead. Nietzsche’s 
Zarathustra is jubilant to proclaim the death of God. The secret societies of the 19th-century conceive 
revolution as a conjoint backlash of the brothers against their fathers. Later on, Kafka’s greatest 
obsession is also related to his father, and to how he could get rid of him. The paper intends to 
investigate the political, cultural and literary occurrences of the parricide along the 19th-century, 
within the epistemic shift from the authoritarian, patriarchal society onto an existence of free, liberal, 
independent, but sometimes anarchical beings. 
Keywords: regicide, parricide, 19th-century, revolution, Dostoyevsky, Nietzsche  

 
„Decapitându-l pe Ludovic al XVI-lea, Revoluţia i-a decapitat pe toţi taţii de familie”1 – 

afirmă Chaulieu, unul dintre personajele Comediei umane balzaciene. Sentinţa frapantă nu 
face altceva decât să sublinieze faptul că regicidul din Revoluţia Franceză a consfinţit un 
paricid simbolic generalizat, care a bântuit ulterior discursul literaturii și al știinţelor 
umaniste. 

O arheologie sintetică a acestui proces începe cu decriptarea termenilor implicaţi. 
Revoluţia presupune un mod colectiv de existenţă şi o suită de agenţi coagulanţi, ideologici 
şi de acţiune, dotaţi cu o forţă identitară indiscutabilă şi orientaţi de imperativul schimbării 
statutului social, politic şi cultural dat. Schimbarea revoluţionară înseamnă aici, înainte de 
toate, rediscutarea puterii. Dihotomic, problema puterii2 se poate pune fie ca explozie 
monoteistă a absolutismului, fie ca diseminare politeistă şi microfizică a democraţiei. Figura 
centrală a celei dintâi este suveranul, regele, entitate sacră creată de societate – după cum 
spune Émile Durkheim3 – şi investită cu atributele de reprezentant al divinităţii. În termenii 
lui Georges Bataille din Suveranitatea4, regele încoronat corespunde dorinţei de a contempla 
imaginea miraculoasă a unei existenţe nelimitate, suverane, orice revoluţie, și mai cu seamă 
Revoluţia Franceză, începând din momentul în care suveranitatea regelui încetează să mai fie 
recunoscută de către ceilalţi. Adică din momentul în care paradigma tradiţională a regalităţii 
se fisurează și devine incompatibilă cu noua ideologie. Un profil succint al acestei degeneres-
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cenţe îl oferă Jean-Paul Roux în Regele. Mituri și simboluri: „Într-un fel, cu el [cu regele] se 
întâmplă același lucru ca și cu Dumnezeu: el își află existenţa în credinţa ce i se arată. 
Monarhul este pentru non-monarhist ceea ce Fiinţa supremă este pentru ateu”5.  

Înainte de Revoluţia Franceză, istoria regalităţii se scrie ideal în termenii unei iubiri 
patern-filiale între rege și supușii săi, multe teorii (precum cea a lui Bossuet, de Maistre sau 
de Bonald, la care Balzac subscrie) situând monarhia în extensia autorităţii naturale a lui 
pater familias. Aceşti teoreticieni îşi construiesc ecuaţiile despre putere în baza analogiei cu 
familia, văzută ca arhetip al oricărei forme de dominaţie socială. În viziunea lui de Maistre, 
de exemplu, autoritatea paternă şi autoritatea suveranului se află la paritate, deoarece primul 
suveran dintotdeauna a fost şi stăpânul propriilor săi copii. 

Pasajul din Comedia umană citat la începutul studiului nostru demonstrează persistenţa 
acestei relaţii, mai ales în medii monarhiste. Exegeza modernă (Jean Servier, Mircea Eliade, 
Jean-Paul Roux) sancţionează această logică extensivă, care face din rege amplificarea figurii 
tatălui, susţinând că regele reprezintă un personaj autonom, sacru și integral pozitiv, legat 
simultan de divinitate și de umanitate. Pe acest versant hermeneutic, regicidul suportă o 
analogie cam forţată în lectura lui Jean-Paul Roux6, pentru care scenariul judecării și morţii 
lui Ludovic al XVI-lea (procesul, trădarea ducelui d’Orléans, refuzul rezistenţei şi sacrificiul) 
se dovedeşte a fi identic cu cel al condamnării lui Iisus. A unui Fiu mântuitor, prin urmare, 
nu a unui tată. De altfel, logica sacrificială înscrisă în regicid va alimenta pe parcursul 
secolului al XIX-lea fantasmele regelui ascuns, de tip mesianic.  

Discursul mitologic și derivatele sale pun în dezbatere figura tatălui ca entitate ce deţine 
un potenţial indiscutabil de transcendenţă. Când vorbim despre tatăl arhaic, fie el de 
extracţie divină sau de provenienţă umană, trebuie să avem în vedere conjuncţia lui cu o 
instanţă de putere discreţionară, localizabilă pe un evantai tipologic ce se întinde de la zei la 
seniori, conservată de o serie de tabuuri atent prescrise. Acestea din urmă nu sunt instaurate 
doar pentru protejarea figurilor puterii (căpetenii, regi, preoţi), ci și pentru garantarea 
securităţii celor slabi împotriva puterii funeste. Regele, de pildă, trebuie protejat deoarece 
„persoana sa reglează mersul lumii”7, dar el suportă la rându-i restricţii comportamentale, 
menite să-i conserve rolul și forţa utilă întregii comunităţi.  

Contestarea puterii paterne intră în sfera complexului oedipian din psihanaliză, originat 
în observaţia că cele două interdicţii ale totemismului – să nu ucizi un animal totemic şi să 
nu foloseşti o femeie care aparţine aceluiaşi totem în scopuri sexuale – corespund crimelor 
lui Oedip și dorinţelor primare ale copilului. Cu un punct de plecare darwinist, care plasează 
omul primitiv în hoarde mici, aflate sub dominaţia unui mascul puternic, Freud dezvoltă în 
Totem și tabu (cu o reluare sintetică în Moise și monoteismul) ceva ce s-a convertit ulterior în 
teza clasică a paricidului, care pune în ecuaţie atât autoritatea indiscutabilă a tatălui, cât și 
relativitatea uzurpatoare a succesorului său, care, nemaibeneficiind de puterea rezervată 
tatălui fondator, este obligat să se supună legii clanului fratern.  

Geloși pe prerogativele sexuale ale tatălui, fiii comit paricidul și instaurează, în trena lui, 
o ordine socio-politică fundamentată de pactul între egali, garantat, la rândul său, de 
culpabilitatea care instituie noi interdicţii. Cea mai importantă dintre aceste interdicţii este 
prohibiţia fratricidului, a gestului simetric paricidului. Altfel spus, paricidul nu are drept 
consecinţă perpetuarea acelorași ecuaţii de putere precum cele instaurate de tatăl hoardei 

                                    
5 Jean-Paul Roux, Regele. Mituri și simboluri, traducere și note de Andrei Niculescu, Editura 

Meridiane, București, 1998, p. 10. 
6 Ibidem, pp. 292-293. 
7 Sigmund Freud, Totem şi tabu, în Opere I. Totem şi tabu, Moise şi monoteismul. Angoasă în 

civilizaţie. Viitorul unei iluzii, traducere, cuvânt introductiv şi note de dr. Leonard Gavriliu, Editura 
Ştiinţifică, Bucureşti, 1991, p. 54. 
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primitive, ci el marchează mutaţia înspre o organizare socială contractuală, în care fiii își 
recunosc obligaţii reciproce și renunţă la idealul de a câștiga individual poziţia tatălui ucis.  

Însă amintirea tatălui – și, implicit, dualitatea afectivă faţă de el – supravieţuiește prin 
totemul însuşi. Comunitatea fraternă totemică conservă amintirea crimei originare şi caută 
căi de a o ispăși. Treptat, membrii ei refac, la un alt nivel, vechea ordine, graţie nucleelor 
familiale conduse de o figură masculină, paternă, în mod inevitabil multiplă și limitată de 
puterea celorlalţi. Din această mulţime se separă câţiva indivizi excepţionali, care tind să-și 
asume rolul tatălui, eroul reprezentând emanaţia canonică a întregului proces.  

Într-un mod simetric, Sigmund Freud8 sugerează că religia iudaică, esenţialmente o 
„religie a tatălui primitiv”, a trecut prin aceeași etapă a urii fiilor faţă de tată, reușind să 
transforme crima împotriva lui în sursă de speranţă, de răsplată, de distincţie şi chiar de 
dominaţie mondială, fantasmă ce supravieţuieşte în campaniile antisemite, cum este cea 
focalizată pe conspiraţia Înţelepţilor Sionului.  

Un pas mai departe în timp – explică Freud –, Sf. Pavel din Tars exploatează conștiinţa de 
vinovăţie generată de păcatul originar, interpretat ca infracţiune faţă de Dumnezeu, faţă de 
tatăl zeificat, și o întoarce la sursa ei preistorică. Produsul întregului proces se dovedeşte a fi 
creștinismul, ivit dintr-o religie a Tatălui convertită într-una a Fiului, prin despovărarea 
conștiinţei vinovate, fără ocultarea celui dintâi. Freud9 explică necesitatea jertfei Fiului 
pentru mântuirea omenirii de păcatul originar prin faptul că acest păcat originar este 
paricidul, culpa faţă de Tată (Dumnezeu).  

Lărgind sfera, Moise şi monoteismul10 susţine că nostalgia după tată subzistă în fiecare 
dintre noi, ea fiind corelativă imperativului lăuntric de supunere în faţa unei autorităţi. Ea ne 
determină să atribuim fiecărui om mare trăsăturile tatălui. Așa se explică multe, inclusiv 
reflexul obedient al masei, care caută în omul mare (conducător, rege, erou etc.) caracteristicile 
unui prototip patern puternic, adică fermitatea gândirii, puterea voinţei, impetuozitatea 
faptelor, încrederea în sine, spiritul de independenţă al omului mare și, mai ales, convingerea 
sacră că el face ceea ce face fiindcă este drept să procedeze în acest fel. Ambivalenţa rapor-
turilor cu tatăl poate converti toate aceste trăsături într-un set funest de puteri, consecinţa 
fiind, firește, răzvrătirea fraternă. Este ceea ce se întâmplă în majoritatea revoluţiilor, cea din 
1789 verificând impecabil acest scenariu. 

Aplicarea hermeneuticii circulare freudiene, care transformă nevroza colectivă şi cea 
individuală în funcţii cu acţiune reciprocă în economia evenimentelor Revoluţiei Franceze, 
permite interpretarea regicidului ca rebeliune împotriva autorităţii tatălui-rege, urmată de 
instaurarea unei comunităţi fraterne, de egali, adică democraţia. Promovat de Revoluţia 
Franceză – afirmă François Châtelet şi Évélyne Pisier în Concepţiile politice ale secolului XX –, 

mitul patriotic al cetăţenilor-fraţi, liberi şi egali în confruntarea fiecăruia cu Legea trimite [...] la 
dispariţia tatălui, într-o dublă modalitate, religioasă şi feudală. Burghezul liberal, produs al acestei 
duble cuceriri, spune că ia locul Tatălui, magnificat sub trăsăturile celor doi duşmani simbolic 
învinşi, preotul şi aristocratul11.  

                                    
8 Sigmund Freud, Moise și religia monoteistă. Trei eseuri, în Opere IV. Studii despre societate şi religie, 

traducere de Roxana Melnicu, George Purdea, Vasile Dem. Zamfirescu, Editura Trei, Bucureşti, 2000, 
pp. 406-408. 

9 Sigmund Freud, Consideraţii actuale despre război şi moarte, în Opere IV, ed. cit., p. 42. 
10 Sigmund Freud, Moise şi monoteismul, în Opere I, ed. cit., pp. 263-264. 
11 François Châtelet, Évelyne Pisier, Concepţiile politice ale secolului XX, traducere de Mircea Boari 

şi Cristian Preda, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 715. 
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Literatura secolului al XIX-lea revine obsesiv la acest paricid, ilustrative în acest sens 
fiind romanele lui Stendhal și cele ale lui Balzac. Asimilarea regicidului cu paricidul12 
rămâne însă de neînţeles dacă excludem din ecuaţie promovarea familiei ca model social. 
După Revoluţie, înlocuirea ordinii paterne cu cea fraternă are ecou, pentru scurtă vreme, și 
în domeniul legislativ, unde noile decrete înregistrează o relaxare a puterii pe care taţii o 
deţin în raport cu fiii. Nu însă şi-n ceea ce le priveşte pe fiice...  

Persistenţa fantasmei paricidului în era postrevoluţionară se datorează în mare măsură 
faptului că tatăl continuă să domine istoria vieţii private, poziţia sa fiind garantată prin 
eșafodajul instituţional și prin discursul filosofic. Astfel, doar tatăl participă la viaţa publică, 
indiferent că este vorba de politică, știinţă sau afaceri. De el depinde bunăstarea soţiei și a 
copiilor, în el văd filosofii (de la Hegel la Proudhon) garantul moralităţii naturale și al ordinii 
sociale.  

Istoria vieţii private, coordonată de Philippe Ariès şi Georges Duby, rezumă corect această 
situaţie atunci când observă că „panoptismul lui Bentham, pentru societatea civilă, se 
întemeiază pe privirea suverană a tatălui de familie, stăpân după Dumnezeu sau după 
raţiune”13. O posibilă explicaţie a fenomenului o furnizează Françoise Mayeur: 

Este o axiomă a ştiinţei politice faptul că trebuie garantată autoritatea atotputernică în familie, 
astfel încât ea să devină mai puţin necesară în stat14. 

La polul extrem, tatăl, ca prototip al autorităţii, ocupă centrul teoriei de psihologie 
comportamentală colectivă a lui Serge Moscovici15, în viziunea căruia succesiunea regimu-
rilor politice echivalează cu o lentă transformare a regimului de paternitate. La rândul său, 
într-un portret al revoluţionarului de secol XIX, Bronisław Baczko remarcă faptul că, prin 
literatură, Revoluţia Franceză devine un „trecut utilizabil”16. Instrumentalizarea ei se leagă 
însă de un spectru larg de mize, extremele reprezentându-le eroizarea revoluţionarilor și, în 
mod specific, a regicizilor, respectiv anatemizarea lor. 

Strict tehnic, regicidul nu intră ca intenţie în scenariul prim, de pornire, al Revoluţiei 
Franceze. Aceasta debutează ca o tentativă a nobililor de a pune mâna pe stat, și doar 
intervenţia Stării a Treia, infuzată de idei iluministe propagate de francmasoni, şi 
participarea masei ajung să polarizeze forţele angjate în conflict. Se ajunge astfel la o linie 
conservatoare, girondină, raliată regelui (popular în ajunul Revoluţiei), şi la o alta radicală, 
iacobină, animată de ideea de regicid. Fuga regelui, interpretată ca abandonare a poporului, 
exacerbează energiile radicale și accelerează negativizarea suveranului, punctul ultim fiind 
transformarea lui în ţap ispășitor, vinovat de toate relele care i se întâmplă Franţei.  

Faptul că Ludovic al XVI-lea este condamnat ca dușman al poporului francez asigură 
complicitatea acestuia din urmă la regicid și, prin extensie, la un deicid, confirmat prin 
instaurarea religiei civice, organizată în jurul cultului Fiinţei supreme și implementată 
printr-o suită de sărbători de substituţie, cu o dublă funcţionalitate: supapă rituală pentru 
manifestările iraţionale și act fondator ce reconfirmă alianţa fraternilor.  

                                    
12 Io, Pierre Rivière, avendo zgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello... Un caso di paricidio nel 

XIX secolo, a cura di Michel Foucault, traduzione di Alessandro Fontana e Pasquale Pasquino, Giulio 
Einaudi Editore, Torino, 1976, p. 245. 

13 Philippe Ariès, Georges Duby (coord.), Istoria vieţii private; vol. 7,. De la Revoluţia Franceză la Primul 
Război Mondial, traducere de Narcis Zărnescu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1997, p. 77. 

14 Ibidem, p. 102; 
15 Serge Moscovici, Psihologia socială sau maşina de fabricat zei, traducere de Oana Popârda, 

selecţia textelor şi postfaţă de Adrian Neculau, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 1995, 
pp. 99-102. 

16 Bronisław Baczko, „Revoluţionarul”, în Omul romantic, volum coordonat de François Furet, 
prefaţă de Elena Brăteanu, traducere coordonată de Giuliano Sfichi, Editura Polirom, Iaşi, 2000, p. 269. 
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Ruptura și substituţia guvernează, de altfel, întregul arsenal simbolic al Revoluţiei. De 
exemplu, pentru a sublinia eclipsarea regimului masculin și patern al puterii, adică regicidul, 
noua reprezentare a puterii este feminină și maternă: Republica e ipostaziată sub forma unei 
femei tinere, sprijinită pe fasciile lictorilor, cu noile table ale legii în mâna dreaptă şi cu o 
destul de virilă bonetă frigiană pe cap. Instaurarea Terorii pe fondul războiului civil 
reprezintă răspunsul violent la o criză ce ameninţă să fărâmiţeze o societate incapabilă să 
mai vadă în rege entitatea coagulantă. Totodată, Teroarea e receptată ca act de lustraţie 
socială, menit să ducă la crearea omului nou. În ciuda diabolizărilor ulterioare la care i-a 
supus exegeza, iacobinii reușesc să stabilizeze societatea franceză, să dea o primă constituţie 
democratică, să abolească drepturile feudale și să reorganizeze eficient armata. 

Un subprodus interesant al imperativului desprinderii de trecut și al consecutivei creări a 
omului nou, ce afectează programatic raporturile tradiţionale dintre părinţi și copii, originat 
în scrierile lui Rousseau și dezvoltat în proiectul lui Le Pelletier din 1793, este pedagogia 
statală cvasitotalitară. Potrivit acesteia, copiii aparţin statului, care are sarcina să-i educe 
egalitar în instituţii specializate, părinţii fiind doar depozitarii lor temporari. 

Pentru mișcările revoluţionare din secolul al XIX-lea, paricidul și regicidul reprezintă 
gestul negativ, pozitivitatea substitutivă configurându-se la nivelul logicii fraterne. Deloc 
întâmplător, fraternitatea este nu numai termenul ultim al tripartitei lozinci a Revoluţiei 
Franceze, ci și principiul ordonator al conspiraţiilor și societăţilor secrete care orbitează în 
jurul ei, cea mai accentuată fiind Francmasoneria. De altfel, aceasta din urmă reprezintă 
sursa sloganului Egalitate, Libertate, Fraternitate!, element fundamental în opera de renovaţie 
simbolică a revoluţiei și miza multor scenarii (fundamentate sau nu) care fac din ea 
orchestratorul Revoluţiei Franceze și, implicit, al regicidului. Frăţia insurecţionară secretă, cu 
ritualuri și ierarhii calchiate pe model masonic, ia amploare în Europa secolului al XIX-lea, 
Carboneria ilustrând impecabil fenomenul. 

Principiul fraternităţii, structural în societăţile secrete sau mai puţin secrete, se desenează 
într-o opoziţie clară cu ordinea tradiţională, bazată pe suveranitatea unică şi supraordonată a 
tatălui-rege. Se impune însă o precizare: dincolo de pozitivitatea ei revoluţionară și de 
funcţionalitatea ei conspirativă, fraternitatea, consecutivă paricidului-regicid, nu rămâne 
încremenită într-o stare de idealitate a puterii, noua ordine de putere vulnerabilizând-o 
aproape revanșard. Astfel, ea ajunge să fie ameninţată de crimă, fratricidul reprezentând 
proiecţia orizontală a paricidului, care e esenţialmente vertical. În termeni freudieni, 
fraternităţile demonstrează că nu paricidul reprezintă fundamentul societăţii, ci interdictul 
fratricidului, deoarece în interiorul clanului fratern (și, prin extensie, în democraţie, mai ales 
după impactul Revoluţiei Franceze) garantarea reciprocă a vieţii instaurează legea. 

Criza paternităţii din universul postrevoluţionar de tip fratern și fantasmele paricide 
consecutive nu scapă atenţiei romancierilor. La Stendhal, unde logica fraternă este complet 
obliterată de egotism și individualitate, fenomenul translează într-un complex oedipian de 
manual: „Pe tata îl uram când apărea şi întrerupea sărutările noastre”17, scrie el în Viaţa lui 
Henry Brulard (accentuat autobiografică), rememorând momentele fericite petrecute în 
compania mamei. Deloc întâmplător, taţii stendhalieni sunt fie abuzivi, fie absenţi, iar 
paricidul fantasmatic apare întotdeauna în siajul unui infanticid simbolic. Asta înseamnă că, 
într-o primă instanţă, taţii își abandonează fiii, ceea ce atrage paricidul corelativ (simbolic, de 
cele mai multe ori), resemantizat în eliberarea fiilor de condiţionarea paternă primă. Însă 
această emancipare a fiilor de taţii lor reali este urmată de o căutare compensatorie a unor 
taţi simbolici, opţiunea predilectă fiind Napoleon. Pe de altă parte, figurile feminine, iubite 

                                    
17 Stendhal, Viaţa lui Henry Brulard, în Viaţa lui Henry Brulard. Amintiri egotiste, vol. 1, traducere, 

prefaţă şi note de Modest Morariu, tabel cronologic de Tudor Păcuraru, Editura Minerva, Bucureşti, 
1989, p. 30. 
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și/sau mame de substitut, operează pe o dominantă mai relevantă pentru iubiţii-fii decât cea 
a taţilor care scapă paricidului. 

Chiar și atunci când tatăl natural apare ipostaziat ca mentor iubitor și atent la interesele 
fiului, cum este cazul domnului Leuwen din Lucien Leuwen, fiul evoluează pe un traseu 
doctrinar revoluţionar, de ruptură, care-l distanţează, măcar pentru o vreme, de tată. Pentru 
ca lucrurile să fie clare, fiul, Lucien Leuwen, participă la manifestaţiile din 5-6 iunie 1832, 
declanșate pe fondul înmormântării unuia dintre cei mai importanţi oratori ai opoziţiei, 
generalul Maximilien Lamarque, motiv pentru care el este exmatriculat din Școala Politeh-
nică. Lucien revine însă în perimetrul protector al tatălui, care continuă să-i ghideze pașii 
într-o epocă suspendată între nostalgia legitimistă și proiecţia republicană, fixată formal în 
ceea ce unul dintre personaje numește o „nefericită monarhie”18, lipsită de mijloace de 
seducţie. 

Aderenţa fiilor la ordinea revoluţionară, istoricește regicidă și, prin extensie, potenţial 
periculoasă pentru ordinea socială conservatoare, de obicei aristocratică, bântuie aproape 
toate universurile romanești create de Stendhal. Pe logica asimilării monarhiei cu 
aristocraţia și cu clerul, intrarea aristocraţiei într-o arie de periclitare indusă de impulsurile 
revoluţionare poate fi echivalată cu un regicid înfăptuit cu dispensă. „Odată cu literele R, E, 
G, E – se afirmă în Roșu și negru – pier şi preoţii şi aristocraţii.”19 În același roman, breșele 
din autocontrolul exersat de Julien Sorel lasă să se întrevadă o încărcătură resentimentară, 
ce-l determină pe un observator, Derville, să comenteze: „Fără îndoială că asemenea clipe de 
umilire l-au zămislit pe Robespierre”20; un altul, Norbert, avertizează: „Fereşte-te de tânărul 
acesta atât de energic [...] dacă reîncepe revoluţia, el o să ne ducă pe toţi la ghilotină”21. 

Aderenţa fiilor ficţionali la valorile revoluţionare beneficiază de background-ul biografic 
stendhalian, de o ideologie identitară construită în opoziţie cu tatăl. Astfel, valorile sale 
republicane (conturate timpuriu, dacă ne gândim că, în adolescenţă, el plastografiază o 
scrisoare paternă pentru a se înrola în batalioanele speranței, în cadrul cărora iacobinii 
înregimentau copii și adolescenţi) reprezintă o replică la ultraregalismul patern, iar 
legitimarea regicidului, o contrapondere clară la calificarea tragică a tatălui. În opinia lui 
Stendhal, moartea regelui vinovat „este întotdeauna folositoare in terrorem, pentru a 
împiedica straniile abuzuri în care nebunia ultimă, produsă de puterea absolută, îi aruncă pe 
aceşti oameni”22.  

Dacă în viziunea lui Stendhal criza paternităţii constituie o șansă de afirmare pentru fii, 
în universul lui Balzac, convertit la legitimism (monarhism), ea rămâne un simptom 
îngrijorător, la fel de îngrijorătoare fiind şi continuarea tăcută a revoluţiei în climatul 
angoasant al domniei lui Ludovic al XVIII-lea. Asta înseamnă automat că Restauraţia nu a 
reușit să surmonteze trauma paricidului supraordonat, generic, adică regicidul, sentinţa 
citată în deschiderea analizei subliniind clar acest lucru.  

În reţeaua puterii, imaginată de Balzac (un foucauldian avant la lettre, dacă avem în 
vedere caracterul palimpsestic al relaţiilor de putere, ubicuitatea și legătura lor profundă cu 
tot ceea ce înseamnă cunoaștere), nostalgia ideologică a monarhiei interferează cu 
deschiderea operată în câmpul social de Revoluţia Franceză paricid-regicidă. Starea ideală a 
puterii implică, în optică balzaciană, existenţa unei ierarhii; or aceasta ancorează masiv în 
autoritatea tatălui de familie și a extensiilor sale, regele și Dumnezeu. Obliterarea lor duce 

                                    
18 Stendhal, Lucien Leuwen. Roşu şi alb, traducere şi prefaţă de Şerban Cioculescu, Editura Cartea 

Românească, Bucureşti, 1972, p. 449. 
19 Stendhal, Roşu şi negru. Cronică a secolului al XIX-lea, în Opere alese I, traducere de Gellu Naum, 
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20 Ibidem, p. 62. 
21 Ibidem, p. 348. 
22 Stendhal, Viaţa lui Henry Brulard, ed. cit., p. 96. 
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implacabil la individualism, la concurenţă oarbă și la diviziunea eului social, ceea ce duce la 
repudierea democraţiei, catalogată drept egalizare resentimentară şi regresivă. Pe de altă 
parte, legitimismul este și el marcat de eșec, anchilozat în iluzia unor raporturi de putere 
anacronice, mai cu seamă în scenele de viaţă ale aristocraţiei de provincie, unde continuă să 
funcţioneze fidelitatea feudală faţă de senior și sentimentul datoriei ancestrale faţă de rege.  

Unul dintre cele mai dezbătute aspecte ale taţilor balzacieni se leagă de monomanie, 
diagnostic23 intrat în discursul secolului al XIX-lea pentru a descrie o fixaţie distructivă 
localizată într-un singur punct, perfect compatibilă cu o existenţă cât se poate de raţională în 
toate celelalte privinţe. În interiorul monomaniei paterne, galeria personajelor balzaciene se 
împarte într-o mișcare centripetă, prin Félix Grandet, și o destructivitate centrifugă, prin 
Goriot, a cărui iubire pentru fiicele sale sfârșește prin a demantela centralitatea propriei 
fiinţe și unitatea familiei, ceea ce demonstrează că și excesul de iubire paternă generează 
eșec. Un eșec cu ecouri în întreaga societate, deoarece „societatea, lumea – susţine Goriot – 
se întemeiază pe paternitate, şi totul se va prăbuşi când copiii nu-şi vor mai iubi părinţii”24. 
Dacă acestei sentinţe îi adăugăm monarhismul lui Balzac şi conotarea ontologică a regelui ca 
figură paternă (susţinută, printre alţii, de Bonald, a cărui gândire pătrunde concepţia 
creatorului Comediei umane), putem aprecia că aceasta vizează implicit regimul democratic, 
produs al Revoluţiei, al paricidului-regicid şi al pactului între fraţi.  

În siajul fantasmei paricide se insinuează conflictul, mai mult sau mai puţin latent, dintre 
generaţii, iar câmpul puterii politice de după 1789 aparţine unui regim gerontocratic25, 
inclusiv prin prevederile Constituţiei, care leagă de vârstă condiţiile minimale de eligibilitate. 
Motivul pentru care un deputat trebuie să aibă minimum patruzeci de ani şi să dispună de o 
avere consistentă o face pe George Sand să constate că Revoluţia a adus bătrâneţea în lume26. 
În mod previzibil, tinerii, fii simbolici ai acestor taţi aparent inamovibili, provoacă şi 
hărţuiesc această gerontocraţie. O face și Balzac, fără succes pe scena politică a Franţei reale, 
dar eficient la palierul ficţiunii, unde tinereţea eroilor săi, ca de altfel și tinereţea eroilor lui 
Goethe, Stendhal, Flaubert sau Jane Austen, închide în ea ceea ce Franco Moretti numește 
sensul vieţii27. Pentru teoreticianul italian, romanele formării extrag din tinereţea reală a 
eroilor tinereţea simbolică, translată în mobilitate, metamorfoză, potenţialitate sau înspre 
alte trasee prin care se cucereşte fericirea. 

Mulţi dintre eroii tineri creaţi de Balzac evoluează la marginea sau chiar în afara familiei, 
adică în absenţa tatălui, mobilizaţi de visul succesului și de precedentul napoleonian 
(emblematic și pentru eroii lui Stendhal). Toate acestea îi transformă în ipostaze ale 
Bastardului, teoretizat de Marthe Robert. „Om al timpului şi al cantităţii”28, bastardul este 
extrem de activ pe scena socio-politică și acţionează vindicativ, elevându-i pe cei umili, ceea 
ce explică succesul său popular. Extrem de important e şi faptul că bastardul configurează 
dihotomic lumea, separându-i pe taţi de fii, ceea ce face din el rivalul implacabil al puterii 
paterne şi, prin aceasta, un actant paricidal virtual.  

                                    
23 Michel Foucault, Istoria nebuniei în epoca clasică, traducere de Mircea Vasilescu, Editura 
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de Angela Ion, Editura Univers, Bucureşti, 1985, p. 267. 
25 Sergio Luzzatto, Ombre rosse. Il romanzo della Rivoluzione francese nell’Ottocento, Il Mulino, 

Bologna, 2004, pp. 12-13.  
26 Apud ibidem, p. 19. 
27 Franco Moretti, Il romanzo di formazione, Garzanti Editore s.p.a., [f.l.], 1986, p. 10. 
28 Marthe Robert, Romanul începuturilor şi începuturile romanului, traducere de Paula Voicu-

Dohotaru, prefaţă de Angela Ion, Editura Univers, Bucureşti, 1983, p. 219. 
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Un asemenea erou dispensat de instanţe paterne, inexistente sau abuzive este Henri de 
Marsay din Istoria celor treisprezece, dublat secvenţial de sora sa, marchiza de San-Réal. 
Privilegiat flagrant de creatorul său, ale cărui fantasme de putere le înmagazinează, 

Henri putea să facă tot ce voia pentru plăcerile şi pentru vanităţile lui. Puterea aceasta nevăzută 
asupra societăţii îl investise cu o majestate reală, însă secretă, fără emfază, concentrată asupra ei 
însăşi29.  

Libertatea discreţionară în câmpul puterii compatibilizează funcţia de prim-ministru, 
ocupată de de Marsay în timpul Monarhiei din Iulie, cu acţiunile sale în perimetrul Societăţii 
celor Treisprezece. Organizaţie secretă, fondată pe un pact fratern de asistenţă reciprocă, 
Societatea celor Treisprezece adună indivizi deosebiţi, selectaţi strict valoric, în afara 
considerentelor de castă, situaţi în afara sferei de influenţă a oricărei autorităţi oficiale, deși 
cei mai mulţi dintre ei au o existenţă socială intensă, existând şi o excepţie, Ferragus, şeful 
Devoranţilor, unul dintre clanurile de Companioni, ordin operativ și egalitar.  

În paranteză fie spus, fascinaţia lui Balzac faţă de puterea ocultă exercitată de societăţile 
secrete translează și în economia sa existenţială. El pune bazele unei asemenea grupări 
efemere, Societatea Calului Roşu (numită de Gautier „francmasonerie literară”30), al cărei 
scop era promovarea membrilor săi în saloane, reviste, teatre, Academia Franceză și 
guvernare.  

Lectura psihanalitică nu separă psihopatologia personajelor de cea a creatorului lor, ceea 
ce în cazul temei noastre implică relaţionarea paricidului ficţional cu raporturile 
disfuncţionale ale scriitorilor cu figura paternă. Acest tip de tranzitivitate poate fi urmărit 
canonic la Dostoievski, iar Freud chiar face asta în Scrieri despre literatură şi artă. El pleacă 
de la premisa că romanele funcţionează ca surogate pentru confruntarea cu crima originară, 
paricidul, și asociază31 paricidul din Fraţii Karamazov atât cu asasinarea tatălui lui 
Dostoievski de către mujicii abuzaţi, cât şi cu crizele de epilepsie ale scriitorului, în care 
creatorul psihanalizei vede reflexe autopunitive pentru dorinţa morţii tatălui. Altfel spus, 
avem la autorul Karamazovilor un complex oedipian eșuat într-o culpabilitate ce reclamă o 
pedeapsă consecutivă, executată de o instanţă paternă de substitut, care este ţarul. În opinia 
lui Freud, o asemenea succesiune motivaţională explică, măcar parţial, conversia lui 
Dostoievski de după experienţa ocnei.  

Paricidul din Frații Karamazov se desfășoară practic în limitele scenariului teoretizat 
ulterior în Totem și tabu: uciderea tatălui hoardei primordiale de către fiii reuniţi, ca reflex 
universal la complexul imaginilor asupra puterii al cărui prototip este figura tatălui. Feodor 
Karamazov confirmă toate dominantele comportamentale ale tatălui hoardei primitive, de la 
monopolul asupra averii clanului și acapararea privilegiilor sexuale ale femeilor la 
expulzarea fiilor, care vor căuta, consecutiv, taţi de substitut. Un astfel de tată de substitut, 
idealizat, este Zosima. 

Pe celălalt versant, al fraţilor, surprinzător rămâne consensul paricidal, caracterul ubicuu 
al impulsului său fiind surprins de Ivan: „Nu e niciunul care să nu dorească moartea lui 
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taică-său”32. Această dorinţă declanșează integrarea culpei de paricid și asimilarea sa, de tip 
freudian, cu actul ca atare, deși instrumentul realizării paricidului este Smerdeakov, fiul 
bastard, proiectat inclusiv într-un scenariu regicid – asasinarea ţarului. 

Teluric și stihial, Dmitri reflectă cu fidelitate mobilurile paricidului originar, el fiind 
rivalul tatălui atât în lupta inegală pentru posesiei averii, cât şi în cea pentru posesia 
femeilor. Această conjuncţie îl indică iniţial drept autorul potenţial al crimei. Pe traseul lui 
Dmitri însă, asumarea responsabilităţii morale faţă de popor, reflectat oniric în „copchilaş”, îl 
metamorfozează într-o instanţă soteriologică. Consecinţa este că prin această suprapunere 
christică se rescriu rolurile, paricidul prim sfârșind prin a-l proiecta pe Dmitri în rolul de 
mântuitor patern. 

În sfârșit, uitarea (a se citi: neglijenţa) face din Aleoşa element al clanului fratern paricid. 
Pe de altă parte, potenţialul său paricid este exploatat într-o altă versiune a părţii secunde a 
romanului, unde Aleoșa performează pe scena unui paricid exponenţial (regicid), şi anume 
tentativa de asasinare a ţarului. Ca o curiozitate, acest episod beneficiază de un dublet real: 
tentativa de asasinare a ţarului de către Dmitri Vladimirovici Karakozov. Similaritatea 
numelui nu este, firește, accidentală, după cum nici sugestia negrului și a maculării din 
numele Karamazov nu reprezintă o coincidenţă, facil de relaţionat cu paricidul originar.  

Un pas mai departe, revolta lui Ivan Karamazov vizează figura paternă ultimă, 
Dumnezeu, într-un proiect utopic în care tabula rasa înseamnă dispariţia credinţei în 
Dumnezeu și instaurarea unei lumi în care „totul este permis”, o lume în care „oamenii se vor 
strădui cu puteri unite să smulgă vieţii tot ceea ce poate ea oferi, luptând în numele fericirii şi al 
plăcerilor hărăzite exclusiv lumii acesteia. O mândrie titanică, divină, va înălţa spiritul omenesc, 
şi pe faţa pământului va apărea omul-zeu. Atotputernic prin voinţa şi ştiinţa cu care este înarmat, 
el va învinge clipă de clipă natura, de astă dată însă definitiv”33. Același raţionament motivează 
acţiunile lui Kirillov din Demonii, scopul lor fiind Omul-Dumnezeu. Revolta lui Ivan 
împotriva lui Dumnezeu, identificat cu un tată abuziv cu fiii excluși, transformă paricidul în 
deicid. El nu separă Creaţia de Creator şi îl supune pe acesta din urmă unei judecăţi morale, 
ceea ce echivalează cu moartea lui Dumnezeu, care, în optică nietzscheană, se produce 
datorită devalorizării valorii absolute, indiscutabile şi intangibile, adică a lui Dumnezeu.  

Paralela rege – Dumnezeu din comentariul lui Jean-Paul Roux justifică inserţia mult 
discutatei „morţi a lui Dumnezeu” în seria paricidelor de secol XIX. Identificată automat cu 
discursul nietzschean, în ciuda prezenţei ei anterioare la Stirner sau Feuerbach, și a 
proclamării ei de către romantici încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, sentinţa 
„Dumnezeu a murit” semnalează efectele nihilismului, sfârșitul idealismului moral, metafizic 
și religios. „Odinioară – ni se se spune în Așa grăit-a Zarathustra –, a-l huli pe Dumnezeu era 
cea mai cumplită blasfemie, dar Dumnezeu e mort acum și morţi, asemeni lui, 
blasfematorii.”34 Pe de altă parte, moartea lui Dumnezeu deschide calea către posibilitatea 
Supraomului, conceput ca depășire, mutaţia fiind generată de caracterul creator al jocului și 
al libertăţii de tip dionisiac.  

În cea dintâi variantă a „morţii lui Dumnezeu”, cea din Ştiinţa veselă35, El este ucis de cei 
ce nu credeau în El şi care, prin acest deicid, rămân fără reper, în vreme ce într-o versiune 

                                    
32 F.M. Dostoievski, Fraţii Karamazov, în Opere 10, traducere de Ovidiu Constantinescu şi Isabella 

Dumbravă, aparat critic de Ion Ianoşi, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1972, p. 476. 
33 Ibidem, p. 426.  
34 Friedrich Nietzsche, Aşa grăit-a Zarathustra. O carte pentru toţi şi niciunul, introducere, 

cronologie şi traducere de Ştefan Augustin Doinaş, selecţie şi traducere de texte de Horia Stanca, 
Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 68. 

35 Friedrich Nietzsche, Ştinţa veselă, în Opere complete 4. Aurora. Idile din Messina. Ştiinţa veselă, 
ediţie critică ştiinţifică în 15 volume de Giorgio Colli şi Mazzimo Montinari, traducere de Simion 
Dănilă, Editura Hestia, Timişoara, 2001, p. 339. 



IDEOLOGII ALE SCHIMBĂRII / IDEOLOGIES OF CHANGE 

67 

ulterioară, din Aşa grăit-a Zarathustra36, agentul deicidului este omul cel mai respingător, cel 
ce resimte agresivitatea milei şi răspunde simetric printr-un act de agresivitate, consecinţa 
fiind asasinatul simbolic al suprainstanţei originare de putere. Este o moarte confirmată 
inclusiv de ultimul papă, ipostaziat ca servitor cu acces la toate secretele stăpânului său, la 
întreaga istorie a creșterii și descreșterii puterii Sale. „Era un Dumnezeu ascuns și plin de 
taină – povestește el și continuă: Și-a procurat un fiu, nu în alt fel decât prin șiretlic. Pe 
pragul credinţei sale zace adulterul. Cine-l cinstește ca pe-un Dumnezeu al dragostei nu 
preţuiește prea mult dragostea. N-a vrut să fie acest Dumnezeu și jude? Însă îndrăgostitul 
iubește dincolo de plată și răsplată. Când era tânăr, venind din Orient, acest zeu era aspru și 
răzbunător, iar pentru desfătarea celor iubiţi a construit infernul. Până la urmă a devenit 
bătrân și slab și flasc și prea milos, mai mult ca un bunic, nu ca un tată, mai asemănător unei 
bunici bătrâne și șubrede.”37 Întregul traseu sugerează o degenerescenţă acompaniată de o 
criză de recunoaștere, similară crizei de recunoaștere ce duce în final la regicid. 

Şi dacă tot vorbim despre regicid, „La ce bun regii!”38 – exclamă Zarathustra, pentru care 
omul superior e mai presus, acompaniat de cei doi regi (și ei porniţi în căutarea omului 
superior), care admit incongruenţa dintre aparenţa întâietăţii regale, fondată pe o iluzorie 
continuitate, și realitatea superiorităţii umane. Altfel spus, ei admit baza raţionalizată a 
regicidului. Însă acceptarea fundamentării regicidului nu implică promovarea fraternităţii 
corelative, fraternitatea, ca și celelalte principii ale Revoluţiei Franceze, reprezentând în 
viziunea filosofului german finalitatea oboselii: „Oboseala este calea cea mai scurtă spre 
egalitate și fraternitate – libertatea se adaugă și ea în timpul somnului”39. 

Dincolo de scenariile multiple, Nietzsche constată moartea lui Dumnezeu în sufletul 
omului şi întrevede o salvare în depăşirea omului, în marea renunţare a omului la sine 
însuşi. Acceptarea morţii lui Dumnezeu în paradigma modernităţii ar echivala, în concepţia 
filosofului german, cu o fortificare a încrederii oamenilor în ei înşişi, în capacităţile lor 
creatoare. Translat în termenii paricidului, moartea tatălui-Dumnezeu îi scoate pe 
fiii-oameni superiori din aria de periclitare în care existenţa Sa îi cantonase.  

La un palier strict personal, Nietzsche40 receptează moartea lui Dumnezeu, consecinţă a 
asasinatului colectiv, ca moment al naşterii sale. Substituţia finală este posibilă în virtutea 
coincidenţei martiriului lui Iisus cu acela al lui Dionysos, ceea ce ar explica transformarea 
opoziţiei Dionysos/Crucificatul în formula „Dionysos Crucificatul”, pe care o găsim la 
sfârşitul lui Ecce homo. După căderea în nebunie de la Torino, Nietzsche îi scrie Metei von 
Salis41 că dobândise putere, devenind Dumnezeu, şi că acum se odihneşte după efortul depus 
în crearea lumii... 
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The Romanian Gay Revolution. A Conceptual and Discursive Approach 

M I H A E L A  D U M A   

Abstract: In recent years the LGBTI movement has not only become highly visible and vocal, but it 
has also been aggressively promoted especially in modern and civilized cultures like those from the 
USA and most Western European countries. Since Romania is striving to become part of the modern 
world, its people need to find a way to embrace modernity without abandoning their own values and 
beliefs. Yet, this has always proven to be an extremely difficult task for a rather conservative country, 
particularly in such highly sensitive matters as, for instance, the one concerning same-sex marriage. 
For most of the Romanians this is still a taboo topic, a far-fetched reality. For others, however, this 
somewhat new reality must be brought to the foreground and this can primarily be achieved by means 
of discourse. It is already common knowledge that reality is fundamentally discursively structured and, 
implicitly, new realities give rise to new discourses. Hence, my purpose in this paper shall be to 
critically analyse some publicly articulated discourses on the matter of same-sex marriage in Romania 
and hereby I shall also seek to detect some of the ideological assumptions that are drawn on in such 
discourses and pinpoint the identity markers that shape our national identity.  
Keywords: discourse analysis, religion, identity marker, cognitive biases, ideology 

Introduction – Homosexuality: a Historical Overview 

Ever since the end of the 18th century, when the British Industrial Revolution practically 
reshaped society not only from a technological and economic but, most importantly, from a 
socio-cultural perspective, society has defined itself as modern. Modernity soon caught up 
with other countries in the world, bringing along social changes that eventually led to the 
emergence of new categories of social classes, new patterns of thought and authority. 
Among other matters of interest, especially towards the end of the 20th century and the 
beginning of the 21st century, the LGBTI (lesbian, gay, bisexual, transgender, and/or 
intersex) population has gained an ever increasing attention within modern society and, 
consequently, it has become subject to much controversy, revolutionising thus traditional, 
conservative assumptions on sexuality. Hence, with no apparent link between two matters 
that are evidently separated by centuries (in time), it seems somewhat obvious that 
revolutions do tend to trigger other revolutions.  

Yet, homosexuality is not a novel topic in the history of mankind. Apparently, same-sex 
attraction and relationships have always existed. It is merely the societal attitudes towards 
them that have changed over time and place. According to Pickett1, homosexuality, which 
itself is a relatively new term since it was coined in the late 19th century, has been a topic of 
debate since Antiquity. For instance, to the ancient Greeks, Pickett argues, sexuality and 
sexual orientation were not described in terms that comply with the contemporary 
dichotomy of heterosexual and homosexual, but, rather, they were portrayed as an erotic 
response to beauty irrespective of the gender of the partner. Gender was hence to the 
ancient Greeks an irrelevant detail prevailed over by beauty and character2. Such an 
approach implicitly validates and hereby even celebrates not only the emotional and 
physical attraction to persons of one’s own gender, but it also implies that pursuing 
                                    

 Petroleum-Gas University of Ploiești, Romania. 
1 B. Pickett, “Homosexuality”, in E.N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2015 – 

https://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/homosexuality. 
2 Ibidem. 
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homosexual relationships is natural. In support of this view, we may mention the more or 
less straightforwardly portrayed homosexuality of some central figures from the Greek 
mythology (Zeus) and literature (Achilles and Hercules). Also, the dialogues of Plato, the 
plays of Aristophanes and, probably most convincingly of all because of their visual impact, 
the Greek artwork, statues and vases are imbued with allusions to homosexual behaviour. 

Hence, having been placed under scrutiny for such a long time, no wonder that 
homosexuality has faced so much controversy and sharp debate over time. It has undergone 
different, polarized stages of perception and description. More precisely, while 
pre-Christianity considered same-sex attraction as nothing out of the ordinary, Christianity 
redefined it as being against all natural laws. In his study about Christianity, tolerance and 
homosexuality, Boswell points out that the first significant attempt to condemn homosexual 
sex took place only in 1179 at the first Catholic ecumenical council3. Until then, however, 
the position of the Church had been strict and intolerant towards any sexual behaviour 
whatsoever. Procreative sex, for instance, was only allowed as late as the 4th and 5th 
centuries and exclusively within marriage. Non-procreative sexuality, like homosexuality, 
was perceived as highly sinful and clearly forbidden, or else, severely punished.  

In addition, Boswell posits that the Church’s appeal to a natural law gained many 
supporters and became extremely influential in the Western tradition4, surviving until 
modern days and still dominating the patterns of most people’s thoughts. 

Besides the theological approach, other frameworks of interpretation were developed 
and refined in the 18th and 19th centuries, such as medicine and psychology. As a 
consequence, homosexuality was once again put under social, ethical, medical and 
ultimately psychological evaluation lenses. In an attempt to clear and once and for all define 
gender roles, this time within a more secular approach, doctors, especially psychiatrists, 
concluded that homosexual behaviour was somehow deviating from the norm, and defined it 
as a defective and pathological mental state. Hence, as with any other mental diseases, 
homosexuality was also subjected to medical and psychiatric intervention in order to be 
cured5.  

Getting closer to present times, more precisely in the 20th century, sexual orientation and 
gender roles underwent another stage and started being more permissively defined. In 
Shilts’ opinion, once sexual intercourse had become more and more common for the 
heterosexual before marriage and even outside marriage, it would have been somehow 
difficult, if not entirely incongruous, to argue against homosexual relationships. Such 
circumstances prepared the ground and made the American gay liberation movement from 
the end of the 1960s possible. One immediate breakthrough for the gay and lesbian 
community was that the American Psychiatric Association eventually officially removed 
homosexuality from their list of shame and reconsidered its association with mental 
disorders6.  

As a result, ever since the early 1970s and until today, the gay population has increased 
its public visibility and has been almost aggressively promoted, both positively and 
negatively. Moreover, the world we live in has become, I would dare say, gender-centred: 
governments strive to be gender-balanced, uniforms in schools are designed to be 
gender-neutral, even public toilets are beginning to be reorganised so that to meet the needs 

                                    
3 J. Boswell, Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Europe from 

the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century, The University of Chicago Press, Chicago, 
1980.  

4 Ibidem. 
5 B. Pickett, “Homosexuality”, art. cit. 
6 R. Shilts, Conduct Unbecoming: Gays and Lesbians in the US Military, St. Martin’s Press, Ney York, 

1993. 
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of the gender-queer. In short, modern society promotes gender equality and equity and 
condemns gender discrimination within a gender mainstreaming strategy. Besides, although 
we might think that perceptions of gender are deeply rooted in our culture, its modern 
representations have undergone such conceptual alterations and people have become so 
gender-sensitive that we no longer confine gender characteristics to the male and female 
sex, but rather to a fluid gender, one that should also be representative for those who 
identify themselves as gender-queer or non-binary. As a consequence, expressions of 
alternative sexuality are ever more present in society and are hereby reflected by the media, 
in public declarations and political or social programmes and policies. Yet, a question still 
remains: have all countries aligned themselves to this pattern of thought and adopted these 
modern values?  

In this environment, Romania has until recently kept a relatively low profile and, with 
few notable exceptions, only rarely have public figures expressed their view on the modern 
conceptualization of gender roles and relationships and their social and cultural 
implications. It should however be reminded that unlike other modern societies like the 
American and Western European ones, Romania has always had her own delayed timing. So, 
for instance, when the USA witnessed the gay liberation movement in the early 1970s, 
communist Romania was adopting the famous Article 200 of the Penal Code (1968) which 
incriminated same-sex relationships and sentenced people who engaged in homosexual sex 
from five to ten years in prison. As Bouleanu postulates in her article about the tortures that 
gay people underwent during and even after the fall of the communist era in Romania, this 
article was the first Romanian law that not only proscribed homosexuality completely, but, 
by doing so, it also officially acknowledged it7. As incredible as it may sound, the article, 
although amended in 1996, remained in force until 2002 when eventually, under the pressure 
of international organisations, it was completely repealed.  

Considering these aspects, in the following pages I shall try to single out some of the 
most influential voices pertaining to the Romanian society and political classes and identify 
the subtleties embedded in their discourses. 

Analytical Framework and Discourse Analysis 

The endeavour to approach homosexuality and apprehend the way it is perceived and 
hence discursively constructed should also appeal to our understanding on how language 
works and how it negotiates social realities and the mentalities embedded in our cultural 
values. Acknowledging that “language is a system of meaning – a semiotic meaning – and so 
the relation between system and instance is a complex of physical, physiological and 
social-semiotic factors”8, Halliday and Webster, the promoters of Systemic Functional 
Linguistics (hereafter SFL), have elaborated an analytical framework designed precisely to 
unveil the intricate ways in which language operates, how it subtly, yet artfully frames the 
reality on which social relationships and ideologies are established. In order to be able to 
comprehend as thoroughly as possible what lies behind any discourse, we need to admit first 
that the system of meaning is constantly moulded by the interference of a personal and 
hence somewhat biased assessment displayed by the ones who produce the public statement. 
As Martin and White imply “the subjective presence of writers/speakers in texts as they 
adopt stances towards both the material they present and those with whom they 

                                    
7 E. Bouleanu, “Ceaușescu și teribilul Articol 200 de stârpire a homosexualilor: torturile la care erau 

supuși cei care se iubeau împotriva sistemului”, Adevărul, 26th February 2016 – http://adevarul.ro/locale/ 
alexandria/ceausescu-teribilul-articol-200-starpire-homosexualilor-torturile-crunte-erau-supusi-cei-
iubeau-sistemului-1_56d0360c5ab6550cb83bbdcf/index.pdf. 

8 M.A.K. Halliday, J. Webster (eds.), Continuum Companion to Systemic Functional Linguistics, 
Continuum, London/New York, 2009, p. vii. 
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communicate”9 becomes imbued with meaning. More precisely, such personal evaluation is 
meant not merely to express, but rather to negotiate and ultimately cultivate and naturalise 
certain ideological beliefs and social constructs.  

To be able to more scrupulously decipher the inter-subjective evaluative mechanisms 
employed by those who produce various public statements, researchers have developed 
within the framework of SFL the so-called appraisal theory10. Altogether, this theory places 
emphasis on the linguistic means by which the writers/speakers, more or less overtly, 
produce either positive or negative evaluative stances on how they skilfully impose on their 
audience their patterns of thinking. Ideological positioning becomes hereby a conscious tool 
aimed at aligning the reader/ listener to comply with a particular viewpoint. According to 
White, this is achieved by understanding how the various types of attitude – affect (i.e. 
emotional reaction), judgement (i.e. institutionalized normative assessment of the human 
behaviour) and appreciation (i.e. social value and significance) – and also the explicit or 
implicit attitudinal positions are manoeuvred so that to achieve their discursive and, 
implicitly, ideological purpose11.  

The appraisal theory becomes even more substantial and thus reliable as long as we 
understand that discourse is tied to society through ideology. Both Fairclough and van Dijk 
argue that ideology is more or less visibly embedded in discourse and its ultimate purpose is 
to support, legitimize and reinforce the power relations existing in society12. Bearing in 
mind that effective discourses do not openly spout ideology and understanding that 
ideology, as a common sensical, institutional assumption, most often originates in the 
dominant class of a society13, helps us decode any public statement more efficiently and also 
gain a better insight on how power positions are renegotiated in society.  

As previously stated in this paper, homosexuality has always been and it shall remain an 
extremely sensitive and sharply polarized topic not only in Romania, but all over the world. 
Therefore, discourses constructed around controversial issues like homosexuality tend to be 
highly conflictual since, beyond personal identity and self-definition, they involve 
fundamental issues of morality and justice, ethics and religion14.  

Many of our ideological assumptions and mentalities are indeed rooted in religious 
beliefs for reasons that are far too complex and complicated to be discussed here 
exhaustively. Yet, we need to mention that along the history of humankind, religion has, to a 
certain extent, almost constantly represented a point of reference in defining and shaping 
human identity, both spiritually and socially. Intrinsically, people need to relate to positive 
moral values and since “the holly books of most religions emphasize love, tolerance, justice, 

                                    
9 J.R. Martin, P.R. White, The Language of Evaluation. Appraisal in English, Palgrave Macmillan, 

Great Britain, 2005, p. 1.  
10 J.R. Martin, “Interpersonal Meaning. Persuasion and Public Discourse: Packing Semiotic Punch”, 

Australian Journal of Linguistics, 15, 1995, pp. 33-67. J.R. Martin, “Beyond Exchange: APPRAISAL 
Systems in English”, in S. Hunston and G. Thompson (eds.), Evaluation in Text. Authorial Stance and 
the Construction of Discourse, Oxford University Press, Oxford, 2000, pp. 142-175. P.R. White, 
“Evaluative Semantics and Ideological Positioning in Journalistic Discourse. A New Framework for 
Analysis”, in I. Lassen, J. Strunck and T. Vestergaard (eds.), Mediating Ideology in Text and Image: Ten 
Critical Studies, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, 2006, pp. 37-67. 

11 P.R. White, “Evaluative Semantics...”, art. cit., pp. 38-40. 
12 N. Fairclough, Language and Power, 2nd Edition, Longman/Pearson Education Limited, Harlow, 

2001. T.A. van Dijk, “Discourse as Social Interaction in Society”, in T.A. van Dijk (ed.), Discourse as 
Social Interaction. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction, vol. 2, Sage Publications, London, 
1997, pp. 1-37.  

13 N. Fairclough, Language and Power, ed. cit., pp. 65-71. 
14 B. Pickett, “Homosexuality”, art. cit. 
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truth, and just about every other positive human characteristic”15, religion has become some 
sort of bedrock of our identity, facing either agreement or disagreement towards the values 
and principles it promotes.  

All these aspects considered, and also keeping in mind the length of this paper, I shall try 
to critically analyse some publicly articulated statements on homosexuality in Romania. 
These statements come as a response to recent social and political changes that involve the 
gay community. On the one hand, after several failed attempts over time, a civil partnership 
bill, formulated in 2016 by a group of five young politicians among whom the former MP 
Remus Cernea, a well-known and extremely vocal Romanian politician and human rights 
supporter, received a favourable response in the Parliament at the meeting held on 15th 
February, 201716. Although it is still far from perfect, the bill may soon grant legal 
recognition to same-sex couples.  

On the other hand, however, there has been quite a fervent opposition initiated by 
various religious bodies, like the Coalition for Family and the Orthodox Church, who, at the 
beginning of May 2017, after raising almost 3 million signatures, managed to get the Senate’s 
approval to redefine family in the text of the Constitution17. If the civil society’s initiative 
will be enforced, the text of the Constitution shall alter the definition of family from a union 
between spouses into a union between man and woman, thus, implicitly denying gay 
couples to legally form a family.  

Seen from a slightly different perspective, such fundamental social changes that usually 
lead to incidents of civil unrest, street rioting and violent disputes have become a political 
tool used by politicians to reinforce their position of power. Moreover, in order to either 
preserve or gain their power, politicians often practice a double-sided discourse so that to 
meet their purpose.  

Asked to state his opinion on the civil society’s initiative to redefine family, the 
Romanian President, Klaus Iohannis, declared the following:  

Since I myself belong to an ethnical and religious minority, I believe that we should return to those 
values that promote tolerance and the acceptance of the other, with all their good and bad. It is 
wrong to listen to and follow the path of religious fanaticism and yield to demands that are given 
as an ultimatum; I do not have faith in such demands and I do not support them, I am a supporter 
of tolerance, trust and openness towards the other18.  

Examining the President’s declaration closer, it immediately becomes obvious that from 
the very beginning he positions himself as belonging to a marginal group, implying hereby 
that he sympathises and empathises with the gay community which would be directly 
affected by this change in the text of the Constitution. Besides, as a member of the same, or a 
similar group that by its inferior social positioning shares similar prejudiced public scrutiny, 
one is more likely to trigger an emotional reaction, ensuring and reinforcing thus his 

                                    
15 J. Edwards, Language and Identity. An Introduction, Cambridge University Press, Cambridge 

/New York, 2009, p. 99. 
16 F. Drăgan, “Parteneriatul civil, avizat favorabil în comisia pentru drepturile omului din Camera 

Deputaţilor”, România liberă, 15th February 2017 – http://romanialibera.ro/politica/institutii/ parte-
neriatul-civil--avizat-favorabil-in-comisia-pentru-drepturile-omului-din-camera-deputatilor--441059. 

17 I. Roșca, “Deputaţii au adoptat iniţiativa de redefinire a familiei în constituţie ca uniune între 
bărbat și femeie”, HotNews.ro, 9th May 2017 – http://www.hotnews.ro/stiri-politic-21755187-deputatii-
adoptat-initiativa-cetateneasca-redefinire-familiei-lege-constitutionala.htm. 

18 Fiindcă eu aparțin, provin dintr-o minoritate etnică și dintr-o minoritate religioasă, eu cred că trebuie 
să revenim la ceea ce se numește toleranță și acceptarea celuilalt. Acceptarea celuilalt cu bune și rele. Este 
greșit să dăm ascultare sau să mergem pe calea fanatismului religios și a solicitărilor ultimative. Eu nu cred 
în ele și nu le sprijin. Eu sunt adeptul toleranței, încrederii și deschiderii spre celălalt (original text published 
on 20th October 2016 – http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/ce-spune-presedintele-klaus-iohannis-despre-
casatoriile-gay-si-schimbarea-constitutiei.html).  
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authoritative position within the group. His authoritative position is again consolidated by 
the use of grammatical choices like the modal “should” or the impersonal construction “it is 
wrong”. The former, although softened somehow by the verb “believe” placed in front of the 
modal, remains powerful enough to indicate that he is entitled to inspire and thus align 
people into adopting a certain set of values.  

Also, the almost exclusive choice for the first person singular pronoun reveals that the 
President is responsible for and assumes his own position and he does not need to hide 
behind a more neutral and apparently safer first person plural pronoun. The latter is only 
used once in his statement and is most probably meant to highlight that the values he 
promotes are shared. Since he calls upon everyone’s returning to a set of latent values, it 
implies that somehow, along the time, these values have been lost, but are still innate. 
Moreover, these values are placed in strong contrast with religious fanaticism and final 
demands. This mechanism of explicitly evoking certain negative evaluations is often 
employed to dissociate the speaker from the negative content on the one hand, and to 
incriminate those who share such beliefs, on the other hand.  

As far as fanaticism is concerned, it must be mentioned that although it may define 
different areas of life, Mr. Iohannis specifically makes reference to the religious intolerance 
insinuating that religion, while playing an important role in shaping the Romanians’ 
mentality and behaviour, should however not dominate and prejudice other social and 
cultural assets. Also, by raising awareness on religious bigotry, he acknowledges its very 
existence and implies its pervasiveness.  

Moving forward with our analysis, another interesting choice of words is the syntagm 
“the other”. By avoiding overtly articulating who the other is, the President does not only 
distance himself from the ones that should be tolerated and accepted, but he also admits 
their inferior power position. This is somehow paradoxical since the introductory sentence, 
where he admits that he himself belongs to a minority, could be interpreted as his 
self-assigning to a group of others. Furthermore, by pointing out to the other, the different 
other, the imperfect other – since they come with their good or bad –, the homosexual, Mr. 
Iohannis tacitly accepts the heterosexual – homosexual dichotomy conceding thus that the 
former is the norm while the latter is, plainly speaking, as deviating from the norm. And this 
is how yet another brick in the wall of prejudices is laid.  

In conclusion, although apparently favouring the gay liberation movement, President 
Iohannis’s discourse still carries some cognitive biases that are deeply ingrained in our 
collective pattern of thinking which is most obviously socially and culturally prejudiced. In 
other words, there is a gap between respect and mentality. The question is, nonetheless, how 
an essentially traditionalist society as the Romanian one bridges this gap and embraces a 
social construct that is for most people still inconceivable.  

As expected, the President’s opinion echoed in the public space causing an immediate 
reaction from the representatives of the Orthodox Church, one of the most ardent defenders 
of the civic society’s initiative. Their statement reads: 

The initiative proposed by the civic society, one that is perfectly legal and also validated by the 
Constitutional Court of Romania, cannot in any way be considered as taking “the path of religious 
fanaticism” or yet as proof of intolerance. Making a plea for a more unequivocal definition of the 
nature of the family is justifiable not only for reasons that comply with the moral Christian values, 
but also in the context of the dramatic demographics both in Romania and in other European 
countries19. 

                                    
19 Un demers civic, perfect legal și validat de Curtea Constituțională a României nu poate fi considerat 

în niciun caz o „cale a fanatismului religios” sau o dovadă de intoleranță. Pledarea pentru definirea mai 
clară a naturii familiei este justificată nu doar de rațiuni ale moralei creștine, ci și de realitatea dramatică 
a prăbușirii demografice atât în România, cât și în celelalte țări europene (original text published on 20th 
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In contrast with the President’s statement, the one articulated by the Church’s 
representatives is obviously more neutral. Its neutrality is discursively achieved by the lack 
of personal pronouns and use of passive constructions.  

Neutrality, as a way of distancing oneself both from the content and the interlocutor, 
might be interpreted as assuming a superior power position over everyone else involved in 
the debate, either directly – the President himself, or indirectly – the gay community. Seen 
from a different angle, it may also seem that, due to its recent promotion to a higher social 
status, the gay community has gained enough freedom of display, and, implicitly, public 
importance to somehow constrain the Church to adopt a more neutral position. The positive 
feedback received by the Civil Partnership Bill in the Parliament may indeed foster such an 
approach. If this should be the case, then we are possibly witnessing a renegotiation of 
power position between the Church and the new social construct, homosexuality.  

In support of this view, one may argue that besides being neutral, the position of the 
Church may also be regarded as defensive since it needs to bring arguments in support of its 
position. Consequently, to overthrow the President’s accusation of religious fanaticism, the 
Church invokes the legal validation granted by an unquestionable authoritative institution, 
the Constitutional Court. In such a reading, the attitudinal positioning of the Church 
triggers a rational rather than emotional reaction and hence its neutrality. 

Along slightly the same lines, when justifying the pursuit that is to legally alter the 
definition of the family, besides alluding to the Christian values, the Church feels the need to 
reinforce and validate hereby its position by mentioning that this matter concerns other 
European countries as well, who in their turn, suffer from a dramatic decline in the 
population growth rate. By extending its concern to Europe, the Church makes its statement 
more credible, but on a subtler level, implying that the drop in demographics might be 
generated by the very depreciation of Christian values.  

In light of all these arguments, one may assume that with the Church losing ground to 
homosexuality, we might soon assist to a fierce renegotiation of power position, one that is 
to redefine not the family, but rather the entire Romanian society. Under the influence of 
European and international trends, Romanian politicians, public figures and more and more 
common people have already reconsidered their position regarding same-sex couples and 
unions and have adopted a more relaxed attitude.  

As a final remark, I would like to add that due to the lack of space and scope of this 
paper, I have confined my analysis to only two statements that, no matter how important, 
are still insufficient to prove a conclusive point. Nevertheless, since no linguistic 
investigation can ever be exhaustive, I believe that my pursuit can be enhanced by further 
research into this complex and complicated matter. Also, considering that we might be on 
the brink of fundamental change, this will definitely produce enough food for thought for 
the years to come. 

Concluding Remarks 

After having discussed some of the intricate and highly complex matters that have 
surrounded homosexuality over time, it may be conceded that, although some of us might 
accept the social construct of gender difference and preference, we might, however, never 
fully understand these concepts. Therefore, the debates about homosexuality, partly because 
they involve various policies, legal debates and also fundamentally moral and religious 
issues, tend to be highly controversial and hence sharply polarized. It seems that 
homosexuality undergoes a permanent revolution, one that wins a battle, but never the war.  

                                    
October 2016 – http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/ce-spune-presedintele-klaus-iohannis-despre-
casatoriile-gay-si-schimbarea-constitutiei.html). 



REVOLUTIONS. THE ARCHEOLOGY OF CHANGE 

76 

As far as the Romanian gay revolution is concerned compared to other countries around 
the world, it is hard to even tell whether we have entered the battlefield or not. Except for 
the few ones who clearly know where they stand in this polemic, either ardently supporting 
or fiercely incriminating homosexuality, the vast majority still remains apathetic, 
considering that Romania has far more important problems to solve than redefine and 
reverse one’s values and beliefs towards gender roles and sexual orientation. 

The international pressure has nevertheless grown ubiquitously and has become palpable 
especially in the political arena where politicians, in their struggle for power, frequently 
adopt a double-sided position. Moreover, organizations that fight for human rights, or, I dare 
say, mostly homosexual rights, often condemn every attempt to hold and articulate any 
beliefs that contravene to what has already become mainstream thinking. If one does not 
take pride in, or embrace the social construct of homosexuality and considers it marginal, 
makes out of him/her a bigot. Everyone preaches tolerance, yet it is many times omitted that 
tolerance should be for all. Tolerance is however just an empty word unless it is endorsed by 
respect and common sense.  

On a final note, I believe that adopting the sometimes idealized image of homosexuality 
promoted within the modern culture would be an oversimplification. It most certainly needs 
to be contextualized and thoroughly investigated. In this respect, the goal of this paper has 
not been in any sense to be definitive or exhaustive, but rather to stimulate further 
exploration. 
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Thomas Hobbes [1588-1679] – ideologul „din umbră” al Revoluţiei Engleze 
(Thomas Hobbes [1588-1679] – The Shadow Ideologist 

of the English Revolution) 

M A R I U S  D U M I T R E S C U   

Abstract: Due to Hobbes’ long stay (1640-1651) in France, whose de facto ruler was Cardinal Mazarin, 
the founder of Louis XIV’s expansionist policy, some researches consider that the political works of the 
British thinker refer to such type of government. But other voices bind him to the way Charles I tried 
to lead, namely as a sovereign monarch in relation with the Parliament. In this article I argue that Hobbes 
was Cromwell’s shadow ideologist, because the first modern revolutionary political leader was at war 
with King Charles I. Also, I consider that Descartes, due to his friendship with Elizabeth of Bohemia, the 
granddaughter of Charles I, was the doctrinaire defender of the King. So, Descartes’ correspondence with 
Hobbes caught a strong political overtone because, behind the philosophical dispute, a major decision was 
actually hiding: can a king be judged by his people? Influenced by Cromwell, Hobbes stepped on the path 
of open rebellion against Charles I. In his vision, the King could not be the holder of a higher truth than 
that which the people would possess. For Hobbes, the error cannot be a lack in the field of knowledge as 
Descartes theorized, but it is rather a matter related to the action. He considers that the error actually 
represents the failure of a practical initiative. For the British philosopher, truth is no longer a matter of 
judgment, but it is correlated with the success of an action. For Hobbes, the victory of the English 
Revolution confirmed its positive and necessary character on the spiny road of history. 
Keywords: Hobbes, Descartes, Cromwell, English Revolution, error, truth 

 
Filosoful britanic Thomas Hobbes este cel care va aduce individul în scena politică, dar 

într-o măsură mult mai radicală decât putea să accepte Descartes acest lucru, care nu 
admitea să-l separe pe om de o orientare permanentă spre transcendenţă, spre Dumnezeu. 

Decapitarea unui Lord – antecedentele baconiene 
ale filosofiei politice a lui Thomas Hobbes 

Gândirea lui Hobbes s-a dezvoltat în umbra lui Francis Bacon, al cărui secretar a fost în 
anii tinereţii. Dacă ar fi să privim în oglindă cele două destine, am putea surprinde 
numeroase asemănări între vieţile celor doi gânditori. Bacon a devenit prietenul și 
consilierul lui Robert Devereux, al doilea conte de Essex, exponentul aripii protestante din 
Parlament, dar, mai important din punctul de vedere al puterii de atunci, şi favoritul reginei 
Elisabeta I, fiind considerat un posibil urmaş la tron datorită popularităţii sale. Essex a 
intervenit pentru prietenul său cărturar în numeroase rânduri pe lângă regină pentru a 
obţine anumite funcţii publice. Într-un final înduplecată, Elisabeta I îi oferă lui Bacon 
funcţia de consilier juridic al Coroanei. Anul 1601 va fi însă unul nefast pentru Essex, care 
pierde o armată întreagă în Irlanda şi, în urma unui context de intrigi, este acuzat de 
rebeliune împotriva Coroanei. El va fi supus unei judecăţi sumare în cadrul căreia avocatul 
Coroanei lezate avea să fie chiar Bacon. Acuzat de înaltă trădare de cel care trebuia să-i fie 
prieten, Essex a fost condamnat la moarte prin decapitare. După eveniment, mulţi i-au 
reproşat filosofului faptul că şi-a trădat prietenul pentru a putea obţine funcţii şi mai 
înalte. Într-adevăr, soarta lui Bacon s-a schimbat după acest eveniment tragic în care şi-a 
dovedit loialitatea faţă de Coroană, obţinând în anii următori, mai ales sub domnia lui 
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Iacob I, funcţii publice, culminând în 1617 cu aceea de Păstrător al Marelui Sigiliu al 
Angliei1. După 1620, roata norocului îşi schimbă faţa, iar Bacon va cunoaşte decăderea şi 
umilinţa. Ulterior bătăliei de la Muntele Alb, de lângă Praga, odată cu pierderea coroanei 
imperiale de către Liga Protestantă condusă de Frederick al V-lea al Palatinatului, ginerele 
regelui Angliei, Iacob I, acesta din urmă va orienta politica engleză spre o relaţie mai 
apropiată de cercurile catolice. În acest sens, el va iniţia mai întâi, fără succes însă, o 
alianţă prin căsătorie a tânărului prinţ moştenitor Charles cu infanta Spaniei. În final, 
Iacob I va reuşi alianţa cu Franţa prin căsătoria fiului său cu Maria Henrietta, fiica Mariei 
de Medici şi soră a regelui Franţei, Ludovic al XIII-lea. Bacon, apărător şi ideolog din 
umbră al Ligii Protestante, va trebui să cunoască dizgraţia.  

Thomas Hobbes, tânărul secretar al lui Bacon, va înţelege că prietenia, funcţiile politice, 
titlurile nobiliare şi mai ales averea sunt lucruri extrem de efemere şi instabile. El a repetat 
în mare măsură soarta magistrului său, alternând perioadele de glorie cu cele de exil şi 
revenire; a trăit sub domnia a patru regi şi a unui dictator şi a trebuit, la rândul său, să 
aleagă, la fel ca şi Bacon, între cercurile radical protestante şi Coroană. Dar, spre deosebire 
de Bacon, care a asistat doar la o tentativă de răsturnare a Coroanei, Hobbes a trăit să vadă 
acest eveniment ce părea de domeniul imposibilului. Oliver Cromwell, noul lider al 
protestanţilor radicali, nu mai venea din „iatacul bătrânei doamne”2, cum ar fi spus 
Shakespeare, ci era expresia Parlamentului, o instituţie de forţă ce reflecta puterea poporului, 
reuşind unificarea de facto a Marii Britanii şi învingând ceea ce părea de neînvins, şi anume 
coaliţia catolică spaniolo-irlandeză. 

Corespondenţa dintre Hobbes şi Descartes 
pe tema adevărului sau decapitarea unui rege 

Când iniţiază corespondenţa cu Descartes pe tema Meditaţiilor asupra filosofiei prime, 
prin intermediul părintelui Mersenne, în anul 1641, Thomas Hobbes se apropia deja de 
vârsta de 53 de ani, iar liniamentele teoretice ale propriei viziuni asupra lumii erau probabil 
deja fixate. De altfel, un an mai târziu, el va publica lucrarea De Cive, ce constituie baza 
Leviathan-ului, opera sa cea mai importantă, care a văzut lumina tiparului abia după zece 
ani.  

O analiză atentă a textului din 1641 ce viza cele 16 obiecţiuni aduse Meditaţiilor asupra 
filosofiei prime ne dezvăluie cadrele generale ale filosofiei hobbesiene. Ceea ce pare să îi lege 
pe ambii gânditori este ideea Eului văzut ca principiu. Numai că diferenţa va fi una de esenţă 
între cele două viziuni. Pentru Descartes, Eul este un principiu theoretic, metafizic. Hobbes îl 
percepe însă într-o manieră instrumentală, din punctul de vedere al acţiunii pe care acesta o 
justifică. Egoismul lui Hobbes este unul radical în sensul în care Eul constituie singura 
instanţă care determină şi justifică acţiunea. 

Filosofia lui Hobbes era de fapt un program de gândire ce viza, în final, o justificare 
pentru reforma politică marcată de revoluţia iniţiată de Cromwell împotriva regelui. 
Leviathan-ul este textul care surprinde cel mai bine această mutaţie din gândirea politică a 
lui Hobbes. Lucrarea a fost publicată în 1651, la un an după moartea lui Descartes şi la zece 
ani de la obiecţiunile aduse Meditaţiilor metafizice ce marcau cadrele mari ale gândirii 
hobbesiene.  

Leviathan-ul aduce în scenă un fapt tulburător, şi anume că omul nu este bun de la 
natură, ci mai degrabă că este rău şi egoist, iar această răutate originară face ca în starea 
naturală să existe, din nefericire, un război al tuturor împotriva tuturor (bellum omnium 
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contra omnes). Distincţia dintre inteligibil şi sensibil cedează loc unei alte separaţii, şi anume 
aceea dintre reuşita sau eşecul unei acţiuni. Adevărul nu mai este plasat în dialogul surd 
dintre raţiune şi simţuri, ci între împlinirea sau non-realizarea unei idei.  

Regele, din monarh absolut, devine un personaj de care societatea se poate dispensa. 
Întrebarea: „Cine are nevoie de conducător şi, mai ales, de ce fel de tip de conducător este 
nevoie?” devine marea provocare a filosofiei politice hobbesiene.  

Anii corespondenţei cu Descartes sunt o veritabilă probă asupra modului în care Hobbes 
începea să devină ideologul lui Cromwell, ce se găsea în plin război cu regele Carol I, 
deoarece el nega tocmai caracterul înnăscut al regalităţii. Descartes, puternic ataşat de 
tânăra sa discipolă, Elisabeta de Boemia, era apărătorul doctrinar al regelui Carol I, care era 
unchiul şi protectorul prinţesei. Corespondenţa cu Hobbes prinde puternice accente politice, 
căci în spatele cuvintelor şi al disputei filosofice se ascunde de fapt problema unei decizii 
majore. „Poate fi judecat un rege de către popor? Este justificabilă uciderea unui rege de 
către poporul său?” La aceste întrebări se putea oferi un răspuns pozitiv numai dacă întreaga 
idealitate a regelui şi a lumii era anihilată. 

În Obiecţiunea 12 la Meditaţia a IV-a, Hobbes critică ideea carteziană conform căreia 
eroarea nu e ceva real, ci doar o lipsă3. Prin această obiecţie, filosoful englez combate ideea 
lui Descartes asupra ierarhiei gradelor de cunoaştere. Putem vedea în acest fapt o încercare 
de justificare a evenimentelor epocii ce vizau o implicare politică a gânditorului englez, care 
îşi asuma drumul revoltei Parlamentului, deschis de Cromwell, împotriva regelui Carol I. 
Eroarea în sens hobbesian nu putea fi o lipsă, ci mai degrabă un eşec. Monarhul nu putea fi 
posesorul unui adevăr superior celui pe care l-ar poseda poporul. Înfrângerea regelui pe 
câmpul de luptă reprezenta de fapt eşecul deciziilor sale. Pentru Hobbes, eroarea nu poate fi 
asumată de o lipsă în planul cunoaşterii, ci mai degrabă de un lamentabil eşec practic sau, 
altfel spus, de o lipsă a reuşitei practice. Un lucru ce într-o parte a lumii se dovedea o 
experienţă de succes, precum era monarhia absolută în Franţa, devenea pur şi simplu un eşec 
lamentabil în Anglia. Încercarea nereuşită de a instaura o monarhie de tip absolut, după 
modelul francez, în Anglia a avut drept rezultat o reacţie mai mult decât excesivă din partea 
poporului, reprezentat de Parlament, ce a condus nu numai la abolirea monarhiei, ci şi la 
ceva mult mai grav şi aproape inimaginabil – decapitarea regelui, în urma unui proces în 
care i s-a negat descendenţa divină, fiind tratat ca un simplu cetăţean. Considerăm că acest 
eveniment a stat la baza tuturor revoluţiilor din epoca modernă, de la cea iniţiată în Statele 
Unite, culminând cu Revoluţia Franceză şi continuând cu Revoluţia de la 1848, cu Revoluţia 
Bolşevică din Octombrie 1917 din Rusia şi cu toate răsturnările sau reformările de imperii şi 
monarhii din Orient după al Doilea Război Mondial.  

Hobbes a putut surprinde foarte bine aceste lucruri locuind în Franţa, dar fiind cu sufletul 
orientat spre spaţiul britanic. Încercările reginei Maria Henrietta, de origine franceză, de a-l 
influenţa pe Carol I în direcţia unei monarhii asemănătoare celei impuse în ţara vecină de 
regele Ludovic al XIII-lea s-au dovedit a fi sortite eşecului în Anglia. Hobbes va înţelege că 
eroarea este o chestiune care trebuie legată de acţiune, deoarece aceasta reprezintă de fapt 
eşecul unei iniţiative practice. Orice acţiune care se finalizează cu o reuşită este un semn 
evident al validării ei. Adevărul nu mai este, pentru filosoful britanic, o chestiune ce ţine 
strict de judecată, ci în primul rând de succesul unei acţiuni. O acţiune ratată reflectă faptul 
că în spatele ei a fost o idee falsă, neadecvată realităţii. Critica teoriei lui Descartes cu privire 
la adevăr şi eroare elimină modelul contemplativ, theoretic, asupra adevărului şi a politicii 
fondate pe acesta, înlocuindu-l cu un activism care îşi construieşte şi justifică prin el însuşi 
gradul de adevăr.  

Limbajul folosit de Hobbes în corespondenţa cu Descartes cu privire la Meditaţiile asupra 
filosofiei prime este unul ce poate fi catalogat drept agresiv. Rămâne clasică obiecţia a doua a 
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lui Hobbes, în care acesta constată că, atunci când se adaugă expresii de genul: sunt un spirit, 
un intelect, o gândire la conceptul de existenţă, nu există un temei solid pentru această 
fuziune; este ca şi cum cineva ar spune: eu mă plimb, deci sunt o plimbare4. Astfel de 
apropieri sunt considerate de filosoful britanic ca fiind nefireşti tocmai prin faptul că nu se 
ţine cont de deosebirea dintre un lucru care este şi esenţa sa, indicându-se faptul că spiritul 
sau intelectul pot fi predicatele unui subiect a cărui natură este, de fapt, una materială. 

Teoria lui Hobbes cu privire la ipoteza unei stări naturale a omenirii  

Filosoful britanic rămâne ţintuit în frica și neliniștea lumii sensibile, de care nu se poate 
desprinde uşor şi în care poate identifica clar sursa acestor stări anxioase. Cu toate că era 
matematician și ar fi putut ușor înţelege lumea formelor și a esenţelor matematice precum 
Descartes, ceea ce l-a fascinat totuşi mai mult a fost iraţionalul voinţei de putere. Thomas 
Hobbes, asemenea lui Nietzsche sau Freud, a intuit, ce-i drept într-o formă încă extrem de 
vagă, latura pulsională, iraţională, inconștientă, ce motivează şi determină acţiunea umană. 
Adevărul, văzut ca o reuşită a acţiunii, nu mai este raportat doar la cadrele raţiunii şi ale 
conştiinţei, ci ascunde în natura sa şi o latură obscură, inconştientă, greu de explicat şi 
uneori şi mai greu de înţeles. Adevărul hobbesian este unul contextual, creat de situaţiile 
concrete de viaţă ce ţin cont şi de manifestarea pulsiunilor, care, adeseori, pot lua forme 
ilicite, greu de acceptat de către raţiune. În Leviathan, Hobbes chiar oferă sentimentul că se 
pierde în oceanul de pasiuni care determină natura umană, în care vede doar un lup feroce 
(homo homini lupus est) aflat într-un etern război cu semenii săi, mai ales când se pierde 
latura bună a acesteia.  

În capitolul din Leviathan dedicat condiţiei naturale a omenirii, Hobbes discută în primul 
rând despre o stare originară de război. În spiritul epocii, care trăia sub fascinaţia alegoriilor 
şi a metaforelor, filosoful englez imaginează, ca o ipoteză de lucru, o stare naturală a 
omenirii care nu este însă una reală. Aceasta nu are o bază într-o comunitate ce s-ar găsi 
undeva pe Pământ, ci mai mult ţine cont de modul în care mintea umană poate imagina una. 
Starea naturală, de război, este caracterizată însă prin domnia forţei brute şi a înşelăciunii, 
fiind dominată de frica de moarte5. În Leviathan, gânditorul britanic nota în acest sens: „S-ar 
putea crede că nu au existat vreodată astfel de vremuri, nici o astfel de stare de război ca 
aceasta; nici eu nu cred că a existat vreodată aşa o stare, în întreaga lume”6. În continuarea 
textului, el recunoaşte că în comunităţile exotice din America sau din alte părţi îndepărtate 
ale lumii nu poate fi întâlnită o astfel de stare permanentă de conflict, căreia omul, cu 
siguranţă, nu i-ar putea face faţă. 

Starea naturală imaginată de Hobbes, abordată mai mult ca o ipoteză de lucru, era 
caracterizată prin nelinişte, prin manifestarea unei frici şi a unei terori generale exercitate 
asupra tuturor oamenilor care îşi împlinesc în chip deplin libertatea naturală ce le permite să 
se distrugă reciproc, existând mereu riscul disoluţiei. Putem identifica în această descriere a 
stării naturale ceva din lumea utopică a primilor scriitori moderni, care descopereau 
minunăţiile lumilor exotice fără însă a avea o înţelegere adecvată a acelor tărâmuri. Omul 
natural imaginat în Leviathan seamănă extrem de mult cu personajul Caliban din piesa 
Furtuna de William Shakespeare. Ideea de bază de la care se pleacă este aceea că oamenii, 
prin condiţia lor iniţială, sunt relativ egali în puterea lor, mai exact în puterea de a se vătăma 
reciproc. Această putere originară face ca o societate civilizată să fie greu de realizat atât 
timp cât dorinţele fiecăruia se pot exprima în mod total liber. Hobbes descrie această stare 
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astfel: „De aceea, dacă doi oameni îşi doresc acelaşi lucru, pe care totuşi nu-l pot obţine 
amândoi, ei devin duşmani”7. În cadrul antropologiei hobbesiene omul este, în primul rând, o 
fiinţă doritoare sau, chiar mai mult, „posedată de dorinţă”. Dorinţa conduce la o stare de 
război generalizat, ce se originează în spiritul competitiv şi concurenţial al oamenilor, în 
neîncrederea reciprocă şi, mai ales, în dorinţa fiecăruia pentru bogăţie şi glorie8. Într-o astfel 
de lume, mai devreme sau mai târziu, fiecare ajunge să dorească obiectul dorinţei celuilalt, 
ceea ce face ca războiul născut din această egalitate a dorinţelor să devină chiar expresia 
stării naturale ca atare9. În gândirea hobbesiană nu contează atât de mult ceea ce doreşte 
omul, ci faptul că el trăieşte într-un univers construit de propriile lui dorinţe, ce izvorăsc din 
adâncul obscur al fiinţei sale şi care, prin caracterul lor, surprind de fapt pulsiunile 
subiectului, introducând în viaţa socială o doză consistentă de iraţional. Pentru Hobbes, 
oricât de mult ar exista un obiect care să satisfacă dorinţa născută în sufletul uman, aceasta 
nu poate de fapt să fie satisfăcută deplin. Ea rămâne un element permanent viu, ce defineşte 
chiar esenţa fiinţei umane, văzută ca natură pur doritoare, care, de fapt, reprezintă tocmai 
ceea ce antropologii numesc neofilie (dorinţa de nou, de schimbare), nestatornicie, 
neîmpăcare cu condiţia existenţială prezentă. Acest statut de fiinţă doritoare îl deosebeşte pe 
om de animal, care nu se poate împlini în câmpul neofiliei. Omul este însă într-o stare de 
dorinţă permanentă, care, paradoxal, cu cât este împlinită mai mult, cu atât creează o stare 
mai mare de nemulţumire şi de dorinţă mai amplă, ceea ce poate conduce la o amplificare a 
conflictelor intersubiective. 

Teoria puterii suverane în Leviathan-ul hobbesian 

Hobbes consideră că, în lipsa unei puteri comune care să impună respectul general, 
oamenii din starea naturală, conduşi doar de dreptul natural ce le consfinţeşte libertatea 
totală de acţiune conform dorinţelor egoiste, nu puteau fi decât în condiţia unui război al 
tuturor împotriva tuturor. Pacea prinde conotaţiile unei stări accidentale în raport cu 
condiţia de război ce are rol de esenţă a stării naturale. Pacea este o privaţiune, o lipsă a 
condiţiei naturale, fiind ceva artificial. Pentru Hobbes, civilizaţia, care implică beneficiile 
lucrării pământurilor prin hărnicie, a comerţului între spaţii depărtate, a construcţiilor 
grandioase, a scrierii, a artei etc., nu are nimic natural în ea. Civilizaţia este un produs 
excepţional, realizat în condiţii artificiale, ceea ce face ca aceasta să fie, de altfel, extrem de 
fragilă şi expusă unor mari regresiuni. 

În starea iniţială există totuşi, pe lângă dreptul natural care le permite oamenilor să poată 
face tot ceea ce îşi doresc, şi o lege naturală ce recheamă ocrotirea vieţii. Între dreptul 
natural şi legea naturală există însă un conflict originar. Dreptul natural oferă voinţei 
libertate absolută; în schimb, legea naturală este subordonată celui mai important instinct, şi 
anume autoconservarea. Starea originară ar fi una în care, datorită războiului fiecăruia 
împotriva fiecăruia, tensiunea dintre dreptul natural şi legea naturală ar fi una maximă. 
Problema principală care apare în această condiţie, imaginată de Hobbes, este legată de 
raportul dintre dreptul natural şi legea naturală care trebuie să fie mai puternică decât 
acesta. Civilizaţia marchează tocmai triumful legii în defavoarea dreptului. 

Contextul cel mai favorabil pentru ca legea să se impună în faţa dreptului îl constituie 
starea de război originară ce recheamă, la rândul ei, ca necesară o putere suverană care să 
ocrotească pe cât posibil vieţile oamenilor. 

Puterea Leviathanului, în calitate de instanţă absolut suverană, vine din transferul unui 
drept natural. Oamenii au drepturi naturale ce sunt în consonanţă cu voinţa lor de putere, 
dar pe care le transferă, de bunăvoie, în scopul realizării societăţii civile, unei unice forţe a 
                                    

7 Ibidem, p. 38. 
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cărei misiune este să le garanteze viaţa şi proprietatea, într-un cuvânt – drumul spre 
civilizaţie. Transferul de drepturi trebuie să fie reciproc, altfel este vorba de milostenie, de dar, 
de cadou, dar nici într-un caz de un pact10. În acest fragment putem identifica deja detaşarea 
lui Hobbes faţă de transferul de putere unilateral, specific unei monarhii de tip absolut. 

Argumentele hobbesiene în favoarea revoluţiei parlamentare 

După apariţia lucrării Leviathan, the Matter, Forme, & Power of a Common-Wealth 
Ecclesiastical and Civil, Thomas Hobbes a fost identificat ca fiind ideologul regimurilor în 
care puterea se dorea absolută. Datorită lungii lui şederi în Franţa regelui Ludovic al XIV-lea, 
unii cercetători au considerat că textele filosofico-politice ale gânditorului britanic ar fi făcut 
referire la un astfel de tip de guvernare. O lectură analitică a textului Leviathan-ului ne arată 
că, de fapt, Hobbes a fost ideologul lui Cromwell. De altfel, ce dovadă mai grăitoare putem 
găsi pentru acest ataşament al filosofului faţă de valorile Revoluţiei Engleze decât 
întoarcerea sa în Anglia la sfârşitul Războiului Civil, când face pace cu Lordului Protector, 
datorită faptului că în Leviathan luase atitudine împotriva episcopilor Bisericii Anglicane, 
care în vremea lui Carol I îi imitau pe episcopii francezi ai Bisericii Catolice din Franţa, 
conduşi de cardinalii Richelieu şi, mai apoi, de Mazarin. În vremea lui Carol I rămâne de 
notorietate cazul episcopului de Londra, William Laud, devenit ulterior arhiepiscop de 
Canterbury. Acesta îşi luase obiceiul de a-l consulta pe rege în toate privinţele, chiar şi 
asupra pedepselor aplicate păcătoşilor. În acest context, regele favoriza clerul înalt care era 
cel mai puţin înstrăinat de riturile romane, deoarece, în mod evident, el se găsea sub 
puternica influenţă a soţiei sale, prinţesa franceză Maria Henrietta11.  

În viziunea lui Hobbes, transferul reciproc de drepturi este de fapt un transfer de putere, 
iar acest lucru se face printr-un contract12. Acest contract este văzut de gânditorul englez 
mai degrabă ca un pact care înseamnă a-i oferi cuiva încredere. Odată instalată starea de 
război originară, nimeni nu se poate salva folosind doar propria putere şi isteţime. Este 
nevoie să se realizeze alianţe. În afara unor asemenea alianţe nu se găseşte decât moartea. 
Nimeni nu poate supravieţui în afara societăţii. Încălcarea convenţiei de asociere este 
contrară raţiunii13. Ieşirea din starea naturală este, prin urmare, o chestiune de transfer a 
puterii, care apare în momentele de criză profundă a stării naturale, ce devine incapabilă să-i 
mai ofere omului confortul.  

Transferul de putere implică şi transferul mijloacelor prin care se exercită aceasta14. Cu 
cât convenţia este între mai mulţi oameni, cu atât puterea aceluia căruia i s-au transferat 
mijloacele celorlalţi este mai mare. În acest sens, Leviathanul politic este creat din mai multe 
subansamble. Puterea putea fi transferată de la nivelul unor indivizi izolaţi, şefi peste grupuri 
mici, până la şefi religioşi, grupuri cu caracter elitist, sau uneori din păturile de jos, înarmate 
sau nu. Leviathanul, ca instanţă supremă a puterii politice, este totuşi imaginat de Hobbes 
drept ceva concret, real, ca un corp social, opus ideii de Dumnezeu, cu care nu poţi avea o 
convenţie întrucât Creatorul nu are materialitate15. Convenţia apare ca un rezultat al fricii în 
faţa morţii, iminentă în starea naturală, când acţiunile oamenilor sunt subordonate 
dorinţelor egoiste. 

Odată realizată această cedare a drepturilor tuturor, reprezentantul transferurilor de 
putere primeşte calitatea de a acţiona în numele majorităţii celor care l-au ales, indiferent 

                                    
10 Emanuel-Mihail Socaciu (coord.), Filosofia politică a lui Thomas Hobbes, ed. cit., p. 45. 
11 André Maurois, Istoria Angliei, ediţie actualizată de Michel Mohrt, traducere de Raul Joil, Editura 
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15 Ibidem, p. 48. 
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dacă unii au votat pentru el sau împotriva lui. Acest reprezentant al transferurilor de putere 
are calitatea de a fi suveran în raport cu ceilalţi membri ai convenţiei. Conducătorul trebuie 
să introducă ordinea funcţională în societate prin teroare, instaurând Leviathanul, acel 
monstru biblic în faţa căruia sunt anesteziate toate energiile egoiste distructive la adresa 
societăţii civile.  

Hobbes legitimează puterea politică pe ideea de convenţie şi contract social, ceea ce face 
ca monarhia absolută instaurată de papă sau de regi în secolul al XVII-lea să nu mai poată 
avea legitimitate, deoarece aceasta conducea spre tiranie şi abuz de putere. Ceea ce Hobbes 
nu a avut însă în vedere a fost faptul că suveranitatea conducătorului, aşa cum o imaginează 
el în lucrarea Leviathan, îi conferă acestuia o putere nelimitată şi îl poate transforma într-un 
personaj întunecat, aşa cum au fost consideraţi de-a lungul istoriei Cromwell, Hitler sau 
Stalin, care, în pofida faptului că au avut acces la putere prin convenţie, s-au manifestat 
totalmente tiranic atât timp cât niciun alt cadru de putere nu le putea limita suveranitatea.  

Concluzii 

Istoria funcţionează întocmai unui uriaş pendul ce oscilează de la o extremă la alta. Prin 
decapitarea lui Essex, în anul 1601, Parlamentul a pierdut pentru moment speranţa de a 
conduce efectiv Anglia; dar, prin decapitarea regelui Carol I, în 1649, şi venirea lui Cromwell 
la putere, regalitatea a fost cea înfrântă. Excesele perspectivelor teoretice hobbesiene din 
lucrarea Leviathan, materializate prin evenimentele Războiului Civil Englez din anii 
1642-1649, au fost corectate de John Locke în Cel de-al doilea tratat despre guvernare, unde 
limitează, prin constituţie şi separarea puterilor în stat, autoritatea conducătorului pentru ca 
aceasta să nu devină, în anumite situaţii, tiranică şi, mai ales, abuzivă la adresa libertăţilor şi 
drepturilor fundamentale ale oamenilor, precum dreptul la proprietate privată şi libertate de 
expresie.  
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Alienation and Revolution. Karl Marx’s Perspective 

R A R IŢA  M I H A I L   

Abstract: As a young philosopher, Karl Marx has emphasized alienation as the main disease of the 
modern bureaucratic society: man is stripped of his main attributes, including here creativity and 
freedom. Influenced by Ludwig Feuerbach, Marx has engaged into a fearless criticism of the religious 
alienation. The criticism of these transcendent illusions has brought him irresistibly close to the 
criticism of the universal unjust conditions. From this perspective, the bourgeois order, based on 
private property and rights of a liberal inspiration, seemed to Marx as obsolete, hypocritical and as 
lacking equity. Therefore, the German philosopher has identified himself more and more with a 
political program that has looked at the industrial working class as to a privileged revolutionary 
subject, the “Messianic class” of history, the main motor to break from the past. Thus, Marx disagrees 
with the political fatalism, does not promote submission towards the existent order, and most likely he 
looks for a philosophy of the (social) collective action and for a universal radicalism. In the conditions 
in which alienation has become an endemic phenomenon in all the spheres of the human life – 
religion, state, law, family, morality, economy – Marx claims that the only means to eliminate this 
defect of the capitalist society is to revolutionary transform the world. 
Keywords: marxist humanism, alienated work, human emancipation, capitalism, communism 

Introduction 

Marx’s intellectual activity developed in the context of the indissoluble emergence of a 
new social organization (industrial capitalism as a social form becoming hegemonic), on the 
one hand and the emancipatory struggle against capitalism (the labor movement as a vector 
of the transition to communism) on the other hand. But this intellectual activity was carried 
out in the context of some political deceptions. Marx’s disappointment with the hopes of 
reform during his Hegelian youth was amplified by the deception caused by the failure of 
the 1848 revolution, then the defeat of the Paris Commune. However, these disappointments 
constituted opportunities to launch decisive theoretical proposals. The deception towards 
the democratic hopes of his youth led him to a critique of the political economy and to the 
development of the theory of alienation; through the alienated work category, Marx 
extended the issue of alienation from the philosophical, religious and political sphere to the 
economic issue of material production. The disappointment of 1848 pushed him to engage in 
a monumental critique of political economy, the authentic result of which would be The 
Capital. The defeat of the Paris Commune has allowed him to reformulate the theory of the 
state and the transition. As such, Marx disagrees with political fatalism, does not preach 
resignation in the face of the existing order, but rather pursues a philosophy of collective 
(social) action and a Universalist radicalism. And while alienation has become an endemic 
phenomenon in all spheres of human life – religion, state, law, family, morality, economy – 
Marx argues that there is no other means of eliminating this racist capitalist society outside 
of a revolutionary transformation of the world. 

In the twenty-first century, in which private property has become more generalized than 
ever, where democracy seems to guarantee the rights of man and citizen, in which states 
have become economic partners, what interest could alienation present in Marx’s view, a 
thinker qualified as the enemy of “open society”1 by his contemporary epistemologist Karl 
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Popper? We believe that one cannot accuse Marx of all ideological abuses, favored by his 
theories, emerging in one political context or other after his death in 1883. But Marx’s idea 
of human emancipation, of eradicating alienation, keeps not only its importance, but also its 
actuality. We consider that Marx’s vision imposed itself precisely because of his desire to 
save people, by providing the philosophical vocabulary with notions such as proletariat, 
alienated work, material revolution, socialism, capitalism, but also providing workers with 
this timeless call: “Proletarians from all countries unite”2, which makes the German 
philosopher the defender of the poor and workers. 

In view of the above considerations, this article will be mainly devoted to the Marxist 
outlook on man as the Supreme Being and the revolutionary struggle to overthrow the 
social conditions that demean him. 

Marxist Humanism 

Undoubtedly, even from his first writings, Marx has given an important place to the 
preoccupations we might describe as humanistic. In the manuscripts written in 1844 (when 
he was twenty-six years old), Marx defined “communism as a positive suppression of private 
property – this human self-alienation – and thus as real appropriation of human essence by 
man and for man”3. Thus, Marx’s philosophy wants to be the means for man to move around 
himself as around his “true sun”. Man is the starting point and purpose of his theory. 

However, it is quite obvious that in The Capital, written twenty-three years later, the 
notion of man is more discreet. Marx focuses his theory mainly on the following notions: 
production mode, production relations, productive forces. [...] Between the two works – The 
1844 Manuscripts and The Capital – Marx launches a mysterious, aphoristic phrase, discarded 
on paper during 1845: “the human essence is the ensemble of social relations”4 (the VIth 
thesis on Feuerbach). Through this phrase, Marx ushered in a whole new concept of man, 
which seems to contain a virulent critique of the very idea of human essence. How can we 
interpret such a paradox? If the real knowledge of man is subordinated to the concept of 
man, then there is a dissolution of subjectivity into objectivity, and human movements are 
purely illusory. It is precisely on the relations that link people between them that the 
Marxist conception of the human essence is based. 

Marx’s humanism in the Parisian Manuscripts is characterized, as that of Feuerbach, by 
the insistence on the necessity for man to return to himself, beyond the alienation to which 
he falls victim in the modern world. “Man is the supreme being for man”, “for man, the root 
is man himself”, these are the ideas that come back as a leitmotiv in the Economic and 
Philosophical Manuscripts. Man is the reality that any theory must take into account, to 
which any theory must return. Therefore, the ability of a theory to show the way that allows 
man to “gravitate around himself”5 (according to Marx’s words in the introduction to the 
critique of Hegelian law) determines its value – hence the rejection of the political economy 
in favor of the humanist philosophy. 

The thinking of young Marx subscribes to the direction of Feuerbach in that it seeks to 
demystify the modern world, demystification that will allow him to render man himself. 
Starting from the observation that Marx insists, more than Feuerbach, on the concrete, 
material nature of alienation, it is clear that the task of philosophy is always to unmask, to 
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criticize the figures of human alienation – as it was first necessary to liberate man in theory 
so that he can be released later in fact. 

But how is this man defined in the Manuscripts of 1844? The first remark we can 
formulate is the following: Marx highlights the human figure in opposition to that of the 
animal. Alienation is first defined as what “alienates humanity from human”6, or through the 
fact that “what is animalistic becomes human, and what is human becomes animal”7. Thus, 
man is defined as being conscious of himself, but always as a human being. Man is 
characterized by the fact that he distances himself from his work, a distance that allows him 
to think about his action, thus to think in a universal manner. This finding causes Marx to 
write that “free and conscious activity is the generic character of man”8: there is only a 
generic consciousness, the self-conscious man being necessarily aware of himself as man; 
and precisely through his self-consciousness as a species, man differentiates himself from 
the animal.  

There is a logical circularity in this definition of man: man’s consciousness as a human 
species gives consider revising mankind a specific character. Here we can interpret, as 
Michel Henry does, that Marx uses the Hegelian ontology to “save from the inside the 
Feuerbachian concept of species on the verge of collapse”9. Indeed, it seems that Marx 
resumes here the Feuerbachian idea of intersubjectivity as the presence of the species in the 
sensible relationship of man with another man, but explaining it concretely through an 
analysis of the process of labor. 

It can be said that Marx goes to Hegel to bring more coherence to the Feuerbachian 
issues, to which he always refers. What Marx takes from Hegel in the Manuscripts of 1844 is 
the perspective of history that Feuerbach simply liquidated: seeking to think more rationally 
and more concretely the human essence defined by Feuerbach, Marx ends “historizing” the 
phenomenon of alienation through which man is “confiscated” by his essence, that of being 
part of community. 

We deduce from this that, for Marx, the characteristic of humanism is obviously related 
to his conception of man. If we consider the real individual, concretely, including his social 
implications, humanism is realistic10, but if the point of departure is idealistic speculation of 
the “consciousness”, “spirit”, etc. type, humanism founded on this foundation is spiritualist. 
Marx’s choice is clear: only realistic humanism can be attached in such a coherent manner to 
his conception of the world and society: “Realistic humanism has no more dangerous enemy 
in Germany than spiritualism or speculative idealism that puts “consciousness” or “spirit” in 
place of real individual man [...]11. 

Starting from the real individual and the real society, starting from the principle that 
man, by transforming the objective reality, creates his own world, but exerts an indirect 
influence on his own development, it is clear that the Marxist humanism is autonomous in 
the sense that it explains the human world by the game of earthly forces, without resorting 
to superhuman powers. The real man is both the starting point and the autonomous artisan 
of his destiny, the creator of his own world and his own creator. Only such a humanism that 
excludes interference in human affairs of superhuman powers can be fully qualified as 
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autonomous. It is precisely from this fundamental characteristic of Marxist humanism that 
its next characteristic arises: it is a combatant humanism12.  

Humanism that departs from real individuals and from their social relations, the 
humanism for which man is the supreme being, must necessarily rise against all 
relationships that humiliate man. In this case, the combativity of humanism is a consistent 
attitude, for giving up the struggle would be without practical consequences. From this 
perspective, Marxist humanism approaches practice, in the sense that it does not confine 
itself to asserting principles, but draws practical conclusions. Thus, even since his youth, 
Marx attaches to his humanism the postulate of the revolutionary struggle. 

The combatant character of Marxist humanism stems strictly from the fact that it 
requests for a merciless struggle against the causes of human misery as mass phenomenon, 
thus against its social causes. From Marx’s perspective, it is possible and achievable only to 
eliminate the causes of all miseries whose sources are not in the individual, but outside of it, 
in the social conditions and relations. Marxist humanism does not therefore promise a 
utopian paradise and does not offer the key to personal happiness. Marxist humanism 
demands the abolition of the social causes of human unhappiness. Moreover, this is the basis 
of the appeal of this humanism to all who suffer as a result of the social conditions of 
capitalism. For this reason, one of the fundamental purposes of socialism and communism, 
for Marx, is not only the liberation of man from all forms of exploitation (economic) or 
oppression (political, cultural or sexual), but also to put an end to alienation. 

Human Alienation 

Marx has never abandoned the essential premise related to the need to change the world. 
However, this revolutionary imperative has undergone a metamorphosis after the German 
philosopher has appropriated the “demystification” of Hegelianism made by Feuerbach. 
Once the world of phenomena has been denounced as a world of human alienation, the 
revolutionary Marxist imperative took the form of an urge to eradicate alienation by 
changing the world. 

After assimilating Marx’s view, a superficial analysis of the objective causes of alienation 
and taking refuge in a mere observation of the illusory character of religious alienation is 
not sufficient. The latter is just the illusion that actually hides real alienation. Marx broadens 
the scope of the concept of self-alienation of the individual. In this way, the German 
philosopher comes to represent the entire universe of humanity as a space of alienation. 
Feuerbach focused on religious life as a space for self-objectivity and the alienation of man. 
Marx has defined alienation in a wider sphere than that of religious life. He took this idea to 
the extreme, identifying alienation everywhere. This became a phenomenon specific to 
every sphere of human life – religion, state, law, family, morality and economy.  

Alienation “means that man does not adapt to the world, but that the world, the nature, 
the others, continue to appear to him as strangers. Objects, even if they are created by him, 
are positioned above and against him”13. As such, the alienation comes from a break, from a 
separation, so that Marx distinguishes several types of alienation: 

Religious alienation: man created God as an idealized and perfect image of himself and, 
as a result, inaccessible consider revising Through God, man consoles himself with what he 
believes can never be in the “down here” world. Man transfers to the gods “the attributes of 
his own life and instead of creating himself, he is in contact with himself only by worshiping 
an idol”14. 
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Political alienation: in our society, man is artificially divided between private and public 
society, between civil society and the state. In Marx’s view, civil society designates the 
relationships people have with each other for production, in order to meet their own needs. 
Civil society or, in other words, economic society is the realm of private relations that 
oppose political society and its sphere of public relations. On the one hand, in the political 
society, the individual is proclaimed citizen, his rights are granted and recognized, while in 
private society he is only an employee obliged to sell his workforce. His citizen status ceases 
at the factory gate. In public society, man is proclaimed equal to the other, while in the other 
he only exists as a private person, in competition and in (economic) struggle with other 
people, and in this field no man can be the equal of another. If the state is falsely presented 
as neutral (since it is an instrument of class domination), as the perfect embodiment of the 
collective organization of people, this is due to the fact that it is compared to an idealized 
private sphere, which embodies in a purely illusory manner the collective essence of human 
nature – since man is a social animal. 

For this reason, man leads a double life: in civil society, he has a private life specific to 
the selfish individual, in a struggle with the Other, but which constitutes his existence, his 
real life, while in the state, man has a life in accordance to its true social nature, but in a 
purely imaginary and illusory manner15. Therefore, there is a radical opposition between an 
individualist (economic) way of life – based on capitalist production relations founded on 
the private property over means of production – which represents its real, but artificial 
existence (in the sense that it does not correspond to its nature), and a public, political and 
collective way of life, which represents its essence, its real but deformed nature. 

This conception of political alienation follows the Feuerbachian model in many aspects. 
According to Feuerbach, the alienated person is a divided being living two lives – one in the 
fictitious world of religious consciousness, in which he is God, and another in the real world, 
where he is only an unfortunate creature, worthy of contempt. The same is true of the 
practical dimension of existence. As a citizen of the state, man is a community being, 
participating in the community life of the species. But civil society is previous to the state. 
The primary sphere of human existence is the sphere of selfishness or the economic war “of 
all against all” in which modern man feels and acts not as a social being, but as a “selfish 
person”16. Man has, therefore, a dual nature. Self-realization as a member of the political 
community is a process that is formal, false and empty of significance, just as in religious 
fiction all that man succeeds is a simulation of perfection: 

Where the political state has reached its true development, man leads a double life, not only in 
thought, in consciousness, but also in reality, in life – heavenly and earthly – life in the political 
community where he is considered as a being of the community and life in the civil society, where 
he acts as a private person, where he considers others as a means, where he lowers himself to the 
role of means and becomes the toy of foreign forces17.  

Economic alienation through work. For Marx, this form of alienation is the basis, the 
foundation of all other forms of alienation. Work is actually the connection between the 
subject (man) and the object (nature), between man and man (for he has to organize himself 
with others in order to produce), between the spirit (drawing up plans, intellectual work) 
and matter. Work is just what allows man to exist by satisfying his elementary needs 
(eating, sleeping, reproducing etc.). 

Work is what fundamentally distinguishes man from animal, since the first is the only 
one that produces, from the social and scientific point of view, his own means of existence 

                                    
15 A. Cornu, Karl Marx et la pensée moderne, Éditions Sociales, Paris, 1948. 
16 K. Marx, “Contribuţii la problema evreiască”, in K. Marx, Fr. Engels, Opere 1, Editura de Stat 

pentru Literatură Politică, București, 1957, p. 401. 
17 Ibidem, p. 390. 
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and the tools (such as the social organization and the resulting forms of consciousness) that 
accompany this production. 

The first historical fact is therefore the production [...] of material life in itself, and this is a 
historical fact, a fundamental condition of the whole history that must be fulfilled day after day, 
even today after thousands of years, only to keep people alive18. 

But in the capitalist society, labor is alienated because of the separation of man into 
social classes: a capitalist one, the bourgeoisie, the other proletarian. The latter does not 
possesses anything else except his labor force, but which he is forced to sell, as a result of 
social and ideological constraints, to be exploited by the capitalists. In this working 
relationship (or social production relationship), his work and products have a separate 
existence from the worker: since he sells his workforce, the latter does not belong to it, it 
becomes a commodity like any other. The more the worker creates more commodities, the 
more he himself becomes a commodity: “the worker is lost as a man and becomes an object 
in the production”19. Since his work no longer belongs to him, it means that the products 
that result from it do not belong to him anymore, especially since they are the property of 
the capitalist. 

The worker’s alienation includes four characteristics in Marx’s view: the worker is 
alienated in relation to his product which, as soon as he has created it, escapes him, no 
longer belongs to him and becomes an independent and hostile power; the product, once 
sold and transformed into profit for the capitalist, turns into capital, an instrument of 
exploitation and power. Secondly, by selling his labor force to the capitalist, the latter no 
longer belongs to the worker, and he no longer decides what he does, being deprived of it. 
Thirdly, labor, a fundamental act of human nature, no longer belongs to the worker. Thus 
man is alienated from himself, from his own nature, and from nature itself, since labor is the 
fundamental connection between him and nature. “Man lives on account of nature [...]. 
When we say that the physical and spiritual life of man is in close connection with nature, it 
only means that nature is in close connection with itself, for man is a part of nature.”20 

In the capitalist society, the alienation of the worker violently removes the latter from 
his profound nature and from his “natural” connection with nature, since it deprives him of 
his work. Ultimately, the man is alienated in relation to society, and therefore in relation to 
other people, because what is true of man’s relationship with his work, with the product of 
his work and with himself, is also true regarding the relationship between men. Thus, 

this regime [...] establishes the dominion of matter over man, transforms the personal relations 
between people in objective relations, in production relations and commodity exchanges and 
reaches, through this objectification of the social relations that money domination engages, to the 
exploitation of man by man and the triumph of selfishness, which has the effect of isolating man 
from society and eliminating the collective life that is the very essence of human life21.  

Regardless of the social problems he has identified in capitalist society, Marx has never 
given up on the idea of changing the world. The solution to all the problems, including 
theoretical ones, is in “praxis”, Marx argues his position, as stated in the 8th thesis on 
Feuerbach. Since all problems are essentially derived from alienation and alienation deeply 
penetrates the human life existing in the world, the practical action of changing this state is 
the path to a definitive solution to the problem. There is no other means of eliminating 
alienation beyond a revolutionary transformation of the world in which man is condemned 
to bear an inhuman condition. 

                                    
18 K. Marx, Fr. Engels, “Ideologia germană”, in K. Marx, Fr. Engels, Opere 3, Editura Politică, 

București, 1958, p. 41. 
19 K. Marx, Manuscrise economico-filosofice din 1844, ed. cit., p. 63. 
20 Ibidem, p. 67. 
21 A. Cornu, Karl Marx et la pensée moderne, ed. cit. 
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Reconciliation of Man and Nature 

Marx believes that a world in which the individual is alienated everywhere and lives 
outside his human condition must be transformed into a new, humanized world, in which 
alienation is overcome and man can accomplish himself according to his own nature. This 
was the underlying meaning of the 11-th thesis on Feuerbach: “The philosophers have only 
interpreted the world in different ways; but the important thing is to change it”22. 

The revolutionary universal recipe proposed by Marx to eradicate alienation was 
completely different from the practical conclusion that Feuerbach had reached as a result of 
the critique of religion. The latter argued that there was a need for a reorientation of 
thought: liberation from the aliened condition only involved a critical, cognitive gesture, at 
humanity level. People’s attitude towards themselves and their fellowmen would change by 
itself once they were free from the illusion of religion.  

As such, Feuerbach proposes an inward orientation in order to find a solution to 
self-alienation. Nevertheless, as Marx claims, what is to be done is an outward orientation, 
against the world. The responsibility of the individual’s alienation comes from the context of 
his existence in the real society, in the existing state order, in the human sphere. Therefore, 
this context of individual existence must be radically changed in order to fulfill human 
nature, Marx argues in his fourth thesis on Feuerbach. 

For Marx, the elimination of alienation must result from the active will of men by 
transforming the foundations of the capitalist society. The revolution and the communist 
society should not solve a problem of redistribution of income, but should carry out the 
radical demolition of the capitalist production mode and the resulting social relations of 
production. Any reform or “improvement” of the organization of work or the working 
conditions of the workers will never solve the problem of alienation. Only the communist 
production mode, in other words the way of production and collective appropriation of 
products (along with the elimination of salary and money) will allow man to find himself in 
the product of his work and to realize that the world is his creation, just as the world and its 
environment created him.  

This complete integration of man in his social and natural environment will determine 
the suppression of the opposition between the individual and society, between man and 
nature, between freedom and necessity, between essence and existence, between spirit and 
matter. In communism, workers’ products (collectively, in other words, the whole society) 
will be the property of these workers, so their dispossession and alienation will no longer be 
possible. The objective of human production will no longer be the object itself, but rather 
man himself, considered as an integral part of nature. Since the worker will no longer be 
forced to sell his workforce, but will only work directly to meet the social needs of the 
community (on which the individual social needs depend), it results that his work, a vital 
element of his nature, will no longer be alienated. Thus, nature will become human again, 
just as man will integrate nature through his transformation into a social man and his 
release from work alienation.  

Alienated Man and the Communist Revolution 

The solution to the problem of political alienation, formulated by Marx in the essay 
Contributions to the Jewish Issue, follows the same “Hegel-Feuerbach recipe”23. For the 
German philosopher, the antidote to political alienation is the transcendence of the state, 
which requires the individual to regain the social power that was projected in the political 
institutions: 

                                    
22 K. Marx, “Teze despre Feuerbach”, in op. cit., p. 576. 
23 R.C. Tucker, Filosofie și mit la Karl Marx, Editura Curtea Veche, București, 2011, p. 127. 
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Only when the real individual man will absorbs the abstract citizen and when, as an individual 
person, in his empirical life, in his individual work, in his individual relationships, will become a 
generic being, only when man will know and organize “ses forces propres” as social forces and 
thus, will no longer separate the social force from himself in the the form of political power, then 
human emancipation will take place24. 

But releasing the individual from political alienation within the state, unlike liberation 
from the religion chains, requires, from Marx’s perspective, a real social revolution. 

As such, in order to establish communism, mankind cannot avoid the historic stage of 
the revolution, for the latter is not 

only necessary because it is the only means of overthrowing the dominant class, but it is also 
necessary because only a revolution will allow [...] the removal of rottenness from the old system 
and putting the foundation of society on new bases25.  

If the collapse and disappearance of the capitalist production mode is inevitable (no mode 
of production being eternal, as history has already demonstrated), the realization of this 
revolution and of communism is not yet assured, for it does not fit into the “natural” order of 
human evolution. Its objective, material bases are at their limit and are already potentially 
prejudiced, and its subjective conditions are not reunited yet and require the conscious 
intervention of the revolutionaries and the masses, aware that just communism provides the 
only way out of the impasse created by the inability of the capitalist system of providing 
humanity with satisfactory conditions of social existence.  

At the decisive moment, when the subjective and objective conditions will be reunited, 
when capitalism will be definitively unable to survive, the alternative will be between 
“socialism or barbarism”, Rosa Luxemburg believes, launching this slogan during the World 
War I. For if capitalism collapses and the revolution fails, the result can only be a sinking of 
humanity into barbarism. But the true statement of Marx is the following: “it” (communism) 
or “nothing” (barbarism). The objectivity of Marxism derives from the reality of this 
dilemma and from the subjectivity of choosing “it” rather than “nothing”. Marxism is not a 
science (although it scientifically criticizes society), not a myth, but a realistic method of 
social action26. 

For Marx, the purpose of the communist revolution is the radical and total emancipation 
of man through the realization of his own nature as a result of new and harmonious 
production relations with his fellow men and nature. For this, a “massive transformation of 
man” is needed. The fundamental objective is the development of all human personalities. 
The image of Marx as a defender of a fierce collectivism that suppresses any trace of 
individuality is a myth invented at the same time by his bourgeois detractors (and, 
unfortunately, often supported by the ignorance of the anarchists) and fueled by the 
“achievements” of the so-called communist (in reality, Stalinist) societies. 

In Marx’s view, communism presupposes the disappearance of the state and, therefore, 
of any form or instrument of repression, domination and oppression. Moreover, under 
communism, the free development of everyone will be the condition of the free development 
of all. This is important to him, since he assumes that, only by freeing the individual’s 
development, could the material foundations of satisfaction and the liberation of all human 
beings fully develop. For Marx, the free development of the individual and the satisfaction of 
the needs are intimately and dialectically linked, contrary to what is said by the superficial 
interpreters of Marxism, for which ensuring elementary needs is in contradiction with 
individual diversity and freedom. In fact, unlike capitalist society, the communist 
community will cease to be a limit of individual development to become the sphere of 

                                    
24 K. Marx, “Contribuţii la problema evreiască”, in op. cit., p. 405. 
25 K. Marx, Fr. Engels, “Ideologia germană”, in op. cit., p. 48. 
26 S. Hook, apud M. Rubel, Pages de Karl Marx: Pour une éthique socialiste, Payot, Paris, 1970, p. 52. 
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human personality blossoming. As such, only in the community each individual has the 
means to develop his/her skills in all directions; only in the community is personal freedom 
possible. 

Some of the commentators of Marxism claim that, for Marx, communism is “the end of 
history”, a premise justified by the conviction that with the disappearance of his drive, the 
class struggle, history will disappear along with its inherent contradictions. In fact, after 
Marx, the successful establishment of Communism will mean the end of the “pre-history” of 
mankind, a pre-history determined by the field of the need and exploitation of man by man. 
Instead, communism will open the way to freedom, whose subsequent evolution cannot be 
set today. History will therefore continue in and beyond communism, regardless of the fact 
that separation into social classes will disappear, since the latter will no longer have 
economic and ideological bases. On the other hand, there will still be contradictions (but in 
other forms), and everything will not be perfect from A to Z: for example, crime forms, to a 
lesser extent than today, obviously, will undoubtedly continue to exist. 

Conclusions 

Marx’s intention is not to glorify the individual or the collective, but to overcome this 
opposition between the individual and the characteristic of class societies. This conception 
regarding the importance of individual development opposes both the bourgeois conception 
(in which individuality is glorified in appearance, but crushed in deeds, with the sole 
purpose of atomizing humans, destroying the class consciousness of the proletariat and 
venerating the cult of “free initiative”), and the anarchist conception (in which the individual 
is considered superior to the collective and where his development is the particular problem 
of the individual himself, not of the society). 

In order to achieve this contradictory overhaul between the collective and the individual, 
we conclude that the transformations of one and the other, but also of one through the 
other, can only be achieved at the same time: man has to act on his environment, but also on 
himself. As he transforms the world around him, man has to carry out a process of 
self-transformation: “In the revolutionary activity, self change coincides with the 
transformation of external conditions”27. This vision is based on the obvious fact that since 
man is essentially determined by his environment, the latter is man’s creation that he can 
ponder and transform. Ultimately, this implies that the revolution must be total: both 
political, economic, cultural, sexual revolution, etc. at the same time! 
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Perspective istorice și istoriografice asupra 
raporturilor dintre revoluţie și violenţă 

(Historical and Historiographical Perspectives on 
the Relationships between Revolution and Violence) 

T O A D E R  N I C O A RĂ   

Abstract: The study analyses the relations and the complex and sometimes contradictory mental links 
that are the base of the revolutionary explosions, pointing out the most various forms of violence. On 
an equal basis, the study reveals and investigates the complex relation of the revolutionary violence 
towards individuals and various social classes, but also its modules and violent manifestation forms in 
a Revolution.The investigation is overlooking both concrete aspects through which violence is 
manifesting in a Revolution, but also the historiographical perspective from which the violence was 
been returned to historians. 
Keywords: social discipline, appeal, Revolution, revolutionary violence, revolutionary terror, revolutionary 
vandalism 

 
Problematica revoluţiei este una dintre cele mai interesante, care a frământat cele trei-patru 

secole ale modernităţii. Ea a preocupat numeroși specialiști din știinţele umane și sociale, 
oferind o multitudine de explicaţii și deslușiri, iar o reflecţie actuală asupra conceptului și 
fenomenului revoluţionar este cu deosebire bine-venită, pentru a inventaria valenţele 
contradictorii ale acestui fenomen social, cu un rol atât de mare în schimbările sociale.  

E de prisos să mai spunem că termenul „revoluţie” și fenomenul desemnat de acesta au 
fost citite în cele mai diverse chei. În timp ce unii exegeţi l-au transformat într-un instrument 
ideologic și l-au considerat – și-l mai consideră încă – motorul dezvoltării, alţii, plasaţi pe 
poziţii diametral opuse, consideră revoluţia ca fiind cea mai mare nenorcire care se poate 
întâmpla unei comunităţi umane, ea aducând un întreg cortegiu de traume și nenorociri. 

Lectura, pe care urmează să o propun, în circumstanţele de faţă, este una tributară 
antropologiei istorice și va analiza revoluţia în raport cu un alt fenomen social la fel de prezent 
în viaţa societăţilor, chiar de la începuturile sale – violenţa –, și care a ajuns în timpurile 
moderne să fie asociat revoluţiei până acolo încât o revoluţie nu poate fi concepută fără 
violenţă. Raporturile dintre revoluţie și violenţă sunt atât de complexe, atât de intense, atât de 
contorsionate, încât nu o putem înţelege pe prima fără să o avem în vedere pe cea de-a doua. 

Așa cum se cunoaște, cuvântul „revoluţie” se originează într-o primă accepţiune în 
domeniul astronomiei și trimite la mișcarea de revoluţie a astrelor în sistemul solar; ulterior 
a fost translatat și utilizat pentru a denumi mutaţiile radicale survenite în viaţa guvernelor, a 
societăţilor. De la calmul absolut al mișcării corpurilor cerești a ajuns să desemneze 
răsturnările cele mai violente și mai atroce din cadrul societăţilor. Revoluţia ajunge să 
desemneze marile mutaţii politice din timpurile moderne, începând cu Revoluţia din Anglia, 
America de Nord, Franţa etc. În secolul al XIX-lea a devenit nucleul unui patrimoniu 
ideologic naţional, odată cu Marx, cu socialismul și economia modernă a primit ingredientele 
necesare unei noi etape, marcată de Revoluţia Bolșevică, cea chineză și de ceea ce astăzi 
numim Revoluţia Islamică. 

În secolul XX, fenomenul revoluţionar depășește virtualităţile conţinute, pentru a da 
cuvântului o puternică încărcătură ideologică centrală care depășește conţinutul său politic 
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și social și face din revoluţie instrumentul unei eliberări totale ce reorganizează 
dezorganizând raporturile instituite între stat și pulsiunile violente, între individ și 
comunitate, între comunităţi și societate1. În ce privește problematica violenţei în raport cu 
revoluţia, chiar dacă aceasta nu e cu necessitate violentă (vezi revoluţia știinţifică, revoluţia 
neolitică, revoluţia industrială, Revoluţia Glorioasă sau chiar Revoluţia de Catifea), violenţa 
este cvasiinseparabilă de orice fenomen revoluţionar. Iar istoria ultimelor patru secole o 
probează din plin. Exemple paradigmatice au fost și rămân marea Revoluţie Franceză 
(1789-1799) și Revoluţia Bolșevică, fenomene pe care le putem considera modele pentru ceea ce 
am putea numi „revoluţii totale”. Ambele au intenţionat – și în bună parte au reușit – să facă 
tabula rasa, să distrugă vechea ordine politică, socială, morală, instituţională și să construiască 
un om nou și o lume nouă. Rezultatul îl găsim în toate cărţile de istorie și putem spune cu 
certitudine că niciuna din ele nu a condus la una dintre cele mai bune lumi posibile. 

Violenţa a reprezentat și reprezintă un fenomen endemic în orice societate, arhaică, 
tradiţională sau modernă. Este un fenomen intrinsec oricărei forme de coagulare socială, și 
teoreticienii civilizaţiei se străduiesc să ne ofere dacă nu o teorie definitivă, cel puţin 
explicaţii cât mai convingătoare cu privire la originea sa. 

Relaţia dintre violenţă şi societate, dintre violenţă şi istorie i-a preocupat, între alţii, și pe 
istorici, cel puţin sub anumite aspecte ale sale, cel mai adesea atunci când încercau să 
expliciteze revoltele, răscoalele, revoluţiile sau alte debordări și descărcări violente. De un 
interes aparte au beneficiat mai ales violenţele revoluţionare, iar marxismul a făcut din lupta 
de clasă motorul dezvoltării şi reţeta „magică” pentru progresul societăţilor.  

La o privire mai atentă însă, putem constata că relaţia dintre violenţă şi societate este una 
foarte complexă, iar investigarea sa impune cu necesitate abordări cu deosebire nuanţate, 
care să ţină seama de relaţiile foarte complexe ce se stabilesc între o multitudine de factori, 
psihologici, biologici, sociali, culturali etc., atunci când încercăm să limpezim resorturile 
intime şi să inventariem atât multitudinea de cauze, cât şi mecanismele care generează un 
comportament violent în societăţile prezente sau în cele trecute, dincolo de latitudini şi 
cronologii2. 

În ciuda faptului că este prezentă la nivelul tuturor societăţilor, puţinătatea studiilor pare 
să indice că istoricii au ignorat adesea rolul ei în devenirea istorică. Mai mult chiar, 
societăţile prezente au trăit şi chiar mai trăiesc cu o prejudecată adânc înrădăcinată, potrivit 
căreia doar Antichitatea şi Evul Mediu au reprezentat epoci în care violenţa s-a manifestat în 
prim-planul scenei, în timp ce lumea modernă şi epoca contemporană, în drumul lor spre 
progres şi civilizaţie, ar fi marginalizat violenţa. Or, nimic mai puţin adevărat. Studiile şi 
estimările sociologilor şi ale experţilor în securitate şi terorism constată că, dimpotrivă, 
violenţa n-a dispărut deloc din societăţile moderne. Ceea ce s-a întâmplat a fost altceva: au 
dispărut unele din formele tradiţionale în care ea se manifesta în mod curent, dar şi acestea 
nu în totalitate, pe când altele s-au metamorfozat, s-au rafinat, luând forme mai sofisticate 
sau mai brutale, după caz.  

Suntem astăzi pe cale să realizăm, nu fără o oarecare stupoare, că violenţa n-a dispărut 
deloc; dimpotrivă, există un întreg arsenal al violenţei: de la violenţa domestică, cotidiană 
care se insinuează în paginile ziarelor la rubrica faptului divers sau pătrunde în casele 
noastre agresându-ne prin ecranele televizoarelor, până la o violenţă programată, asistată de 
cele mai moderne tehnici, sau la o violenţă simbolică nu mai puţin prezentă și ea în cultura 
de masă a timpului prezent3. 
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Meritul redeschiderii dosarului violenţei revine nu neapărat istoricilor, care au ignorat-o 
multă vreme, ci specialiştilor din noile ştiinţe sociale, preocupaţi mai ales de aspectele sale 
contemporane, de aspectele sale sociologice şi psihologice, sau experţilor în securitate şi 
terorism. După ce crezuseră pentru moment că au eliminat-o definitiv din sânul lor, după ce 
dezvoltaseră un puternic discurs pacifist și după ce recurseseră eufemistic la sintagma de 
„război rece”, societăţile moderne și civilizate au realizat aproape pe nesimţite, șocant şi 
foarte neplăcut surprinse, „revenirea” violenţei în formele sale cele mai neaşteptate, mai 
feroce și mai primitive: terorismul suicidar. 

Tot mai mult, studiile interdisciplinare încearcă în ultima vreme să identifice şi să 
decripteze resorturile profunde ale violenţei. Psihologii şi antropologii o identifică într-o 
moştenire genetică ancestrală pe care fiinţa umană o aduce cu sine din negura veacurilor. 
Violenţa ar fi „direct sau indirect, în serviciul vieţii”, ca o reacţie de apărare care conduce la 
conservarea şi perpetuarea fiinţei umane. 

Dar problema agresivităţii și a violenţei ridică în primul rând problema mecanismelor 
biologice şi mnemo-fiziologice care le guvernează. Agresivitatea pune în mişcare hipotala-
musul, creierul cel mai vechi, descris de specialişti drept „creier reptilian”. Scopul acestei 
reacţii este supravieţuirea organismului în ansamblul său, cu preţul unei reacţii de luptă 
împotriva mediului înconjurător, perceput ca agresiv şi ameninţător. În fapt, creierul vechi, 
cel al vechilor mamifere, al sistemului limbic, aduce toate tonalităţile afective ale fiecărui 
individ. Aici rezidă, după spusele specialiştilor, căutarea dominării sexuale, bază a 
reproducerii speciei, nevoia de a fi iubit, admirat, preferat, un ansamblu afectiv conştient, ca 
toate automatismele ce sunt plasate în acest sediu paleocefalic, care colorează sentimentele 
umane cu reflexul de agresivitate milenară4.  

Pe aceste mecanisme fundamentale, cortexul asociativ a adăugat omului imaginarul, 
reprezentarea unor situaţii încă netrăite, construite prnind de la experienţa anterioară, care 
poate foarte bine să fi fost agresivă sau nu. Imaginarul îşi găseşte sursa plecând de la 
experienţa anterioară, „interiorizată”, prin activitatea metabolică şi funcţională a sistemului 
nervos. O anume frică de un viitor incert, de un viitor fără securitate, furnizează vechiului 
creier materie pentru mobilizarea mijloacelor de luptă a organismului. Evident, prin 
constrângerile sale morale şi juridice, viaţa socială nu permite întotdeauna exteriorizarea 
acestui sentiment insecurizant. Dar relaţiile umane vor fi încordate, tensionate, violente. 
Uneori o simplă judecată de valoare este suficientă pentru a transforma un automatism 
primitiv într-o calitate necesară. Scopul lor este protejarea individului în relaţie cu mediul 
înconjurător prin automatismele cele mai fruste, cel mai puţin elaborate, care sunt reacţia 
violentă, lupta, agresivitatea. 

În epocile premoderne, în societăţile tradiţionale, rivalităţile, luptele, conflictele de 
interese se rezolvau cel mai adesea prin fuga celui mai slab, prin abandonarea unui teritoriu, 
prin părăsirea luptei, prin refuzul confruntării. O asemenea soluţie este tot mai mult 
interzisă omului modern. Importanţa mediului uman ca factor al agresivităţii a crescut în 
paralel cu diviziunea socială a muncii, cu urbanizarea şi cu alienarea individului în societatea 
sau în grupul de care aparţine. Se poate constata astfel că omul modern, a cărui securitate 
este mai bine asigurată decât în epocile precedente, a cărui longevitate a crescut, rămâne 
totuși agresiv, chiar dacă nu se poate spune că agresivitatea creşte. 

Această agresivitate condiţionată genetic care a contribuit la perpetuarea şi 
supravieţuirea speciei într-un mediu ostil se întoarce către celălalt, către semenul și 
contemporanul său. Acest celălalt devine obstacolul fundamental în calea realizării 
dorinţelor individuale şi inconştiente, obstacolul în realizarea fantasmelor, inamicul ce 
trebuie distrus atunci când normele sociale se opun. Această agresivitate, pe care individul 
                                    

4 Henri Laborit, L’Agressivité detournée. Introduction à une biologie du comportement social, Union 
générale d’éditions, Paris, 1970, p. 117. 
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singur are rar posibilitatea de a o satisface împotriva ansamblului social, va căuta să şi-o 
satisfacă unindu-se cu cei cu care are interese comune. Antagonismele sociale permit 
exprimarea unei agresivităţi ce-şi poate camufla individualitatea primă sub o mască altruistă, 
care colorează judecăţile de valoare. Exploatarea omului de către semenul său este un fapt 
care rămâne în istorie. Sursa, instinctul dominator ce rezidă, după spusele biologilor, în 
agresivitatea paleocefalică. Este dificil să facem să dispară prima conservând-o pe cea de-a 
doua.  

Se știe, astăzi există remedii împotriva agresivităţii, tranchilizante, mijloace farmaceutice 
care diminuează sau elimină agresivitatea hipotalamusului. În fond, tranchilizantele dau 
senzaţia de linişte, chietudine, confort psihologic. Dar soluţia psihosociologică constă în 
orientarea, dacă aşa ceva este posibil, acestei agresivităţi spre o formă nouă de luptă, spre 
descoperirea unor noi soluţii ale problemelor5.  

Nu voi insista prea mult în această direcţie, dar voi recomanda câteva lecturi care pot fi 
edificatoare pentru problematica ce ne interesează. După Henri Laborit, violenţa se 
originează la confluenţa dintre biologic şi cultural. Primul factor este permanent, al doilea 
este eminamente variabil. El impune fiecărei persoane, încă din copilărie, un sistem de 
interdicţii, parentale şi sociale, care creează automatisme ce controlează afectivitatea 
instinctivă, din nevoia supravieţuirii şi protecţiei colective. Morală, reguli, prejudecăţi, 
bun-simţ, toate îi interzic individului să se lase dominat de pulsiunile instinctuale care-l 
predispun spre comportamente violente6. 

La rândul său, Erich Fromm7, analizând motivaţiile inconştiente, singurele după el care 
ne permit sesizarea esenţei violenţei şi agresivităţii, identifică cel puţin patru forme în care 
se manifestă violenţa la nivel social: violenţa ludică, violenţa reacţională (violenţa izvorâtă 
din dorinţa de răzbunare), violenţa compensatorie, violenţa generată de setea de sânge 
(plăcerea de a ucide). Dacă prima este cel mai puţin patologică și a fost considerată un 
substitut, un surogat, un mijloc de a deturna violenţa distructivă (sporturi violente și 
întreceri spotive), ultima frizează limitele patologicului pur și dur. Individuale sau colective, 
aceste tipuri ale violenţei le regăsim în proporţii variabile în toate societăţile istorice8. 

În ultimul timp, istoricii au propus deja lecturi interdisciplinare cu o puternică tentă 
antropologică, pentru a constata că nu este vorba de un fapt intangibil, nici de ceva care se 
reduce şi dispare lent, pe măsură ce lumea progresează, aşa cum ne-a făcut să credem o clipă 
filosofia Luminilor, ci că avem mai degrabă de-a face cu un fenomen eminamente 
modificabil, susceptibil să se adapteze şi să se metamorfozeze în funcţie de nişe culturale 
diferite şi de circumstanţe istorice complexe9. Dar, cu aspectele pe care le îmbracă violenţa în 
timpurile moderne ne situăm într-o circumstanţă paradoxală. Așa cum o demonstrează 
studiile lansate de Norbert Elias și apoi de o armată de exegeţi după el, lumea europeană 
modernă a procedat la o „domesticire” a violenţei, iar statul modern a procedat la 
„confiscarea” pe seama sa a acesteia, transformând-o în forme ludice și forme simbolice 
complexe. Paradoxal, la intervale greu de prevăzut, erupţiile revoluţionare de violenţă devin 
tot mai puternice și iau forme neașteptate de manifestare. Ele sunt de natură să pună în 
discuţie însuși fenomenul domesticirii și disciplinării sociale, care a făcut din civilizaţia 
europeană una specifică și originală. 

Traumatismele revoluţionare accentuează istoria ultimelor trei-patru secole din istoria 
umanităţii. Războaiele revoluţiei şi ale imperiului au fost ocazia unor violenţe deosebite, 

                                    
5 Ibidem, pp. 180-181. 
6 Ibidem, p. 137. 
7 Erich Fromm, Le cœur de l’homme. Sa propension au bien et au mal, Payot, Paris, 1991. 
8 Ibidem, pp. 38, 201-281. 
9 Robert Muchembled, „Anthropologie de la violence dans la France moderne (XVe-XVIIIe siècle)”, 

Revue de synthèse, nr. 1, 1987, p. 32. 
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deoarece au reînnoit toate genurile de război, reinventând războiul civil, întins la scara 
Europei, obişnuind lumea cu războiul ideologic, folosind metodele terorismului de stat, până 
în punctul în care este chiar dificil de operat o distincţie10.  

În ciuda abundenţei studiilor despre revoluţie, problema violenţei în revoluţie şi a terorii 
revoluţionare nu s-a bucurat de mare atenţie. O schiţă de bilanţ realizată cu ocazia 
bicentenarului marii Revoluţii Franceze constată că problemei în speţă nu i s-au dedicat în 
200 de ani nici un colocviu sau vreo monografie specială, deși, pe de altă parte, problema a 
avut parte de un adevărat potop verbal. Ceea ce nu înseamnă că au lipsit judecăţile în 
materie. Aceeași dublă lectură care poate fi identificată în cazul violenţelor rurale este 
aplicabilă fenomenului violent prin excelenţă care a fost marea Revoluţie Franceză de la 
1789.  

Istoriografia Revoluţiei Franceze reprezintă o problematică de mare anvergură, şi ar fi 
inutil să facem aici chiar şi o trecere în revistă rezumativă. De altfel, ne-ar fi imposibil şi nici 
nu ne-am propus un asemenea demers. Ceea ce ne interesează aici este modul în care a fost 
restituită relaţia dintre violenţă şi revoluţie cu privire la cea franceză.  

O tradiţie istoriografică iacobină a lecturat mereu, cu nuanţele de rigoare, revoluţia din 
perspectiva luptei de clasă, „care vede venirea haotică şi progresivă a burgheziei pe teatrul 
naţional”11. Istoriografia clasică, începând cu Georges Lefebvre şi elevii săi (G. Rudé), se 
bazează pe ideea acceptată de Jaurès şi Mathiez că masele populare au colaborat într-o 
manieră autonomă la revoluţia burgheză. Este vorba despre o concepţie raţională, 
raţionalizantă asupra violenţei populare. Maselor le este frică de un atac contrarevoluţionar, 
şi de cele mai multe ori au dreptate; ca atare, reacţionează pentru a se apăra şi ripostează 
pedepsindu-şi adversarii12. 

Plecând de la cercetările lui Georges Lefebvre, violenţele populare au fost studiate cu 
instrumentele antropologiei istorice, care au permis elucidarea anumitor ritualuri ale 
violenţei. Aproape nicio moarte violentă nu s-a produs fără o judecată sumară, au fost puţine 
omoruri în care să nu se fi trecut la profanarea cadavrelor şi este atestată chiar existenţa 
cazurilor de antropofagie. Dar, înainte de a trimite la o agresivitate consubstanţială a naturii 
umane care vine din negura timpurilor, analizele mai nuanţate constată că violenţa populară 
este fructul unor multiple moşteniri. Înainte de toate, violenţa în revoluţie este urmaşa 
violenţei de stat din Vechiul Regim (spectacolele execuţiilor publice, represiunea 
sistematică), violenţa raporturilor sociale şi private, şi dacă în secolul al XVIII-lea au lipsit 
marile revolte, răzmeriţele, revoltele şi contestaţiile de tot felul erau la ordinea zilei. Trebuie 
apoi avută în atenţie conjunctura revoluţionară. Pe scurt, una dintre concluziile pe care le 
impune acestă lectură istoriografică este că violenţele populare în revoluţie sunt rezultatul 
unor factori care ţin de arhaism şi de modernitate în egală măsură13. De cealaltă parte, a 
existat mereu o lectură critică, de pe poziţii conservatoare sau liberale, a revoluţiei. Pierre 
Chaunu, spre exemplu, în Civilizaţia Europei Luminilor, aruncă anatema asupra întregii 
revoluţii, considerând-o răul absolut în sensul că ea a fost dezordinea absolută. Or, pe cale de 
consecinţă, ea nu putea să dea naştere decât violenţei necontrolate şi, chiar mai rău, 
deliberate. S-a dezvoltat astfel tema genocidului franco-francez. Pe această linie se înseriază 
apoi poziţii mai conformiste sau mai nuanţate ale unei astfel de lecturi negativiste şi 

                                    
10 Jean-Clément Martin, „Les mots de la violence: les guerres révolutionnairers”, în S. Audouin-

Rouzeau et al. (eds.), La Violence de guerre. 1914-1945, Éditions Complexe, Bruxelles, 2002, p. 27. 
11 Antoine de Baecque, „L’histoire de la Révolution française dans son moment hermeneutique”, în 

Michel Vovelle şi Antoine de Baecque (eds.), Recherches sur la Révolution. Un bilan des travaux 
scientifiques du bicentenaire, La Découverte, Paris, 1992, p. 12. 

12 Paolo Viola, „Violence révolutionnaire ou violence du peuple en révolution?”, în Recherches sur la 
Révolution, F. Maspero, Paris, 1992, p. 95. 

13 Ibidem, p. 89. 
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„revizioniste” cu privire la revoluţie. Cea mai mare audienţă în acest sens au avut-o tezele lui 
Fr. Furet14. În 1966, într-o lucrare dedicată revoluţiei, scrisă în colaborare cu D. Richet, cei 
doi susţineau că teroarea revoluţionară reprezintă un derapaj al acestui proces, produs al 
războiului şi mai ales al irumperii maselor populare în revoluţie, mase tributare unei 
ideologii şi unor comportamente retrograde15. 

Revizionismul este destul de prezent în lucrările istoricilor britanici Richard Cobb şi 
Colin Lucas. În anii ’70, primul amenda aspru Revoluţia Franceză, contestându-i calitatea de 
model al revoluţiei burgheze progresiste, eliminând chiar ideea că acestă revoluţie ar fi 
fondatoarea oricărei modernităţi politice. Punctul important al criticii lui Cobb în ce priveşte 
violenţa era eliminarea ideii de violenţă revoluţionară şi analiza, în schimb, a comporta-
mentelor oamenilor (indivizilor) în revoluţie. Revizionismul şi contestaţia merg chiar mai 
departe, eliminând posibilitatea oricărei conceptualizări, revoluţia nefiind pentru Cobb nici 
politică, nici socială. Ea nu constituia principiul fondator a nimic. Pentru istoricul britanic, 
Revoluţia Franceză a fost pur şi simplu o tragedie care s-a abătut asupra celor care au avut 
nefericirea de a o traversa. Cobb descrie cu o erudiţie demnă de invidiat nenumărate cazuri 
şi episoade care refac destinul a numeroşi marginali sau al unor delincvenţi deveniţi 
terorişti. O revoluţie văzută de jos, dar nu numai cazuri individuale, ci şi în cazurile 
mulţimilor violente, adunărilor secţiilor, adunărilor din provincie etc., care scoate în 
evidenţă aspectele iraţionale, patologice ale violenţelor populare16. 

Colin Lucas încearcă să analizeze violenţele colective ca pe un act de reprezentare 
politică. O mulţime violentă în acţiune este înconjurată de o altă mulţime care priveşte, 
încadrează, aprobă şi o apără pe prima. Mulţimea violentă este învestită astfel cu o putere 
simbolică extraordinară. Ea este suverană deoarece poate pedepsi inamicii, şi are dreptate să 
o facă, dar în acelaşi timp reprezintă colectivitatea care asistă şi-i aprobă conduita17. 

Istoricul italian Paolo Viola conduce lucrurile mai departe, analizând cazurile de violenţă 
extremă şi de canibalism petrecute în revoluţie şi trecute sub tăcere de anumite lecturi. După 
cum se ştie, canibalismul a fost şi este obiectul unui refuz radical din partea civilizaţiei 
europene, demonstraţie făcută de Freud în Totem şi tabu (1912-1913). Dar istoricul italian 
constată că, în ciuda acestui fapt, există în istoria europeană episoade care vin din timpul 
războaielor religioase până în vremea Revoluţiei Franceze şi chiar până în Revoluţia Siciliană 
din 1860 sau în Războiul Franco-Prusac din 1870-1871 în care acest comportament a fost 
prezent. El constată că toate aceste episoade s-au manifestat într-o situaţie-limită, în 
revoluţie sau într-o criză profundă în care chiar sfera sacralităţii era ameninţată: regele, 
Biserica, integritatea poporului, credinţa, speranţele în regenerare etc. Istoricul constată că 
este vorba în toate cazurile de limita extremă a violenţei în revoluţie, o violenţă iraţională, 
non-politică, pe care revoluţia nu o cere, de care nu profită şi de care are oroare, mai mult 
chiar, pe care o refuză şi pe care sfârşeşte prin a o reprima, dar pe care ea a declanşat-o, 
atingând echilibrele inconştiente şi fragile ce reglează raporturile oamenilor cu sacrul18. 

Cât priveşte problema vandalismului revoluţionar, acelaşi autor constată că este mai 
degrabă vorba de un vandalism pe care revoluţia îl suscită deoarece bulversează conştiinţele, 

                                    
14 François Furet, Penser la Révolution Française, Gallimard, Paris, 1978; François Furet, La 
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IDEOLOGII ALE SCHIMBĂRII / IDEOLOGIES OF CHANGE 

101 

induce frica, dar că ea este obligată să admită autonomia iniţiativelor populare. Este un 
vandalism care, şi el, nu aduce niciun folos revoluţiei şi pe care sfârşeşte prin a-l reprima 
prin regimul terorii. Alături de alţii, Bronisław Baczko a analizat acest fapt, iar pentru el 
revoluţia a produs violenţă teroristă şi a ieşi din revoluţie sau din teroare înseamnă acelaşi 
lucru. Dar teroarea nu este acelaşi lucru cu vandalismul. Acesta din urmă este un act 
semiinconştient şi iraţional, este simbolul unei stări de suferinţă, este revenirea pulsaţiilor 
profunde, iraţionale pe care slăbirea controlului politic dintr-o societate le permite să se 
manifeste19.  

Vandalismului revoluţionar sau vandalismului oamenilor în revoluţie i-a fost dedicat un 
colocviu în preajma bicentenarului. Concluziile unei întregi echipe de cercetători sunt că feno-
menul nu este deloc nou; dimpotrivă, poate fi regăsit în toate momentele de criză profundă, iar 
dimensiunea gestului iconoclast permite o formă de eliberare faţă de spaimele şi fricile pe care 
le provoacă orice mare răsturnare politică, socială sau religioasă, dar în acelaşi timp îi permite 
individului să se afirme şi comunităţii să-şi regăsească solidaritatea pierdută20. 

Dacă asupra acestui fapt lucrurile par a fi convergente, lecturile diferă atunci când este 
vorba de articularea violenţei populare (spontană şi ritualizată) cu violenţa de stat organizată 
şi codificată. O anumită tendinţă vede în teroare efectul voinţei liderilor burghezi de a face 
să dea înapoi violenţele populare; cealaltă vede în violenţele populare tocmai rădăcina terorii 
de stat21.Teroarea, ca regim politic, a fost concepută de o parte dintre promotorii săi ca un 
mijloc de edificare a unei societăţi egalitare, reconciliate şi regenerate. Aceasta presupunea, 
pe lângă redistribuirea bunurilor, educaţie generală şi eliminarea celor „corupţi”. Teoroarea a 
fost, de asemenea, un moment al consolidării statului burghez. Victimele sale se plasează 
între apărătorii ideologici ai vechiului regim şi elementele populare care vor fi mai târziu 
considerate ca alcătuind clasa (muncitoare) periculoasă, în fapt lumpenproletariatul de la 
începuturile Revoluţiei Industriale. Concluzia unor asemenea studii este că teroarea a fost un 
moment de tranziţie de la statul de drept specific Vechiului Regim la statul de drept burghez, 
corespunzând unei triple motivaţii: combaterea adversarului social şi politic, întărirea 
controlului social al burgheziei asupra societăţii franceze, printr-o ameninţare permanentă 
asupra elementelor considerate subversive, precum şi garantarea monopolului de stat în 
exercitarea violenţei. Prin teroare ca sistem politic se afirma caracterul licit al represiunii, 
deoarece ea avea ca scop apărarea interesului general, lucru imposibil de realizat de către 
violenţa unor grupuri sau de către anumiţi particulari. Acest fapt explică abandonul terorii, 
analizat magistral de Bronisław Baczko22. Dar, ca şi în alte cazuri, această lectură făcută 
terorii nu este singura posibilă, şi de altfel o întreagă istoriografie care s-a ocupat de 
rezistenţa la revoluţie şi de contrarevoluţie o identifică cu masacrele sau chiar cu 
genocidul23. 

Unul dintre şantierele amorsate de curând este cel care priveşte exploziile revoluţionare 
ca momente de violenţă extremă, paroxistică, sub forma violenţei revoluţionare, a 
terorismului de stat, a vandalismelor revoluţionare sau chiar a „genocidului”24. Dacă în ceea 
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ce priveşte genocidul şi problematica complexă a Holocaustului, şantierul este imens şi 
bibliografia densă şi edificatoare, în ceea ce priveşte teroarea bolşevică şi caracterul terorist 
al regimurilor comuniste25, care au transformat teroarea în politică de stat pe termen lung, 
primele decopertări ale şantierului, care se prefigurează a fi unul imens, complex şi extrem 
de complicat, au stârnit deja reacţii şi dezbateri polemice deosebite26. 

Departe de a fi elucidată și limpezită, ecuaţia, complexă, cu multe necunoscute, dintre 
revoluţie și violenţă se dovedește una dificilă, profundă, un enorm șantier pentru specialiștii 
din varii domenii, pe care realităţile timpului prezent și ale viitorului imediat îi obligă să 
conlucreze și să dialogheze pentru elucidarea și limpezirea resorturilor, mecanismelor și 
formelor sale de manifestare. Și din acest punct de vedere raporturile stabilite în trecut între 
revoluţie și violenţă pot contribui și ele la progresele cunoașterii. 
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Edward W. Said: the Policy and Politics of Resistance 

S O R I N A  P O S T O L E A *  

Abstract: A distinguished scholar, a renowned critic, an influential philosopher, as well as a very 
public and controversial political activist, Edward W. Said is best known for his work and ideas on the 
subtle interplay established between representation and power on the battlefield of discourse. His 
groundbreaking book, Orientalism (1978), is often said to have produced a true revolution in the field 
of cultural and post-colonial studies, forcing many scholars and academics to reconsider the outlooks 
and methods used in their analyses. Indeed, Said was no stranger to revolution and, as this paper aims 
to show, his entire oeuvre and epistemological system were infused with ideas of opposition and 
dissent, promoting the policy while discussing the politics of resistance. Without claiming to be 
exhaustive or clear-cut, our analysis focuses on Said’s understanding of resistance and revolution at 
three different but interconnected levels: a) the philosopher’s lifelong plea for the intellectuals’ duty to 
resist the temptations of authority and station so as to denounce any kind of injustice or abuse, i.e. 
their obligation “to speak truth to power”; b) Said’s recognition of and support for the group effort 
made by researchers and artists from dominated territories to take back the intangible discourse realms 
occupied by Empire and various other representers, i.e. their battle for self-representation and 
emancipation – the birth and rising of “resistance cultures”; and c) the critic’s long-standing attempt to 
promote “secular criticism”, “exile”, “nomadism” and “amateurism” as epistemological tools and modes 
prone to permeate boundaries of all kinds and to avoid reductive categories and essentialisations.  
Keywords: Edward W. Said, opposition, resistance culture, intellectual’s role, secular criticism, 
amateurism 

 
Known mainly for his ideas and elaborate analyses on the relationship established 

between representation and power in the realm of culture as well as for his sometimes 
controversial political stances, Edward W. Said has long earned a place apart in the panoply 
of great 20th-century thinkers. A first-rank figure in the field of post-colonial and cultural 
studies – which he enriched with his groundbreaking book Orientalism (1978) and, later, the 
influential Culture and Imperialism (1993) – Said distinguished himself as a literary scholar 
and critic, a philosopher of culture, a keen musicologist and, throughout his entire life, an 
engaged intellectual who was never afraid to make public his own political views. All this, as 
he himself confessed on many occasions1, owing to his particular upbringing and personal 
history, which transformed him into an oddity among Western thinkers. 

Born in 1935 to a well-off Christian Arab family in the British-ruled Jerusalem, Said spent 
his childhood and adolescence as a young American citizen2 in Egypt, learning and thinking 
in English in several Western schools from Cairo, where “we read about meadows, castles, 
and Kings John, Alfred, and Canute with the reverence that our teachers kept reminding us 
they deserved”3. The year 1951 was a turning point in young Edward’s life: following his 
father’s wishes and arrangements, he leaves Egypt to study in a private school in the United 
States, never to return to the Middle East for good again. Exile would soon become both a 
modus vivendi and, to a certain extent, a modus operandi for Said – a central theme in both 
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University of Iaşi, Romania. 
1 E.g. Charles Glass (interviewer), Edward Said: The Last Interview, directed by Mike Dibbs, 

produced by D.D. Guttenplan, Icarus Films, 2004. 
2 Said inherited his American citizenship from his father, Wadie Said, who, in turn, had earned it 

after fighting for the Americans in World War I.  
3 E.W. Said, Out of Place: A Memoir, Vintage Books, New York, 1999, p. 36. 
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his life and writings4. For his undergraduate studies he chooses Princeton, which, at that 
time, was a men’s college that he soon found “provincial” and “small-minded”5. Said 
continues his graduate studies at Harvard. Here, in spite of the “conventional history and a 
wan formalism”6 that ruled the literary faculty, he spends hours in the library discovering 
some of the authors that shaped his later ideas – such as Vico, Lukács, Sartre, Heidegger, or 
Merleau-Ponty, to name but a few – and finishing his thesis on Joseph Conrad. Soon after 
having defended his dissertation he is invited to teach at Columbia University in New York, 
where he spends the rest of his academic career.  

However, this brief biographical note, which seems to tell the exemplary success story of 
a Palestinian immigrant in the United States, might be misleading. In spite of his fame – 
which compelled Tony Judt to proclaim him “the best known intellectual in the world”7 at 
his death in 2003 – Said remained “out of place” his entire life, caught between his identity 
as a Palestinian who witnessed “the continuing loss”8 of his place of birth and his identity as 
an American professor teaching literature at an Ivy League University. The philosopher 
never managed and, in fact, never wanted to settle for neither identity, preferring to see 
himself as a “cluster of flowing currents” which “flow along during the waking hours, and at 
their best, […] require no reconciling, no harmonizing”9.  

It is partly out of his uprooting from the Middle East and consequent unsolved inner 
conflict between two clashing identities that Said’s defiant persona10 was born. As this paper 
aims to show, defiance and resistance towards any kind of oppression, injustice or 
discrimination became a principle and a policy in the critic’s life, taking various shapes: from 
the overt denunciation of unfair political practices and the worldwide ascendancy of the 
United States, to the analysis of resistance cultures in the former colonies, and, finally, the 
subtler form of intellectual resistance to any kind of dogmas or ready-made ideas in one’s 
own activities and writings.  

Resistance against Ascendancy: Speaking the Truth to Power 

This first facet of Edward W. Said’s policy of resistance, which was responsible to a great 
extent for his controversial reputation both in the United States and the Arab world, was his 
lifelong plea for the intellectual’s duty to resist the temptations of authority and station in 
order “to speak the truth to power”. As he saw it, this obligation referred to the intellectual’s 
“special duty to address the constituted and authorized powers of one’s own society […], 
particularly when those powers are exercised in a manifestly disproportionate and immoral 
war, or in a deliberate program of discrimination, repression, and collective cruelty”11. 
Taking his own words to the letter and following in the footsteps of some intellectuals that 

                                    
4 “…whether he is talking about English literature, about the complexities of texts and how they 

are formed, about the ways in which the West exerted power over the Oriental world, about the 
functions of intellectuals in society, or even about music, his own place as an exiled Palestinian 
intellectual is constantly inflected in his work” – B. Ashcroft and P. Ahluwalia, Edward Said, Routledge, 
London, 2001, p. 1. 

5 E.W. Said, Out of Place…, ed. cit., p. 278. 
6 Ibidem, p. 289. 
7 Quoted in A. Deciu Ritivoi, “Edward Said and the clash of identities”, in Intimate Strangers: 

Arendt, Marcuse, Solzhenitsyn, and Said in American Political Discourse, Columbia University Press, 
New York, 2014, p. 197. 

8 E.W. Said, Out of Place…, ed. cit., p. 293. 
9 Ibidem, p. 295. 
10 For the purpose of our analysis, we adapted here a phrase coined by Andreea Deciu Ritivoi, who 
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he himself admired (Theodor W. Adorno, Jean Genet, Antonio Gramsci and Julien Benda12), 
Edward W. Said took the step that only few scholars dare to take and raised a public war 
against what he called the American (and Western) ascendancy over the rest of the world 
and, specifically, the territories that were closest to his heart, Palestine and the Middle East. 
In brief, in his view, ascendancy is a form of domination that continues the policy of 
(mis)representation laid down by Empire, creating a new type of imperialist discourse, new 
“structures of attitude and reference”, and thus proving the “continuity of the ideological 
need to consolidate and justify domination in cultural terms that has been the case in the 
West since the nineteenth century, and even earlier”13. This type of discourse, which 
promotes, for instance, the image of the Muslim or Arab as a terror-mongering barbarian, 
has been used by American leaders to secure, at the national level, their people’s almost 
unanimous support for the actions they took and the interventions they made overseas, 
outside U.S. borders, even if these actions had, more often than not, disastrous results for the 
other nations involved. America’s ascendancy was made possible and consolidated with the 
help of a whole host of intellectuals and experts who accepted and assumed without even 
flinching the self-congratulatory discourse about the greatness and good intentions of the 
United States, the so-called guardian of democracy in the entire world. Equally involved in 
this process were the mass media, which played a crucial role in the dissemination and 
perpetuation of the polity’s (mis)representations, but also the U.S. education system, which has 
repeatedly failed to promote the interest “not so much in ‘learning about other cultures’ – the 
phrase has an inane vagueness to it – but in studying the map of interactions, the actual and 
often productive traffic occurring on a day-by-day, and even minute-by-minute basis among 
states, societies, groups, identities”14.  

Focusing mainly on the “question of Palestine”15 Said’s own efforts to “speak the truth to 
power” were visible at two distinct but interrelated levels. On the one hand, as Andreea 
Deciu Ritivoi rightly points out, in his writings and numerous public interventions in the 
media, the critic took it upon himself 

to denounce the role played by the U.S. government in Israeli policies directed against Palestinians, 
and alongside, the complacency and even collaboration of influential American intellectuals. 
Beyond this concrete objective, Said’s larger goal was denouncing the hypocrisy of Western 
liberalism and exposing its darker sides: colonialism and imperialism16. 

On the other hand, the thinker also got involved in the political efforts to help the 
Palestinian cause, becoming a member of the Palestinian National Council, where he served 
for over 10 years, from 1977 to 1991, when he resigned.  

However, the type discourse he promoted – with his “denunciatory goal” in mind, “he 
wrote as an angry man”17, “an outsider who set out to provoke and to disturb”18 – and the 
political stances that he took attracted harsh criticism from both sides: for many Westerners, 
he became the “professor of terror”, “Arafat’s man in New York”19, someone too emotional 
in his argumentation to be taken seriously20; for many Arabs, including Yasser Arafat 
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17 Ibidem, p. 202. 
18 Ibidem, p. 204. 
19 M. Bayoumi and A. Rubin, „Introduction”, in Edward Said, The Edward Said Reader, Moustafa 
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himself, with whom Said fell out after the Oslo Accord of 1993, he was an exile too detached 
from the Middle East, too Westernized to understand the realities of the region. In spite of 
all this, the critic never ceased to promote his own solution for the Israel-Palestine conflict, 
i.e. a secular, democratic bi-national state where both nations would be given equal rights 
and live peacefully together21. And even if his ideas were not successful on the political 
arena, where other interests were and continue to be at stake, as a fellow Arab put it, Said’s 
main contribution to the entire debate was that, maybe for the first time in the Western 
public space, he framed “Middle Eastern issues in terms of Palestine first and foremost, 
rather than in terms of Israel, Zionism, and Jewish history”22, as was commonly the case 
before him. In doing so, in his lifetime, true to his own ideology of “speaking the truth to 
power”, Edward Said managed to do more “than any other individual to establish the idea of 
the basic humanity of the Palestinian people in the minds of the American public”23.  

Resistance in and through Culture  

The second facet of Edward W. Said’s defiant persona refers to his scholarly interest in 
what could be called the politics of resistance. As Andreea Deciu Ritivoi shows in her 
chapter on Said’s stranger persona, the critic “was not attracted to a political revolutionarism 
per se” but instead was much more interested in the “epistemic and moral foundation of 
revolutionary patriotism”24, which he discussed and analyzed in relation to the concept of 
representation. This area of the critic’s work is also a part of his relentless effort of “speaking 
the truth to power”, since it focused “on exposing hidden oppression and unmasking the 
effects of power on the construction of identity”25, more specifically of national identity. 

The book which laid the foundations of Said’s theory of representation, Orientalism 
(1978), drew on Foucault’s understanding of power as “a discursive effect rather than a form 
of control exercised, often through explicit violence, by a state, nation, or individual over 
others”26. In brief, the book discusses the representations and views of the Middle East 
created and disseminated in the Western world, showing that “political ideas of domination 
and colonization can find their strength and justification in the production of cultural 
knowledge”27. As Bill Ashcroft and Pal Ahluwalia show, in Orientalism, “the essence of 
Said’s argument is that to know something is to have power over it, and conversely, to have 
power is to be able to know the world in your own terms”28. In other words, as identified 
and described by Said, Orientalism is a type of discourse, a way of seeing the world in binary 
terms which produces opposing closed categories: the West and the Westerner – good, 
righteous, civilized, etc. –, and the East and the Oriental – who, in contrast, can only be bad, 
immoral, barbarian, etc. Using the representations and the reductive categories it invented 
itself, one side of this great divide managed to silence, manipulate, control and subdue the 
other for a very long time. By showing that the discourse of Orientalism was pervasive and 
perpetuated even in some apparently innocuous works of art and literature, the book 
“breathed insurgence”29, forcing a major rethinking of the workings of culture”30 and 
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25 Ibidem, p. 211. 
26 Ibidem, p. 213. 
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28 B. Ashcroft, P. Ahluwalia, Edward Said, Routledge, London, 2001, p. 83. 
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making “academics of all kinds to reevaluate the political nature and consequences of their 
work in the ensuing storm”31. 

But the critic’s groundbreaking work had, in his own eyes, two major limitations: it 
referred only to the Middle East, even if the processes specific to Orientalism affected other 
areas of the world as well, and it completely overlooked the other side of the divide, namely 
the people who, in the battle of representation, lost their right to represent themselves. 
Published in 1993, Culture and Imperialism aimed to fill these lacunae. Extending the 
considerations from Orientalism “to describe a more general pattern of relationships 
between the modern metropolitan West and its overseas territories”32, this book does not 
limit its analyses only to the discourse mechanisms used to gain and maintain power but 
also takes into account the resistance and opposition with which this process was received 
everywhere in the world. Cultural representations and forms supported and accompanied 
the birth and rise of Empire, but they did so in resistance movements as well. As Said 
emphasizes, “never was it the case that the imperial encounter pitted an active Western 
intruder against a supine or inert non-Western native; there was always some form of active 
resistance and, in the overwhelming majority of cases, the resistance finally won out”33.  

In the critic’s view, in the formerly subdued regions of the world, imperialism and 
resistance fight against each other in a battle for geography. Domination and Empire are 
founded on “an act of geographical violence through which virtually every space in the 
world is explored, charted, and finally brought under control”34. This process includes not 
only actual, physical territories, but also imaginary, discursive or cultural realms. 
Maintaining control over these spiritual domains is crucial in order to keep ruling the actual 
land and its peoples. As a result, signaling and legitimizing the conquest of this virtual 
territory, various “structures of location and geographical reference appear in the cultural 
languages of literature, history, or ethnography, sometimes allusively and sometimes 
carefully plotted”35, naming, for instance, the “socially desirable, empowered space in 
metropolitan England or Europe”36 and connecting it “by design, motive, and development 
to distant or peripheral worlds (Ireland, Venice, Africa, Jamaica), conceived of as desirable 
but subordinate”37. The way in which these geographical references were formulated and 
used helped in the proliferation of specific attitudes towards Empire, whose actions and 
justifications were virtually unchallenged and uncontested in the metropolitan world.  

On the other hand, for the people living on subdued territories imperialism translated 
into a loss of spatial identity, into a virtual uprooting and displacement. They were denied 
the right to narrate and to represent themselves; they lost their own discourse territories. 
However, it is precisely at this intangible level that resistance against Empire also developed. 
After the period of “primary resistance, literally fighting against outside intrusion, there 
comes the period of secondary, that is, ideological resistance”38, whose basis is represented, 
in Said’s view, by “the rediscovery and repatriation of what had been suppressed in the 
natives’ past by the processes of imperialism”39. Then, there follows a stage when the 
literature and dominant discourse of the centre is rewritten and reinterpreted, a process 
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31 Ibidem. 
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34 Ibidem, p. 271. 
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whereby, in the end, the writers and researchers from the former colonies should impose 
“their diverse histories on”, and “map their local geographies in, the great canonical texts of 
the European centre”40. Ideally, then, going through cultural resistance, the road to the 
re-appropriation of actual land follows this geographical and intangible trajectory, leading to 
the reconfiguration of lost national identities and the re-establishment of a true sense of 
community. The re-conquest of land, i.e. actual independence, needs to be accompanied by a 
re-occupation of cultural territories. However, this “liberationist ideal”41, Said is careful to 
stress throughout the entire book, may easily turn sour, be hijacked by greedy leaders and 
transformed into separatist nationalism, or even worse, nativism – a reductive process just 
as dangerous as imperialism, which produces other essentializations and closed categories, 
such as Senghor’s négritude, Arabism, or Islamic fundamentalism.  

Resistance Criticism: the Intellectual and Critic as Worldly Iconoclasts  

Finally, the third aspect of Edward W. Said’s policy of resistance is embodied by his 
theories on the role of the intellectual and what he called “secular criticism”. In the critic’s 
view, the intellectual is someone who not only dares to speak the truth to power but also 
behaves as a some sort of worldly iconoclast whose ultimate duty is to boldly resist and 
oppose any domineering authority.  

Worldliness was a paramount concept in the critic’s system of ideas, his “most significant 
contribution to critical theory”42. Taking a stance against structuralism, Said argues that 
texts and, in fact, any cultural form, should not be read and interpreted as closed, 
self-contained and self-sufficient entities that have a life of their own, detached from 
everything material or history, but as creations that “have ways of existing that even in their 
most rarefied form are always enmeshed in circumstance, time, place, and society – in 
short, […] are in the world, and hence worldly”43. Mirroring this idea at another level, Said’s 
critic and intellectual does not live in a sealed-off environment, away from the world, in the 
proverbial ivory tower, but is “an individual endowed with a faculty for representing, 
embodying, articulating a message, a view, an attitude, philosophy or opinion to, as well as 
for, a public”44. Moreover, the critic’s and intellectual’s role is always connected to the idea 
of opposition to a central or centralizing authority, regardless of its form, and this because 

criticism must think of itself as life-enhancing and constitutively opposed to every form of 
tyranny, domination, and abuse; its social goals are non-coercive knowledge produced in the 
interests of human freedom45.  

Hence, besides living in the world and working with and for a public, Said’s intellectual 
is also “in a state of almost permanent opposition to the status quo”46, 

someone whose place it is publicly to raise embarrassing questions, to confront orthodoxy and 
dogma (rather than to produce them), […] someone who cannot easily be co-opted by governments 
or corporations, and whose raison d’être is to represent all those people and issues that are 
routinely forgotten or swept under the rug47. 

This image of the intellectual as an ultimate iconoclast is closely linked to Said’s concept 
of “secular criticism”. It is not enough for the critic to remain in the world and fight for 
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those people or ideas that are unable to represent themselves. Intellectuals and their 
criticism must remain secular, detached, wary and suspicious when it comes to totalizing 
concepts, unforgiving and impatient with petrified and reified disciplines of study, 
unaffiliated to any professional guild or caste, opposing, resisting and fighting dogmas and 
authoritarian tendencies of all kinds.  

Starting from the premise that “the particular threat to the intellectual today”48 is 
professionalism, understood as a special type of conformism – “not rocking the boat, not 
straying outside the accepted paradigms or limits, making yourself marketable and above all 
presentable, hence uncontroversial and unpolitical and ‘objective’”49 –, to become the 
worldly iconoclast described so far, Said’s intellectual and critic must strive to remain in a 
state of perpetual amateurship. In the thinker’s view, an amateur is someone who refuses “to 
be locked into narrow professional specialisations which produce their own arcane 
vocabulary and speak only to other specialists”50. In spite of the pejorative connotations of 
the word, the critic explained that he preferred this term to the neutral “generalist” because 
of its meaning in French, where it describes someone “very involved in something without 
being professional”51.  

At the same time, Said’s intellectual and critic should also strive to become and remain 
an exile. This was a condition that the philosopher advocated for on numerous occasions, on 
the one hand, because it was an in-between, ambiguous way of living that he knew very 
well as an actual Middle Eastern exile in the U.S., and, on the other, because it corresponded, 
“in an ontological fashion, to a type of existence he cultivated, that of the intellectual who 
always situates himself outside and in opposition to the state”52. What is more, Said also 
promoted exile as an epistemic and methodological tool: by choosing an observation point 
situated somewhere in-betwixt, unbiased and uncommitted to neither party but at the same 
time a part of both, the intellectual may attain not only an “originality of vision, but also 
(since exiles are aware of at least two cultures) a plurality of vision”53. Self-induced 
epistemic exile also fitted Said’s deeply inclusive and polyphonic views54, “because the exile 
sees things both in terms of what has been left behind and what is actual here and now, 
there is a double perspective that never sees things in isolation”55. On a par with exile and 
amateurism, Said’s critic should also practice some sort of intellectual nomadism, which he 
defined drawing on Paul Virilio’s, Gilles Deleuze’s and Félix Guattari’s ideas, as 
“counter-habitation: to live as migrants do in habitually uninhabited but nevertheless public 
spaces”56. Hence, uprooted and always on the move away from fixed categories and 
ready-made dogmas, in the search of inclusive views that take all sides into account, Said’s 
intellectual is embodied by the ever-present image of the migrant, “the political figure 
between domains, between forms, between homes, and between languages”57.  

 

                                    
48 Ibidem, p. 73. 
49 Ibidem, p. 74. 
50 B. Ashcroft, P. Ahluwalia, Edward Said, ed. cit., p. 35. 
51 Ibidem, p. 36. 
52 A.D. Ritivoi, Intimate Strangers..., ed. cit., p. 206. 
53 B. Ashcroft, P. Ahluwalia, Edward Said, ed. cit., p. 41. 
54 Edward Said’s polyphonic views are discussed in the introductory study to the Romanian version 

of his book Culture and Imperialism, currently in print (S. Postolea, “Viziunile polifonice ale lui Edward 
W. Said. Studiu introductiv”, in Cultură și imperialism, Institutul European, Iași, 2017, in print). 
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56 E.W. Said, Culture and Imperialism, ed. cit., p. 402.  
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* 

All in all, whether in the form of overt denunciation of social and intellectual wrongs, of 
support and understanding of emancipatory efforts in the former colonies, or of a lifelong 
plea for a sort of intellectual code of good practice and behavior, Edward W. Said’s policy 
and politics of resistance had a profoundly humanist undertone. Opposition and resistance 
should always serve an emancipatory role, should always be aiming at the greater good: 
understanding, inclusion, community, recovery, reparation. As Bayoumi and Rubin dully 
note in the introduction to a volume devoted to the ideas of this great 20th-century thinker, 
Said’s “life has been a commitment to two things: an incorruptible, unassailable belief in the 
dignity of all people and human justice for everyone, and a lifelong pursuit in the rigors of 
scholarship to excavate, uncover, review, and interpret all facets of human experience, 
particularly those that are overlooked by any structure of authority. With these 
commitments, Said’s oppositional stance becomes not merely a radical posture but a manner 
of living”58.  
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From Reform to Revolution and Back: 
Kang Youwei’s Great Harmony and Mao Zedong’s Great Leap Forward 

R O X A N A  R Î B U    

Abstract: Mao Zedong, telling the story of his life to Edgar Snow, mentioned that in his early youth 
used to be very fond of revolutionary ideas of reformists such as Kang Youwei and Liang Qichao. 
Placed at the turn of the new socialist era and the apparently fading Confucian world, Kang Youwei 
and his pupil advocated for a universal family with no boundaries in a new world and with new 
institutions. Nevertheless, his one hundred days of reform and authority passed quickly leaving behind 
a longing for a newer, improved world. Soon after the imperial history of China ended, a young Mao 
Zedong was struggling between attempts at starting a career-oriented scholarship and at shaking the 
remains of a lingering order. And as he himself mentions, his infatuation with Kang Youwei faded in a 
couple of years, leaving the site open for other, newer, more radical ideas. The main focus of my study 
is the development of revolutionary thought from Kang Youwei’s to Mao Zedong’s, and the changes 
that occurred in Mao’s attitude, shifting from embracing to discarding Kang’s reformism. Nevertheless, 
I would like to demonstrate that both Kang’s and Mao’s views on a new, changed world are rooted in 
classical or traditional Chinese thought.  
Keywords: people’s commune, classes, reform, revolution, utopia 

Introduction 

Kang Youwei and Mao Zedong, two great decision-makers of modern China, have never 
met. Yet, they both made great efforts at changing the China of their respective times. They 
both shared the ideal of a world with no boundaries, of equality and justice, but as the 
context of their decision-making was different they, subsequently, made use of different 
means. Kang Youwei believed that the world would naturally evolve into a global village 
where there are no reasons for selfishness, and his work, The Book of Great Harmony, looks 
more like a revelation than like a plan. Mao Zedong felt the need to get involved into the 
progression of things and that is what makes him a valiant revolutionary, a fighter who is 
still viewed as a hero in the collective consciousness of the Chinese people. But even though 
their ideal world has very much in common with what Karl Marx would design as the 
communist society, yet one can find the Marxist views are not so present in their thought, 
for various reasons. As such, we can affirm that the communist agenda of both Chinese 
reformers has very much to do with the pragmatic conditions in their own country, mainly 
with the way the community, as an establishment with a very long history behind, is 
conceived of by the Chinese.  

Kang Youwei 

Kang Youwei was born in 1858 in Canton province, during (within) the turmoil caused 
by the Taiping rebellion and the Anglo-French campaign which would end up with the 
occupation of Beijing. He was raised in a family which valued education. As a teenager, 
Kang Youwei chose to withdraw in contemplation, trying to find the Way he has to follow 
as well as the most appropriate pace. 

Maybe too early for his age, he reached the consciousness of a sage or a Boddhisatva 
entrusted with the mission to save the world, he glimpsed into the state of being one with 
the universe and felt total compassion for the constant suffering of the human being. This 
kind of revelation announces a very early tendency toward a philosophical syncretism, more 
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deeply felt than the belonging to a Confucian orthodoxy1. He, also, attaches great 
importance to the Western spirit which he thinks could well serve his soteriological zeal. He 
began his activity as a reformer by drafting a few petitions addressed to the Emperor, among 
which there is the one about giving up the harmful practice of foot binding. 

Kang Youwei joined the most representative scholars of the New text school2, 
remarkable for its critical attitude towards the mores of his contemporary scholars. Thus he 
joined those who believe in the prophetic character of Confucius’ message, credited for 
revealing the true teachings of Heaven. 

His conception is centered on qi, the energy of the universe, along with the unity 
between Heaven and man. By upholding Confucius as a reformer, Kang concentrated his 
energies on a reform movement. Within his circles, ideas like that of a parliament or of large 
masses as part of decision making apparatus or the capacity of newspapers to shape public 
opinion began to emerge. The target of their criticism is the kind of Confucianism employed 
by the dynastic bureaucrats charged with the backwardness of the society and vulnerability 
in front of the aggressors. Thus the so-called “self strengthening movement” begins its 
actions, and its supporters declare themselves ready to adopt the technics of the West, 
especially the military ones, but to preserve intact the way of the traditional Confucianism. 
In time, they realized the need to make profound changes, both at the institutional and at the 
social level. 

Nevertheless, the two aspects cannot be reconciled without redefining Confucianism as a 
whole, and this means underlining the flexible character of this set of teachings, mainly 
becoming adequate to the present situation and including the idea of progress. Kang states 
that, if Confucius were to live in the present, he would meet change with changes. 

In 1886 Kang begins to write his work entitled Confucius as a Reformer, which would be 
published eleven years later. But at the same time he works on ideas that would be published 
within a larger opus, known as The Book of Great Harmony (or “Great Unity”). This later 
work promotes a series of radical, utopian ideas that would make its publication possible 
only in 1935, eight years after Kang’s death. 

As a source of legitimation, Confucius is, thus, seen as an advocate of reform, attributing 
the value of a precedent in institutional reform to the ancient times, especially appealing to 
authorities such as Yao and Shun, heroes of the Chinese civilization. Together with 
Confucius’ stand as a reformer, Kang reinvigorates the older conception of the “three ages”, 
based on the idea of historical progress. The theory of the three ages is recaptured in 1884 in 
Kang Youwei’s commentary to a passage in the Book of Rites, attributed to Confucius. The 
sage is supposed to have stated that history (not just the history of China but also of the 
whole world) is continuously evolving from the age of Chaos to that of the emergent Peace, 
in order to reach the age of Great Peace and Harmony. The Humanism (ren) or kindness, or 
loving one’s neighbor, as a cardinal virtue of the Confucian program, passes through a 
process of development, along the three ages, extending from loving one’s parents to all 
those of a kind, and finally to the entire world. 

Turning back to the biography of Kang Youwei, after he passes the civil exams in 1895 he 
begins to gather a few disciples and the model of reform which he aspires to is the Meiji era 
of Japan, doubled by ideas coming from the European Enlightenment. At the same time, in 
the reform society that Kang belongs to arrive new ideas of liberty, progress, emancipation 
as found in the writings of Adam Smith, Stuart Mill, Huxley or Spencer translated into 
Chinese by Yan Fu in his own rather deductive than philological style (1853-1921). Kang’s 
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efforts in reformation culminate in accepting the emperor Guangxu’s call, in the summer of 
1898, to assume the leadership of the government and to launch a reform campaign, known 
as “One hundred days of reform”. The laws that Kang drafts in this period address the 
modernization of China, namely by refreshing the bureaucratic system, including Western 
studies within the educational curricula for the selection of the high officials, adjusting 
governmental offices to the necessities of a modern state, establishing a public educational 
system, public press, using popular vote to institute local councils in order to create a central 
parliament but also turning Confucianism into state religion, in order to cool down the 
upsurge of the Christian missionaries. The economical but mainly the military reforms are 
met with reluctance. The army, divided into local factions loyal to certain commanders 
proves impossible to unify. In this context, the empress dowager Ci Xi devises a coup and as 
a consequence Kang has to flee to Japan. The great change which the end of the imperial 
history of China in 1911 represents places Kang in a face-off with the anti-traditionalist 
intellectuals who back up radical reform but reject Confucius, whom they consider as a way 
of legitimizing the regime which had just ended. 

Kang Youwei’s Book of Great Harmony is published in 1935, the same year Thomas 
Morus’ Utopia is translated into Chinese. The first two chapters of this work had been 
published in 1902. The delay which this book is presented to the large audience with might 
be explained by the political persecutions Kang is subjected to and the historical crossroads 
China stands at from 1911 to 1919 followed by many years of political and military turmoil. 
On the other hand, the delay might also be due to Kang being aware that the ideas exposed 
in his book could be perceived as shocking even by the moderate reformers around himself. 

Kang’s Great Harmony 

The Book of Great Harmony or Unity (Da Tong Shu, and it might be of some importance 
to underline that the word “tong” in the title also means “identity”, so we think the term 
“unity” does not necessarily refer to the ideal of “bringing together”, under the same spirit, 
but “making everything identical, as one, uniform”) is a large work which appeals to the 
central Confucianist concept of ren, translated as “humanity” or the benevolent attitude toward 
the other and based, as mentioned above, on the ideas of Confucius and his disciples – Mencius 
or even Wang Yangming, goes, basically, against the mainframe of the Confucianist thinking, 
which is deeply permeated by values like subjecting oneself to the ancient rites or by virtues 
like filial piety, righteousness, sincerity or respect for the hierarchy. 

The work is divided into ten parts, with chapters and subsections. They progressively 
describe themes such as suffering in the world, the need to abolish borders and to unify the 
entire world, to eliminate differences between nations, races, even sexes or species. Kang 
also discusses the idea of individual independence especially by doing away with the family 
as an institution, so that every person can become a “citizen of Heaven”3. The subsections 
which analyze every issue in detail also introduce the various institutions which can 
guarantee the performance of the new establishment, beginning with education, social and 
healthcare, to those supervising activities in agriculture, industry or commerce. Kang’s main 
concern about this monumental program is the elimination of selfishness, but he sees this 
goal being attained not through profound inner change and by sacrificing one’s self, in an 
altruistic way, but especially by the dissolution of the mechanisms that feed into 
self-centeredness, in the hope that, being left without the means and the context favorable to 
the manifestation of the self, the human being would not have any reason to serve his or her 
own interest exclusively. So family is, in Kang’s view, the main factor of incubation for the 
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self and for being keen on competition, that is why he also labels the family as “The great 
obstacle”4. 

Kang’s Utopia states that in the age of Great Harmony, towards which the world will 
evolve naturally, once the baby is born, it is entrusted to be raised, educated and involved in 
the social life to institutions specially designed for these tasks. This situation relieves 
parents from childcare and, in turn, the offspring from taking care of his aged parents. The 
filial relationship is, thus, abolished and the individual is free to become attached to 
everyone, without discrimination. Kang grounds his vision on all the real facts concerning 
the family of his time, with all the aberrations of the tyrant father or the incompatibilities 
between human nature and social rites. 

As a solution for the social existence without the limitations of the family Kang turns to 
a way of life in common, which can be linked to Mao Zedong’s vision about the communal 
model of society. Nevertheless, we must also point out that in Kang’s visionary program 
there can be found a series of measures issued in the experimental code of Yuan Shikai in 
1914, adopted, with some alterations, by the Nanjing government, which looked upon the 
village as a fundamental unit of the state.  

According to Kang’s ideas, when the state, understood as an institution of the 
community, provides, equally, to everyone, all the necessary goods and services, education 
and work units included, the individual is not left to take care of tomorrow and thus he is 
not competitive anymore but all-encompassing.  

The work of Kang Youwei refers to various aspects of life, but what is of utmost interest 
to our present study is the ideal stage of community and the relationships within it, 
especially in what production is concerned, because this is the very area where Kang’s 
“Great Harmony” meets Mao Zedong’s ideas which the campaign between 1958-1962 known 
as “The Great Leap Forward” is based upon. 

Mao Zedong 

Mao Zedong is born in 1893 in a simple peasant family, he was only three when Kang 
Youwei was conducting the “Hundred Days of Reform”. His father has the abilities of a 
merchant which keeps his family away from utter poverty. As early as teenage years he feels 
a revolutionary passion burning from the inside, manifested in a series of actions and 
affiliations. As Mao would confess in an interview taken by Edgar Snow during the Long 
March in 1935, he had been fascinated for a while by Kang Youwei’s reforming ideas, 
probably around 1910, in a period in which Mao craved for the renewal of the society and of 
the bureaucratic class, but preserving the monarchy:  

I was reading two books sent to me by my cousin, telling of the reform movement of K’ang Yu-wei. 
One was by Liang Ch’i-chao, editor of the Hsin-min Ts’tung-pao [New People’s Miscellany]. I read 
and reread those books until I knew them by heart. I worshipped K’ang Yu-wei and Liang 
Ch’i-chao...5 

At that time, Mao was not against monarchy, he considered the emperor a good, honest 
and clever man, but who needed Kang’s reforms. Mao would read a lot during that period, 
both about China’s past and about Japan, which he admired, or about America and the 
Russian empire. He would, also, read the press and as, a reaction to the current flow of 
events, he started to write articles himself, even though some of them got to be published 
only on the walls of the schoolyard. In such an article, stirred by the feverish climate of the 
revolutionary period between 1910-1911, Mao states that Sun Yat-sen should be brought 
back to China and appointed President of the government, while Kang Youwei should 
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become prime minister and his disciple, Liang Qichao, should take over the foreign affairs 
portfolio6. 

As Mao would declare within the same interview, his fascination for Kang is shortly 
replaced by more radical revolutionary and socialist ideas7. Thus Mao reads the translated 
works of Adam Smith, Darwin, John Stuart Mill, even Montesquieu, he also reads the press 
and knows students who had been studying in England. As for Kang’s Great Harmony, this 
title is mentioned by Mao in a later speech: 

When Kang Youwei wrote The Great Harmony, he had not and could not have found a road to that 
Great Harmony8.  

The road that Mao talks about is communism in its etymological sense, as a superior 
stage reached after the socialist stage, when the slogan “from each according to possibilities, 
to each according to one’s work” gets upgraded to “to each according to one’s needs”, with 
the observation that the transition from the socialist era to the communist one is seen 
unequivocally as a struggle, a revolution. 

In a speech delivered by Mao in 1949 „On the Democratic Dictatorship of the People”9 he 
issues concepts such as inclusion, coalition or united front, which are to become the basis for 
a long process that would rise up to a society of Great Harmony, a society without classes. 
In Mao’s view, the main union is, at first, that between the working class and the peasants, 
then including the petty bourgeoisie. Afterwards the other nations which share the same 
values should come together. Among the ideals stated by Mao at the dawn of the People’s 
Republic there is also that of abolishing state power, but not immediately, he says, because 
there still exist evils like imperialism, reactionaries and classes. Within all these ideals of 
unity Mao stresses the importance of strengthening the army and its capacity to defend the 
country and the people’s interests, together with the police and the system of popular 
justice. 

Halfway between Kang and Mao: Liang Shuming 

It is worth noticing that after Kang Youwei and before Mao Zedong, the utopian ideal of 
establishing a society based on the principles of communism was upheld by other reforming 
thinkers of China like Li Dazhao, Xu Jiaqu or Chang Shichao who, in 1923, advocated the 
Daoist commune, their anti-Western gist would make for a common denominator. But the 
most important of them all is Liang Shuming (1893-1988), whom Guy Alitto coined as “the 
last Confucian”10.  

Liang Shuming could be seen as positioned halfway between Kang and Mao because, in 
his long evaluated, if not wavering endeavor to set the base of a commune, he does not at all 
support the necessity to establish a Confucian state religion, an idea which Kang Youwei 
powerfully based his visions upon, but neither is he driven by the thirst for continuous 
revolution that Mao advocated. Liang Shuming thinks that the economic system has to be 
changed first and foremost and only after that can education, morality and spirituality be 
acted upon. Private property cannot do anything else but maintain selfishness, wickedness 
and pettiness. He stresses the importance of industrialization and not of agriculture. The 
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moral role model for Liang is the scholar, shi, who can exert his influence over society by his 
spotless conduct and the continuous drive for self-cultivation. Also it must be noted that 
within his many researches and searches – as prospections for the commune project, he 
already has a number of models to rely on, a few localities where the community would 
share the means of organization, production and subsistence that had already been 
established, in a political and social context totally different from that at the end of 1950’s. 
On the other hand, Liang is more aware that his plan could have a subjective utopian 
character and this attitude can be observed in the way he reacts to Chen Tuxiu’s criticism in 
1923, who calls his program “a bourgeois chimera”11.  

As opposed to Liang Shuming, Mao Zedong is an adept of continuous revolution, 
different, as he himself states, from that of Trotski:  

Our revolutions are like battles. After a victory we must at once put forward a new task. In this 
way, cadres and the masses will forever be filled with revolutionary fervor, instead of conceit12. 

Mao was relying on the hundreds of thousands of poor and uneducated Chinese who 
would surely need revolution, when saying that evolution though revolution is implacable: 

After the transition period has come to an end and classes have been completely abolished, then, as 
far as conditions within the country are concerned, politics will consist entirely on relationships 
among the people13.  

This reminds of the way Kang divides history into the three stages described above, only 
the latter draws his vision from Confucian sources. 

The Great Leap Forward 

Towards the end of the first decade since the Popular Republic of China was established 
and the conclusions on the first five year plan were being drawn, after a series of clashes 
among which the Korean war, the conflict with the United States of Taiwan, but especially 
after the series of difficulties that the Sino-Soviet relationship went through after Stalin’s 
death and when the power relationships within the Chinese Communist Party became 
complicated and “the hundred flowers” campaign underlined a different perception on 
government than that of the leaders, the idea of launching a new campaign took shape, and 
this would be known as “The Great Leap Forward”. 

The debate around the Great Leap Forward often mentions Mao’s ambition to 
demonstrate that the USSR had committed a series of economic and strategic mistakes, that 
China’s situation, in terms of people’s cooperation is better, but also to reach some 
ambitious economic goals such as surpassing Great Britain’s steel production in less than ten 
years. This kind of strategy, oriented towards clearer goals, though very ambitious, comes in 
contrast with the general utopia of Kang Youwei, which also refers to many more aspects of 
social life, projected unto the age of Great Harmony which was to come. Yet,  

The goal of the Great Leap Forward was not merely an economical revolution but also a 
technological, political, social and cultural revolution, to transform the quality of life both in cities 
and in the countryside14. 

Even though the strategy for the Great Leap Forward relied on the enthusiasm of the 
masses, mainly the peasants’, who proved very helpful and effective during the 
anti-Japanese resistance campaign or the Long March, Mao seems to give up on the initial 
distinction between the industrialized urban world and the rural one, trying to find a way to 
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unite the two realms, to call both workers and peasants, intellectuals and the civil servants 
to fight and work hard under the same flag. 

The idea of the Great Leap Forward was put forward by Mao and his comrades and 
adopted during the second session of the eighth Party Congress held in May 1958, mainly as 
an alternative to the way the 1953-1957 five year plan was conceived, namely based on 
imported Soviet assistance.  

According to the Stalinist view applied in the USSR but also in all the countries that 
benefited from its advisers, the overwhelming majority of the resources had to be directed 
towards the development of heavy industry, mainly metallurgy and the urban sector, and 
the price to be paid was leaving peasantry with practically nothing. Whereas in 1958 China, 
the plan for the Great Leap Forward provided a high degree of decentralization, by passing 
authority over to the party cadres that activated at the local level. At the same time, 
technicians and specialists were to be replaced by political agitators capable of stirring and 
maintaining the enthusiasm of the masses.  

 
The strategy for the Great Leap Forward was relying on four main elements: 
 
1. compensating for the lack of capital in industry and agriculture by engaging the whole 

amount of workforce, which had been used, until then, under capacity. This kind of 
approach would have immediate effects in the rural area, especially in the self-financed 
development that would lead to agricultural production growth in order to provide food for 
the urban sector; 

2. establishing ambitious goals for the key economic sectors and surpassing bottlenecks 
by making full use of the innovative spirit; 

3. relying both on modern and traditional methods in order to rise the industrial 
production, which would end up in steel factories being backed up by forges built in the 
peasants’ backyards; 

4. gaining more, better, faster and more economical results by ignoring the advice of the 
specialists.  

 
Among the practical goals established there were: the growth in steel production which 

would affect the agricultural production; this aspect, together with other miscalculations 
would lead to a series of disastrous situations. At first the plans seemed to work out. But in 
stating this, one must not overlook the results at the end of the first five-year plan and the 
weather conditions favorable to agriculture in 1957-1958. 

The first people’s commune (renmin gongshe) organized on the principles of the Popular 
Republic had already been established at the beginning of the year 1958, namely the Weixing 
commune, in the Henan province. This type of settlement had been initially planned as a 
very large system which would comprise a number of communities capable of production 
and marketing. Basically it incorporated 27 cooperatives that covered 9,369 households. The 
control over such organizations not only regarded the agricultural production but also the 
local industry, commerce, education and police forces. At this level there would be organized 
specialized teams of workers which, according to different situations, would travel from one 
place to another in order to complete their tasks.  

At this point it would be interesting to compare how Kang and Mao evaluate the 
cooperation of the masses and how it can be ensured. Basically they both rely on social 
cooperation, Kang counts on the natural flow of events and the trust in the general good, 
where “good” means happiness and life without suffering and all the institutions thus settled 
take care that this goal is attained. Mao, in his turn, relies on the obedience of the masses, on 
their thirst for change and for a better life, but especially on their revolutionary zeal. But 
they both take opposition into account. Regarding this situation, Kang mentions in his book 
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only four interdictions, namely on laziness, idolatry, competition and abortion. In Kang’s 
view, punishment would mainly resort to dishonoring, degradation, deprivation of the right 
to run for a public position or paying a fine, at most. Whereas Mao uses the term 
„repression”: 

...it is only toward serious counter revolutionary elements and saboteurs that we adopt the method 
of repression. In dealing with anti-socialist, hostile elements we basically adopt the method of 
solving problems by letting the masses air their views15.  

According to the provision drafted for the Great Leap Forward campaign, the peasant 
production teams really throw themselves into superhuman efforts so that certain 
communes start to manage without money and the impression that the era of need is over 
and that of surplus has arrived determines some leaders to provide free food for the 
members. At the same time, the fact that the leading elite is composed by peasants gives the 
sensation that classes have been successfully abolished or that there is no difference 
between the urban and the rural world. Apparently, both Kang and Mao’s ideals have been 
accomplished. But the production does not go as planned, reports are made under the fear 
for consequences and the statistical institutions have already been affected by lack of 
specialists. Moreover, the leader of the USSR Nikita Khrushchev openly criticizes the 
Chinese communes and unilaterally halts the assistance granted to China for industrial 
development and for the construction of the atomic bomb. The disagreements inside the 
party and failure to adjust measures in order to cope with the negative results of the 
campaign so far, together with bad weather conditions are added to the misfortune. 

After Mao retires from the front line of the party in 1959, in order to concentrate on the 
future of the revolution, leaving the campaign into the hands of his close ally, Liu Shaoqi, in 
1961 he takes responsibility for the failure of the campaign and even resorts to self-criticism, 
but only within a meeting of the top party leaders, so as to protect his legitimacy. Yet, he is 
aware that a substantial economic progress cannot exclusively rely on the mass mobilization 
and enthusiasm, even though it can certainly stop the degeneration of the bureaucratic elite. 
He also realizes that the anti-Japanese resistance years were the ideal era of harmony, when 
the party was closest to the masses, the social stratification could not jeopardize the 
revolutionary idealism and that the leaders, driven by just and reasonable ideals, could not 
face unsurpassable difficulties. 

Conclusion  

The two models of ideal society appeal to similar mechanisms which could function 
irrespective of the ideological formula. Whereas Kang sees progress as happening 
spontaneously, Mao feels the need to rush it through revolution, on a Marxist step. But if 
this kind of popular commune had its episodes of success in China, my opinion is that this is 
mainly due to the core values of Confucianism that represent the deep stratum of this 
civilization, in which the individual can only exist within the community. 
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Popular Sovereignty and Proto-Constitutionalism 
during the French Wars of Religion: a Failed Revolution 

A N D R E I - C O N S T A N T I N  S Ă LĂVĂ S T R U   

Abstract: The French Wars of Religion (1562-1598) are remembered mostly for the conflict along 
confessional lines between the Huguenot party, which tried to gain acceptance in France, and the 
Catholic League, which tried to suppress it. Yet, another aspect of this religious struggle was the concern 
of both parties with the form of government of France: both parties were strong supporters of the 
monarchy, but they also came to regard the Valois regime, at different moments in time, as hostile and 
“tyrannical”. This led the Huguenot and Catholic propaganda to argue strongly in favor of a more limited 
monarchy, one where the power of the King was restrained by other entities, such as the Estates General 
or the Parliaments The rhetoric coming from the parties in conflict took a definitely revolutionary tone, 
with frequent arguments in favor of the right of people, through its magistrates, to depose the monarch 
who abused his power, going as far as to call for his assassination if everything else failed. Had they been 
followed through, the proposals of reform put forward by the Huguenots and the League might very well 
have issued in France a constitutional regime ahead of its time, in place of the absolutism which 
developed under Henry IV and Louis XIII. This paper aims to examine the development of this radical 
revolutionary ideology during the Wars of Religion and the reasons why these efforts to restrain the 
French monarchy ultimately failed. 
Keywords: Huguenots, Catholic League, popular sovereignty, Estates-General, resistance, tyranny 

 
The sixteenth century in general and the period of the French Wars of Religion in 

particular were amongst the most fertile ages for the political thought of Europe, producing 
a mass of speculation regarding the best form of government for a new political and cultural 
landscape which differed radically from that of the Middle Ages. In the words of John 
Salmon, “it was in France that the political effects of the Reformation first stimulated a 
radical examination of European traditions which resulted in the transformation of 
European political theory” and “it was French thought which first essayed the task of 
adapting medieval controversies between a universal church and a supposedly universal 
state to the political and religious problems of a modern nation state”1. Basically, what 
happened in France during the second half of the sixteenth century was a revolution in the 
ideology of power, combined with a slow and gradual push from different and adversarial 
forces, to answer the challenges of a monarchy they came to regard as inadequate or hostile, 
by remodeling the principles and the structures of the French polity. The sixteenth-century 
French revolutionary wave did not attempt a break with the past, but instead it tried to build 
on existing traditions and maybe even resurrect what some political theorists considered to 
be the old French constitution, which, according to those theorists, had fallen into disuse due 
to the efforts of authoritarian kings, like Louis XI, to make it fade away. Just like during the 
previous centuries, political ideology was, in the words of Stuart Carroll, “articulated in 
terms of religious morality, the defence of traditional rights and Aristotelian ideas of the 
common good, but new ideas were also developed to justify the political objectives of the 
Calvinists and, later, of the Catholic League”, supported by an unprecedented amount of 
printed propaganda, while “the provincial estates, assemblies of notables and the 
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Estates-General became arenas for public debate which, on a number of occasions, resulted 
in open criticism of the king”2. This revolution in French political thought was a direct 
consequence of the Wars of Religion: the spread of the Reformation from 1517 all over 
Europe led to the emergence of a numerous Calvinist minority in France and, in turn, to the 
division of the French polity into two hostile camps, Huguenot and radical Catholic, in a 
constant armed conflict. Over the course of these wars, lasting for more than three decades, 
both parties became disenchanted with the French monarchy and, consequently, both 
developed theories of resistance against the monarchy and sought to reshape the political 
regime to limit the royal prerogatives by establishing certain proto-constitutional principles 
of governance. 

The Huguenots’ and the League’s proto-constitutionalism of late sixteenth century was 
not a total innovation, as there was a basis in traditional medieval political thought and in 
the French political system which both parties could build upon in order to develop their 
doctrine. First and foremost, the medieval idea of the state answered to the problem of the 
balance of power by basing the latter on the respect for moral norms: the sovereign power 
was absolute, but it must respect the laws of nature and the customs of the realm, which 
provided guarantees for respecting the fundamental rights of the subjects3. Medieval 
“constitutionalism” was thus based on the concepts of the justice and virtue of the monarch, 
but, despite this personalization of the power, the French monarchy had developed during 
the fourteenth and the fifteenth centuries two institutions which could have served as a 
check on the royal power. The first such institution was the Estates-General of France, the 
other were the provincial parliaments. Formally, none of these two possessed a legal right to 
check the monarchy. The Estates were conceived as a consultative body, whose purpose was 
to facilitate the connection between the king and his subjects during its assemblies, when 
the needs of the monarchy and the grievances of the subjects were expressed in a common 
forum, while the parliaments’ right to refuse registration of royal edicts could have been 
lawfully bypassed through a direct command by the king. The Estates had been useful to the 
monarchy in order to garner support when necessary: their beginning dates from 1302, 
when Philip IV convoked for the first time the representatives of the clergy, nobility and the 
third estate in order to resist the pretensions of pope Boniface VIII, and they had been 
summoned during similar moments of crisis to rally the national sentiment around the king. 
Yet there was also an inherent danger for the unlimited power of the monarchy embodied in 
such representative institutions and this was acknowledged by the kings themselves and 
their advisors4, going so far as to claim, as quoted by Philippe of Commynes, at one point in 
1484, that it was “a diminution of the king’s prerogative and no less than treason against 
him to talk of assembling the Estates”5. Still, even some of the most ardent royalists were 
prepared to admit that the royal power was not completely unrestrained, even though the 
limits they envisioned had a totally different nature than those developed by the Huguenot 
and Catholic resistance theorists. Such was the chancellor Michel de l’Hôpital, who, at the 
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beginning of the French Wars of Religion, wrote that “nothing is more just and more 
necessary, especially in monarchy, than is obedience to the will and commands of the 
sovereign prince”, but such obedience was not unconditional: it had to be “in conformity 
with justice and reason”, because the king’s prerogative was unlimited only in his power to 
do right6. 

The political thought of the French Reformation emerged against this background where 
the obedience to royal power blended with the constraints that the demands of justice and 
law imposed upon the will of the prince. The impact which this religious upheaval had upon 
political thought was significant, because it raised in very acute terms the problem that the 
will of the prince might not concur with the will of God, that obedience in such a situation 
might become impossible and that the traditional political model might not be sufficient to 
address this issue in a satisfactory manner. In the beginning of the Reformation, the 
Protestant political thought favored total obedience to one’s prince, based on the notion that 
all power came from God, that to rebel against legitimate authority, regardless of 
circumstances, was to rise up against God and that even wicked rulers had to be obeyed 
because they were God’s punishment for the sins of their subjects. The only choice in face of 
manifest tyranny was, for Luther and Calvin, something between passive resistance or flight. 
But this attitude proved to be untenable in the long run and preeminent Reformation figures 
started to reconsider their position, step by step. The solution they arrived at was to develop 
a constitutionalist model of resistance, where opposition to the Crown’s injustice was 
justified within a legal framework. As such, while early in his life, Calvin maintained that 
the Protestants never ceased to pray for the king’s prosperity even when they were forced to 
flee, later the same Calvin came to argue that, if the supreme magistrate failed in his office, 
the inferior magistrates had the right to constrain or even to coerce him in the name of 
upholding good and godly government – albeit he continued to insist that the exceptions he 
had begun to allow did not include the possibility of resistance by individual subjects or the 
body of the people7. 

With the start of the first French civil war in 1562, the Huguenots adopted a more 
confrontational attitude, but, even in such circumstances, they tried to avoid a total break 
with the monarchy and still protested their obedience to the monarchy, denying any 
seditious intent directed against the king even while fighting royal forces. The weakness of 
the central government and the minority of the king Charles IX in the early 1560s lent 
credibility to their case and, as such, the Huguenot rebellion began with the traditional 
argument of saving the king from evil advisers: that was the stated goal of Louis of Condé, 
who first accused the radical Catholic family of Guise of usurping the lawful government 
and declared that his intention was “to uphold the observation of the edicts and ordinances 
of the king’s majesty”, while, at a later date, he accused the government of perverting the 
French constitution8. But, if the mainstream Huguenot movement tried to find a way to 
reconcile with the monarchy and gain a degree of toleration, while striving hard to eliminate 
the influence of the extremist Catholic factions, that does not mean there were not any 
dissenters in the ranks, who dispensed with such pretenses of loyalty and adopted a far 
more revolutionary tone. As early as 1563, a work entitled The Civil and Military Defence of 
the Innocents of the Church of Christ appeared in Lyon, maintaining the right of popular 
armed resistance and running contrary to the official Huguenot stand of loyalty to the 
Crown and resistance to evil consellor counselors who had usurped its authority9. The 
general mood among the Huguenots had not yet become so radicalized as to embrace such 
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opinions, therefore the work was refuted by preeminent figures such as the jurist Charles 
Dumoulin, but it does point out that the first tendencies towards a reshaping of the French 
monarchy were starting to make their way to the surface. 

The event which determined the Huguenots to abandon their previous hesitation and 
develop a more revolutionary theory of the French constitution was the massacre of 
Saint-Bartholomew’s night, on 24 August 1572. The historians’ opinions over responsibilities 
and the actual intent of the instigators are divided, but, regardless, this event forced the 
Huguenots on a new path, because it had become impossible to maintain the fiction that 
their rebellion was directed only against the king’s “evil advisors”, when the Huguenot 
propaganda blamed the king himself and his mother for the massacre. In response, the 
Huguenots developed a general theory of resistance, based on a series of constitutional (and 
at the same time non-sectarian) arguments, including the already existing traditions of 
constitutionalist thought, in order to appeal as well to moderate Catholics10 – a theory of 
resistance which, if successful, might well have prevented the rise of the absolutist 
monarchy. The most important works of Huguenot resistance literature were François 
Hotman’s Francogallia, Theodore Beza’s Of the Rights of Magistrates and Vindiciae contra 
tyrannos, written by an anonymous writer under the pseudonym Stephanus Junius Brutus, 
identified by modern historiography as, in all likelihood, Philippe Duplessis-Mornay. Julian 
Franklin referred to these works as “landmarks in the history of political thought because 
they constitute a clear and definite transition from medieval to modern constitutionalist 
ideas”11. 

Out of the three, Francogallia, published in 1573, relies the most on historical tradition – 
even though it is a fictional one. In the words of John Salmon, “renovatio concealed inovatio” 
and “revolutionary impulses were cloaked in a pseudo-historical conservatism”12. According 
to Hotman, ancient France was what in a modern terminology could be described as a 
constitutional monarchy, where the state and the laws were instituted by the people, while 
the king was elected by a popular assembly and could be deposed by it13: the causes of the 
troubles which afflicted France at the time Francogallia was written lied with the “reversal of 
the good laws and ordinances of our ancesters”14, which had occurred for the first time 
under Louis XI15. Since historical precedent had such weight and tradition was seen as 
providing the best model of governance, it was not a long stretch for Hotman to suggest that 
the best way to save France from the crisis of the recurrent civil wars, while safeguarding 
the rights of the subjects, in particular the Huguenot against the abuses of the monarchy, 
was through a return to this fictional old constitution. Foundational myths could be used to 
shape or reshape a polity, because custom and history were seen as the best test of a sound 
government. The Estates, which had previously become the forum for a constitutional 
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challenge against the Crown in 1484, were again brought to the fore as the means to limit 
royal power. 

The arguments advanced by Theodore Beza in his Right of Magistrates (1574) display 
many similarities with Hotman’s, but they also differ from them. He was perfectly in 
agreement with Hotman that the authority of kings is below the laws of God, natural law 
and even the laws of the realm and admitted a right of resistance. At the same time, Beza 
was mindful of the risks which a too liberal right to sedition would entail, as many political 
thinkers had been quick to point out that every ruler was a tyrant for his enemies: if such a 
right belonged to any individual person, then “infinite trouble, worse than the tyranny itself, 
would ensue”16. Beza’s constitutionalism rested on a double foundation: the right of 
resistance, which was enjoyed by the magistrates of the kingdom, the so-called “officers of 
Crown”, who could oppose the unjust commands of a king until a more permanent remedy 
was found, and the right to punish and depose, which belonged to the Estates17. Published 
several years later, in 1579, Vindiciae contra tyrannos expressed the same ideas, while also 
pointing out that “as individuals, the officers are inferior to the king, but all together as a 
whole they are his superiors”18. On one hand, “private individuals have no power, fill no 
magistracy, hold no command nor any right of the sword”19, therefore they cannot initiate 
resistance, unless they answer a special calling from God. On the other hand, the 
magistrates’ first duty was to the kingdom, serving as a check on the king’s power against 
any injustice, while the Estates, whose authority “was always so great that whatever was 
decreed in it was considered sacrosanct”, could depose a tyrant or even an entire dynasty20. 
The Huguenot theorists of resistance, in particular Beza and the author of Vindiciae, based 
their arguments in favor of resistance on a theory of contract: but there is a significant 
difference between the modern idea of “social contract” and the Huguenot version. 
Paul-Alexis Mellet refers to it as a “double alliance”, because it was a covenant not only 
between the king and the people, but also between king, people and God, binding the 
obligations of the first two to a superior authority21. And some Huguenot works, albeit of 
lesser significance, went as far as accepting the possibility of regicide, anticipating this way 
the developments which were to occur later in the Catholic League’s political thought: such 
was an anonymous tract called Discours politiques des diverses puissances establies de Dieu au 
monde (1574), which argued that, if all other measures failed, then assassination of the tyrant 
became permissible22. 

These arguments found their echo in the Huguenots’ requests for the convocation of the 
Estates General: but, as attractive this theory was on a constitutional basis, it failed to 
provide the Huguenots with a practical solution for their troubles. Even though the Estates 
were finally assembled, they were dominated by an overwhelming Catholic majority, who 
did try to act as a check on the monarch, but not to prevent the abuses committed by the 
Crown against the Huguenots, as the latter wished, but to force the king Henry III to correct 
what the Catholic perceived as his biggest failing: insufficient zeal in persecuting heresy. 
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The only other recourse was individual resistance by the magistrates, which was carried out 
successfully for a period, including by the Protestant princes such as Henry of Navarre and 
Henry of Condé, but also by the municipal councils of Huguenot towns in many parts of the 
southern France, which, after Saint-Bartholomew, had become de facto independent. Yet, 
there was an inherent weakness to the Huguenot constitutionalism, the fact that it did not 
necessarily express a genuine ideological conviction, but was dictated by extreme 
circumstances: after 1584, when Henry of Navarre found himself in a position to assume the 
throne of France, the Huguenot rhetoric of resistance made way to a pro-royalist position, 
with many of the previous writers reconsidering their opinions in face of the possibility that 
their arguments might be used by their opponents23. 

But, at the same time that the Huguenots were starting to reconsider their previous 
opposition to the monarchy, in light of the new circumstances, the tone of the Catholic 
propaganda was becoming more and more hostile. When the Reformation started to spread 
in France, the radical Catholics were counting on the support of the monarchy to suppress it, 
constantly emphasizing the title of “Most Christian” attributed to the French king and his 
duty, expressed in the coronation oath, to defend the Catholic religion. And, initially, the 
Valois monarchy met those expectations, passing edicts against the Reformation and 
intensifying the persecution of the Protestant movement: even though the persecutions were 
perhaps not always as thorough as the radical Catholics might have wished, the Crown 
seemed to fulfill its duty of defender of the faith. But, after the death of Henry II in 1559 and 
the short reign of Francis II (1559-1560), in the context of the more conciliatory policy 
adopted by Charles IX under the influence of his mother, Catherine de Medici, and the 
multiple edicts of pacification which tried to put a stop to the recurrence of the civil wars by 
accepting a degree of tolerance for the Huguenots, the first disagreements between the 
radical Catholics and the monarchy started to show. The first to express their discontent 
were the popular Catholic preachers, especially in Paris: the first veiled criticisms of the 
monarchy displayed a certain similarity with the Huguenot propaganda of the same period, 
avoiding direct attacks against the king. Yet, it can be noticed that, even from the beginning, 
the Catholic propaganda employed a more revolutionary tone than the Huguenots, 
expressing criticism against the entire upper classes on account of their lack of devotion for 
religion: figures like Simon Vigor, the royal court preacher during the reign of Charles IX, or 
René Benoist, complained that “les grands” failed to attend mass or take part in Catholic 
processions and praised instead the faith of the common people, who had represented the 
greatest bulwark against heresy, while even the high clergy failed to prevent the Reform 
from becoming so widespread24. That was something which the Huguenots, relying on the 
converted nobility for military leadership, did not do. 

There were also some first hints of rebellious intent starting to creep in into the Catholic 
propaganda, but, at this time, their form remained quite conservative and did not assume yet 
a revolutionary character: since most radical Catholics were not contemplating yet a 
complete breach with the Crown, their purpose was to caution the king against the dangers 
of a policy of toleration, which could trigger God’s wrath upon himself and the kingdom, 
and steer him onto the right path. Such was the case of the already mentioned René Benoist, 
who, during a series of sermons from 1571, insinuated that the French king and his 
magistrates had failed in their duty to defend the Catholic religion, and suggested that, when 
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the leaders are guilty of such failure, God sometimes uses the common people as the agent 
of His vengeance, while providing the biblical example of king Ahab, whose tolerance of 
idolatry led to a popular uprising25. But some went even farther than this when criticizing 
the Crown’s edicts of toleration: after the peace of Amboise in 1563, in a public debate at 
Sorbonne, a cleric argued that it was in the power of the pope to excommunicate a king and 
free his people from their obligation of loyalty if he was found to favor heretics and there 
were many reports, investigated by the Parlement, of seditious preaching throughout the 
city of Paris26. Yet, opinions of this sort were a minority during this period and even the 
most radical preachers stayed clear of direct attacks on the king: when one of the most 
influential preachers in Paris at the beginning of the reign of Charles IX, the young friar Jean 
de Hans, who had targeted the supposed Huguenot influence at Court, was arrested on 10 
December 1561, his supporters among the Parisian clergy spoke out only against “the abuses 
perpetrated by the king’s governors” and against the enterprises of the Huguenots; and, after 
his release four days later, Jean de Hans himself assured his listeners, during a sermon, that 
his majesty was a pious and faithful Catholic and that Charles IX had personally 
commissioned him to continue to speak against abuses, not sparing anyone, including the 
king27. The medieval tradition of always blaming the advisers of the king for unpopular 
measures was well-entrenched in the French mindset and the sacred character of the French 
monarch made him a difficult target for criticism. 

The attitude of the radical Catholics started to change, though, after the death of 
Charles IX in 1574. If the massacre from the night of Saint-Bartholomew, when the Crown 
seemed to have abandoned their policy of compromise with the Huguenots, provided an 
apparent vindication to the radical Catholics’ hopes of a monarchy firmly committed to the 
fight against heresy, such illusions did not last long. The key moment was the Edict of 
Beaulieu, from 1576, which offered extremely favorable terms to the Huguenots. If, 
previously, the Catholic party was preoccupied mostly with the maintenance of the 
status-quo and usually regarded the Crown as an ally, even though sometimes unreliable, 
after that peace, the Catholic radicals went on to form the Catholic League. With the 
commitment of the monarchy to the fight against heresy coming more and more into doubt, 
the League, without officially espousing an anti-royalist rhetoric and still paying a formal 
respect to the king, attempted more and more overtly to take control of the monarchy, 
attempts which culminated in conspiracy and open rebellion in 1588-1589. But, until that 
moment, for most of the reign of Henry III, the efforts of the League took place in the 
constitutional arena, trying to use the established institutions of the French government in 
order to reshape the ruler ship of France. The most important tool the League tried to use in 
this constitutional struggle was the Estates-General: as we already saw, the Huguenots 
regarded the Estates as the institution most suited to check royal excesses. The League 
reached the same conclusion, but, unlike the Huguenots, it actually managed to dominate 
the assemblies of the Estates convoked by Henry III in 1576 and 1588 and used them to try to 
impose its will upon the king. 

The most significant event in the ideological struggle going on in France during the two 
assemblies of the Estates General was the death of the king’s brother, François, duke of 
Anjou, in 1584. The momentous implication of this event was that it brought into conflict, 
for the first time during the civil wars, the Salic Law of succession and the tradition that the 
French monarch had to be Catholic: until then, whatever doubts the radical Catholics might 
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have had about the Valois kings, they could have taken comfort in the fact that they were 
still technically Catholic and bound by their coronation oath to defend the Catholic Church 
and stamp out heresy. But the death of the Duke of Anjou made the Huguenot leader, Henry 
of Navarre, the heir apparent to the throne of France. According to William Farr Church, the 
Salic Law was regarded as the necessary legal basis of the succession, but, on the other hand, 
the religious element was seen as a vital quality of kingship28. Therefore, the death of the 
Duke of Anjou caused an immediate strengthening of the League, who became much more 
active in its aftermath, this time having a much more specific and, at least apparently, a 
much more achievable goal than a nebulous reform of the monarchy or a struggle against 
heresy with no end in sight: after 1584, the goal of the radical Catholics became, as stated 
clearly by the heads of the League, imposing the Catholicism of the king as a fundamental 
law of the realm and, consequently, preventing a heretic from ascending the throne. It was 
this goal which opened up the most revolutionary phase of the League, because it put it on a 
direct collision with Henry III, due to the necessity of taking control of the king, and the 
established monarchy, because the League had to push aside the Salic Law in order to deny 
the rights of Henry of Navarre. 

The slide into open revolution was not abrupt, but gradual, and the first years after the 
death of the Duke of Anjou saw the League balancing the traditional and apparently 
conservative rhetoric with more radical demands. On 30 May 1585, a manifesto issued by 
rebel princes at Péronne repeated the old complaints about excessive fiscality, the dangers 
facing the Catholic faith and the corrupt rule of the king’s favorites, but also offered a new 
constitutional challenge to the monarchy by demanding the convocation of regular 
Estates-General, three times per year29. Even at this point, despite the fact that they had 
started to have misgivings about the monarchy’s willingness to combat heresy, prior to the 
events from December 1588, the greater part of the League was conservative and 
monarchist, seeing itself as defending the kingdom against the threat of rebellious heretics, 
and it looked for lawful, or at least quasi-lawful, ways to achieve their ends30. Yet, this 
situation could not have lasted for long, because the constant undermining of the royal 
authority by the League was bound to trigger a reaction from the king. 

In May 1588, after Henry III was forced to flee from Paris as a result of the uprising 
known as “The Day of the Barricades”, royal authority had probably reached its lowest point 
and the king was basically about to be unofficially under the tutelage of the league and its 
chief, Henry of Guise. As consequence, Henry III had to accept the previous League demand 
that the Catholicism of the king represented a fundamental law of France: his edict of Union 
basically barred any heretic from the throne regarding of whatever blood connection he 
might have had with the ruling dynasty. Yet the League and the Estates from Blois, which 
the former dominated, did not limit themselves to this success and kept up the pressure, 
intending to gain for the Estates a role in deciding the fundamental laws of France. This 
point of view seemingly won a major victory when the king declared that “he would enact 
no fundamental law except with the agreement of the Estates”31. The third estate challenged 
even more directly the royal authority, by claiming that monarchs owed their authority to 
the Estates32. The triumph of the League was short-lived though and the king stroke back on 
23 December 1588, when his guards assassinated the leader of the Catholic party, the duke of 
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Guise, and arrested some of the League leadership present at Blois, including the Cardinal of 
Lorraine, who was also killed in his cell, on the king’s order, just one day after the duke of 
Guise. This event marked the total break between Henry III and the League and the murder 
of the cardinal made it possible for the latter to openly declare the king a tyrant, who had 
attacked the sacred person of a high-ranking prelate and thus forfeited all claims to loyalty, 
to the title of king and even his right to live33. As a result, the view that the people elect the 
king and can depose him became a common axiom for the League pamphleteers in 158934. 
One of the most influential political theorists of the Catholic League during this period was 
Jean Boucher, who eagerly appropriated the constititutional arguments previously 
developed by Huguenots, by making the distinction between the public office and the 
private person of the king, suggesting that the republica had an existence independent of the 
king and the people itself was above the king35. But Boucher and the League propagandists 
went much further than the Huguenots’ strictly legalist interpretation of the right of 
resistance, and openly advocated the concept of tyrannicide, permissible to any good 
Catholic. When Henry III was assassinated by a fanatic on 1 August 1589, the new target 
became his successor, Henry of Navarre, now Henry IV, but the attacks against him also 
touched the Salic Law. It was the efforts of the League to set aside the traditional rules of 
succession, combined with the fact that it was unable to put forward a viable alternative to 
Henry IV, which proved to be its undoing. Their first option, cardinal Charles of Bourbon, 
died in 1590, and the Catholic Estates-General, convoked in 1593 by the League leadership to 
decide on a new Catholic king, ended up in a resounding failure, with moderate members of 
the Parlement of Paris making a stand in defence of the Salic Law when the candidacy of the 
daughter of the Spanish king Philip II was proposed. And it was not just the political 
extremism of the League, willing to sanction assassinations and to put a foreign prince on 
the throne of France: in the years after the death of Henry III, the language of certain League 
factions became not just anti-royalist, but also anti-aristocratic. Three decades before, 
preachers like Simon Vigor and René Benoist were praising the devotion of the people in 
contrast with the indifference of the nobles for the cause and their legacy bore fruit in the 
final years of the Wars of Religion: the revolutionary situation of 1588-1589 had produced a 
structure of government in League towns that ignored the Old Regime’s notions of privilege 
and distinction, as radical members of the middle classes set up a participatory system that 
bypassed the traditional elites, in particular an anti-aristocratic and more popular movement 
in Paris, which in turn alienated them from the League moderates36. 

A counter-reaction to the resistance theories developed during the Wars of Religion had 
already started to occur during the 1570s, when royalist propagandists provided their first 
refutations to the anti-royalist arguments of the Huguenots. By far the most celebrated 
defense of the absolute monarchy was Jean Bodin’s Les Six Livres de la République, published 
in 1576, at the peak of the Huguenot resistance discourse. In the opinion of Jean Bodin, a 
commonwealth could not hold together without a supreme authority which compels all men 
to form one body and, in direct contradiction with the Huguenot radicals like Hotman or 
Beza, Bodin argued that France was a pure monarchy where the Estates General had no 
power to command or give, nor a deliberative voice, but only to petition and supplicate with 
the king37. Bodin alluded in his work that his argument was a direct response to the theories 
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which tried to grant the Estates and the magistrates the right to oppose and censure the king 
and this trend manifested itself even stronger during the 1580s, when the anti-monarchical 
radicalism of some segments of the Catholic League pushed the royalist writers towards 
more extreme positions of their own and the development of the concept of divine right of 
kings. This was easy to do because the French monarchy enjoyed not just a significant 
prestige, but it was surrounded by a special mystique and had a sacral character: there was a 
strong belief amongst Frenchmen that, in the words of Nancy Roelker, “the kings of France 
had been directly established by God, with powers that in many respects had bypassed the 
papacy since at least the fourteenth century”38. But the most fundamental factor in the 
failure of both the Huguenot and League revolutionary attempt was the fact that their 
hostility was, to a great extent, circumstantial: neither saw the monarchy as their main and 
direct opponent, but they tried to co-opt and even control it for their own partisan purposes. 
Therefore, when those circumstances disappeared, the revolutionary political rhetoric of the 
civil wars quickly gave way, in the early seventeenth century, to theories of absolute 
monarchy, symbolized most visibly in the request by the third estate at the Estates-General 
from 1614 that it ought to be recognized as a fundamental law of the realm that all French 
kings held their crown from God alone39, which also expressed a powerful condemnation of 
any resistance40. 
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Modificarea calendarului: o revoluţie fără sfârșit 
(The Changing the Calendar: a Neverending Revolution) 

F L O R I N  C R Î Ș MĂR E A N U   

 
Abstract: For two millennia, establishing the date for Easter, around which the entire Christian 
calendar revolves, remains an issue that has not been addressed to the satisfaction of all Christians. 
Undoubtedly, the calendar has not been just a matter of chronology, but also one to reflect the power 
and authority with which the Church means to guide the faithful. The calendar is not a dogma and as 
such should not lead to creating rifts in the Church – even though it happened – it is, however, a 
matter of practicality, which can be equally important, and sometimes the most important aspect in the 
lives of the faithful. For this reason, the changing of the calendar is actually “the start of a 
metaphysical revolution, the loss of meaning, ‘a corruption of the world’, in the words of the peasants 
themselves” (Vasile Băncilă). 
Keywords: Christian calendar, Revolution, Church, Easter 

 
Si autem Christus non resurrexit, inanis est ergo  

praedicatio nostra, inanis est et fides vestra  
(1 Cor. 15.14) 

 
De două milenii, problema stabilirii datei Paștelui, în jurul căreia pivotează calendarul 

creștin, nu a primit încă o soluţie unanim acceptată de către toţi creștinii. Este adevărat, 
calendarul nu a fost niciodată doar o chestiune ce ţinea strict de cronologie, ci și de putere, 
de autoritate, pe care Biserica trebuia să o exercite în faţa credincioșilor. Calendarul nu este 
o dogmă, nerespectarea sa nu poate produce vreo ruptură în sânul Bisericii – cu toate că 
astfel de lucruri s-au petrecut –, el ţine de o chestiune de practică, ce poate fi la fel de 
importantă, uneori cea mai importantă pentru viaţa credincioșilor. Din acest motiv, 
modificarea calendarului nu este altceva decât „un început de revoluţie metafizică, o pierdere 
a rosturilor, «o stricare a lumii», cum se exprimă înșiși ţăranii” (Vasile Băncilă). 

Scurtă istorie a Comput-ului. Câteva repere 

Astăzi, cu toţii știm la ce se referă termenul revoluție. Potrivit articolelor de dicţionar 
(spre exemplu, Larousse), revoluţia înseamnă „schimbarea bruscă și violentă a structurii 
politice și sociale a unui stat”. Puţini știm însă că acest sens al termenului s-a impus destul 
de târziu, undeva în secolele al XVI-lea și al XVII-lea, mai întâi în Insulele Britanice. Iniţial, 
latinescul revolutio însemna cu totul altceva, viza „întoarcerea în timp”, „mișcarea circulară” 
și se folosea cu precădere în astronomie, cu privire la mișcarea astrelor. Așadar, 

la origine, termenul însemna „rostogolire” – ca în mișcarea prin care a fost dată la o parte piatra 
care închidea intrarea în mormântul lui Hristos –, altfel spus: revolutio era orice mișcare de rotaţie 
care presupunea o revenire la punctul de pornire. Acest sens s-a impus și în astronomie; Copernic 
l-a folosit atât pentru mișcarea de rotaţie a Pământului în jurul Soarelui, cât și pentru rotaţia 
Pământului în jurul axei sale1. 
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Acest sens originar îl voi avea în vedere în rândurile de mai jos, deoarece mișcarea 
astrelor a determinat din cele mai vechi timpuri măsurarea timpului.  

Din perspectivă creștină, prin căderea protopărinţilor, omul a căzut în timp. Fiind astfel, 
omul trebuie să găsească și mijloacele prin care să poată măsura trecerea timpului, și a 
făcut-o în moduri diverse, observând în primul rând natura înconjurătoare și ciclurile care se 
succed, uneori regulat, ale aștrilor, anotimpurilor etc. Succesiunea cea mai la îndemână a 
reprezentat-o alternanţa dintre zi și noapte, strâns legată de mișcarea Soarelui și a Lunii2. 
Apoi, în funcţie de mișcarea de rotaţie a Soarelui, se succed anotimpurile, anii, viaţa pe acest 
pământ. Așadar, calendarul este legat indisolubil de viaţa unei comunităţi, dictând ritmul 
acesteia. Așa a fost dintotdeauna, de la primele populaţii tribale și până la cele mai complexe 
elaborări statale. Oricât de simplu sau de complex ar fi, orice calendar este gândit plecând de 
la mișcarea astrelor.  

„Nimic nu generează diviziuni mai intense decât respectarea unor calendare diferite.”3 
Cum bine se știe, în creștinism calendarul nu este o dogmă, iar nerespectarea sa nu poate 
produce vreo ruptură în sânul Bisericii: el ţine de o chestiune de practică, ce poate fi extrem 
de importantă, uneori cea mai importantă pentru viaţa credincioșilor. Poate că un creștin de 
rând nu știe nici măcar dogmele fundamentale ale credinţei sale, dar apară cu strășnicie 
datele sărbătorilor, indiferent că știe sau nu ce se sărbătorește. Vasile Băncilă observase 
foarte bine faptul că „putea să se schimbe chiar o dogmă, poporul nu ar fi făcut atâta caz ca 
de schimbarea calendarului”4. 

Calendarul creștin s-a constituit de la evenimentul central: învierea Domnului Iisus 
Hristos. „Problema datei Paștilor este veche cât creștinismul. Neputând face dintru-nceput 
obiectul unei hotărâri apostolice sau canonice, precise și autoritare, valabile pentru toate 
Bisericile, ea a fost supusă unor variaţii legate de tradiţii locale, în parte deosebite unele de 
altele.”5 Din Scripturi știm că Hristos a sărbătorit Paștele (care simboliza ieșirea poporului lui 
Israel din Egipt) împreună cu ucenicii înainte de pătimirea și moartea Sa pe cruce. Data 
Paștelui iudaic se știe cu exactitate, fiind o dată fixă, adică în prima lună a anului iudaic, care 
cade după echinocţiul de primăvară și când este lună plină (a XIV-a zi a primei luni). Paștele 
iudaic cade întotdeauna pe 14 Nisan.  

Scriptura ne spune cu privire la această zi: 
În luna întâi, în ziua a paisprezecea a lunii, către seară, sunt Paştile Domnului. Iar în ziua a 
cincisprezecea a aceleiaşi luni este sărbătoarea azimei Domnului: şapte zile să mâncaţi azime. În 
ziua întâi a sărbătorilor să aveţi adunare sfântă şi nicio muncă să nu faceţi. Timp de şapte zile să 
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aduceţi jertfă Domnului, şi în ziua a şaptea iar e adunare sfântă; nici o muncă să nu faceţi (Leviticul 
23.5-8). 

Așadar, putem sesiza aici o primă deosebire care s-a impus între iudei și creștini: 
sărbătoarea Paștelui dureză 7 zile la evrei și 8 zile la creștini (de la Duminica Învierii 
Domnului până la Duminica Tomei), de unde și denumirea de octava Paștelui.  

Data Paștelui iudaic este stabilită în funcţie de două fenomene astronomice: luna plină și 
echinocţiul de primăvară6. Calendarul iudaic este unul lunar-solar, adică se fundamentează 
pe ciclul anual al Soarelui și pe fazele Lunii. Evreii întorși din Egipt au adus cu ei calendarul 
solar egiptean, iar cei care au venit din „captivitatea” babiloniană au venit cu un calendar 
lunar. Pentru a stabili data unor sărbători, creștinii trebuiau să-l coroboreze cu calendarul 
solar iulian, adică să introducă un element lunar (14 Nisan) într-un calendar solar, de unde 
rezultă, în cadrul aceluiași calendar liturgic, că întâlnim atât sărbători cu dată fixă, cât și 
sărbători cu dată variabilă, cum ar fi Paștele și sărbătorile conexe, precum Înălţarea 
Domnului și Pogorârea Sfântului Duh7. 

Cvartodecimani/quartodecimani (de la quartodecima = a paisprezecea zi) erau numiţi acei 
creștini care sărbătoreau Paștele odată cu iudeii, adică pe 14 Nisan (la rigoare, pe 14 avusese 
loc răstignirea și moartea lui Hristos, învierea Sa fiind „a treia zi”, după Scripturi)8. Săr-
bătorind la o dată fixă, se întâmpla frecvent ca Paștele să cadă în timpul săptămânii, și nu în 
prima zi a săptămânii, cum spune Scriptura că a Înviat Mântuitorul (Mt 28.1; Mc 16.2, 9; Lc 24.1; 
In 20.1). Treptat, mai ales după Conciliul de la Niceea (325) și pentru a respecta Evanghelia, 
quartodecimanii au renunţat la sărbătorirea Paștelui pe 14 Nisan. La începutul creștinismului 
exista și o altă grupare, numită protopashitii, care reprezentau o categorie moderată a 
iudaizanţilor și care sărbătoreau Paștele duminica, dar vedeau această zi în legătură cu 
Paștele iudaic. 

„De vreme ce Mântuitorul și apostolii săi nu au prescris niciun canon privind respectarea 
sărbătorilor, varietatea era firească și nu era un indiciu al neorânduielii în Biserică.”9 Spre 
pildă, Eusebiu de Cezareea (HE V.23-25) menţionează în acest sens episodul când papa Victor 
se opune reprezentanţilor bisericilor din Asia, care sărbătoreau Paștele odată cu evreii, pe 
14 Nisan, indiferent în ce zi a săptămânii cădea această dată. Pentru a dezbate această 
chestiune spinoasă, în anul 190 a avut loc o întâlnire, al Roma, între papa Victor și episcopul 
Efesului, Policarp. Discuţia nu a rezolvat problema stabilirii datei Paștelui – dimpotrivă, papa 
era hotărât să-i excomunice pe răsăriteni, care ţineau Paștele împreună cu evreii. Doar 
intervenţia episcopului de Lyon, Irineu, a dezamorsat tensiunile, urmând ca fiecare să aibă 
propria tradiţie10. Dorinţa de uniformizare a sărbătorii centrale a creștinilor trebuia să se 
realizeze, cel puţin teoretic, la Niceea, în 325. 

Etimologic, termenul „Paște” vine din ebraicul pesah, care înseamnă trecere. Origen are 
însă o perspectivă interesantă și inedită asupra acestui termen. În opinia lui, evreii nu 
numeau această sărbătoare pascha, ci Fas, care înseamnă trecere. Alexandrinul își 
argumentează punctul de vedere sprijinindu-se pe fonetica termenului pasah11.  

                                    
6 O prezentare succintă a chestiunii întâlnim la Anne Tihon, „Le calcul de la date de Pâques de 

Stéphanos-Héraclius”, în B. Janssens, B. Roosen și P. Van Deun (eds.), Philomathestatos. Studies in Greek 
Patristic and Byzantine Texts Presented to Jacques Noret for his Sixty-Fifth Birthday (Orientalia 
Lovaniensia Analecta 137), Peeters, Leuven, 2004, pp. 625-626.  

7 Jacques Flamant, „Le calendrier chrétien: naissance du comput ecclésiastique”, în Luce Pietri (ed.), 
Histoire du christianisme (Des origines à 250), tome 1, Desclée, Paris, 2000, p. 493.  

8 Evangheliile sinoptice menţionează crucificarea Mântuitorului pe 15 Nisan, iar Ioan pe 14 Nisan.  
9 Henry Chadwick, Răsăritul și Apusul..., ed. cit., pp. 23-24.  
10 Pentru acest subiect, vezi Christine Mohrmann, „Le conflit pascal au IIe siècle”, Vigiliae 

Christianae, 16 (1962), pp. 154-171. 
11 Origène, Sur la Pâque 1-2, Beauchesne, Paris, 1979, pp. 157-159. 
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Unul dintre primele texte creștine care s-au păstrat cu privire la sărbătoarea Paștelui îi 
aparţine lui Meliton, episcop de Sardes (activ pe la mijlocul secolului al II-lea), de la care 
avem o epistolă cu privire la această sărbătoare (SC 123), dar nu cu privire la calculul datei 
Paștelui, el sărbătorindu-l pe 14 Nisan (după spusa lui Eusebiu de Cezareea); este o omilie 
rostită cu prilejul acestei sărbători. Primul tabel cu stabilirea datei Paștilor, care s-a păstrat 
inscripţionat pe o statuie, este atribuit lui Hypolit și datează de la începutul secolului al 
III-lea12. Urmează apoi, în a doua jumătate a secolului al III-lea, De ratione paschali, scrierea 
despre Paște a lui Anatolius, episcop de Laodiceea (270-280)13, al cărei original nu s-a păstrat, 
doar un fragment în Istoria Bisericească, VII, a lui Eusebiu de Cezareea și în traducere 
latină14.  

Odată cu îndepărtarea de evenimentul Morţii și al Învierii Mântuitorului se impunea ca o 
necesitate celebrarea acestei sărbători de către toţi creștinii. Chiar înaintea Conciliului de la 
Niceea (325), creștinii își doreau să sărbătoreacă Paștele toţi în aceeași zi: Ut (Pascha Domini) 
uno die et uno tempore per omnem orbem a nobis obseruetur et iuxta consuetudinem litteras ad 
omnes tu dirigas15. Iată ce spune un istoric bisericesc despre acest lucru:  

Mai era însă și altă boală – mai veche și necruţătoare – care de multă vreme iscase neînţelegeri în 
Biserică, anume sfada privitoare la sărbătorirea Paștelui. Unii susţineau că se cuveneau păstrate 
rânduielile iudeilor, în vreme ce alţii cereau să fie respectată data exactă, și să nu ne luăm după 
rătăcirea unor oameni și așa aflaţi în afara binecuvântării evanghelice. Or, de vreme ce și în 
privinţa aceasta mulţimile de pretutindeni ajunseseră de multă vreme să nu se mai poată înţelege, 
încurcând Dumnezeieștile Scripturi în așa fel încât nimeni nu le mai putea descurca (fiindcă la 
vremea unuia și aceluiași praznic, datorită deosebirilor de dată, prăznuitorii îi aduceau cinstire în 
chipuri foarte deosebite: în timp ce unii se mai nevoiau în post și asceză, ceilalţi își aflaseră limanul 
de liniște), nimeni nu se mai dovedea în stare să afle acestui rău leacul; părţile învrăjbite păreau 
deopotrivă de puternice. Numai Dumnezeului Celui Atotputernic îi era lesne să le găsească 
leacul16. 
Părinţii participanţi la Sinodul de la Niceea (325)17 au dezbătut, printre altele, și această 

problemă, dorind ca toţi creștinii să sărbătorească Paștele la aceeași dată, fără a stabili cu 
exactitate acest lucru. Totuși, a fost stabilită data Paștelui ţinând cont de învăţătura astro-
nomilor alexandrini, după două coordonate principale: i) echinocţiul de primăvară; ii) prima 
lună plină de după acest echinocţiu (prima lună plină a primăverii). La acestea se adăuga 
ziua întâi a săptămânii, duminica (Dies dominica, dies resurrectionis, dies Christianorum, dies 
nostra est18), care deosebea astfel Paștele creștinilor de cel al evreilor. Pe scurt, Învierea 
Domnului trebuia sărbătorită în prima duminică după luna plină ce urma echinocţiului de 
primăvară. La acestea se adaugă, tot după știinţa alexandrină, ciclul de 19 ani (atribuit lui 

                                    
12 Pentru o privire de ansamblu asupra cronologiei creștine, vezi Venance Grumel, Traité d’études 

byzantines. I: La chronologie, Presses Universitaires de France, coll. „Bibliothèque byzantine”, Paris, 
1958; și Auguste Luneau, L’histoire du salut chez les Pères de l’Eglise. La doctrine des âges du monde, 
Beauchesne, Paris, 1964.  

13 Potrivit exegeţilor, primul care a folosit ciclul de 19 ani stabilit de Meton a fost Anatolius, 
episcop de Laodiceea între anii 270 și 280. Treptat, acest cilu de 19 ani a fost adoptat de către toţi 
computiștii.  

14 D.P. McCarthy şi A. Breen, The ante-Nicene Christian Pasch De ratione paschali. The Pascal tract 
of Anatolius, bishop of Laodicea, Four Courts Press, Dublin, 2003, pp. 45-53.  

15 Conciliul de la Arles (314), în Conciles gaulois du IVe siècle, ed. J. Gaudemet, Cerf, Paris, pp. 42-43.  
16 Eusebiu de Cezareea, Vita Constantini III, 5 (1-2), traducere de Radu Alexandrescu, PSB 14 (1991), 

p. 127. 
17 Louis Duchesne, „La question de la Paque au concile de Nicée”, Revue des questions historiques, XXII 

(1880), pp. 5-42.  
18 Hieronymus, In die dominica Paschae homilia, ed. G. Morin, Turnhout, 1958 (CCSL 78), p. 550. 
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Meton din Atena, care-l propune în 432 î.Hr., înlocuind astfel ciclul de 8 ani)19, potrivit 
căruia cei 19 ani solari reprezintă 235 de cicluri lunare. Cele mai multe computuri au în 
metoda lor de calcul ciclul de 19 ani20. Tot „Meton propune intercalarea unei luni la 7 din cei 
19 ani care formează ciclul, ceea ce duce, în mod obligatoriu, și la adăugarea unei zile în plus 
la fiecare 222 de ani”21.  

Potrivit acestui model de calcul, fazele Lunii se repetă cu aproximaţie pe aceleași date ale 
anului. 

Ciclul de 19 ani era lunar. El este socotit egal – cum am spus – cu 235 de luni lunare (sinodice, 
lunaţiuni), în realitate însă acest număr de luni este cu 2 ore (0,0866 zile) mai mare decât 19 ani, 
ceea ce în cursul de 12 cicluri, adică în 128 de ani, face cât o zi întreagă. Anatolie a introdus însă 
calculul lunii pline pascale după acest ciclu, care a fost adoptat la Alexandria și stă la baza regulii 
pascale alexandrine, stabilite la sfârșitul secolului al III-lea sau la începutul secolului al IV-lea. Ca 
prim an al ciclului se socotea anul 1 î.Hr. Această regulă pascală este cea adoptată de Sinodul I 
Ecumenic22.  

Ciclul de 19 ani este impus în Occident de Dionisie Exiguul (aprox. 470-545), care în 
secolul al VI-lea reformează canonul pascal în Apus. Dionisie Exiguul s-a remarcat și prin 
faptul că era un excelent cunoscător al computului: „Utilitatea computului lui Dionisie cel 
Mic s-a dovedit dintru început: el satisfăcea două necesităţi – servea la acordul pascal între 
Roma și Orient la anul 526 și pe viitor și contribuia la unificarea datei pascale în Occident, 
unde nici ciclul lui Victorius, nici ciclul roman de 84 ani nu mai era general”23. Discuţii 
aprinse despre stabilirea datei Paștelui au fost și în Insulele Britanice24. Prin intermediul 
scrierilor lui Beda Venerabilul (672-735), în special prin De temporum ratione (scris în jurul 
anului 722), comput-ul alexandrin se impune și în Occident.  

Cât privește ţara noastră, în Sinodul din 31 octombrie 1923, Biserica Ortodoxă Română a 
hotărât să aplice decizia Adunării interortodoxe de la Constantinopol, din 10 mai 1923, prin 
care 1 octombrie (începutul anului bisericesc) devenea 14 octombrie25. Prin introducerea 
calendarului gregorian nu se mai poate evita suprapunerea cu Paștele iudeilor, de aici 
reticenţa justificată a creștinilor răsăriteni, care doreau astfel să respecte deciziile luate la 
primul Sinod Ecumenic (325). În ţară această hotărâre nu a fost implementată fără dificultăţi, 
chiar rezistenţă din partea unor personaliţăţi ale acelor timpuri, precum Nae Ionescu, Mircea 
Vulcănescu et al. Nici mai mult, nici mai puţin, Vasile Băncilă afirmă explicit că „Biserica a 
cedat unor argumente nereligioase și a schimbat calendarul”26. Doar două opinii credem că 
                                    

19 La rigoare, ciclul de 19 ani nu reprezintă altceva decât adunarea a două alte cicluri utilizate în 
calcularea datei Paștilor, ciclul de 8 și cel de 11 ani.  

20 Anne Tihon, „Le calcul de la date de Pâques...”, art. cit., p. 625.  
21 Ștefan Borbély, „Calendarul asiro-babilonian”, Eseuri biblice (supliment al revistei Contem-

poranul, nr. 10/2015). Articolul a fost publicat anterior în revista Vatra, nr. 2/2010.  
22 Teodor M. Popescu, „Problema stabilizării datei Paştilor...”, art. cit., p. 351.  
23 Ibidem, p. 362. În opinia altui exeget, „rompant avec les diverses modes de datation durablement 

en usage dans l’Antiquité, un moine d’origine scythe, Denys le Petit, établit, à la demande de son 
évêque, en 525, mais sans succès dans l’immédiat, un comput général nouveau partant de l’année de 
l’Incarnation, qui correspond, d’après ses calculs, à l’an 754 suivant la fondation de Rome. Cette 
nouvelle ère, appelée à s’imposer au Moyen Âge à tout l’Occident, sanctionne une conception déjà 
présente chez les premiers chrétiens, celle du temps comme déroulement du plan de Dieu sur le 
monde, dans lequel la Passion de son Fils fait homme constitue l’événement central d’une histoire du 
salut” – Luce Pietri, „Avant-propos”, în Luce Pietri (ed.), Histoire du christianisme (Des origines à 250), 
tome 1, Desclée, Paris, 2000, p. 5. 

24 Pentru comput-ul din Insulele Britanice, vezi Dáibhí Ó Cróinín, Early Irish History and 
Chronology, Four Courts Press, Dublin, 2003.  

25 Vezi și Robert Lazu, „Calendarul liturgic între tradiţie şi reformă”, Altarul Banatului, 10-12, 2000, 
pp. 3-8. 

26 Vasile Băncilă, „Reforma calendarului”, art. cit., p. 44.  
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sunt de ajuns aici pentru a ilustra starea de spirit a populaţiei din vremea introducerii 
„noului calendar”:  

Căci necazuri mari şi neaşteptate au venit să-i tulbure viaţa tihnită pe care o ducea în 
gospodărioara lui. Aceste necazuri nu i-au venit nici de la Dumnezeu, nici de la enoriaşi, nici de la 
baba Smaranda şi nici de la lighioanele pe care le ţinea la uşa casei, ci tocmai de la capii cei mari ai 
religiei. Aceştia, băgând ei de seamă, cam târziu sau cam devreme, bine nu se ştie, că a rămas 
calendarul în urmă şi deci e nevoie să-i mai facă puţin vânt de la spate, au dat poruncă straşnică şi 
cu temei; după 30 septembrie nu vine 1 octombrie, ci 14 octombrie! Cuviosul Ghedeon a rămas 
nedumerit în faţa unei astfel de porunci. Dacă e întâi, cum o să fie 14? – se întreba el. Baba 
Smaranda la fel. A citit cuviosul şi a răscitit porunca mitropoliei de nenumărate ori, şi în gând şi 
tare ca să audă şi baba, dar nu-i intra în cap cu nici un chip; nici lui şi nici babei. Scria acolo că se 
învârteşte pământul împrejurul soarelui, că din această învârteală au mai scăpat nişte minute şi 
nişte secunde nepuse la socoteală, din care pricină calendarul a rămas cu treisprezece zile în urmă. 
În faţa acestor temeiuri pe care se sprijinea porunca mitropoliei, Ghedeon venea, cu ale lui, – Mai 
întâi şi mai întâi, zicea sfinţia-sa, învăţatul acela care a ticluit călindarul, dacă ştia că nu-i tocmai 
priceput la socoteli, trebuia să fi lăsat pe altul cu mai multă ştiinţă să-l facă. Al doilea, ce-i dacă a 
rămas în urmă? Şi dacă într-adevăr a rămas, pe ce se cunoaşte? Iar unde nedumerirea creştea mai 
mult era acolo când îşi punea această întrebare: Dacă greşeala a fost descoperită mai demult, 
pentru ce n-au îndreptat-o atunci, şi şi-au găsit tocmai acum să turbure lumea?…27  

La rândul său, Vasile Băncilă afirma:  
Oamenii sunt în efervescenţă. Preoţii se plâng că au fost batjocoriţi şi că nu mai sunt ascultaţi. La 
ziua întâi li s-au închis casele, au fost alungaţi, sau oamenii nu au vrut să sărute crucea. Din 
sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli credincioşii au făcut, de fapt, praznicul Sfântului Dumitru, în 
unele părţi petrecându-se unele incidente penibile între săteni şi slujitorii altarului. În alte părţi, a 
trebuit să se pomenească în slujbă şi de sfântul arătat de tradiţie. Ceea ce e mai grav, unii au 
ameninţat că vor trece la adventism. Într-un Judeţ din Muntenia se spune că s-a făcut o asociaţie 
respectabilă cu scopul de a lupta contra calendarului nou. Cotidienele au adus vestea că în Moldova 
de Nord ţăranii sau împotrivit în aşa fel, încât a fost nevoie de o intervenţie a Mitropoliei 
respective, sau că preoţii respectă noul calendar fiindcă au ordin, preoţii bătrâni trecând sinceri, de 
pe acum, de partea enoriaşilor. Şi acestea sunt numai primele fapte ce se anunţă în această 
direcţie28.  

Computus ecclesiasticus al Sfântului Maxim Mărturisitorul 

Secolul al VII-lea bizantin cunoaște o anumită efervescenţă știinţifică, legată în principal 
de astronomie și cronologie. Rezultatele notabile ale acestei activităţi sunt: Computus 
ecclesiasticus29 al lui Maxim Mărturisitorul (sfârșitul anului 640 – începutul lui 641)30, care 
este scris aproape în același timp cu tratatul despre stabilirea datei Paștelui al monahului 
Gheorghe (638/639). Ceva mai timpurii sunt Chronicon Paschale (628) și ultimele trei capitole 
din tratatul astronomic al lui Ștefan din Alexandria (623), scriere atribuită în unele 
manuscrise chiar împăratului Heraclie (610-641). Toate aceste texte menţionate sunt 
singurele despre comput care s-au păstrat din perioada împăratului Heraclie31.  
                                    

27 Damian Stănoiu, „Necazurile părintelui Ghedeon”, în Nuvele și romane, ediţie și prefaţă de Ion 
Nistor, Editura Cartea Românească, București, 1987, pp. 391-392.  

28 Vasile Băncilă, „Reforma calendarului”, art. cit., pp. 23-24.  
29 Pentru istoria termenului computus, vezi M. Lejbowicz, „Computus. Le nombre et le temps 

altimedievaux”, în B. Ribemont (ed.), Le temps, sa mesure et sa perception au Moyen Âge, Paradigme, 
Caen, 1992, pp. 151-196.  

30 Anne Tihon, „Le calcul de la date de Pâques...”, art. cit., pp. 625-646 (pentru Maxim, în special 
pp. 644-645).  

31 Cu privire la aceste texte despre comput, vezi Jean Lempire, „Le calcul de la date de Pâques dans 
les traités de S. Maxime le Confesseur et de Georges, moine et prêtre”, Byzantion: Revue Internationale 
des Etudes Byzantines, 81, 2007, pp. 267-304; textele enumerate, ce aparţin tradiţiei alexandrine, sunt 
analizate în paralel, de către J. Lempire, cu scrierile provenind din mediul siriac (Severus Sebokht, cca 
575-667) și din cel armean (Anania din Shirak, 610-685); în acest sens, vezi idem, „D’Alexandrie à 
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Ce a declanșat această efervescenţă știinţifică la mijlocul secolului al VII-lea, în timpul 
domniei împăratului Heraclie? În primul rând, iese în evidenţă, așa cum dovedesc chiar 
anumite manuscrise, preocuparea împăratului pentru calcularea cât mai exactă a timpului, și 
în mod special cu privire la data Paștelui. Se poate pune în mod justificat și următoarea 
întrebare: oare Heraclie, conștientizând eșecul lui Constantin de la Niceea32, dorea să 
îndrepte acest lucru oferind creștinătăţii o singură dată pentru sărbătoarea Învierii 
Mântuitorului? 

Precizăm aici câteva elemente care privesc autenticitatea Comput-ului maximian (text ce 
nu apare în PG 90 și 91 alături de celelalte scrieri maximiene) și legătura acestuia cu alte 
opere ale Sfântului Maxim. Astăzi niciun cercetător serios nu se mai îndoiește de 
autenticitatea Comput-ului. Aparţine Sfântului Maxim (forma cea mai completă a textului se 
regăsește în manuscrisul Scaligeranus 33). Însă, odată cu analiza acestui text descoperim și 
un alt fel de a fi al lui Maxim: la fel de riguros în analiza problemelor, dar mult mai exact, 
datorită specificului acestei chestiuni. Pentru cei mai mulţi dintre noi, Sfinţii Părinţi au fost 
oameni evlavioși, asceţi desăvârșiţi și mai puţin oameni de știinţă. În mod evident, știinţa lor 
nu se poate identifica cu știinţa de astăzi, însă erau familiarizaţi cu știinţa din epoca lor. 

Dintre scrierile maximiene, cea mai apropiată de Computus ecclesiasticus este Mystagogia, 
deoarece „corelaţia dintre cele două categorii de evenimente, liturgice şi astronomice, are la 
bază principiul corespondenţei simbolice Biserică-Om-Cosmos, sintetizat de Sfântul Maxim 
Mărturisitorul în Mistagogia sa”33. În definitiv, „anul bisericesc e o icoană a eternităţii, lucru 
indicat de repetitivitatea ciclurilor liturgice”34, centrate pe evenimentul fundamental: 
Învierea Mântuitorului.  

În Comput-ul maximian întâlnim și câteva elemente specifice doar acestei scrieri, precum 
discuţia cu privire la Postul Mare, care este inedită pentru un Comput. Dar Maxim mai 
discută în detaliu această problemă în Quaestiones ad Thalassium 66, recent descoperit, 
păstrat doar în georgiană, iar acesta mai constituie un element care confirmă autenticitatea 
Comput-ului maximian. Pe de altă parte, Comput-ul este scrierea maximiană unde Scriptura 
este cel mai puţin citată, prin comparaţie, spre exemplu, cu Liber Asceticus, care abundă în 
astfel de citate. Oare lucrările știinţifice, așa cum era comput-ul în acea epocă, să fi avut un 
statut special?  

Cu privire la Paște, R. Cantalamessa invocă patru perspective diferite: istoric, 
sacramental (sau mistic), moral și spiritual, eshatologic35. Fără îndoială, abordarea lui Maxim 
se apropie cel mai mult de perspectiva eshatologică.  

Concluzii 

Încă de la începutul creștinismului, stabilirea datei Paștelui a generat și, din păcate, încă 
mai produce dezbinare între creștini36. Literatura dedicată acestei chestiuni este, asemenea 

                                    
Constantinople: Le commentaire astronomique de Stéphanos”, Byzantion: Revue Internationale des 
Etudes Byzantines, 77, 2011, pp. 241-266.  

32 Sunt exegeţi, spre exemplu Max Lejbowicz („Des tables pascales aux tables astronomiques et 
retour. Formation et réception du comput patristique”, Methodos. Savoirs et textes, 6, 2006, p. 38), care 
vorbesc despre un eșec al Conciliului de la Niceea, a lui Constantin în special, de a stabili o singură zi 
pentru toţi creștinii pentru sărbătoarea Paștilor. 

33 Robert Lazu, „Calendarul liturgic...”, art. cit., pp. 3-8. 
34 Ibidem. 
35 R. Cantalamessa, La Pâque dans l’Église ancienne, Peter Lang, coll. „Traditio christiana” 4, Berna, 

1980, p. 14.  
36 „Au premier siècle de l’ère chrétienne, le calendrier juif ne permet pas une détermination 

rigoureuse de la Paque. L’utilisation d’un mois embolismique à partir des cycles végétaux et animaux 
engendre des approximations: Paque peut être décrétée avant l’équinoxe de printemps et, en 
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subiectului tratat, impresionantă. Nu și în spaţiul nostru cultural, unde, cu câteva excepţii 
notabile, lipsește cu desăvârșire. Problema stabilirii datei Paștelui nu era numai o chestiune 
ce ţinea strict de cronologie, ci și de putere, de autoritate, pe care Biserica trebuia să o 
exercite în faţa credincioșilor.  

Pentru creștini, Paştele este o sărbătoare mobilă ce poate fi stabilită într-un interval de 
35 de zile, între 22 martie și 25 aprilie. În mod real, sărbătorirea Paștelui la o singură dată de 
către toţi creștinii este cu neputinţă de realizat, fie și doar din motivul geografic, creștinii 
fiind răspândiţi acum pe toate meridianele. Or, primăvara nu vine la aceeași dată pe întreg 
pământul. Spre pildă, când la noi, în emisfera nordică, este primăvară, în emisfera sudică este 
toamnă. Pe de altă parte, la ecuator nu poate fi vorba despre aceleași anotimpuri precum cele 
din Europa continentală. Evreii din vechime aveau o metodă de a stabili data Paștelui atunci 
când primăvara întârzia introducând o lună intermediară, acest lucru nemaifiind cu putinţă 
într-o regiune precum Siberia.  

Dificultatea stabilirii datei Paștelui, pentru creștini, reiese în primul rând din faptul că 
aceasta este o sărbătoare lunară, adică ţinând cont de ciclul lunar, care trebuie calculată 
într-un calendar solar, cum este cel iulian și, mai târziu, implicit cel gregorian. Sub domnia 
lui Iulius Caesar, în anul 45 î.Hr., calendarul a fost revizuit și astfel implementat a rezistat 
până la reforma gregoriană. Calendarul iulian, care este unul solar, s-a constituit plecând de 
la datele oferite de astronomul Sosigene din Alexandria (sec. I î.Hr.), care s-a inspirat din 
calendarul egiptean de 365 de zile, la care se adăuga, din patru în patru ani, o zi lunii 
februarie. Pentru a se suprapune peste fazele Lunii, calendarul iulian trebuie să îndrepte și 
întârzierea de cinci zile faţă de ciclul lunar, în prezent decalajul dintre calendarul iulian și 
anul solar fiind de 13 zile. Abia în anul 2100 decalajul va fi de 14 zile. Anul solar sau tropic 
durează 365 de zile, 5 ore, 48 de minute şi 46 de secunde. Anul iulian, care este de 365 de zile 
şi 6 ore, este apropiat de anul solar, diferenţa de 6 ore pe an regăsindu-se în anul bisect, de 
366 de zile. Calendarul iulian rămâne în urmă faţă de ciclul solar cu o zi la 128 de ani, iar faţă 
de ciclul lunar cu o zi la 308 ani.  

Eroarea lui Caesar era legată de stabilirea datei echinocţiului de primăvară, fixat de el la 
25 martie, în loc de 23 martie. În pofida inexactităţilor sale, minore prin comparaţie cu alte 
realizări similare, calendarul iulian rămâne valabil pentru stabilirea datei Paștelui în toată 
Biserica Ortodoxă, cu excepţia ortodocșilor din Finlanda, care l-au refuzat.  

Calendarul gregorian nu este nici el perfect37, de vreme ce păstrează o diferenţă faţă de 
anul astronomic de 24 de secunde, dar este mai exact prin comparaţie cu cel iulian, unde 
diferenţa era de 11 minute (anul astronomic este mai lung decât calendarul introdus de 
Caesar cu cele 11 minute). Așadar, indiferent după ce calendar ne ghidăm, acesta nu este 
definitiv, ci într-o continuă mișcare, adaptat la mișcarea de rotaţie a celor doi luminători. 
Dacă nu este exact, de ce este nevoie de a-l schimba din când în când? Probabil din dorinţa 
de a fi mai preciși, fără însă să și ajungem la un rezultat definitiv.  

Dar creștinii obișnuiţi nu au privit niciodată lucrurile în maniera descrisă mai sus, 
deoarece „calendarul, după popor, nu este o socoteală omenească utilă, ci e și el o revelație”38. 
Pentru cei mai mulţi dintre noi, modificarea calendarului nu este altceva decât „un început 
de revoluţie metafizică, o pierdere a rosturilor, «o stricare a lumii», cum se exprimă însăși 
ţăranii”39. De aceea, „noţiunea de «reformă» este exclusă din mentalitatea etnografică, orice 
încercare de reformă fiind percepută ca un cataclism. Socoteala timpului, adică ceea ce se 

                                    
conséquence, être célébrée deux fois dans une année tropique et pas du tout l’année suivante” (Max 
Lejbowicz, „Des tables pascales...”, art. cit., p. 9).  

37 Pentru scăpările calendarului gregorian, vezi o prezentare sintetică în Teodor M. Popescu, 
„Problema stabilizării datei Paştilor...”, art. cit., p. 396.  

38 Vasile Băncilă, „Reforma calendarului”, art. cit., p. 28.  
39 Ibidem, p. 31.  
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numește calendar, este și ea o tradiţie, și încă una dintre cele mai puternice”40. Pentru 
oamenii simpli din popor, calendarul nu este o construcţie care se bazează pe observaţii 
astronomice, ci este o tradiţie, intim legată de viaţa Bisericii, este însăși viaţa Bisericii. Din 
acest motiv, orice intervenţie asupra sa va fi considerată o erezie, o abatere, de vreme ce 
datele prealabile religioase sunt ultimele la care renunţă o persoană. Riscul acestei situaţii – 
indicat și de V. Băncilă – este imens, fiindcă poate duce la concluzia că toată religia este un 
construct omenesc, o convenţie.  
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Sfinţenia ca exigenţă a transcendenţei:  
un modus vivendi revoluţionar. Ad Diognetum 

(Sainthood as Requirement of Transcendence : a Revolutionary  
modus vivendi. Ad Diognetum) 

E M A N U E L  G R O S U   

Abstract: The deep changes Christianity brought form a totally different perspective on the self and 
on the world. Through these changes the whole system of polytheistic religions would be, in time, 
changed entirely: from human relations (within the family as well) to the social structures and from 
roles and functions to concepts and mentalities. And even if these changes have been made during 
long periods of time, their radical and fundamental character mark a (not only religious) break in a 
long evolution, being, from this point of view, similar to the changes brought by the revolutions. A 
central value in Christianity, seen close to the moral values, is sanctity/sanctitas. Seen as imitatio Dei, it 
is one of the concepts that changes the thinking and behavior of those who came to the new religion, 
even if the concept itself was not created ex novo by the Christians. We therefore intend to analyze the 
concept of sanctitas in the epistle Ad Diognetum and to emphasize the novelty this modus vivendi 
brought.  
Keywords: antiquity, christianity, paganism, revolution, Ad Diognetum, holiness/sanctitas 

 
Principala teză a lucrării Cetatea antică (în multe privinţe actuală) a lui Fustel de 

Coulanges este aceea că societatea antică, de la structura familiei la magistraturi și de la 
organizarea socială la drepturi și libertăţi, a fost modelată pe temeiul credinţelor religioase. 
„Aceeaşi religie”, spune de Coulanges, „după ce a lărgit şi a extins familia, a format o 
asociaţie mai mare, cetatea, şi a domnit în ea ca şi în familie. De la ea au provenit toate 
instituţiile, ca şi întregul drept privat al anticilor”1. Cu timpul însă, inclusiv sub influenţa 
școlilor filozofice, „aceste vechi credinţe s-au schimbat sau au dispărut, dreptul privat şi 
instituţiile politice s-au modificat odată cu ele. Atunci au avut loc o serie de schimbări 
radicale”2, pe care  autorul le numește revoluții, și consideră că acestea sunt patru, 
abordându-le pe toate în volumul al doilea al lucrării: pierderea autorităţii politice de către 
regi; schimbările survenite în alcătuirea familiei și disoluţia gintei; dobândirea dreptului de 
cetate de către plebei; instaurarea democraţiei. Trebuie să remarcăm totuși că e vorba de o 
accepţiune foarte generală a termenului de revoluție, de un sens al său slab: oricât de 
importante, modificările amintite nu puteau fi cu adevărat revoluţionare câtă vreme, fără să 
modifice, de exemplu, clasele sociale sau forma de proprietate, se întemeiau pe reinterpretări 
și nuanţări ale aceleiaţi religii (sau pe diminuarea puterii ei de influenţă), fiind în consecinţă 
faze ale unui continuum evolutiv. La un moment cu adevărat revoluţionar, în sensul tare al 
termenului, asistăm abia atunci când o nouă religie, radical diferită de aceea care stătea la 
temelia societăţii precreștine, va deveni suficient de răspândită și suficient de puternică 
pentru a pune, la început, în dicuţie vechile culte politeiste și, ulterior, pentru a le înlătura 

                                    
 Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman, Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași, România. 
1 Fustel de Coulanges, Cetatea antică. Studiu asupra cultului, dreptului și instituțiilor Greciei și 

Romei, vol. I, Editura Meridiane, București, 1984, p. 23. 
2 Ibidem. 
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treptat. Or, acest fapt s-a întâmplat odată cu răspândirea creștinismului. Religie a cărţii, a 
cărei doctrină revelată a fost expusă foarte curând în scrieri (Evanghelii, Scrisori apostolice 
etc.) dintre care unele au devenit canonice altele nu, creștinismul a adus modificări 
substanţiale de percepţie și de raportare la lume care au bulversat convingerile, 
tradiţionaliste sau nu, de până atunci și care au operat schimbări importante ce au vizat 
forma de proprietate, clasele sociale, raportul dintre ele, instituţiile și conflictele 
instituţionale etc. Reacţiile foarte diferite ale necreștinilor au oscilat între uimirea tolerantă 
și ostilizarea cruentă care a dat naștere martiriului – noua formă de eroism. Însă tocmai 
datorită acestor reacţii atât de diferite, corpusul de scrieri pe care se întemeia noua religie, 
altfel spus doctrina însăși sau anumite aspecte doctrinare, a trebuit să fie explicat și lămurit 
pentru a da un temei raţional comportamentului, straniu pe atunci, al comunităţilor de 
creștini. Putem sesiza aceasta într-o scriere celebră, Ad Diognetum, care a stârnit numeroase 
discuţii și care, printrele altele, are marele merit de a surprinde și sintetiza foarte bine modul 
în care era percepută marea noutate pe care creștinismul o propunea. 

Nu ne interesează aici nici sinuosul și surprinzătorul parcurs al textului ajuns până la noi, 
nici faptul că autorul său este necunoscut (deși s-au propus diverse soluţii: Iustin, Marcion, 
Valentin...3), nici locul de redactare (Alexandria? Roma?), nici problemele pe care le ridică 
datarea (sfârșitul secolului al II-lea – începutul celui de-al III-lea), nici cine e Diognet și nici 
măcar faptul că, nefiind descoperit decât foarte târziu (1436), textul nu a exercitat influenţe 
asupra altor scrieri de la finele Antichităţii și de la începutul Evului Mediu4. Pentru noi e 
suficient să considerăm Ad Diognetum ca ecou al unui mod de a gândi și de a înţelege rolul 
creștinismului, mai bine zis al creștinilor în contextul foarte amplu alcătuit de lumea iudaică 
și cea greco-romană. Căci, pentru a face apologia creștinismului, autorul consideră necesar 
să se folosească nu de unul, ci de doi termeni de comparaţie: politeismul greco-roman și 
monoteismul superstiţios, zice el, al iudeilor.  

Într-un mediu și într-un moment marcate de scrieri (Passio Perpetuae et Felicitatis, 
Tertulian, Ad martires etc.) care elogiau martiriul sau care apărau noua religie în faţa ata-
curilor pe cât de furibunde pe atât de greu de explicat (de exemplu, Tertulian, Apologeticum 
sau Ad nationes), prin caracterul său protreptic, Ad Diognetum ne învaţă nu cum să murim 
pentru credinţă sau cum să o justificăm, ci cum să o trăim, propunându-ne în esenţă un 
modus vivendi întemeiat, desigur, pe învăţătura Noului Testament. Iar pentru aceasta, 
autorul nu face decât să răspundă celor șase întrebări pe care Diognet, personaj cult și 
înstărit, dar necreștin, i le adresează. Iată-le în ordinea în care ni le prezintă textul însuși: 
care este Dumnezeul în care cred creștinii; în ce fel i se închină; de ce creștinii „nesocotesc 
lumea și dispreţuiesc moartea”5; de ce nici nu consideră printre divinităţi zeii păgâni, nici nu 
acceptă cultul iudaic; ce este dragostea pe care o au unii faţă de alţii”; de ce acest „fel nou de 
viaţă” a apărut abia acum, și nu mai devreme. Rezonabile, aceste interogaţii dau seamă, pe de 
o parte, de perplexitatea cu care erau priviţi adepţii noii religii, iar pe de alta de diferenţele 
dintre creștini și necreștini, insurmontabile până într-acolo încât confruntarea, adesea 
dramatică, dintre vechile culte și cel nou nu s-a încheiat decât târziu cu afirmarea celui din 
urmă ca religie de stat (prin Edictul de la Tesalonic, 380 d. Chr.) și dispariţia treptată și defi-
nitivă a celorlalte. Iar răspunsurile la întrebări articulează, tocmai, un fel de cod 

                                    
3 Cf. Claudio Moreschini, Enrico Norelli, Istoria literaturii creștine vechi grecești și latine, vol. I: De la 

Apostolul Pavel până la epoca lui Constantin cel Mare, Polirom, Iași, 2013, pp. 235, 237. 
4 Gallandi Andrea introduce pentru prima oară Ad Diognetum între scrierile Părinţilor Apostolici: 

Bibliotheca veterum Patrum antiquorumque scriptorum eclesiaticorum Graeco-Latina, 1675-1781.  
5 Citatele respectă versiunea  ***, Scrierile Părinților Apostolici, trad. note și indici de Pr. D. Fecioru, 

EIBMBOR, 1979, pp. 331-346. 



REVOLUTIONS. THE ARCHEOLOGY OF CHANGE 

146 

comportamental care, nuanţat și dus ulterior până la aspectele cele mai severe în Vitae6 și 
rafinat odată cu redactarea Regulilor monastice, va constitui unul dintre elementele 
distinctive ale noii lumi în raport cu cea veche. Dacă citim atent, exceptând ultima întrebare, 
celelate se pot grupa, ca și în cazul Decalogului sau al versetelor Mt., 22, 36-397, în chestiuni 
care privesc raportul, pe de o parte, între om și Dumnezeu, pe de alta între om și semeni. Să 
le luăm pe rând.  

Cine este Dumnezeul creștinilor? În locul unui răspuns direct, pe care îl va formula mai 
târziu („Stăpân al tuturor” – cap. III; „Stăpânul și Creatorul universului” – cap. VIII; „tată, 
învăţător, sfătuitor, doctor, minte, lumină, cinste, slavă, putere și viaţă” – cap. IX), autorul 
preferă mai degrabă să sugereze cine nu este Dumnezeu, identificând, pe de o parte, 
divinităţile greco-romane cu reprezentările lor statuare: chipuri de lut, piatră, aramă, fier 
etc., fără simţire și perisabile8, cărora oamenii, din „obișnuinţa care i-a rătăcit” (cap. II), li se 
închină cu jertfe de sânge – ca și cum ar fi intenţionat o explicitare a primei (a celei de-a 
doua) porunci din Decalog –, iar pe de alta, ridiculizând modul în care iudeii, monoteiști, deși 
pretind că se raportează adecvat la adevăratul și unicul Dumnezeu, se pierd în superstiţii și 
comit în cele din urmă același păcat (dacă nu chiar unul mai mare: „Păgânii dau pildă de 
lipsă de judecată [...], jertfele <iudeilor> pot fi socotite mai degrabă nebunie” – cap. III) ca și 
păgânii (cap. III-IV). Dumnezeu, „care a făcut cerul și pământul etc.” (Ps., 145; Fap., 4, 24), nu 
are nevoie de jertfe de sânge, de sacrificii, câtă vreme nu duce lipsă de nimic. Practic, 
iudeilor li se reproșează cultul, mai bine zis superstiţiile asociate cultului cu care îl cinstesc 
pe adevăratul și unicul Dumnezeu: tăierea împrejur, sabatul, respectarea zilelor faste și 
nefaste etc. Antiteza e construită pe două linii de forţă: una care fixează rolurile de creatură 
și creator (zeii păgâni sunt o creaţie a închipuirii umane, în vreme ce pentru creștini 
Dumnezeu este Creatorul a toate), și alta care celebrează un nou mod de a te închina 
divinităţii, un mod care contrazice flagrant principiul fundamental do ut des pe care se 
întemeia, de exemplu, cultul politeist roman. Uimirii cu care păgânii priveau religia creștină i 
se contrapune uimirea creștinilor faţă de cultele politeiste. 

Astfel ajunge să răspundă și la a doua întrebare și, parţial, la a patra, legate, tocmai, de 
practicile cultuale. Însă tot indirect și cu referire în special la practicile de cult ale iudeilor pe 
care le ridiculizează pe parcursul a două capitole (III-IV). Această particularizare („Socotesc, 
apoi, că dorești să auzi pentru ce creștinii nu cinstesc pe Dumnezeu la fel ca iudeii” – cap. 
III), nesolicitată în interogaţie, ne face să credem că autorul lucrării răspunde nu atât 
întrebării enunţate în primul capitol, cât alteia, mai nuanţate, care s-ar putea formula astfel: 
„De vreme ce iudeii și creștinii au același Dumnezeu, de ce nu i se închină în același fel?”. Și 
fără să abordeze, exceptând menţionarea sacrificiilor, vreun alt aspect al cultelor politeiste 
(câtă vreme zeităţile sunt rodul închipuirii umane, cultul nu este decât „lipsă de judecată”), 
prezintă ironic ritualismul iudeilor. Nimic despre botez, euharistie sau despre modul de a le 
celebra, nimic despre liturghii sau sărbători, așa cum ne-am fi așteptat. În schimb, urmează 
alte două capitole (V-VI) în care e descris felul de viaţă al creștinilor prin ceea ce are el mai 
caracteristic – artificiu prin care se răspunde și la cea de-a treia și a cincea întrebare: de ce 
creștinii „nesocotesc lumea și dispreţuiesc moartea”; „ce este dragostea pe care o au unii faţă 

                                    
6 De exemplu, Vita Sancti Antonii a lui Atanasie cel Mare (295-373), pentru a cita doar textul 

fondator al genului hagiografic.  
7„El i-a răspuns: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot 

cugetul tău.  Aceasta este marea şi întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele 
tău ca pe tine însuţi.” 

8 Temă comună tuturor apologiștilor, după cum arată H.I. Marrou  în ***, A Diognète, introduction 
édition critique, traduction et commentaire de Henri Irénée Marou, Sources Chrétiennes, Éditions du 
Cerf, Paris, 1951, p. 106. 
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de alţii” –, ca și cum a-l cinsti cu adevărat pe Dumnezeu înseamnă a duce o viaţă conformă 
preceptelor, din care, drept consecinșţe firești, derivă, printre altele, atât a nesocoti lumea și 
a dispreţui moartea, cât și a-i iubi pe semeni. Fiindcă, în definitiv, viaţa în lume, plină de 
neajunsuri și de ispite, e consecinţa neascultării primilor oameni, iar din acest punct de 
vedere pentru creștini nu e nicio diferenţă în a trăi într-o cetate sau alta9 de vreme ce viaţa 
pământească trebuie trăită ţintind mereu către cetatea și viaţa eterne, adevărata patrie, la 
care se ajunge prin moarte, văzută ca un fel de a doua naștere. Greu de acceptat într-o lume 
care, negându-i individului libertatea, îl subordona cetăţii10, acest model transuman pe care 
creștinismul îl aducea cu sine trebuia cumva explicat, iar autorul recurge la o comparaţie 
eficientă: relaţia între creștini și necreștini (lume) e asimilată relaţiei dintre suflet și trup 
(cap. VI)11. A trăi potrivit nevoilor trupului sau potrivit nevoilor și obiceiurilor acestei lumi 
înseamnă a consimţi obișnuinţei care a dus la rătăcire (cap. II), în vreme ce a cultiva sufletul, 
partea nobilă, cu adevărat sacră a fiinţei, înseamnă a deveni un om nou12 (cap. II), mai bine 
zis înseamnă a te strădui să redobândești condiţia de puritate anterioară căderii. Privite cu 
ochii celui care nu crede, toate acestea ar putea fi confundate cu o gnoză, motiv pentru care 
autorul se simte obligat să se delimiteze explicit  de curentele de gândire („născocire 
pământească” – cap. VII; „cuvintele deșarte și prostești ale acelor filosofi pe care se pune 
atâta preţ”, „înșelăciuni de șarlatani” – cap. VIII)13, afirmând astfel caracterul revelat al 
credinţei la care făcuse deja referire într-un capitol anterior („Să nu te aștepţi că poţi afla de 
la vreun om taina religiei lor” – cap. IV). Mai mult decât atât, capitolele VII-VIII atribuie 
credinţei un rol cu totul insolit, de vreme ce ea este „singura prin care se poate vedea 
Dumnezeu”. Așadar, cunoașterea raţională, reflexivă, specifică culturii greco-romane, lasă 
loc credinţei ca adeziune deplină a intelectului la ceva ce îi excede posibilităţile, la 
Dumnezeu, scopul ultim absolut care, pentru creștini, coincide cu scopul ultim subiectiv14. Ea 
garantează cunoașterea divinităţii, a voinţei ei, dar în același timp și conformarea la această 
voinţă (cap. X), adică inserarea într-o ordine morală întemeiată pe sfinţenie înţeleasă, la 
nivel uman, fie ca puritate a condiţiei primordiale, fie ca încercare de recuperare a acesteia 
printr-un efort de imitare a bunătăţii divine. Întrezărim aici conflictul de care vorbea 
Maritain între înţelepciunea greacă (raţională, orientată spre lucrurile create și spre 
înţelegerea/cunoașterea lumii) și cea iudaică (a mântuirii, a vieţii veșnice, a libertăţii 
individului) care presupune și modelează efortul ascetic. „Acest conflict”, spune Maritain, 
dintre înţelepciunea iudeo-creștină și cea greacă, „a dus la ruinarea lumii antice”15. 

La ultima întrebare autorul epistolei răspunde (cap. VIII-IX) invocând planul lui 
Dumnezeu, conceput din dragoste faţă de oameni și dus la îndeplinire prin Fiul său, prin a 

                                    
9 Creștinismul se anunţă încă de la început ca religie non-etnică, universală care se adresează tuturor, 

stabilind astfel opoziţia faţă de iudaism și faţă de cultele care celebrau zeităţi poliade. Cf. Giorgio Jossa, 
„De la origini până la Conciliul din Niceea”, în Giovanni Filoramo (coord.), Istoria religiilor, vol. II, 
Polirom, Iași, 2008, p. 186. 

10 Chiar și atunci când ne referim la cetatea universală de care vorbeau stoicii (de exemplu, Marc 
Aureliu, Meditationes, VI, 44) înţeleasă ca lume în ansamblul ei. Cf. Fustel de Coulanges, op. cit., vol. II, 
pp. 51-56.  

11 Cf. Tertulian, Apologeticum, XVII. Mai tranșant, acesta ajunge să afirme că sufletul este prin 
natura sa creștin (VII, 6: O, testimonium animae naturaliter Christianae!). 

12 Cf. Efes., 4, 22-33; In., 3, 3. 
13 Motivul apare și la Tertulian, Apologeticum, XLVI-XLVII. Excesul de zel îl face totuși să afirme că 

legile și filosofia groco-romane își au originea în Vechiul Testament (cf. cap. XIX, XLVII). 
14 Jaques Maritain, La filosofia morale. Esame storico e critico dei grandi sistemi, Morcelliana, 

Brescia, 1999, p. 99. 
15 Ibidem, p. 96. 
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cărui răscumpărare cei care cred participă la „binefacerile Lui”. Timpul ales de Dumnezeu 
însuși ca moment al răscumpărării este dovada răbdării sale. 

În acest punct, de vreme ce fuseseră formulate răspunsurile la întrebări, epistola ar fi 
trebuit să se încheie, însă autorul („învăţător al păgânilor, fiind și ucenic al Apostolilor” – 
cap. XI) se simte dator să își îndemne interlocutorul să îmbrăţișeze noua religie și o face 
explicând ce înseamnă a crede. „Să nu te minunezi”, spune el, „dacă un om poate fi imitator 
al lui Dumnezeu! Poate, dacă voiește” (cap. X), căci credinţa nu trebuie doar declarată, ci 
probată printr-un comportament faţă de semeni care să calchieze16 bunătatea și 
generozitatea divine faţă de om. Practic, se revine la a doua întrebare (cum i se închină 
creștinii lui Dumnezeu?): după ce în capitolele III-IV, ridiculizând cultul iudeilor, răspunsul 
viza mai degrabă modul în care creștinii nu trebuie să i se închine lui Dumnezeu, acum se 
oferă un răspuns direct: viaţa trăită exemplar imitând bunătatea divină este singurul mod 
prin care poate fi dovedită și trăită credinţa. Nu e admis niciun decalaj („Poate, dacă voiește”) 
între nivelul declarativ și cel comportamental, pe care stoicii îl rezolvaseră în mod diferit, 
invocând diferenţa între cum se trăiește și cum ar trebui să se trăiască, ţinând cont nu atât de 
capacităţile proprii cât de cele ale naturii umane17. Diognet află astfel că singurul sacrificiu 
admis e sacrificiul de sine, în sensul renunţării la placeri și al unei vieţuiri care să o imite 
chiar aici pe Pământ pe aceea din cetatea cerească, iar neasumarea acestui model 
transuman18 atrage după sine „adevărata moarte” înţeleasă ca pedeapsă fără sfârșit („focul cel 
veșnic”). Această exhortaţie se prelungește pe parcursul ultimelor două capitole (XI-XII), 
însă, dat fiind că autenticitatea lor e discutabilă, e mai potrivit să ne limităm observaţia 
exclusiv la răspunsurile la întrebări.  

După cum se poate constata, pentru utilitatea demersului nostru ni s-a părut mai potrivit 
să vedem structura textului în funcţie de întrebările la care se răspunde, cu toate că ni se par 
foarte pertinente cele patru diviziuni propuse de H.I. Marrou (cap. I-IV: apologie a 
creștinismului în raport cu păgânii și iudeii; cap. V-VI: prezentarea rolului creștinilor în 
lume; cap. VII-IX: cateheză sumară; cap. X și XI-XII: exhortaţie finală)19. 

Oricum, conţinutul lucrării nu intră în detalii nici doctrinare, nici cultuale. Întrebările nu 
privesc profunzimile noii religii, fiind mai degrabă formulate de o minte care se străduiește 
să înţeleagă cadrul general, punctele cardinale ale unui nemaiîntâlnit, până atunci, mod de 
viaţă. Pentru că de fapt, uimirea lui Diognet ţine de acest nou modus vivendi. Educat, dacă e 
să judecăm după felul în care i se adresează autorul, și influent („preaputernice” – cap. I), 
după cum e numit, despre Diognet nu putem spune dacă își dorea un răspuns la întrebările 
puse în vederea unei eventuale/dorite convertiri, sau doar pentru a înţelege resorturile unui 
comportament pe de o parte (cel puţin aparent) iraţional – de ce creștinii nesocotesc lumea20 
și dispreţuiesc moartea21 –, pe de alta neobișnuit, oricât de sublim – dragostea pe care o au 
unii faţă de alţii. În rest, atât cât textul ne lasă să înţelegem, nu întrezărim nici un fel de 

                                    
16 De sorginte iudaică, prezentă și în Talmud, ideea imitării divinităţii trebuie să fi stârnit destulă 

stupoare printre adepţii religiilor politeiste. 
17 Cf., de exemplu, Seneca, De vita beata, XVIII-XX: „Aliter” inquis „loqueris, aliter vivis”. […] „ 

...studiorum salutarium etiam citra effectum laudanda tractatio est. Quid mirum, si non escendunt in 
altum ardua adgressi? 

18 Mircea  Eliade, Sacrul și profanul, Humanitas, București, 1995, p. 77. 
19 În op. cit., pp. 96-97. 
20 Incluzând aici diferitele forme de asceză, instituţionalizate mai târziu de figuri exemplare ca 

Pahomie, Antonie cel Mare, Martin de Tours, Benedict de Nurcia etc. Creștinii „sunt trup, dar nu tră-
iesc după trup” (cap. V), iar „Sufletul chinuit cu puţină mâncare sau băutură se face mai bun” (cap. VI) 
susţine autorul scrisorii. 

21 Cam în aceeași perioadă (sfârșitul secolului al II-lea) Marc Aureliu își explica martiriul creștinilor 
drept consecinţă a unei „pure obstinaţii” (Ad se ipsum, XI, 3: κατὰ ψιλὴν παράταξιν ὡς οἱ Χριστιανοί).  
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aversiune faţă de creștini din partea lui Diognet. De altfel, aceasta nu era caracterstică 
păturii culte, ci venea fie din partea autorităţii politice ofensate de refuzul creștinilor de a 
celebra sacrificii (în numele) împăratului, fie din partea plebei22 care se simţea stânjenită de 
rigorismul moral al noii credinţe și percepea noile practici de vieţuire ca pe o ameninţare la 
vechile obiceiuri. Motiv pentru care, în Apologeticum, Tertulian, încercând să refuteze 
acuzaţiile aduse creștinilor, își construiește apărarea pe două categorii de delicte: private 
(omucidere, adulter, incest etc.) și publice (sacrilegiu, lezmajestate, atitudine subversivă faţă 
de stat și societate). Dacă acuzaţiile care vizau cea de-a doua categorie de delicte veneau mai 
degrabă din partea autorităţilor, interesate să conserve atât prestigiul și imaginea 
suveranului, cât și cultele pe care se întemeiau obiceiurile, sărbătorile, tradiţiile seculare, 
raporturile dintre diversele categorii sociale (pe scurt, societatea însăși), cele care se refereau 
la delictele private veneau mai degrabă din partea păturilor sociale neinstruite și erau 
rezultatul unor interpretări eronate sau tendenţioase: acuzaţia de omucidere ne duce cu 
gândul la sacramentul Euharistiei, iar cea de adulter sau incest la faptul că, între ei, creștinii 
se numeau „fraţi și surori”, în sfera semantică a termenilor neintrând pe atunci ideea unei 
origini comune a tuturor oamenilor ca „fii” ai unui unic Creator.  

Referiri la ambele categorii de acuzaţii întâlnim și în Ad Diognetum, în special în capitolul 
V (creștinii nu au o limbă proprie, locuiesc în cetăţile în care s-au născut respectând 
obiceiurile și legile, „iau parte la toate ca cetăţeni, dar pe toate le rabdă ca străini23”; 
rigorismul moral e întemeiat în primul rând pe respectul faţă de fiinţa umană: „...nu aruncă 
pe cei născuţi. Întind masă comună, dar nu și patul” – cap. V), iar pentru a explica vieţuirea 
lor „minunată și recunoscută de toţi ca nemaivăzută” (cap. V), autorul recurge, cum am spus, 
la o comparaţie frapantă: așa cum sufletul se află în trup, la fel creștinii se află răspândiţi în 
lume și, după cum sufletul iubește trupul, la fel creștinii iubesc lumea care îi dușmănește și îi 
persecută. Or, întemeiată pe versetele Mt 5, 55 și Luca, 6, 27, această atitudine din partea 
unei comunităţi religioase nu putea să nu fie bulversantă: întrebarea lui Diognet viza temeiul 
afecţiunii reciproce observabile în interiorul comunităţilor creștine, dar află că aceeași 
atitudine trebuie arătată și faţă de potrivnici, aspect al culturii non-violenţei care în 
contextul vechilor religii nu putea fi nici înţeleasă, nici acceptată mai ales atunci când venea 
vorba de locuitori ai altor cetăţi sau ai altor neamuri. 

La fel de straniu trebuie să-i fi părut lui Diognet și contemporanilor săi și faptul că viaţa 
creștinilor e subordonată unei alte existenţe: „locuiesc pe pământ, dar sunt cetăţeni ai 
cerului” (cap. V); „creștinii locuiesc vremelnic în cele stricăcioase, dar așteaptă în ceruri 
nestricăciunea” (cap. VI)24. Dar tocmai acest model al cetăţii celeste impunea un anumit mod 
de viaţă în cetatea pământească, oricare ar fi fost ea. „Daţi Cezarului ce-i al Cezarului”, 
separarea netă între viaţa publică și cea religioasă presupunea un grad de libertate 
individuală pe care vechile culte nu i-o acordau omului: datoria de a respecta legile și 
ordinea constituită, expresii ale voinţei divine, nu presupunea abateri de la noul mod de 
viaţă („prin felul lor de viaţă biruiesc legile”, cap. V). 

* 

În ultimul capitol din al doilea volum al Cetății antice, de Coulanges sintetizează noutăţile 
pe care creștinismul le adusese cu sine. Foarte sumar, acestea ar fi: 

                                    
22 Tertulian, Apologeticum, XXXV, 8: Ut vulgus, tamen Romani, nec ulli magis depostulatores 

Christianorum quam vulgus; XLIX, 6: Proinde et vulgus vane de nostra vexatione gaudet. 
23 În original, πάροικος, termen care, cel puţin ân perioada elenistică, desemna o anumită condiţie 

socială care presupunea drepturi limitate: rezident într-o cetate străină, fără dreptul de a participa la 
ceremoniile religioase, la viaţa socio-politică etc. 

24 Cf. Filipeni, 3, 20. 
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– un nou tip de divinitate: situată deasupra lumii, ea îmbrăţișează și are în grijă întreaga 
creaţie, nu doar o familie sau o cetate. Divinităţile care odinioară „protejau” un neam sau o 
cetate sunt considerate ficţiuni. De aici decurgând: 

– dispariţia treptată a cultelor locale: popoarele (cetăţile) nu mai au un zeu propriu și nici 
un zeu nu mai are un „popor ales”. Caracterul universalist al noii religii va avea implicaţii 
profunde în constituirea unor comunităţi umane ample: ideea de străin dacă nu e desfiinţată 
cu totul, suferă oricum mutaţii considerabile. Străin (πάροικος) nu mai presupune negarea 
participării la viaţa religioasă:  ruda sau concetăţeanul sunt înlocuite cu un concept mai 
universal: „aproapele, semenul”, care e admis în cult chiar dacă nu a aderat încă la noile 
valori morale. Căci, spre deosebire de vechile culte, noua religie se distinge atât prin 
constituirea unei morale în strânsă legătură cu religia însăși25, cât  și prin caraterul ei 
deschis: misteriile, ezoterismul vechilor culte sunt înlocuite cu propovăduirea, cu 
mărturisirea făţișă. Apoi, noul mod de raportare la divinitate însemna și asimilarea treptată a 
unui complex de dogme, nu a unui șir nesfârșit de practici rituale;  

– separarea între religie și treburile publice (guvernare și drept): pentru primele trei 
secole cel puţin, creștinismul a evoluat nu doar în afara autorităţii publice, ci de multe ori 
chiar în opoziţie cu aceasta. De aici decurge și faptul că individul a evadat, cel puţin parţial26, 
de sub autoritatea publică. Libertatea interioară afirmată de stoici capătă acum noi valenţe: 
omul își dă seama că e legat de cetate doar prin relaţiile interumane și prin interesele sale 
materiale, iar de divinitate prin viaţă spirituală, temei al unei noi morale. Iar câtă vreme 
patria cerească e mai importantă decât cea din această lume, e limpede că viaţa spirituală, în 
esenţă privată, trece înaintea celei trăite în folosul cetăţii. Inclusiv virtuţile care odinioară 
defineau patriotismul, ca să numim astfel viaţa trăită în folosul cetăţii, devin acum virtuţi ce 
caracterizează gradul de asumare a Noii Legi; 

– reînvierea sentimentului religios.   
Rostite altfel, cele de mai sus se regăsesc și în Ad Diognetum: întrebările înseși dau 

seamă, cum am precizat, de principalele noutăţi pe care creștinismul le aducea cu sine, mai 
bine zis de modul în care ele puteau fi sintetizate de un public educat, aderent la vechile 
culte.  

Mai întâi divinitatea însăși: nu surprindea atât faptul că era o nouă divinitate, ci că ea nu 
putea sta alături de divinităţile (poliade) cunoscute, izgonindu-le ca pe niște plăsmuiri ale 
minţii umane; creator a toate, unic, diferit de zeul școlilor filosofice accesibil raţiunii umane, 
la cunoașterea Dumnezeului creștinilor, același cu cel al iudeilor, nu se putea ajunge decât 
dacă efortul raţional ceda pasul credinţei, adică adeziunii intelectului la divinitatea 
percepută, realist, în special prin calităţi afective: blând, bun, iubitor etc. Religia însăși este o 
religie revelată, tainele/misterele/sacramentele ei adresându-se nu unui grup restrâns, unei 
caste sacerdotale, ci tuturor oamenilor. 

Apoi cultul, care nu mai presupunea sacrificii și jertfe, ci o modificare radicală a 
comportamentului, a felului de a te raporta la lume și la semeni. Într-un anumit fel, singurul 
sacrificiu admisibil e sacrificiul de sine în sensul renunţării la o viaţă trăită pentru ea însăși 
sau pentru cetate și al acceptării unui alt nivel existenţial, deschis și el tuturor celor care 
percep viaţa aceasta ca pe o trecere și un prilej/o încercare de recuperare a purităţii 
primordiale care exaltă armonia și exclude conflictul între îndivizi sau grupuri. Altfel spus, 
noua religie pretinde adepţilor ei reproducerea la scară umană (imitatio Dei) faţă de semeni a 
afectivităţii pe care Creatorul o manifestă faţă de fiecare dintre creaturi. Etalonul e condiţia 
anterioară păcatului adamic, aceeași cu starea necesară celor care vor locui în cetatea eternă. 

                                    
25 Vladimir Jankélévich, Curs de filosofie morală, Polirom, Iași, 2011, p. 22: „În Grecia morala se 

constituie în opoziţie cu religia naţională ai cărei zei sunt perfect imorali”. 
26 Fustel de Coulanges, Cetatea antică, ed. cit., vol. II, p. 268: „O jumătate din om i s-a sustras”. 
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Această atitudine, atinsă în diferite grade, se va numi sfinţenie (sanctitas), în măsura în care 
considerăm sfinţenia ca pe un modus vivendi. 

De aici dispreţul faţă de moarte, văzută ca o (re)naștere pentru viaţa veșnică, de aici 
nesocotirea lumii, în sensul în care vieţuirea pe pământ, temporară, e subordonată unui 
obiectiv superior care ţine de transcendenţă, de aici importanţa care se acordă nu acestei 
vieţi, ci celei care urmează după moarte.  

Religia creștină se adresează tuturor ca fii ai unicului Creator: non-etnică, prin vocaţia 
universalismului ei îi consideră „fraţi” pe toţi cei care până atunci se înșiruiau pe câmpul de 
luptă invocând fiecare zeii proprii. A-l cinsti pe Dumnezeu înseamnă, pe de o parte, a 
respecta cu stricteţe rigorile unei morale centrate pe dragostea frăţească – or, tocmai această 
atitudine va submina structura claselor sociale punând în discuţie și, în timp, eliminând acea 
categorie pe care Antichitatea păgână s-a bazat atât de mult: sclavii –, iar pe de alta refuzul 
categoric (până la consecinţa dramatică a martiriului) de a te închina, fie și nesincer27, altei 
divinităţi sau împăratului. Împărţită în două perioade – de la creaţie la întruparea lui 
Christos și de la întrupare la a doua venire –, istoria omenirii e parte a planului divin care a 
decis asupra momentului nașterii Fiului și deci al apariţiei creștinismului. Temeiul acestei 
întrupări este răscumpărarea, mântuirea oamenilor, izvorâtă din dragostea Creatorului faţă 
de omenirea decăzută, datoare astfel să-i imite bunătatea.  

Concluzii 

Sfinţenia poate fi înţeleasă din mai multe perspective: ca „fenomen” spiritual, teologic, 
social, politic28 etc. Dar, în măsura în care o vedem ca fenomen spiritual și înţelegem prin ea 
un modus vivendi, o putem identifica, alături de autorul lucrării Ad Diognetum, cu imitatio 
Dei, unicul mod în care poate fi celebrat Creatorul, în opozitie directă cu ritualismul iudaic și 
cu „lipsa de judecată” (cap. III) a păgânilor. Asimilabilă în primele secole creștine cu 
reînnoirea sentimentului religios, imposibil de circumscris în absenţa escatologiei creștine și 
în afara dogmelor ea va evolua treptat de la martiriu către acele modele (apărute chiar 
înainte de încheierea persecuţiilor) pe care le-a consacrat hagiografia. 

Toate acestea au articulat o perspectivă complet nouă asupra sinelui și asupra lumii, prin 
prisma căreia se va reconstrui, în timp, întregul eșafodaj întemeiat de religiile politeiste: de 
la relaţiile interumane (inclusiv cele din interiorul familiei) la structurile sociale și de la 
roluri și funcţii la concepte și cadre mentale. Și chiar dacă aceste modificări au necesitat 
perioade îndelungate de timp, prin profunzimea și radicalitatea lor ele scindează, nu doar în 
plan religios, un continuum evolutiv, fiind, din acest punct de vedere, asimilabile 
schimbărilor pe care le aduc revoluţiile. 
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O perspectivă catolico-franciscană despre revoluţionara 
descoperire a lui Darwin: de la polemici la dialog și contemplaţie 

(A Catholic and Franciscan Perspective on Darwin’s 
Revolutionary Discovery: from Polemic to Dialogue and Contemplation) 

A D R I A N  MĂG D I C I   

Abstract: The term “evolution”, used with such reverence by contemporary scientists, has generated 
and continues to generate numerous polemics. The reason for this is that while conservatives are 
unwilling to accept that empirical reality – of which we form part – is in a state of continual change, 
scientists tend to allow themselves to be led astray by the temptation of scientific positivism, which 
leads them to make of the theory of evolution a universal hermeneutic principle. Our choice of title 
intends to emphasize that Darwin’s intuition, purified in the light of Franciscan spirituality, can help 
us to deepen our knowledge of our origins, and provide us with an opportunity to go beyond visible 
reality to the realm of metaphysics, whose role it is to assist us in contemplating the One from whom 
all things come. Given that no revolution can take place without a slow transformation, we will first 
briefly review the way in which the Catholic Church has dealt historically with evolutionary theory. 
We will then focus on a polemical essay entitled “On spontaneous generation and transformism”, by 
the Franciscan Friar Iosif Celante, written between 1929-1930. Finally, we will compare the poetical – 
quasi-religious – reflection found on the last page of on The Origin of Species, and the hymn of 
universal brotherhood that is Francis’ Canticle of the Creatures, emphasizing both the “Franciscan” 
elements that seem to be present in Darwin’s theory of evolution, and the primitive “evolutionary” 
intuition that emerges from the love that Francis of Assisi cherished for all creatures. 
Keywords: transformism, evolutionary theory, creation, revolution, contemplation, spirituality, 
hermeneutic principle 

Criza existenţială, fundament al revoluţiilor socio-culturale. 
Cazul lui Francisc de Assisi și cel al lui Charles Darwin 

Sf. Francisc de Assisi, propus și proclamat protector al ecologiștilor, considerat precursor 
al bioeticii1 și ocrotitor al bioeticienilor2, este „unul dintre cei mai mari plăsmuitori ai 
sufletului și ai spiritului istoriei europene”3 și primul medieval care a înţeles că „etica nu are 
de-a face doar cu oamenii, ci și cu animalele”4. 

Francisc s-a născut în 1181, la Assisi (Italia). În 1205, încercând să depășească o criză 
existenţială mai veche – datorată unei perioade de prizonierat –, se alătură unei expediţii 
militare, însă, abia ajuns la Spoleto, aude o voce divină care îl îndeamnă să se întoarcă la 
Assisi pentru a-l urma pe adevăratul Stăpân. Acesta este momentul în care intră pe un făgaș 
cu totul nou; „abia după aceea apare și glasul limpede al crucifixului de la San Damiano, […] 
care îl întărâtă să-și continue căutarea”5. Și, dacă este adevărat că „tranziţia de la stadiul de 

                                    
 Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan, Roman, România. 
1 F. Jahr, „Bio-Ethik”, Kosmos, 24, 1927, p. 2. 
2 I. Zagorac, „St. Francis of Assisi: Bioethics in European Middle Ages”, în A. Muzur, H.-M. Sass 

(eds.), Fritz Jahr and the Foundations of Global Bioethics: The Future of Integrative Bioethics, LIT Verlag, 
Zürich – Berlin, 2012, p. 72.  

3 M. Scheler, Wesen und Formen der Sympathie, Verlag von Friedrich Cohen, Bonn, 1923, p. 102. 
4 A. Schweitzer, An Anthology, edited by C.R. Roy, The Beacon Press, Boston, 1956, p. 269. 
5 A.J. Merino,Umanesimo francescano. Francescanesimo e mondo attuale, Cittadella Editrice, Assisi, 

1984, p. 57. 
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om bun la cel de sfânt este un fel de revoluţie”6, nu este de mirare că sfinţenia sa continuă să 
inspire lumea secolului XXI.  

Celălalt protagonist, Charles Darwin, considerat nu doar promotorul revoluţionarei teorii 
a evoluţiei biologice, ci și un mare mistic și sfânt7, s-a născut în 1809, în Shrewsbury 
(Anglia). Ocazia vieţii sale se ivește în 1831, când este acceptat ca naturalist de bord pe nava 
Beagle. Graţie acestei călătorii Darwin a început, încetul cu încetul, să dea formă acelei 
intuiţii care avea să devină cea mai de impact descoperire din domeniul biologiei: teoria 
evoluţiei, bazată pe selecţia naturală. 

Înainte însă de a publica celebra Originea speciilor (1859), Darwin avea să treacă printr-o 
încercare ce îi va zgudui din temelii credinţa religioasă. În ianuarie 1839 se căsătorește cu 
Emma Wedgwood, verișoara sa primară. În 1850, Anne Elisabeth, prima lor fiică, se 
îmbolnăvește grav, iar Darwin, care era foarte atașat de micuţă, se simte vinovat întrucât își 
închipuie că boala ar fi putut fi rezultatul căsătoriei sale consangvine. Moartea copilei, care a 
survenit la 23 aprilie 1851, l-a marcat profund și, la o săptămână după deces, scria: „Am 
pierdut bucuria familiei și mângâierea bătrâneţilor noastre”8. Moartea ei așadar „l-a 
determinat […] să renunţe la ultimele sale vestigii de creștinism”9. De fapt se consideră că 
„viziunea despre existenţă care stă la baza Originii” este rezultatul zbuciumului prin care a 
trecut „la moartea copilului său favorit”10, stare ce avea să accelereze intrarea în conul de 
umbră al agnosticismului11. 

Atitudinea iniţială a Bisericii Catolice faţă de evoluţie 

Este aproape imposibil să facem o analiză sintetică a modului în care s-a raportat Biserica 
Catolică la evoluţie în primele decenii ale răspândirii teoriei lui Charles Darwin12, expusă 
pentru prima oară în Originea speciilor, deoarece, până la jumătatea secolului al XIX-lea, 
tendinţa prevalentă era aceea de a considera că știinţa și religia sunt în conflict. Trebuie să 
ţinem cont totodată de faptul că Sfântul Scaun13 a permis accesul la documentele 
dezbaterilor despre teoria evoluţiei abia în 1998, iar istoricii și teologii care erau interesaţi de 
aceste aspecte erau nevoiţi să se folosească de articolele din revista La Civiltà Cattolica sau 
de unele scrisori private ale unor intelectuali catolici care s-au ocupat de subiect. Întrucât 
textele respectivei reviste erau aprobate de Secretariatul de Stat al Vaticanului, cercetătorii 

                                    
6 G.K. Chesterton, St. Francis of Assisi, Hodder & Stoughton Ltd, London – Toronto, 1923, p. 86. 
7 L.F. Abbott, Twelve Great Modernists, Doubleday Page & Company, New York, 1927, pp. 225-226. 
8 C. Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, vol. I, edited by F. Darwin, Cambridge 

University Press, New York, 2009, p. 134. 
9 T.M. Berra, Charles Darwin: The Concise Story of an Extraordinary Man, The Johns Hopkins 

University Press, Baltimore, 2009, p. 55. 
10 A. Gopnik, Angels and Ages: A Short Book about Darwin, Lincoln, and Modern Life, Alfred A. Knopf, 

New York, 2009, p. 94. 
11 G. Levine, Darwin Loves You: Natural Selection and the Re-enchantment of the World, Princeton 

University Press, Princeton – Oxford, 2008, pp. 162-163. 
12 Unica luare de poziţie imediată în sânul Bisericii Catolice a fost aceea a Sinodului de la Köln din 

1860, în cadrul căruia a fost blamată opinia celor care considerau că trupul omenesc ar fi rodul evoluţiei. 
Această poziţie doctrinală, însă, în ciuda faptului că documentele sinodale au fost aprobate de Sfântul 
Scaun, nu se poate bucura de o autoritate ex cathedra, ca în cazul anumitor afirmaţii papale sau a 
documentelor conciliilor ecumenice, ci exprimă mai degrabă reacţia unei Biserici locale, având o valoare 
circumstanţială. Pentru o analiză mai detaliată, vezi M. Chaberek, Catholicism and Evolution. A History 
from Darwin to Pope Francis, Angelico Press, Kettering, 2015 (cap. 3 – „Early Statements of the 
Magisterium on Evolution”). 

13 Organ de conducere suprem în Biserica Catolică, dotat cu personalitate juridică în dreptul 
internaţional.  
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erau convinși că poziţiile despre evoluţie exprimate în La Civiltà Cattolica reflectau cu 
fidelitate poziţia Sfântului Scaun. 

În realitate, lucrurile nu stăteau tocmai așa. Graţie unei cercetări relativ recente14, bazată 
în mare parte pe documentele puse la dispoziţie de Sfântul Scaun, s-a constatat că de fapt 
Sfântul Oficiu nu a luat nicio măsură împotriva evoluţionismului, în pofida a ceea ce se 
afirma în La Civiltà Cattolica. Din nefericire, această eroare avea să influenţeze negativ 
textele teologice succesive.  

Pe de altă parte, este adevărat că Biserica din acele vremuri se simţea literalmente sub 
asediu. După 1861, din Statul Pontifical mai rămânea doar cetatea Romei, apărată de 
francezii lui Napoleon al III-lea, iar în 1870 armata italiană intra în Roma. Puterea temporală 
a papalităţii se încheia, lăsând loc unei perioade de contraste între Biserică și Statul italian. 

Lumea știinţifică, de asemenea, a început să avanseze critici dure la adresa religiei 
catolice, adeseori descrisă ca fiind cauză a ignoranţei și piedică în calea progresului. Teoria 
evoluţiei era deci utilizată pe scară largă pentru a critica fundamentele doctrinei catolice, iar 
faptul că darwinismul părea să sprijine o serie de filosofii atee și materialiste a făcut ca 
lumea catolică să fie foarte circumspectă, ba chiar ostilă faţă de tot ce avea vreo legătură cu 
teoria evoluţiei. 

Cu toate aceasta, Sfântul Scaun s-a ocupat doar de trei cazuri de intelectuali catolici 
susţinători ai evoluţionismului: preotul italian Raffaello Caverini (1837-1900), dominicanul 
francez Dalmace Leroy (1828-1905) și preotul american John Zahm (1851-1921). Dintre 
aceștia, doar Caverini a fost condamnat, însă Congregaţia Indexului15, deoarece nu voia ca 
dezaprobarea tezelor susţinute de acesta să fie interpretată ca o condamnare a teoriei 
evoluţiei, i-a pus cartea în Indexul cărților interzise fără a specifica public motivaţiile acestei 
decizii16. 

Unul dintre motivele principale pentru care Sfântul Scaun nu a dorit să adopte o poziţie 
oficială împotriva teoriei evoluţiei a fost acela de a evita un nou caz Galilei. De fapt, 
dominicanul Leroy preciza: „Cu teoria evoluţionismului se va întâmpla așa cum s-a 
întâmplat cu teoria lui Galileo; după ce a stârnit ura rigoriștilor, când spiritele se vor domoli, 
adevărul, dezrobit de orice exagerare din partea unora sau a altora, va reuși să iasă la 
iveală”17. 

Un eseu polemic despre transformism scris de franciscanul Iosif Celante 

Dar chiar și în spaţiul culturii române au existat luări de poziţie faţă de subiect. Motivul 
pentru care îl amintim aici pe părintele Celante18 este eseul pe care l-a scris între 1929 și 
1930, intitulat „Despre generaţiunea spontană și transformism”, eseu care face parte dintr-un 
caiet de-al său conţinând Gânduri, meditații și eseuri. Practic, aceste rânduri simple, din care 
                                    

14 M. Artigas, T.F. Glick, R.A. Martínez, Negotiating Darwin: The Vatican Confronts Evolution, 1877-1902, 
The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2006. 

15 Congregația Indicelui Cărților Interzise a fost un organism al Curiei romane, creat în 1571 de papa 
Pius al V-lea, cu scopul de a gestiona lista cărţilor interzise, și suprimat în 1917 din iniţiativa papei 
Benedict al XV-lea.  

16 M. Artigas, T.F. Glick, R.A. Martínez, Negotiating Darwin…, ed. cit., p. 16. 
17 Marie-Dalmace Leroy, L’évolution restreinte aux espèces organiques, Delhomme & Briguet Editeurs, 

Paris – Lyon, 1891, p. 2.  
18 Părintele Iosif Celante s-a născut la 16 februarie 1910, la Câmpeni, jud. Bacău. În 1923 a intrat în 

Seminarul Franciscan din Hălăucești, jud. Iași, unde a urmat studiile gimnaziale. Studiile filosofice și 
teologice le-a făcut la Assisi, în Italia, unde, în 1933, a fost hirotonit preot. Întors în România, avea să 
slujească în diferite parohii: Oradea (1933-1946), Sănislău (1946-1948) și Piatra-Neamţ (1948-1962). La 
25 mai 1962 este arestat de Securitate, iar în 1963 este condamnat la 5 ani de închisoare. În august 1964 
însă, este graţiat. După eliberare a mai slujit la Mărgineni și Bacău. Moare în 1992, la Bacău, unde este 
înmormântat. Cf. I. Gabor, I. Simon, Necrolog 1600-2000, Presa Bună, Iași, 2001, p. 55. 
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emană dorinţa sinceră (pe alocuri ingenuă) a proaspătului student de filosofie de a ajunge la 
cunoașterea adevărului, ne ajută să înţelegem – cel puţin parţial – cum era perceput 
transformismul (evoluţia)19 de oamenii Bisericii din acel timp. 

Chiar din primele rânduri ale reflecţiei sale, tânărul Iosif Celante ţine să se detașeze de 
noile doctrine printr-o remarcă destul de sarcastică: „Mare zgomot a făcut și face în filosofie 
chestia despre originea vieţuitoarelor, explicată prin teoria generaţiunii spontane și a 
transformismului. Astăzi, aproape în toate școlile și universităţile se propune și se apără 
aceste două sisteme”20. Această remarcă ne amintește de o altă reacţie, mult mai tăioasă, a 
unui iezuit italian care a participat la fondarea revistei apologetice La Civiltà Cattolica: 
„Printre multe stupidităţi ale secolului nostru a apărut un sistem, susţinut în principal de 
Darwin, care derivă omul nu de-a dreptul din maimuţe (așa cum le-a plăcut altor 
materialiști), ci dintr-o bestie de-al treilea grad, care, treptat, în funcţie de împrejurări, pare 
să se fi separat, pe de-o parte în maimuţă, iar pe de altă parte în om”21. 

Cu foarte mare probabilitate Celante s-a inspirat din acest gen de literatură atunci când 
și-a așternut gândurile despre transformism. Cât privește referinţa la gradul de popularitate 
de care se bucura transformismul în mediile școlare și universitare, e posibil ca tânărul frate 
să fi exagerat; în orice caz, menţionarea acestui fapt denotă prezenţa unui trend în mediile 
laice care, după cum am subliniat deja, se află într-o relaţie conflictuală cu Biserica. 

Proiectul pe care Celante dorește să-l ducă la capăt este cât se poate de ambiţios: 
Deoarece atât generaţiunea spontană, cât și transformismul în înţeles materialistic și ateistic sunt 
dăunătoare religiunii, neadmiţând pe D-zeu [ca] primă cauză a tuturor lucrurilor și, prin urmare, a 
vieţuitoarelor, vom căuta să dovedim că tot ce au zidit materialiștii și ateii, prin ele, e o simplă 
afirmare fără fundament și, mai mult, o absurdă învăţătură, contrazicătoare a știinţei și a dreptei 
raţiuni22. 

Cum e și firesc, mai înainte de a intra în miezul chestiunii, Celante definește câţiva 
termeni-cheie, precum „generaţiunea spontană” ori „transformismul”, pentru ca mai apoi să 
facă referinţă la două tipuri de „generaţiune spontană”: una „propusă de materialiști”, care 
atribuie „materiei puterea proprie de a produce și naște fiinţe organice”, și una „mitigată 
[moderată], admisă de Arist.[otel], Sf. Augustin și de toţi vechii scolastici, prin care se 
admite că materia ar fi produs unele vieţuitoare”. Însă nu prin putere proprie, „ci prin 
intervenţia altei puteri; după Arist.[otel] sub influxul stelelor, după Sf. Augustin, prin o 
putere specială sădită de D-zeu”23.  

Hermeneutica lui Celante, așadar, este una de sorginte scolastică: „Generaţiunea 
spontană propusă de materialiști e absurdă, căci viaţa, fiind deasupra materiei, nu poate 
izvorî din materie” întrucât „efectul ar întrece cauza”24. Și, pentru a-și susţine teza, se 
folosește de reputaţia diferitor oameni de știinţă: 

E știut de altminteri că după sutele de experimente făcute de Pasteur, Van Beneden, Lenckart, Redi, 
Fleming, Tyndall, Harvey, Virchow și alţii… s-a ajuns la concluzia că orice vieţuitoare se naște din 
ou, [ori] din [altă] vieţuitoare; orice celulă dintr-o celulă, orice nucleu din nucleu, orice 
cromozomată din cromozomată. De unde se vede clar că nu mai încape nicio gen.[eraţiune] 
spontană25.  

                                    
19 Deși „transformismul” este considerat o variantă lamarckiană a evoluţiei, pentru Celante 

transformismul și evoluția par să fie pur și simplu sinonime.  
20 I. Celante, „Despre generaţiunea spontană și transformism”, în caietul Gânduri, meditații și eseuri 

(1929-1930) [manuscris din arhiva Curiei Fraţilor Minori Conventuali din Bacău]. 
21 G. Liberatore, Compendio di logica e metafisica, Francesco, Gianni & Figli, Napoli, 1893, p. 281. 
22 I. Celante, „Despre generaţiunea...”, art. cit. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
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Desigur, felul în care viaţa s-a generat din materia primordială a fost, și încă mai este, un 
mister pentru oamenii de știinţă, fapt de altfel recunoscut de Darwin26. Tânărul filosof însă, 
intuind că acesta ar putea fi punctul slab al noii teorii, se dezlănţuie folosindu-se de o logică 
aparent solidă, dar care, așa cum s-a dovedit de multe ori, ar putea fi dată peste cap de 
cercetarea știinţifică actuală27.  

Următoarea ţintă a lui Celante este transformismul, în special cel „materialistic și 
ateistic” al lui Lamarck și Darwin, concentrându-se în principal asupra ideii de evoluţie a 
spețelor. Iarăși, principiul hermeneutic folosit este cel scolastic: „Prin noţiunea de speță se 
înţelege o oarecare esenţă. Oricine însă a cetit cândva prin metafizică, știe că esenţa e 
imutabilă. […] E o absurditate a presupune evoluţiunea speţelor”, căci „trecerea de la o speţă 
la alta” ar trebui să aibă loc „fie într-o fiinţă vie, fie în actul generaţiunii noului individ”, în 
așa fel încât „fie ar trebui să piardă forma sa substanţială”, adică „să moară și să dobândească 
alta”, fie „părinţii noii fiinţe” ar trebui „să dea la lumină un efect de care nu sunt capabili”28. 
Evident, aici tânărul frate – influenţat fiind și de fixismul-esenţialismul aristotelic29 – 
confundă evoluţia filogenetică cu modificările morfologice care au loc în procesul 
ontogenetic.  

Atitudinea actuală a Bisericii Catolice despre evoluţie 

În prima parte a secolului XX ostilitatea generală a lumii catolice faţă de evoluţie a 
început să scadă. Nu este vorba, desigur, de un consens generalizat, căci, în condiţiile în care 
Sfântul Scaun încă nu se pronunţase în mod oficial, existau mulţi teologi care se opuneau 
acestei noi teorii.  

Prima reacţie majoră a Vaticanului în care este menţionată evoluţia (în termeni negativi) 
este enciclica Divini Redemptoris, din 1937, a lui Pius al XI-lea, care condamnă doctrina care 
afirmă că „în lume există doar o singură realitate, materia, ale cărei forţe oarbe devin plantă, 
animal, om”30. Pontiful însă nu se referă la teoria darwinistă ca atare, ci la materialismul 
dialectic marxist. De fapt, prima luare de poziţie oficială a Sfântului Scaun în această privinţă 
este enciclica Humani generis, din 1950, a lui Pius al XII-lea, în care se afirmă că ipoteza 
evoluţiei, în măsură în care este folosită cu prudenţă, ar putea fi aplicată și trupului omenesc.  

Treptat, odată cu trecerea anilor, ipoteza evoluţiei începe să dobândească din ce în ce mai 
multă soliditate pentru magisteriul Bisericii Catolice. În 1996, papa Ioan Paul al II-lea, 
aflându-se în faţa participanţilor la o plenară a Academiei Pontificale pentru Știinţe, avea să 
declare următoarele: „Astăzi […] noi cunoștinţe ne determină să recunoaștem în teoria 
evoluţiei mai mult decât o ipoteză”31. Mai apoi, în 2004, Comisia Teologică Catolică 
Internaţională avea să facă un pas mai departe, dând de înţeles că evoluţia nu mai este doar o 
teorie, ci un fapt. Teorii, eventual, sunt doar acele explicaţii pe care știinţa le formulează la 
un moment dat pentru a elucida fenomenul evoluţiei.  

Mai mult decât atât, documentul elaborat de respectiva Comisie îi oferă creștinului o 
cheie hermeneutică menită să-l ajute să înţeleagă sensul propriei existenţe în sânul 

                                    
26 C. Darwin, The Variation of Animals and Plants under Domestication, vol. I, John Murray, London, 

1868, p. 12. 
27 J.D. Sutherland, „Studies on the origin of life – the end of the beginning”, Nature Reviews 

Chemistry, 1, 2017 – https://www.nature.com/articles/s41570-016-0012.pdf (accesat la data de 
25.04.2017).  

28 I. Celante, „Despre generaţiunea...”, art. cit. 
29 M. Solinas, From Aristotle’s Teleology to Darwin’s Genealogy. The Stamp of Inutility, translated 

from Italian by James Douglas, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015, pp. 3-4. 
30 Pio XI, „Divini Redemptoris”, Acta Apostolicae Sedis, 29, 1937. 
31 Giovanni Paolo II, „L’origine e l’iniziale evoluzione della vita”, în M. Sorondo Sánchez (ed.), I papi e 

la scienza nell’epoca contemporanea, Jaca Book, Milano, 2009, nr. 4. 
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universului, interpretare pe care o vom prezenta (succint) în cele ce urmează.  
În conformitate cu descoperirile știinţifice cele mai acreditate, universul în care trăim a 

apărut cu circa 14 miliarde de ani în urmă datorită unei explozii imense (Big Bang). Treptat 
au apărut atomii, apoi galaxiile și stelele și, în sfârșit, planetele. Terra s-a format cu 
aproximativ 4,5 miliarde de ani în urmă. Cea mai mare parte a oamenilor de știinţă sunt de 
acord că prima formă de viaţă, microscopică, a apărut pe această planetă în urmă cu circa 3,5 
miliarde de ani. Deoarece s-a demonstrat că toate organismele care trăiesc pe Terra sunt, din 
punct de vedere genetic, legate între ele, s-a ajuns la concluzia că toate vietăţile provin de la 
acest prim organism. Specia umană, de asemenea, a apărut cu circa 150.000 de ani în urmă, 
în Africa, dintr-o populaţie umanoidă, graţie dezvoltării creierului, ceea ce a contribuit la 
apariţia conștiinţei, intenţionalităţii, libertăţii și a creativităţii32.  

Contemplaţia ca punte de legătură între Francisc de Assisi și Darwin: 
între perspectiva franciscană asupra naturii și viziunea evolutivă 

Asemenea multor sfinţi din Evul Mediu, Sf. Francisc a experimentat o schimbare radicală, 
renunţând la promiţătoarea îndeletnicire a negustoriei și la visul de a deveni cavaler. Această 
schimbare însă, spre deosebire de stilul de viaţă adoptat de alţi sfinţi medievali, a fost mult 
mai profundă și mai radicală, caracterizată de un nou mod de a vedea relaţia dintre 
Dumnezeu, natură și om33.  

Despre acest „pre-Darwin” mistic34, unul dintre primii săi biografi avea să scrie: „Știind 
că toate lucrurile au o origine comună, el se simţea cuprins de o și mai mare pietate și chema 
creaturile, oricât de mici ar fi fost ele, cu numele de frate și soră, căci îi era clar că toate 
proveneau, ca și el, dintr-o unică Sursă”35.  

Deși nu rezultă să fi folosit vreodată în mod direct termenul „natură”, una dintre 
caracteristicile distinctive ale personalităţii Sfântului Francisc a fost, desigur, aceea a iubirii 
faţă de natură și animale. Este de ajuns să amintim legendara predică ţinută păsărilor ori 
metaforica întâlnire cu lupul din Gubbio, dar și de alte episoade, mult mai verosimile, 
precum acela în care strânge viermii de pe drum pentru a-i feri de picioarele trecătorilor36 
sau acela în care îl roagă pe grădinar să lase necultivate marginile grădinii pentru ca iarba și 
florile să-l preamărească pe „Tatăl întregii creaţii”37. Iar acest mod de a se manifesta nu 
poate fi explicat decât printr-o contemplaţie38 asiduă: „Cum am putea descrie iubirea sa 
inefabilă faţă de creaturile lui Dumnezeu și cu câtă duioșie contempla în ele înţelepciunea, 
puterea și bunătatea Creatorului? Iată de ce, atunci când privea la soare, la lună, la stelele 
bolţii cerești, inima i se umplea de bucurie”39. 

                                    
32 Commissione Teologica Internazionale, „Comunione e servizio. La persona umana creata a 

immagine di Dio”, La Civiltà Cattolica, IV, 2004, nr. 63. 
33 I. Zagorac, „St. Francis of Assisi...”, în op. cit., p. 72.  
34 A. Linzey, „Franciscan concern for animals”, în D. Kirkpatrick, P. Doherty, S. O’Flynn, Joy in All 

Things. A Franciscan Companion, Canterbury Press, Norwich, 2009, p. 89. 
35 Bonaventura, „Leggenda maggiore”, în Fonti francescane, Editrici Francescane, Milano, Padova & 

Assisi, 1986, p. 585. 
36 Celano, „Vita prima”, în Fonti francescane, ed. cit., p. 264. 
37 Celano, „Vita seconda”, în Fonti francescane, ed. cit., p. 460.  
38 „Contemplaţie” derivă din latinescul templum care, la rândul său, provine din rădăcina proto-

indo-europeană tem-, „a tăia”, fiind vorba de o reflexie profundă care se înfiripă într-un spaţiu rezervat. 
Echivalentul său grecesc este θεωρία (theoria), concept ce desemnează un tip de activitate cognitivă 
specific animalelor raționale care „scrutează lumea” [David Roochnik, „What is Theoria? Nicomachean 
Ethics Book 10.7-8”, Classical Philology, 104/1, 2009, p. 78], considerat a fi purtător de „fericire perfectă” 
[Aristotel, Etica Nicomahică, traducere de Stella Petecel, Editura IRI, București, 1998, p. 222]. 

39 Celano, „Vita prima”, în op. cit., p. 246. 
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Odată ce Sărăcuțul a învăţat să-l vadă pe Creator prin creaturile sale, nimeni și nimic nu 
a mai putut să-i stingă elanul contemplativ. Nici măcar suferinţa fizică, ce l-a însoţit o mare 
parte din viaţă și care, în mod paradoxal, în loc să-l abată de la calea sa mistică, l-a ajutat să 
compună Cântul creaturilor, capodoperă a liricii italiene și universale.  

Suntem în 1225. Din cauza înrăutăţirii stării de sănătate, Francisc este transferat la San 
Damiano unde, timp de aproape două luni, trece printr-o teribilă suferinţă fizică și 
emoţională. În plus, datorită infecţiei oculare de care suferă, este silit să se ferească de 
lumina naturală; noaptea îi este tulburată de șoarecii care i-au invadat celula. Descurajarea 
este atât de mare, încât într-una din nopţi îi cere lui Dumnezeu un semn în ceea ce privește 
propria mântuire și, primind confirmarea divină, sufletul i se umple din nou de pace. A doua 
zi, ajutat fiind de fraţi, purcede la redactarea primelor nouă strofe ale Cântului. „Fii lăudat, 
Domnul meu”, exultă Francisc, „de toate creaturile Tale, îndeosebi de jupânul frate soare”, 
„de sora lună și de stele”, „de fratele vânt”, „de sora apă”, „de fratele foc” și „de sora noastră, 
maica Terra”. După câteva săptămâni, în timp ce era găzduit în palatul episcopal din Assisi, 
adaugă strofele 10 și 11, despre iertare, pentru a fi recitate de câţiva fraţi în faţa episcopului 
și a guvernatorului (podestà), care erau în conflict, îndemnându-i să se împace: „Fii lăudat, 
Domnul meu, de cei ce iartă din iubire faţă de Tine […]”. În sfârșit, ultimele două strofe i le 
dictează fratelui Pacific cu puţin înainte să moară, probabil în septembrie sau octombrie 
1226: „Fii lăudat, Domnul meu, de sora noastră, moartea trupească […]”40. 

În viziunea lui Francisc, păsările, rocile și viermii nu sunt simple „lucruri”, ci creaturi 
dotate, asemenea omului, cu o determinată valoare ontologică. Iar această demnitate ontică 
pe care Francisc o întrezărește în creaturi se pare că a influenţat nu numai conceptul de 
perfecţiune a „individualităţii” (haeceitas), dezvoltat de Duns Scotus41, ci și atașamentul 
filosofilor franciscani faţă de teoria pluralităţii formelor42, teorie care, spre deosebire de 
aceea a unităţii formelor (tomistă), este mult mai apropiată de „fizica modernă”43 și de teoria 
evoluţiei. 

De asemenea, anumite virtuţi care au conturat personalitatea Sfântului Francisc de Assisi 
și, implicit, întreaga Școală franciscană le regăsim și în sufletul sensibil al naturalistului 
Charles Darwin, care, prin perseverenţă, contemplaţie și profunzime poetică, a știut să 
înnobileze dramatismul epic al evoluţiei. Este îndeajuns să amintim un pasaj din ultima 
pagină a faimoasei Origini a speciilor, pentru a intui latura „franciscană” a lui Darwin:  

Este interesant să contemplăm malul unei ape, învăluit de o puzderie de plante de diferite specii, cu 
păsări ce cântă în tufișuri, cu diferite insecte ce zboară în împrejurimi și cu viermi ce se târăsc pe 
pământul umed, și să ne gândim că toate aceste forme […] au fost produse de legi care acţionează 
în jurul nostru. […] Astfel, din războiul naturii, din foame și moarte, se trage cel mai uimitor lucru 
pe care ni-l putem închipui, și anume formarea animalelor superioare. Există o măreţie în această 
viziune a vieţii, cu diferitele ei potenţialităţi, însufleţite la început de Creator în câteva forme ori 
într-una singură; și așa, în timp ce planeta și-a continuat rotaţia, în conformitate cu imuabila lege a 
gravitaţiei, forme fără număr, dintre cele mai frumoase și minunate, s-au dezvoltat dintr-un început 
atât de simplu și continuă să se dezvolte44.  

                                    
40 Francesco d’Assisi, „Cantico di frate sole”, în C. Leonardi (ed.), La letteratura francescana, vol. I: 

Francesco e Chiara d’Assisi, Arnoldo Mondadori, Milano, 2004, pp. 217-219. 
41 B. Marovich, „When Death Became a Creature: Saint Francis & Sister Death”, Glossator: Practice 

and Theory of the Commentary, 7, 2013, p. 98. 
42 Conform acestei teorii, în orice substanţă materială există o pluralitate de forme substanţiale 

[vezi P.V. Spade, „Binarium Famosissimum” (2008), în E.N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy – https://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/binarium (consultat la 15.04.2017); vezi 
și Antonio J. Merino, Umanesimo francescano…, ed. cit., p. 102]. 

43 A. Coccia, „Pluralità delle forme e la fisica moderna”, Miscellanea Francescana, 55/III, 1955, pp. 374-386. 
44 C. Darwin, The Origin of Species by Means of Natural Selection, 6st edition, John Murray, London, 

1876, p. 429.  
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Influenţat probabil și de lirismul protoevolutiv al bunicului Erasmus – care îi îndemna pe 
oameni „să scruteze cu tandreţe toate formele vii,/ Pe surorile furnici și pe fraţii viermi”45 –, 
Darwin a fost foarte atașat de natură. De fapt, „bucuria cea mai mare a muncii sale” nu era 
argumentaţia abstractă, ci mai degrabă „contemplarea lucrurilor mărunte – precum 
păianjenii de pe Beagle”46. Cu timpul însă, a înţeles că limbajul are un rol important în 
modelarea intelectului, iar acest fapt l-a ajutat să sfărâme „hotarele absolute care separă 
speciile”, dar, în același timp, și să înnobileze „o umanitate care este gata mereu să denigreze 
trupul (care este rodul a milioane de ani de dezvoltare complexă)”47. Într-un anumit sens, 
„ceea ce cartea Genezei a propovăduit prin revelaţie, se pare că Darwin a dorit să 
demonstreze prin intermediul biologiei”, şi anume că violenţa, sclavagismul şi rasismul sunt 
contrare idealurilor umanităţii deoarece, în ciuda diversităţii, „există o singură familie 
umană”48.  

Prin urmare, așa cum Francisc poate fi considerat un Darwin mistic al Evului Mediu, care 
a zguduit din temelii societatea coruptă a timpului său, la fel și Darwin ar putea fi considerat 
un Francisc al modernităţii care, prin viziunea sa, a revoluţionat aproape orice domeniu de 
activitate, dăruind lumii răvășite de suferinţă o nouă teodicee.  

Omul contemporan însă s-a lăsat ademenit cu prea mare ușurinţă de mirajul tehnologiei 
și, în dorinţa sa prometeică de a pune stăpânire pe misterul vieţii, a ajuns să bruscheze chiar 
și procesul evolutiv: „În lipsa unui concept de ordine cosmică, în baza căruia materialitatea și 
moralitatea să izvorască dintr-o singură sursă creativă, întreaga natură vie devine pură 
materie și informaţie, destinată remodelării și folosirii pentru proiectele dorite de om”49. Iată 
de ce societatea contemporană, obișnuită cu o gândire slabă, are nevoie de un principiu 
hermeneutic puternic, care să o ajute să se detașeze de criza spirituală în care a intrat, iar 
acest principiu nu poate fi altul decât acela care l-a însufleţit pe Francisc de Assisi și pe 
Darwin: cunoașterea prin contemplare. Contemplarea este cea care-i permite omului să 
intuiască bogăţia specifică a fiecărei creaturi (haeceitas) și tot ea îi permite să transceandă 
lumea și să acceadă la Adevăr, căci „totalitatea lucrurilor este o scară pentru a urca către 
Dumnezeu”50. 

În concluzie, Francisc de Assisi și Darwin – religia și știinţa – își dau mâna pentru ca, 
printr-un efort comun, să promoveze nu numai bunăstarea umanităţii, ci și conservarea 
biodiversităţii și, de ce nu, căutarea Adevărului ultim. Pentru că religia și știinţa, „deși 
abordează realitatea în mod diferit, pot intra într-un dialog intens și avantajos pentru 
ambele”51. 
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Clement din Alexandria și polemica antipăgână  
din secolul al II-lea: tradiţie, continuitate, evoluţii 

(Clement of Alexandria and Second-Century Polemic against Paganism: 
Tradition, Continuity and Change) 

C O N S T A N T I N - I O N UŢ  M I H A I   

Abstract: This paper focuses on some aspects of early Christian polemics against paganism as 
documented in two of Clement of Alexandria’s most famous works, namely the Protrepticus to the 
Greeks and the Stromateis. My aim is twofold. Firstly, I will try to argue that Clement’s approach to 
Greek culture and philosophy in the Protrepticus was strongly influenced by the authority ascribed to 
the New Testament texts. It was precisely this perspective that inspired a frequently hostile and 
polemical attitude towards Greek culture and philosophy in the Protrepticus. Secondly, by investigating 
some key-passages from the Stromateis, I will try to show to what extent Clement’s polemical attitude 
towards Greek paideia has changed to a more positive and constructive one. I will thus argue that the 
Stromateis attest to an evolution of Clement’s approach to the Greek culture and philosophy which 
implied both a reconsideration of the statements made in the Protrepticus and a moving away from the 
previous tradition of Christian apologetic literature.  
Keywords: Clement of Alexandria, Greek philosophy, tradition, Christian polemics, apologetic literature  

 
Studiul de faţă urmărește să pună în lumină câteva aspecte ale polemicii antipăgâne din 

secolul al II-lea d.Hr., insistând cu precădere asupra câtorva pasaje din scrierile lui Clement 
din Alexandria. Urmând ordinea cronologică a celor mai importante trei scrieri ale sale, și 
anume Protrepticul către greci, Pedagogul și Stromatele, putem observa că atitudinea lui 
Clement faţă de cultura clasică evoluează de la o atitudine preponderent critică în Protreptic 
spre o atitudine mult mai conciliantă, de dialog, în Pedagogul și mai cu seamă în Stromatele, 
unde valorifică pozitiv o bună parte din datele culturii clasice, inclusiv tradiţia filosofică de 
până la el. Dacă în Protreptic atitudinea lui Clement faţă de tradiţia filosofiei grecești merge 
până la o distanţare și o separare de aceasta (în maniera unor autori precum Tertulian sau 
Taţian), Stromatele atestă o schimbare de perspectivă, prin care Clement urmărește o 
recuperare creștină a filosofiei grecești. Așa cum voi încerca să argumentez în cele ce 
urmează, schimbarea de perspectivă introdusă în Stromatele implică, în chip inerent, nu doar 
o distanţare a lui Clement de unele dintre afirmaţiile sale din Protreptic, ci și o evoluţie în 
raport cu o întreagă paradigmă culturală dezvoltată de tradiţia apologetică de până la el.  

În Protreptic, care poate fi datat din jurul anului 195 d.Hr., polemica lui Clement la adresa 
culturii clasice este strâns legată de una dintre marile teme ale filosofiei grecești, și anume 
cunoașterea divinităţii sau, mai exact, a posibilităţii omului de a accede la această 
cunoaștere. În repetate rânduri, Protrepticul proclamă superioritatea religiei creștine asupra 
religiei păgâne, îndemnându-i pe greci să asculte cântecul cel nou al Logosului revelat, 
singurul în măsură să-i conducă pe oameni la adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu 
(Protreptic, 1, 10, 2-3)1. Potrivit lui Clement, filosofii greci se înșală în discursurile lor despre 

                                    
 Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman, Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași, România. 
1 Atunci când nu am oferit o versiune proprie, am folosit, pentru pasajele în limba română din Protreptic, 

ediţia Clement Alexandrinul, Scrieri, partea I, traducere, introducere, note şi indici de pr. D. Fecioru, 
EIBMBOR, București, 1982. Textul grecesc a fost preluat din ediţia Sources Chrétiennes: Clément 
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divinitate, căci, deși recunosc ei înșiși că omul a fost creat pentru a contempla cerul, ei se 
închină în continuare fenomenelor cerești (ibidem, 4, 63, 4). Intenţia principală a lui Clement 
este aceea de a demonstra că diferitele doctrine filosofice propun o imagine eronată despre 
divinitate, fiind nu doar într-un profund dezacord cu credinţa creștină, ci și inferioare 
acesteia. Astfel, epicureii și peripateticii neagă providenţa divină, în vreme ce stoicii și-l 
închipuie pe Dumnezeu sub o formă corporală și, prin urmare, coruptibilă. Alţi filosofi, 
afirmă Clement, au considerat ca obiect al veneraţiei primele principii, necunoscându-l însă 
pe cel care este întâiul autor al tuturor lucrurilor și creatorul principiilor înseși, pe 
Dumnezeu cel fără de principiu (ἄναρχος θεός – ibidem, 5, 65, 4).  

Deși acceptă faptul că unii poeţi și filosofi greci au fost inspiraţi de Logosul divin atunci 
când au susţinut existenţa unei divinităţi supreme, unice (ibidem, 6, 68, 2-3), intenţia 
principală a lui Clement nu este aceea de a valorifica pozitiv acest fapt. Dimpotrivă, el 
subliniază că filosofii greci au văzut ca în vis adevărul (ibidem, 5, 64, 1) și citează un pasaj 
reprezentativ din Timaios, în care Platon afirmă că „a găsi pe autorul și pe tatăl acestui 
univers e un lucru greu, și odată găsit este cu neputinţă să-l spui tuturor”2. Clement 
utilizează acest pasaj pentru a sublinia, o dată în plus, limitele care marchează demersul 
filosofilor greci de aflare a adevărului3.  

Una dintre ideile directoare din cuprinsul Protrepticului pare să fie aceea că omul nu 
poate accede la cunoașterea lui Dumnezeu prin forţele proprii, ci doar cu ajutorul harului 
divin. De aceea, din perspectiva lui Clement, doar creștinii pot avea acces la o astfel de 
cunoaștere: „Noi suntem cei întâi-născuţi, fiii lui Dumnezeu, prieteni adevăraţi ai celui 
întâi-născut, cei dintâi dintre toţi oamenii care am cunoscut pe Dumnezeu (οἱ πρῶτοι τῶν 
ἄλλων ἀνθρώπων τὸν θεὸν νενοηκότες), primii care ne-am smuls din păcat și ne-am 
despărţit de diavol” (ibidem, 9, 82, 7 – traducere de D. Fecioru, modificată parţial). Pentru a 
accentua această idee, Clement valorifică motivul Logosului ca învăţător (διδάσκαλος) care 
îi oferă omului posibilitatea de a-l contempla pe Dumnezeu, călăuzindu-l totodată înspre 
asemănarea cu El (ibidem, 9, 86, 2).  

Important de subliniat, această cunoaștere a lui Dumnezeu nu este condiţionată, pentru 
Clement, de educaţia sau de condiţia socială ori materială a creștinului. Dimpotrivă, ea poate 
fi accesibilă oricui: „Căci niciun obstacol nu stă în calea celui care se avântă spre cunoașterea 
lui Dumnezeu, nici lipsa de educaţie (ἀπαιδευσία), nici sărăcia (πενία), nici condiţia umilă 
(ἀδοξία), nici lipsa (ἀκτημοσύνη)” (ibidem, 10, 105, 2). 

Afirmaţia lui Clement din pasajul de mai sus poate fi interpretată ca expresie a unui 
mesaj universalist, care proclamă faptul că orice om poate accede la cunoașterea lui 
Dumnezeu, indiferent de instruirea sa, de clasa socială din care face parte etc. Putem afirma 
că suntem în prezenţa unui limbaj propagandistic, care urmărește convertirea unui public cât 
mai vast la religia creștină. Totuși, la o privire mai atentă putem recunoaște aici unele 
accente ale polemicii lui Clement la adresa culturii clasice, la adresa educaţiei tradiţionale și 
a filosofiei în special. 

Tema centrală este din nou aceea a cunoașterii lui Dumnezeu și a condiţiilor care fac 
posibilă această cunoaștere, iar reluarea acestei problematici îi oferă lui Clement posibilitatea 
de a dezvolta un discurs polemic la adresa câtorva mari toposuri ale filosofiei grecești. Așa 

                                    
d’Alexandrie, Le Protreptique, introduction, traduction et notes de Claude Mondésert, Les Éditions du 
Cerf, Paris, 1949. 

2 Platon, Timaios, 28c, traducere de Cătălin Partenie, în Opere VII, Editura Știinţifică, București, 1993. 
3 În Protreptic, 6, 68, 1-2, Clement afirmă că Platon însuși nu a cunoscut adevărul decât la suprafaţă: 

ὦ Πλάτων, ἐπαφᾶσαι τῆς ἀληθείας. Totodată, dacă filosofii greci au fost uneori inspiraţi de Logosul 
divin, dând glas unor frânturi de adevăr, pe de o parte ei probează faptul că puterea cea dumnezeiască 
nu a putut fi ţinută ascunsă, iar pe de altă parte, de vreme ce nu au ajuns până la cunoașterea deplină a 
adevărului, ei își vădesc singuri neputinţa lor (ibidem, 7, 74, 7). 
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cum vom vedea, atitudinea critică faţă de filosofia greacă devine, cu afirmaţiile din pasajul de 
mai sus, și mai evidentă, evoluând în direcţia unei delimitări tot mai clare de unii dintre 
reprezentanţii de seamă ai tradiţiei filosofice, în special Platon și Aristotel. 

Să notăm mai întâi faptul că, pentru Platon, cunoașterea divinului era posibilă doar la 
capătul unui lung itinerar filosofic de căutare a adevărului; mai exact, această cunoaștere 
devenea posibilă pentru cei care și-au petrecut viaţa filosofând. Într-un pasaj din Phaidon, de 
pildă, Platon afirmă că nimănui nu-i va fi îngăduit să ajungă alături de zei dacă nu a cultivat 
filosofia, dovedindu-se a fi un iubitor de cunoaștere (Phaidon, 82b-c). Că această cunoaștere a 
divinului era chiar scopul ultim al filosofiei lui Platon era un fapt recunoscut și de unii dintre 
autorii din epoca lui Clement4. Pentru Platon așadar, ca și pentru mulţi alţi filosofi antici, 
cunoașterea divinului era rezervată celor ce se dedicau filosofiei. Tradiţia clasică acorda un 
rol central educaţiei (παιδεία), văzută ca o precondiţie a accederii la cunoașterea divinităţii. 
Cel lipsit de educaţie, de paideia (așadar cel ἀπαίδευτος), nu putea atinge acest ideal. 
Interesant este faptul că Platon utilizează termenul ἀπαιδευσία pentru a-i desemna pe cei 
lipsiţi de cunoașterea Binelui autentic, în debutul discuţiei despre mitul peșterii din 
Republica, 514a. Potrivit lui Platon, oamenii care trăiesc în întuneric, lipsiţi de educaţie, 
străini de orice exerciţiu al cunoașterii, nu pot contempla Ideile și nu-l pot cunoaște cu 
adevărat pe creatorul acestei lumi5.  

Revenind la pasajul din Protreptic citat mai sus, observăm cum, într-o manieră 
fundamental diferită de aceasta, opusă chiar, Clement afirmă că lipsa educaţiei (ἀπαιδευσία) 
nu poate reprezenta un obstacol pentru cunoașterea lui Dumnezeu. În felul acesta, Clement 
neagă faptul că educaţia tradiţională ar avea rolul de ghid, de călăuză înspre cunoașterea lui 
Dumnezeu. Ideea afirmată implicit este aceea că doar revelaţia divină poate asigura omului 
accesul la o astfel de cunoaștere. Clement ne apare astfel angajat într-o polemică deschisă cu 
sistemul de educaţie tradiţional, căruia îi neagă utilitatea și valabilitatea. Se poate afirma că, 
sub acest aspect, Clement se desparte într-un mod evident de Platon și de tradiţia filosofiei 
platoniciene.  

Pasajul din Protreptic, 10, 105, 2 relevă și alte accente polemice la adresa tradiţiei filosofiei 
grecești. Potrivit lui Clement, nici sărăcia (πενία) și nici condiţia umilă (ἀδοξία) nu constituie 
un obstacol pentru cei care doresc să acceadă la cunoașterea lui Dumnezeu. Așa cum voi 
încerca să argumentez în continuare, este posibil ca această afirmaţie să conţină o aluzie 
critică la adresa altor toposuri ale filosofiei grecești.  

Să ne amintim astfel că, pentru Aristotel, bogăţiile constituiau un avantaj și chiar o 
condiţie necesară pentru cel care dorea să se dedice filosofiei. Știm, de pildă, că Protrepticul 
aristotelic, o scriere pe care Clement însuși se pare că a cunoscut-o în chip nemijlocit6, era 
dedicat unui principe cipriot pe nume Themison, despre care Aristotel spune că avea mai 
mult decât oricine altcineva tot ceea ce îi trebuia pentru a se dedica filosofiei: „Fiind foarte 
bogat, avea destulă avere pentru a-și putea permite acest lucru și, în plus, se bucura și de un 
bun renume”7. Acest pasaj poate fi coroborat cu alte secvenţe din cuprinsul scrierilor 
aristotelice în care întâlnim un elogiu al vieţii contemplative, filosofice, care constituie, prin 
excelenţă, modul de viaţă prin care omul se poate apropia de modelul divinităţii8. Dar 
opţiunea pentru o astfel de viaţă contemplativă, spune Aristotel, nu este la îndemâna oricui: 

                                    
4 O mărturie importantă în acest sens aflăm la Iustin Martirul și Filosoful. În acest sens, vezi Dialog 

cu iudeul Trifon, 2, 6 (ed. Ph. Bobichon). 
5 Vezi și Republica, 519b: οἱ ἀπαίδυτοι καὶ ἀληθείας ἄπειροι. 
6 Giuseppe Lazzati, L’Aristotele perduto e gli scrittori cristiani, Società Editrice „Vita e Pensiero”, 

Milano, 1938. 
7 Aristotel, Protrepticul, fr. B1 Düring. Traducere de Bogdan Mincă şi Cătălin Partenie, Editura 

Humanitas, Bucureşti, 2005 (traducere modificată parţial). 
8 Vezi Aristotel, Etica Nicomahică, în special cartea a X-a. 
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doar cei care dispun de răgaz (σχολή) vor putea alege o astfel de viaţă. Pentru a dispune de 
răgaz însă este necesar ca omul să dispună mai întâi de o bună condiţie materială. Această 
idee este formulată, spre exemplu, într-un pasaj din Politica (VII, 15, 1334a), în care Aristotel 
afirmă că pentru a fi posibil răgazul trebuie să existe o abundenţă a resurselor materiale, 
căci, după spusa proverbului, nu există răgaz pentru sclavi (οὐ σχολὴ δούλοις). 

Pentru Aristotel, oamenii săraci nu filosofează și, nefilosofând, nu pot accede la înălţimea 
vieţii contemplative, singura în măsură să-i apropie de modelul divinităţii. În contrast cu 
această concepţie aristotelică, Clement afirmă că o condiţie materială precară și lipsa unui 
bun renume nu pot constitui un obstacol pentru cel care dorește să se îndrepte spre 
cunoașterea lui Dumnezeu. Atitudinea sa din Protreptic, 10, 105, 2 este astfel opusă 
concepţiei aristotelice, fiind în anumite privinţe mai apropiată de unele idei enunţate de 
reprezentanţii școlii cinice, care considerau că mai curând săracii, și nu cei bogaţi sunt 
dispuși să filosofeze9. Interesant este în acest sens un fragment din Diatribele cinicului Teles, 
în care aflăm o critică chiar la adresa ideilor expuse de Aristotel în Protreptic, acolo unde 
filosoful peripatetic afirma că principele Themison, fiind foarte bogat, dispunea mai mult ca 
oricine altcineva de condiţiile necesare pentru a se dedica filosofiei10.  

Prin afirmaţia din Protreptic potrivit căreia nici lipsa de educaţie (ἀπαιδευσία), nici 
sărăcia (πενία) și nici condiţia umilă (ἀδοξία) nu reprezintă obstacole în cunoașterea 
divinităţii, Clement se delimitează de cele două mari filosofii aristocratice, anume 
platonismul și aristotelismul, pentru care activitatea filosofică și cunoașterea divinului 
constituiau privilegiul unei elite intelectuale. Clement se dovedește astfel angajat într-o 
polemică ce sfârșește cu negarea parţială a autorităţii și prestigiului tradiţiei filosofice 
grecești. 

Această atitudine de separare de valorile culturii clasice devine și mai vizibilă în capitolul 
11 din Protreptic, într-un pasaj în care validitatea educaţiei tradiţionale este pusă din nou sub 
semnul întrebării. Cuvintele lui Clement din pasajul respectiv au rolul unei concluzii la 
argumentaţia desfășurată în capitolele precedente din Protreptic: 

Așadar, de vreme ce Cuvântul însuși a venit din cer la noi, cred că nu mai este nevoie să mergem la 
vreo școală omenească, interesându-ne de Atena, de restul Greciei și, în afară de acestea, nici chiar 
de Ionia. Căci dacă îl avem drept dascăl pe cel care le-a umplut pe toate cu sfintele sale puteri, prin 
creaţia, mântuirea, binefacerea, legile, profeţiile și învăţătura sa, acest dascăl ne învaţă acum toate 
și, prin intermediul Cuvântului, întreaga lumea a devenit o Atena și o Grecia. […] Iată, noi am 
ajuns ucenici ai lui Dumnezeu, am primit cu adevărat înţelepciunea cea adevărată, pe care filosofii 
cei mai mari doar au întrevăzut-o, dar pe care ucenicii lui Hristos au primit-o și au predicat-o 
(Protrepticul, 11, 112, 1-3, traducere de D. Fecioru, modificată parţial). 

Cum putem observa, în pasajul de faţă, Clement proclamă nu doar superioritatea 
învăţăturii creștine în raport cu cea păgână, ci subliniază totodată faptul că, după întruparea 
Cuvântului, paideia tradiţională nu mai este necesară („nu mai este nevoie să mergem la 
vreo școală omenească…”). Doar discipolii lui Hristos sunt cei care au aflat înţelepciunea cea 
adevărată, care a rămas ascunsă până și celor mai luminate minţi ale filosofilor.  

Pe baza pasajelor discutate mai sus, putem afirma că în Protreptic Clement manifestă o 
atitudine preponderent critică, de opoziţie, de refuz și separare de paideia tradiţională. 
Poziţia sa este în multe privinţe asemănătoare cu cea a unor autori precum Tertulian, Taţian, 

                                    
9 Cf. observaţiile lui Quintino Cataudella din Clemente Alessandrino, Il Protreptico ai Greci, Società 

Editrice Internazionale, Torino, 1940, pp. xxix-xxx.  
10 Teles, fr. IV b, 45, în Pedro Pablo Fuentes Gonzáles, Les Diatribes de Télès (Histoire des doctrines 

de l’Antiquité classique, 23), Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1998. Faptul că sărăcia încurajează 
angajarea într-un demers filosofic, eliberând omul de ocupaţiile străine era un topos recurent și în 
filosofia stoică. Vezi în acest sens Seneca, Ep. 17, 3: multis ad philosophandum obstitere divitiae; 
paupertas expedita est, secura est; Plutarh, De cupid. div., 526e-f. 
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Hermias sau Teofil al Antiohiei, în scrierile cărora aflăm numeroase accente polemice la 
adresa culturii clasice11.  

Raportul lui Clement cu tradiţia culturală a lumii grecești, așa cum este acesta ilustrat în 
Protreptic, reprezintă, în multe privinţe, o asumare și o continuare a atitudinii pe care mulţi 
dintre reprezentanţii creștinismului primar, apostolic, o afișaseră faţă de paideia tradiţională: 
primii autori creștini recunoșteau primatul credinţei întemeiate doar pe „puterea lui 
Dumnezeu”, negând utilitatea unei educaţii în care să se facă uz și de „podoabele filosofiei”. 
Literatura neo-testamentară oferea, ea însăși, un suport temeinic pentru cultivarea unei 
atitudini de acest tip. Pasaje biblice în care înţelepciunea lui Dumnezeu este opusă 
înţelepciunii lumești și în care cultura profană, în special filosofia, este devalorizată puteau fi 
utilizate pentru motivarea unei atitudini de acest tip. Afirmaţia din Coloseni 2.8 – „Luaţi 
aminte să nu vă fure minţile cineva cu filosofia și cu deșarta înșelăciune din predania omenească, 
după înţelesurile cele slabe ale lumii, și nu după Hristos”12 –, ca și pasajele din 1 Corinteni, 
capitolele 1-2, au determinat o atitudine preponderent negativă în rândul primilor autori creștini, 
care au încercat să ofere un răspuns privitor la modul în care creștinii trebuie să se raporteze 
la paideia clasică13. Nu întâmplător, Clement citează sau parafrazează în cuprinsul 
Protrepticului numeroase pasaje biblice care, citite ad litteram, recomandă și justifică pe 
deplin atitudinea sa sceptică faţă de tradiţia culturală a lumii grecești14. 

În anumite privinţe, în Protreptic Clement devine continuatorul acestei tradiţii și 
purtătorul de cuvânt al creștinilor simpli, lipsiţi de o cultură literară și filosofică, pentru care 
doar cuvântul Evangheliei era de ajuns, refuzând și criticând orice imixtiune și orice 
împrumut din tradiţia educaţiei clasice, căreia îi negau cu totul utilitatea. Merită să ne 
întrebăm însă cât de benefică va fi fost o astfel de atitudine și dacă ea a servit realmente 
creștinismului primar. În fond, tocmai o asemenea atitudine a dus la formularea unor critici 
la fel de virulente din partea reprezentanţilor lumii păgâne, care nu au ezitat să facă din lipsa 
de educaţie a creștinilor un topos al literaturii lor polemice. Lipsa de educaţie (ἀπαιδευσία) a 
devenit astfel un motiv recurent în scrierile autorilor păgâni care și-au asumat sarcina de a 
respinge și critica noua religie. În literatura polemică din secolul al II-lea, creștinii sunt 
adeseori înfăţișaţi ca oameni lipsiţi de orice cultură, care ignoră și dispreţuiesc tradiţia 
seculară a educaţiei grecești. Celsus, de pildă, critica dispreţul creștinilor faţă de raţiune; 

                                    
11 Taţian este poate autorul cel mai reprezentativ în acest caz, Discursul său adresat grecilor oferind 

numeroase locuri paralele cu afirmaţiile lui Clement din Protreptic. Dacă Taţian își exprimă dorinţa de 
a se delimita radical de întreaga tradiţie a culturii păgâne, abandonând înţelepciunea lor (ἀπεταξάμεθα 
τῇ παρ’ ὑμῖν σοφίᾳ) pentru a îmbrăţișa adevărata cunoaștere și adevărata paideia (Oratio, 1, 3), 
Clement afirmă, într-o manieră asemănătoare, că școlile tradiţionale nu mai pot oferi o educaţie validă 
după întruparea lui Hristos. 

12 Traducerile sunt preluate din Biblia sau Sfânta Scriptură (ediţie sinodală), EIBMBOR, București, 
2001. 

13 Vezi, de pildă, 1 Cor. 1.19-27. „Căci scris este: «Pierde-voi înţelepciunea înţelepţilor și știinţa celor 
învăţaţi voi nimici-o». Unde este înţeleptul? Unde e cărturarul? Unde e cercetătorul acestui veac? Au n-a 
dovedit Dumnezeu nebună înţelepciunea lumii acesteia? […] Dumnezeu și-a ales pe cele nebune ale lumii, 
ca să rușineze pe cei înţelepţi”. Vezi și 1 Cor. 2.6-16: „Și înţelepciunea o propovăduim la cei desăvârșiţi, dar 
nu înţelepciunea acestui veac, nici a stăpânitorilor acestui veac, care sunt pieritori, ci propovăduim 
înţelepciunea de taină a lui Dumnezeu, ascunsă, pe care Dumnezeu a rânduit-o mai înainte de veci, spre 
slava noastră, pe care nici unul dintre stăpânitorii acestui veac n-a cunoscut-o. […] Iar noi n-am primit 
duhul lumii, ci Duhul cel de la Dumnezeu, ca să cunoaștem cele dăruite nouă de Dumnezeu; pe care le și 
grăim, dar nu în cuvinte învăţate din înţelepciunea omenească, ci în cuvinte învăţate de la Duhul Sfânt, 
lămurind lucruri duhovnicești oamenilor duhovnicești”. 

14 Vezi, spre exemplu, Protrepticul, 1, 10, 3, unde este citat pasajul din Mt. 11.27 („Nimeni nu 
cunoaște pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni, decât numai Fiul și cel căruia 
va voi Fiul să-i descopere”), precum și pasajul din Protreptic, 12, 118, 4, unde Clement citează 1 Cor. 2.9.  
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potrivit lui, creștinii reprezintă o ruptură de comunitatea înţelepţilor și o ameninţare la 
adresa acestora. Creștinii sunt oameni cu totul simpli și fără carte (ἰδιῶται καὶ ἄγροικοι – 
Origen, Contra Celsum, 1, 27), care exclud pe orice om cult din comunităţile lor și nu primesc 
decât pe ignoranţi și pe sclavi (ibidem, 3, 18); ei cer ca nimeni din cei care au învăţat carte, 
niciun înţelept și niciun om cu minte să nu stea între ei, ci doar cei care sunt lipsiţi de 
învăţătură (ἀμαθεῖς), neghiobi și nebuni (ibidem, 3, 44). Acest topos al polemicii anticreștine 
din secolul al II-lea se regăsește și în dialogul lui Minucius Felix, intitulat Octavius, unde 
personajul Caecilius, exponent al filosofiei păgâne, afirmă despre creștini că sunt persoane 
fără educaţie și fără cultură literară, care se lansează însă în tot soiul de discuţii privitoare la 
lucrurile din univers, despre care nu se cuvine decât celor cu adevărat înţelepţi să 
vorbească15.  

Care a fost însă atitudinea lui Clement în faţa acestei polemici anticreștine dezvoltate de 
exponenţii diferitelor școli filosofice din secolul al II-lea? Perspectiva adoptată în Protreptic 
era de natură să determine formularea de noi critici la adresa religiei creștine din partea 
intelectualilor păgâni. Negarea utilităţii educaţiei clasice și devalorizarea acesteia în favoarea 
unei educaţii creștine lipsite de podoabele filosofiei putea oferi intelectualilor păgâni noi 
argumente pentru critica lor la adresa religiei creștine și a reprezentanţilor acesteia, văzuţi 
ca oameni care dispreţuiau raţiunea, respingând categoric cultura și educaţia clasică.  

Și totuși, Protrepticul nu oferă ultimul cuvânt în privinţa raportului pe care Clement l-a 
avut cu tradiţia culturală a lumii grecești. Există indicii că polemica la adresa religiei creștine 
dezvoltată de intelectuali precum Celsus nu i-a rămas străină lui Clement. Acest fapt poate fi 
probat pe baza scrierilor redactate după Protreptic, în speţă Pedagogul și Stromatele. 
Recunoaștem astfel o evoluţie în atitudinea lui Clement faţă de cultura clasică și faţă de 
filosofie, o schimbare de paradigmă, sesizabilă mai întâi în acele pasaje din Pedagogul în care 
termenul φιλοσοφία nu mai desemnează, ca în Protreptic, doar filosofia păgână, ci 
dobândește un sens mai larg, semnificând chiar viaţa creștină în ansamblul ei16. 

Această turnură interpretativă este însă mult mai evidentă în Stromatele, unde Clement 
reia și corectează o bună parte din afirmaţiile formulate iniţial în Protreptic. Se pare că Notele 
gnostice scrise în acord cu filosofia cea adevărată, cum mai sunt denumite Stromatele, aveau ca 
miză, între altele, respingerea criticilor pe care Celsus le formulase la adresa creștinilor în 
cuprinsul tratatului său17. Totodată, Stromatele pot fi interpretate și ca un demers prin care 
Clement urmărește să ofere o perspectivă diferită de cea afișată în Protreptic, revizuind, 
destul de substanţial, criticile pe care el însuși le formulase anterior la adresa culturii clasice.  

În Stromatele, Clement oferă o interpretare inedită afirmaţiei din Coloseni 2.8 („Luaţi 
aminte să nu vă fure minţile cineva cu filosofia și cu deșarta înșelăciune din predania 
omenească, după înţelesurile cele slabe ale lumii, și nu după Hristos”), susţinând că prin 
aceste cuvinte apostolul Pavel nu viza întreaga filosofie, ci doar epicureismul, care neagă 
providenţa divină și divinizează plăcerea, precum și acele filosofii care postulează ca 
divinităţi diferite elemente și nu pe Creatorul acestora (Stromatele, I, 11, 50, 5-6). Clement 

                                    
15 Minucius Felix, Octavius, 5: indignandum omnibus, indolescendum est audere quosdam, et hoc 

studiorum rudes, litterarum profanos, expertes artium etiam sordidarum, certum aliquid de summa rerum 
ac maiestate decernere, de qua tot omnibus saeculis sectarum plurimarum usque adhuc ipsa philosophia 
deliberat (Minucius Felix, Octavius, texte établi et traduit par Jean Beaujeu, deuxième tirage revu et 
corrigé, Les Belles Lettres, Paris, 1974). 

16 În acest sens, vezi Pedagogul, III, 11, 78, 1: Πῶς δὲ ἔτι ἀγαπᾷς τὸν θεὸν καὶ τὸν πλησίον σου μὴ 
φιλοσοφῶν; („Cum îl poţi iubi pe Dumnezeu și pe aproapele tău dacă nu practici filosofia?”). Vezi 
Anne-Marie Malingrey, „Philosophia”. Étude d’un groupe de mots dans la littérature grecque, des 
Présocratiques au IVe siècle après J.-C., Librairie C. Klincksieck, Paris, 1961, p. 140.  

17 Salvatore R.C. Lilla, Clement of Alexandria: A Study in Christian Platonism and Gnosticism, 
Oxford University Press, Oxford, 1971, pp. 34-37. 



SPIRITE ALE REVOLUŢIEI ÎN CULTURĂ / REVOLUTION IN CULTURE 

169 

afirmă astfel că filosofia are o sursă divină (ibidem, I, 7, 37, 1), ea fiind dată oamenilor ca o 
propedeutică la desăvârșirea cea întru Hristos (ibidem, I, 5, 28, 3; VI, 17, 153, 1). Ea este un 
soi de pregătire intelectuală pentru cei care vor să ajungă la credinţă pe calea demonstraţiei 
(προπαιδεία τις οὖσα τοῖς τὴν πίστιν δι’ ἀποδείξεως καρπουμένοις – ibidem, I, 5, 28, 1). 
Clement afirmă astfel că filosofia i-a condus pe greci la Hristos așa cum legea i-a condus pe 
evrei (ibidem, I, 5, 28, 3).  

Atitudinea pozitivă afișată în Stromatele nu vizează exclusiv filosofia, ci și educaţia 
enciclică, sistemul paideic în general. Astfel, dacă în Protreptic educaţia tradiţională era 
considerată ca fiind lipsită de validitate și utilitate odată cu venirea lui Hristos, în Stromatele 
aceasta este privită ca fiind în continuare utilă creștinului. Aflăm astfel o evaluare pozitivă a 
disciplinelor enciclice, care pot servi în continuare creștinului pentru a păstra neatacată 
credinţa. În Stromatele, I, 9, 43, 3-4, Clement menţionează explicit unele dintre aceste 
discipline: „După cum în agricultură, ca de altfel și în medicină, este bine și solid instruit 
acela care cunoaște cele mai felurite știinţe, pentru a putea face o agricultură mai bună și pe 
bolnavi mai deplin sănătoși, tot așa și aici spun că este bine și solid instruit acela care știe tot 
ce se referă la adevăr, ca să culeagă din geometrie și din muzică și din gramatică și chiar din 
filosofie ceea ce este de folos, pentru a păstra neatacată credinţa”18. Claritatea stilului ajută la 
predarea adevărului, iar dialectica la respingerea atacurilor venite din partea ereticilor 
(ibidem, I, 20, 99, 4). Deși învăţătura Mântuitorului este în ea însăși desăvârșită și nu are 
nevoie să fie completată de ceva, fiind „putere și înţelepciune a lui Dumnezeu” (1 Cor. 1.24), 
totuși, afirmă Clement, filosofia greacă se dovedește a avea o anumită utilitate. Ea nu face 
adevărul mai puternic, dar pentru că „face neputincioase atacurile sofisticii și respinge 
mașinaţiile viclene, pornite împotriva adevărului”, a fost pe drept numită gard și zid al viei 
(φραγμὸς οἰκείως εἴρηται καὶ θριγκὸς εἶναι τοῦ ἀμπελῶνος) (ibidem, I, 20, 100, 1). Astfel, de 
vreme ce filosofia îi face pe oameni virtuoși, ea nu poate fi opera răului (οὐ τοίνυν κακίας 
ἔργον ἡ φιλοσοφία ἐναρέτους ποιοῦσα) (ibidem, VI, 17, 159, 6). Dimpotrivă, afirmă Clement, 
ea trebuie considerată o lucrare a lui Dumnezeu, iar toate câte sunt date de la Dumnezeu 
„sunt date în chip bun și primite ca bune” (ibidem, VI, 17, 159, 7). Întâlnim astfel în 
Stromatele o apreciere pozitivă a filosofiei și tradiţiei paideice în general, fapt care, așa cum 
am văzut, nu poate fi probat și în cuprinsul Protrepticului.  

Așa cum observă unii cercetători, este posibil ca apărarea filosofiei și a studiilor enciclice 
pe care o aflăm în Stromate să fi fost determinată de o situaţie polemică19. Intenţia lui 
Clement pare să fi fost aceea de a respinge criticile formulate la adresa creștinismului de unii 
dintre reprezentanţii lumii păgâne (în speţă Celsus), propunând imaginea unui creștinism 
care să înglobeze alături de învăţătura evanghelică și tradiţia educaţiei clasice. Totuși, miza 
asumată de Clement în Stromatele era și aceea de a răspunde criticilor venite chiar din 
interiorul comunităţii creștine, din partea celor care respingeau cu totul filosofia și cultura 
clasică în ansamblul ei20. În mai multe pasaje din Stromatele Clement caută să respingă 
afirmaţiile acelor creștini care militau pentru o delimitare cât mai netă de tradiţia culturală a 
lumii grecești. Atitudinea polemică la adresa acestor creștini este evidentă deja chiar în 
partea de debut a Stromatelor: „(Sunt) unii care, în chip ignorant, se tem și de umbra lor, 
spunând că trebuie să ne ocupăm numai de lucrurile cele mai necesare, de cele care menţin 
credinţa și să lăsăm deoparte învăţăturile străine și de prisos, care ne uzează în zadar și ne 

                                    
18 Traducere de pr. D. Fecioru, în Clement Alexandrinul, Scrieri, partea a II-a, EIBMBOR, București, 

1982. Cf. ibidem, I, 9, 45, 1: „Gândirea Duhului profetic și învăţătoresc, care este exprimată acoperit și 
nu poate fi înţeleasă de toţi, are nevoie, pentru a putea fi lămurită, de învăţătura pe care o dau artele și 
știinţele”. 

19 Karl Olav Sandnes, The Challenge of Homer: School, Pagan Poets and Early Christianity, T & T 
Clark, London, 2009, p. 125. 

20 Ibidem. 
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fac să ne îndeletnicim cu lucruri care nu contribuie cu nimic la scopul nostru final” 
(Stromatele, I, 1, 18, 2 – trad. pr. D. Fecioru)21. Acești creștini, afirmă în continuare Clement, 
consideră că filosofia este un rău, o lucrare a diavolului, prin care oamenii sunt duși la pieire 
(ibidem, I, 1, 18, 3). Împotriva tuturor acestora, Clement își propune să arate, pe tot cuprinsul 
Stromatelor, că filosofia nu este un rău și că, într-un anumit fel, este chiar opera providenţei 
divine (ibidem, I, 1, 18, 4). Se poate astfel afirma că prin redactarea Stromatelor Clement 
introduce o schimbare de paradigmă în literatura apologetică a secolului al II-lea: dacă până 
la el miza autorilor creștini fusese în principal aceea de a justifica religia creștină în faţa 
intelectualilor păgâni și în faţa autorităţilor politice ale vremii, Clement își propune în 
Stromatele să justifice filosofia în ochii creștinilor, mai exact în ochii acelor creștini care 
respingeau sau criticau paideia tradiţională, văzută ca inutilă, ca operă a diavolului, în 
măsură să corupă și să pervertească22. 

În concluzie, putem recunoaște în atitudinea lui Clement faţă de cultura clasică o evoluţie 
în raport cu vechea concepţie tradiţională, preponderent critică, exprimată în literatura 
neo-testamentară și în scrierile unor autori precum Tertulian, Taţian sau Hermias. Lectura 
Protrepticului și a Stromatelor relevă astfel o schimbare de perspectivă și o evoluţie în modul 
în care Clement însuși a înţeles să descrie raportul religiei creștine cu tradiţia culturală a 
lumii grecești. Dacă în Protreptic educaţia clasică, incluzând aici și filosofia, nu beneficiază de 
o evaluare pozitivă, fiindu-i negată utilitatea și valabilitatea, perspectiva adoptată în 
Stromatele lasă loc unei aprecieri pozitive, prin care paideia clasică este recunoscută ca fiind 
în continuare utilă creștinului. Pasajele din Stromate discutate mai sus ne îndeamnă să 
credem că una dintre mizele asumate de Clement prin redactarea acestei scrieri era și aceea 
de a corecta anumite afirmaţii din Protreptic. În fond, o atitudine critică, de respingere 
categorică a culturii și educaţiei clasice, nu putea întreţine religia creștină decât ca un 
fenomen marginal, situat la periferia societăţii. Imaginea unui creștinism care să înglobeze în 
el și filosofia putea constitui însă o strategie retorică prin care noua religie se putea propaga 
mai ușor nu doar în rândurile claselor inferioare, ci și în mediile intelectuale ale lumii 
păgâne. 
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Comunicarea adevărului revelat – revoluţia continuă a comunicării 
(Communicating the Revealed Truth –  

The Continuous Revolution of Communication) 

C O N S T A N T I N  N E C U L A   

Abstract: Among many revolutionary forms of life, the preservation of the Revealed Truth and its 
permanent communication, depending on the cultural genotype of the immediate history, is a 
challenge. Although it seems like immobility in the social project, we are dealing with a real effort to 
reconstruct the method and the style in every generation. For the Romanian Orthodox Church 
moments like December 1989 or #Colectiv are not just points of immediate history, nodal points by 
virtue of which, the words have acquired the freedom of meaning and purpose. A minimal research on 
some texts and on some communicators on topics such as the Revelation and the knowledge of God 
reveals us various keys of communication assumed by the collective thinking of the Church; a 
communicative asceticism in which revolution means knowledge and deepening. How should the 
Gospel be reannounced in order to be a source of conversion, the deepest revolution of the self? What 
is the key that binds together the Truth with the faith, not with ideology? 
Keywords: communication, cultural genotype, immediate history, knowledge, collective thinking, 
conversion  

Context și post-context 

Dintre multele forme de revoluţionare ale vieţii, conservarea Adevărului Revelat și 
comunicarea lui permanentă, în funcţie de genotipul cultural al istoriei imediate, este o 
provocare. Pentru a putea evidenţia modul în care gândim asupra termenului de revoluţie în 
ce privește comunicarea, apelăm la unul dintre cei mai mari și... necunoscuţi specialiști 
români, a cărui editare coerentă recentă nu poate aduce decât plusul de cultură necesară în 
limpezirea unor astfel de termeni: Matei Călinescu. Pentru că, mai întâi, trebuie să 
identificăm fermentul revoluţiei comunicaţionale în Biserică și societate, facem referire la o 
primă analiză a sa asupra conceptului de modernitate: 

În sensul cel mai larg, modernitatea reflectă în opoziţia ireconciliabilă dintre seriile de valori 
corespunzătoare (1) timpului obiectiv, socialmente măsurabil, al civilizaţiei capitaliste (timpul ca un 
bun mai mult sau mai puţin preţios, cumpărat și vândut pe piaţă) și (2) duratei personale, 
subiective, imaginare, acelei durée sau acelui timp personal creat de evoluţia „sinelui”. Această din 
urmă identitate între timp și sine constituie fundamentul culturii moderniste. Dintr-o astfel de 
perspectivă, modernitatea estetică își dezvăluie câteva dintre motivele profundei sale „vocaţii de 
criză” și a alienării faţă de cealaltă modernitate, cea burgheză, care, cu toată obiectivitatea și 
raţionalitatea ei, a pierdut, după declinul religiei, orice justificare metafizică sau morală riguroasă. 
Produsă fiind de sinele izolat, ca o reacţie la timpul desacralizat – şi, prin aceasta, dezumanizat – al 
activităţii sociale, conștiinţa timpului subiectiv reflectată în cultura modernistă este și ea lipsită de 
atari justificări. Rezultatul final al ambelor modernităţi pare să fie același nelimitat relativism. 
Ciocnirea dintre cele două modernităţi, reînnoită cu intensitate crescândă în ultimii aproximativ o 
sută cincizeci de ani, pare să fi dus la epuizarea amândurora, cel puţin ca mituri intelectuale1. 

Discernem astfel, din analiza teoreticianului fenomenului modernităţii, nu doar seriile de 
valori, ci și tensiunea evidentă din fundamentul culturii moderniste, pe care foarte des 
apărătorii efortului emancipării ne-o aduc dinainte: timpul schimbărilor între generaţii s-a 
scurtat, viteza acumulărilor s-a dezvoltat, de unde și o serie de drepturi ale omului pe care 

                                    
 Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din Sibiu, România. 
1 Matei Călinescu, Cinci fețe ale modernității. Modernism, avangardă, decadență, kitsch, postmodernism, 

traducere de Tatiana Pătrulescu şi Radu Ţurcanu, Editura Polirom, Iaşi, 2017, pp. 15-16.  
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dacă le refuzi ca fiind evidente ești retrograd, instabil cultural. Relativismul, ca formă de 
menţinere în criză, evident astăzi parcă mai mult ca oricând, obturează însă elementul 
ontologic-axiologic dezvoltând evidenţa fenomenologică a unei etici superficiale. Merită, fie 
și în treacăt, să amintim analiza lui Nicholas Carr asupra fenomenului internet, cel care este 
într-un fel vârful de lance al relativizării relaţiei timp-cultură-sine, analiză care, deloc 
întâmplător, poartă titlul Superficialii2. Suntem dinaintea unei astfel de crize a superfi-
cialităţii, inerente dărâmării prin intenţionalitate socială a principalelor valori ale 
comunicării sociale, de unde și aviditatea de știri ori alerta continuă la știri cu un conţinut 
vizând instituţiile moralei. Instituţii ale moralei am numit seria familie – școală – Biserică, 
dublate de instituţii ale statului care ar trebui să implementeze etica socială dezbrăcată de 
transcendent: DNA-ASF etc., toate aceste reduceri majusculare ale eticii la instituţii 
sistemice, ele însele creatoare de sisteme coruptibile, relativizante.  

Un al doilea punct de referinţă al unei posibile diagnoze cultural-comunicaţionale îl oferă 
Matei Călinescu pornind de la analiza cărţii lui Daniel Bell Contradicțiile culturale ale 
capitalismului (The Cultural Contradiction of Capitalism, Basic Books, New York, 1976). El 
identifică astfel două aspecte fundamentale în lucrarea lui D. Bell: 

 
1. Semnele unei posibile revoluţii: 
Avem de-a face astăzi cu o disjuncţie radicală între cultură și structura socială, iar atari disjuncţii 
au pregătit în istorie calea revoluţiilor sociale mai directe. Noua revoluţie a și început, în două 
moduri fundamentale. În primul rând, autonomia culturii, realizată în artă, începe acum să 
pătrundă în spaţiul vieţii. Ceea ce înainte se desfășura în fantezie și imaginaţie, temperamentul 
postmodernist cere să se întâmple și în viaţă. Nu mai există diferenţă între artă și viaţă. Orice este 
permis în artă este permis și în viaţă. În al doilea rând, stilul de viaţă practicat cândva de un mic 
cenacle...este copiat acum de „cei mulţi”... și domină scena culturală3. 

2. Încurajarea consumismului ca fenomen coerent:  
Abandonarea puritanismului și a eticii protestante (...) accentuează nu numai disjuncţia dintre 
normele culturii și normele sociale, dar și o extraordinară contradicţie înlăuntrul societăţii înseși. 
Pe de o parte, corporaţia de afaceri are nevoie de un individ care să muncească din greu, să aspire 
la o carieră, să accepte amânarea satisfacţiilor și să fie, în sensul cel mai strict, un conformist. Și 
totuși, prin produsele și reclamele sale, corporaţia promovează plăcerea, bucuria neîntârziată, 
relaxarea și nepăsarea. Trebuie să fii „moral” ziua și „petrecăreţ” noaptea4. 

Descrierea unei asemenea societăţi „revoluţionate” poate fi astfel redusă la câteva aspecte 
care nu au cum să nu influenţeze procesul comunicării sociale, deci și al celei inter-parohiale 
sau inter-comunitare – extrapolând asupra altor comunităţi creștine decât a celor care ţin de 
Biserica Ortodoxă și construcţiile eclesiale istorice. Etica socială propusă sistemic oferă astfel 
câteva repere:  

– încurajarea consumului; 
– accentuarea mobilităţii sociale; 
– nevoia de prestigiu social; 
– negarea moralei transcendente. 

Câteva linii de cercetare în teoria catehezei și 
fundamentarea demersului catehetic modern în comunicarea Revelaţiei 

Dintre lucrările ce constituie sursa acestui segment al cercetării, prima care merită să fie 

                                    
2 Nicholas Carr, Superficialii. Efectele internetului asupra creierului uman, traducere de Dan Crăciun, 

Editura Publica, Bucureşti, 2012.  
3 Daniel Bell, Contradicțiile culturale ale capitalismului, apud Matei Călinescu, op. cit., p. 17. 
4 Ibidem.  
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amintită propune un orizont amplu de analiză. Volumul Précis de théologie pratique5 propune 
o analiză produsă de cele mai active teologii francofone în domeniul teologiei practice, 
inclusiv pastorala-catehumenală ori construcţia omiletică/retorică a propovăduirii: franceză, 
belgiană și canadiană de limbă franceză. Cea din urmă a înfruntat în anii 1970-1975 cea mai 
gravă criză secularistă a epocii moderne, încercarea de a laiciza cu totul cultura canadiană 
părând că va reuși integral. Mișcarea de rezistenţă a început în instituţiile de Teologie 
Pastorală, cea din Montréal fiind liderul construcţiei unei culturi catehetice adaptate noilor 
condiţii de lucru. De aici au plecat spre Europa o serie de idei care aveau să marcheze 
teologia catehetică modernă: cateheza adulţilor, importanţa spaţiului social în determinismul 
reacţiei pastorale, cateheza pre-adolescenţilor, precum și mare parte din vocabularul legat de 
inculturalizare și Evanghelie. Volumul consemnat de noi vizează construcţia 
interdisciplinară a teologiei practice, arătând punctele de congruenţă cu modelul comunica-
ţional al Bisericii: partajarea credinţei, practica în cateheză – exerciţiu de comunicare, 
intervenţia în media ca formă culturală a catehezei6. Contribuţia cea mai de seamă a culturii 
francofone canadiene, transferată ulterior în cercetarea europeană, ţine de conceptul și 
conţinuturile legate de inculturalizare și indigenizare culturală, o structură comunicaţională 
propusă de Emilio Alberich7 și dezvoltată din curentul interculturalităţii anilor 1968-1970 și 
transferate ulterior în școlile de la Québec și Toronto, care vor influenţa gândirea pastorală 
francofonă și anglofonă modernă. Cea mai reprezentativă voce de răspuns a unei analize de 
acest fel se regăsește în ediţia franceză a lucrării aceluiași Emilio Alberich, Les fondamentaux 
de la catéchèse8. Această ediţie apare în colaborare cu Henri Derroitte și Jérôme Vallabaraj, 
doi renumiţi experţi din aria cercetării catehetice practice. Lucrarea s-a impus prin munca 
îndelungată la care s-a antamat Emilio Alberich, care îşi dezvoltase ideile în lucrări 
anterioare: Catechesi e prassi ecclesiale (1982), La catechesi della Chiesa (1992) și La catechesi 
oggi. Manuale di catechetica fondamentale (2001). Lui Vallabaraj i-a revenit meritul de a 
traduce și dezvolta bibliografic lucrarea lui Alberich, publicând o ediţie în engleză: 
Communicating a Faith that Transforms. A Handbook of Fundamental Catechesis. Asupra 
acesteia lucrează un traducător de limbă franceză, M. Giguere, care avea să ceară ajutorul 
renumitului profesor belgian H. Deroitte – astăzi lider de opinie în întreaga teologie 
specializată pe catehetică, care a lucrat cu acest traducător asupra unor capitole, introducând 
unele noi (cateheză și comunitate creștină fiind unul dintre cele mai interesante). Pentru 
cercetătorul ori practicianul ortodox român lucrarea este exemplară9. Dintre lucrurile cu 
adevărat definitorii reţinem modul realizării analizei, sinceră și asumată în ansamblul 
colectivelor de cercetare. Modul în care autorii constată ezitările din liniile de cercetare și 
argumentare, rezilierea unor curente ori reactualizarea lor (cateheza narativă, elementele 
contextului pluriconfesional, criza și eșecul procesului tradiţional de iniţiere creștină, criza 
de limbaj catehetic și a mesajului său, precaritatea catehezei adulţilor, criza transmiterii 
credinţei și a educaţiei religioase, idealul evanghelizării, separaţia între credinţă și cultură), 
prin toate încercând că răspundă la întrebarea imediată: mai are creștinismul vreun viitor? 
Abordarea specialiștilor propune o noutate. Pornind de la un eseu de comprehensiune a 
acestei interogaţii de sens, autorii dezvoltă, în primă etapă, o analiză a răspunsurilor false, a 

                                    
5 Routhier, Giles, Viau, Marcel (eds.), Précis de théologie pratique, deuxième édition augmentée, 

Novalis, Lumen Vitae, Éditions de l’Atelier, Burxelles-Montréal-Paris, 2007.  
6 Ibidem, pp. 253-468. 
7 Ibidem, pp. 453-467.  
8 Emilio Alberich, Henri Derroitte, Jérôme Vallabaraj, Les fondamentaux de la catéchèse, Novalis, 

Lumen Vitae, Bruxelles-Montréal, 2006. 
9 Am prezentat lucrarea în recenzia „Emilio Alberich, Henri Derroitte și Jérôme Vallabaraj, Les 

fondamentaux de la catéchèse, Novalis, Lumen Vitae, Bruxelles-Montréal, 2006, 390 p.”, Revista 
Teologică, nr. 2/2007, pp. 296-298. 
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abuzurilor de sens, atât de prezente și în comunicarea noastră teologică: blamarea lumii 
culturale de astăzi, ignorând diluţia dimensiunii religioase a persoanei; atribuirea mai ales 
sistemului eclesial a responsabilităţii pentru eșecul pastoral, angajând în diverse analize doar 
persoanele slujitoare; ideea falsă că suntem producătorii unui produs catehetic pe care nu-l 
vrea nimeni, familiile și tinerii întorcând spatele propunerii noastre în mod deliberat și 
repetat; blamarea acelor medii catehumenale care refuză să mai fie ancorate în 
tradiţionalismul fără rezultat și caută soluţii noi, în noile metode psiho-pedagogice laice; 
raţiuni false în ce privește întoarcerea tineretului spre biserică ori comunitatea clasică 
socială. Toate privesc însă chestiuni de context sociocultural care nu pot fi redimensionate în 
reacţia pastorală decât prin urmărirea unor linii noi: factorii socio-politici și economici care 
influenţează toate cele amintite mai sus, schimbările culturale, transformările și 
ambiguităţile religioase ale contextului de viaţă actual. Din astfel de analize învăţăm că 
într-o societate secularizată religia pierde din pertinenţa sa socială, că religia nu este decât o 
opinie printre altele într-un context pluralist și că prin criza instituţiei eclesiale și atacul la 
religiile oficiale are loc o decredibilizare a credinţei, în fond liberă sistemic. Transformată de 
postmodernism într-o experienţă pe termen scurt, limitată temporal, religia devine 
insignifiantă în procesul dinamic al separării dintre credinţă și viaţă, între credinţă și cultură. 
Cultura mediatică și numerică produce modificări în structura informală a lumii: religia se 
transformă într-o realitate fluidă (Zygmunt Bauman), virtualul și spectacularul preluând, 
într-un sincretism fără seamăn, funcţia religiosului organic. Trebuie să recunoaștem că a 
cunoaște astfel de analize nu mai ţine de facultativul unei știinţe teologice, ci de funcţionarea 
sa ca răspuns la provocările lumii contemporane. În acest context, se propun noile chei ale 
pastoraţiei prin cateheză: 

– prioritatea evanghelizării societăţii; 
– activitatea misionară ca un echilibru de pasaj de la pastorala de întreţinere la pastorala 

activă, de evanghelizare; 
– dialogul și inculturalizarea ca mijloace de anulare a prăpastiei dintre cultură și credinţă; 
– personalizarea credinţei ca răspuns unui creștinism sociologic și convenţional; 
– comunităţile, mai ales cele creștine mici, transformate în subiect eclesial și punct de 

referinţă10. 
Pivotul acestui răspuns în forţă la decreștinarea lumii contemporane este opțiunea pentru 

evanghelizare. Poate că pentru cultura pastorală ortodoxă acest concept duce cu gândul spre 
epoca apostolică. Modul în care îl descrie teoria catehetică europeană ne îndeamnă însă să-l 
asumăm azi drept fundamental revigorării propriei noastre pastorale, propriei noastre 
misiuni catehetice. El propune constituirea unei noi realităţi, a unui nou creștinism ale cărui 
piese de referinţă sunt:  

– promovarea unui nou tip de creștin – modelul clasic al bunului creștin a fost absorbit de 
o grimasă caricaturizantă a societăţii hrănite de media, este un model crizat, care revendică 
noi metode de radiografiere culturală ; 

– crearea unor noi forme de comunitate creștină, care să ofere o serie de intervale și 
spaţieri ale informaţiei și comunicării reale, într-o libertate a cuvântului reală, favorizând 
relaţii interumane profunde și autentice. Construirea unui ţesut comunitar, eclesial, dinamic; 
Un network în care fiecare ochi de comunicare devine work-place pentru fiecare „coleg” de 
reţea ; 

                                    
10 Multe dintre aceste linii de cercetare ne-au inspirat în studiile noastre. Exemple: „Cateheza 

socială în epoca Bisericii primare și importanţa ei astăzi”, în Îndrumător Bisericesc, anul 161/2013, Sibiu, 
pp. 126-139; „Exigenţe pastorale catehumenale în condiţii de criză a familiei: suferinţă și doliu”, în 
Suferință și terapie – perspective teologice, Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei – Editura 
Episcopiei Devei și Hunedoarei, Alba Iulia – Deva, 2013, pp. 189-209.  
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– promovarea unui nou proiect al Bisericii, a unei strategii care să anuleze criza de 
credibilitate a instituţiilor eclesiale, insatisfacţiei sociale la adresa Bisericii11.  

Dacă vorbim de un prim pilon de ranforsare a comunicării catehetice-pastorale ca fiind 
opţiunea de evanghelizare, din cele consemnate mai sus, parte reflecţie a autorilor volumului 
pe care-l analizăm, parte a experienţei prezente azi în analiza pastoral-catehumenală, 
remarcăm că al doilea pilon de refacere a fundamentelor dinamicii pastorale este convertirea 
pastorală, o conversiune în sensul cel mai corect al cuvântului12. Pentru a putea surprinde 
specificul pastoral al acţiunii evanghelizatoare propuse lumii de astăzi de cultura vastă a 
intervenţiei teologice, cele trei modele au fost reprezentate de autori în trei scheme distincte 
pe care le propunem mai jos. 

Schema S.1 (p. 51 în volum) – care vizează viziunea pastoral-catehumenală în sensul 
curentului teo-cultural numit evanghelizare. Verbele pastorale devin: a actualiza – a trăi – a 
propovădui – a celebra, în sensul doxologic al creaţiei liturgice. 

Modelul propus de autori vizează un important model de eclesiologie. Centralismul 
Bisericii ca reflecție a Împărăției lui Dumnezeu, care Este și Va să Vină! Nu este un concept 
nou. El a marcat istoria teologiei și a mărturiei sale în istorie de veacuri, fiind reactualizat în 
Ortodoxie cu fiecare Liturghie a cărei slujire începe cu formula „Binecuvântată este 
Împărăţia Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh...”, dovedind amplitudinea Bisericii în plan 
uman imediat, dar și în plan eshatologic. Pentru cercetarea ortodoxă modernă reţinem 
câteva dintre liniile forţă ale sintezei propuse de autori: diakonia – koinonia – martyria – 
leitourgia // misiune – cateheză – pastorală – prezența în lume. A reorienta toată cultura 
pastorală pe structura dinamismului propovăduirii, catehizării și comunicării devine un 
atașament misionar-pastoral obligatoriu. El va fi remarcat în toate studiile privind formarea 
continuă a preoţilor și operatorilor pastorali (profesori de religie – cateheţi – asistenţi 
pastorali). Două sunt cele mai reprezentative lucrări în domeniul formării pe schema aceasta, 
ultimele apariţii în domeniu fiind: Evangelizzare a ritmo della Chiesa visibile sulla terra 
(Catecumenato, Catechesi, Iniziazione cristiana: appunti, schede, e laboratori) (Elledici, Torino, 
2015)13 și Fare formazione in una Chiesa che cambia. Progettare, gestire e valutare la 
formazione in ambito pastorale (Elledici, Torino, 2015)14. Coloanele de sprijin ale culturii 
formării, în acest context, sunt ușor sesizabile. Identificarea nevoilor de formare printr-o 
analiză de nevoi corectă, construirea unei proiecţii eficace, aderentă nevoilor destinatarilor 
formării, alegerea unor modalităţi dinamice de muncă și a unor instrumente adecvate de 
operare în formare, pregătirea cu maximă atenţie a evenimentului formativ, valorificarea 

                                    
11 Idei receptate și propuse cercetării românești în studiul nostru „Dimensiunea catehumenală a 

misiunii”, în Making Mission from the Model of Christ. The Specificity of Ortodoxy and Ecumenism 
Today, ASTRA Museum, Sibiu, 2013, pp. 143-148. 

12 O contribuţie personală la subiect, „Exigenţele convertirii oglindite în Actele Martirice – izvor 
primar”, în Ale Tale dintru ale Tale. Liturghie–Pastorație–Mărturisire. Prinos de cinstire adus ÎPS Dr. 
Laurențiu Streza la împlinirea vârstei de 60 de ani, Editura Andreiana, Sibiu, 2007, pp. 677-720. 

13 Autoarea, Maria Grazia Rasia, specialistă în catehetică, educaţia adolescenţilor și tinerilor din 
parohiile din Milano, a dezvoltat reţele catehetice remarcabile pentru educaţia adulţilor și iniţiere în 
cultura creștină. Lucrează în Grupul de Lucru al arhidiecezei milaneze pentru vârsta de 7/11 ani. Una 
dintre contribuţiile sale majore este lucrarea Nella logica del catecumenato (coautori Andrea Ciucci și 
Paolo Sartor), apărută la EDB, Bologna, 2010, care fundamentează practica iniţierii creștine a tinerilor.  

14 Autori: Maria Ciola și Claudio G. Cortese. Maria Ciola este consultantă pentru formarea tinerilor 
și adulţilor în mediul economic, eclesial și non-profit. Claudio G. Cortese este psiholog și doctor în 
psihologie socială și a muncii, specialist în leadership și follower. Au mai realizat împreună o lucrare 
importantă, Lavorare in gruppo in una Chiesa che cambia (2014). 
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formării pentru ca ea să nu devină demotivantă. Sunt direcţii care pot fi preluate și în 
ambientul formativ ortodox, pentru resuscitarea multora dintre aspectele formativ-educative15. 

 
S.1 – UN PORTRET ARTICULAT AL ACŢIUNII EVANGHELIZATOARE A BISERICII 

SEMNUL UNIVERSAL AL MÂNTUIRII 
(Convocare – Comuniune – Misiune) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema S.2 (p. 59 în volum) este un model critic la adresa pastoralei clasice, pornind de la 
cuvintele „un stil pastoral fără viitor: slujirea pastorală tradiţională”. El este marcat de 
primatul acordat Tainelor și elementelor de pietate în detrimentul unei dinamizări prin 
educarea valorilor mărturisitoare. Scăderile identificate de autorii modelului sunt valabile și 
în actuala criză comunicaţională din pastoraţia noastră: o slujire pastorală intraeclesială și 

                                    
15 O analiză asupra subiectelor prezentată de noi în studiul „Defining and Directions of Catechesis 

Aspects of Catechumenal Theory”, Academic Yearbook / „Andrei Șaguna” Faculty, XII (XXXVII), serie 
nouă, 2011-2012, ASTRA Museum, 2013, pp. 274-283. 

4. Acţiuni și condiţii 
instituţionale  
ale activităţii bisericești

ACTIVITATE 
MISIONARĂ 
[„Ad extra”] 

Prezenţă 
Slujire 
Dialog 

Mărturie 
Prima proclamare 

ACTIVITATE 
CATEHETICĂ 

Primire 
Acompaniere/ 

însoţire  
CATEHEZĂ 

Iniţiere 
Mystagogie 

ACTIVITATE 
PASTORALĂ 
[„Ad extra”] 

Cult/celebrare 
Predicare 

CATEHEZĂ 
Viaţă comunitară 

Milostenie – servicii 
sociale 

PREZENȚA ÎN LUME 
Mărturie 

Promovare 
Participare 

Acţiune culturală și 
socio-politică 

SLUJIRI (ierarhie) – STRUCTURI – INSTITUŢII 

DIAKONIA 
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Slujire 
Educaţie 
Libertate 

Solidaritate 

KOINONIA 
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Fraternitate 
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Unitate 
Comunicare 
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MARTYRIA 
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Mărturisire 
Profeţie 
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Sărbători  
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Se propovăduiește
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(„…cine 
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3. Principalele 
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acţiunii bisericești 
„procesul de 
evanghelizare” 

ÎN LUME, PENTRU LUME, 
ÎN SLUJBA ÎMPĂRĂŢIEI LUI DUMNEZEU 

ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU ÎN VIZIUNEA SA ECLESIALĂ
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centripetă (noi de dragul nostru); polarizare clericală și îngreunări instituţionale; tendinţa 
eclesiocentrismului și a autosuficienţei – pentru cel din urmă aspect reţinem confuzia între 
Împărăţia lui Dumnezeu și administraţia eclesială, marcată de înţelegerea misiunii drept 
acumulare de putere seculară (politică, financiară), de înmulţire a numărului fizic de 
credincioși. Manifestări tipice ale acestui model: o grijă exagerată pentru posesia bunurilor și 
apărarea intereselor sale pământești; condamnarea și „blestemarea” non-credincioșilor sau, 
pentru noi, non-ortodocșilor (autorii catolici consemnează „non-catolicilor”), marginalizarea 
dialogului și construcţiei ecumenice sănătoase; o atitudine defensivă, opozantă culturii lumii 
și culturii moderne, ducând la interiorizarea culturii pastorale și separarea riguroasă între 
cultură și credinţă; întărirea și apărarea obstinantă a propriilor instituţii, dublarea 
instituţiilor societăţii civile și dezvoltarea unei continue concurenţe cu acestea (pp. 60-62). 

 
S.2 – SLUJIREA PASTORALĂ ÎN „REGIM” CREȘTIN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ceea ce reţinem din această analiză de model și care poate fi transferat în cultura 
pastoralei-catehumenale imediate este adevărul că timpul în care trăim ne obligă la alte 
exigenţe de viaţă pastorală. Direcţia intuită de autorii volumului Les fondamentaux de la 
catéchèse este dezvoltarea evanghelizării ca ferment autentic de misiune. Din acest punct de 
vedere se va dezvolta o adevărată cultură pastorală legată de „a doua vestire” sau il secondo 
annuncio, al cărui reprezentant de seamă este fratel Enzo Biemmi, remarcabilul lider al 
Echipei Europene de Cateheză. El propune în două volume o întreagă teologie a comunicării 
adevărului revelat. Primul volum, Il secondo annuncio – la grazia di ricominciare, este 
confirmat practic de al doilea volum, Il secondo annuncio – la mappa, care alcătuiesc 
împreună, pe scurt, ghidul eliberării catehezei dintr-o pastorală anchilozată în percepte 
rigide. Pornind de la practicile existente, analiza identifică ceea ce erodează pastoraţia și 
codifică în termenii dialogului social întoarcerea la practica pastoral-catehumenală reală și 
dezvoltarea unor practici noi, adiacente educaţiei comunicaţionale. Același catalizator de 
cercetare catehetică, admirabil teolog și colegial susţinător al cercetării noastre ortodoxe 
românești, Enzo Biemmi, propune, împreună cu o echipă remarcabilă de specialiști, o lucrare 
intitulată I Fondamentali della catechesi. Il credo, i Sacramenti, i Comandamenti. Il Padre 
Nostro, valorificare a unui interesant experiment de cercetare: săptămâna formării de la Siusi 
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allo Scilar, provincia Bolzano, laborator de cateheză. Pornind de la aprofundarea 
Catehismului Catolic, o serie de cercetători îşi aduc contribuţia la reflecţia antropologică, 
biblică, teologică, spirituală și pastorală legată de experienţa omului modern concret. Astfel 
aflăm o serie de provocări în cercetare: formarea pentru Crez; credinţa personală în 
interiorul unui „noi” eclesial; credinţa între posibil și dezirabil; credinţa ca act, conţinut și 
atașament; când ritul dă formă vieţii; educaţia pentru cult; decalogul ca urmare a lui Hristos; 
experienţa rugăciunii, educaţia pentru rugăciune a omului modern, a te lăsa educat pentru 
rugăciune. Deși exprimă punctele cardinale ale proiectului pastoral clasic, lucrarea dezvoltă 
un orizont nou, al dimensiunii ascetico-mistice pentru intuirea și conservarea valorilor lumii 
în care trăim. 

O a treia schemă propusă de autorii volumului Les fondamentaux de la catéchèse (p. 62) 
propune o dezvoltare a pastoralei catehumenale pe axa ei evanghelizatoare, amplificată după 
anii 2000 de întreaga cercetare europeană.  

 
S.3 – SLUJIRE PASTORALĂ ȘI EVANGHELIZARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelul acesta propune o grijă specială pentru integritatea trupului eclesial, dispunând 
așadar de ceea ce părintele Ion Bria numea „forţa integrativă a misiunii”, specifică 
Ortodoxiei autentice. Ea cere ca realităţile culturale, economice și sociale să fie evaluate 
după criterii evanghelice, diluate mult de discursul fundamentalist și surescitate cultural de 
liberalismul teologiei de tip sociologic. Pornind de la textul din Gaudium et spes, autorii 
propun dinaintea secularizării societăţii cultivarea unei atitudini de respect al legitimităţii 
autonomiei realităţilor temporale și promovarea, cu libertate și independenţă izvorâte din 
spiritul Evangheliei, a unei spiritualităţi a dialogului și colaborării, surmontând analizele 
dualiste tradiţionale (substituţia, interferenţa nejustificată, protecţionismul, formarea de 
coaliţii politice, paralelismul socio-politic, spiritul „cruciat” etc.) (pp. 62-63). Modelul inspiră 
la reanalizarea cu atenţie și curaj a posibilei reorientări din instituţiile proprii misiunii 
creștine în vederea cristalizării unei culturi proprii care nu trebuie construită doar ca 
opozabilă culturii mass-media ori instituţiilor societăţii civile sau ale statului.  

Acestui model îi sunt caracteristice și unele direcţii de pastorală-catehumenală 
(pp. 64-65) care pot inspira cercetarea ortodoxă: 

– diakonia eclesială ca semn al unui privilegiu de dar, marcată de opţiunea pentru săraci, 
ca subiect privilegiat al misiunii, în vederea abandonării oricărei manipulări de putere ; 
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– dezvoltarea unei comuniuni interpersonale având ca model comuniunea din Biserică, 
obligând instituţia Bisericii să reducă clericalismul, comportamentele infantile ori 
discriminatorii în construirea relaţiei sale pastorale ; 

– dezvoltarea unui dialog cultural înscris în proclamarea cuvântului și Liturghiei evitând 
astfel depărtarea de martyria și leitourgia, izvoarele adevăratei culturi comunicaţionale.  

Pentru restaurarea procesului de evanghelizare în sensul conferit de 
pastorala-catehumenală, efortul Bisericii trebuie orientat, fidelizat și coordonat spre o serie 
de puncte-forţă care să ducă la surmontarea problemelor date de concentrarea pe 
autoreferenţialul intraeclesial. Autorii propun o serie de linii de soluţionare (pp. 65-67): 

– promovarea acţiunii misionare ad extra prin identificarea pertinentă a provocărilor 
câmpului misionar vast: prezenţă și slujire, dialogul religios și cultural, educaţia întru 
valorile propovăduirii, dezvoltarea unui model pastoral de alfabetizare, care să permită 
creștinarea multora dintre adulţi și tinerii în formare ; 

– restaurarea acţiunii catehumenale congruente planului distinct al fiecărei parohii ca o 
sursă inepuizabilă de reactualizare a Evangheliei în comunitatea socială ; 

– restaurarea procesului catehetic pre- și post-baptismal (cu menţionarea specificităţii 
catolice a sacramentului confirmării) ; 

– revizuirea în lumina Evangheliei a lucrării pastorale ad intra, care să nu mai fie centrat 
pe conservatorismul și observarea fidelă a unor precepte moraliste, ci pe o construcţie 
morală consecventă maturităţii în credinţă, mărturisirii Evangheliei ; 

– reașezarea creștinilor în dimensiunea prezenţei în lume, ca factor activ de reconversie a 
socialului. Noul creștin nu poate fi cuplat pe axa cinismului pastoral, fără o compătimire a 
semenului, fără înţelegerea mecanismelor legate de piaţa muncii, cultura catehetică fiind 
placa turnantă a unui limbaj dinamic, atașat socialului ; 

– construcţia catehetică a pastoraţiei nu se poate lipsi de cultivarea dimensiunii sale 
profetice și harismatice. Construirea modelului nu poate să însemne lipsirea lui de Duh, 
eternizarea sa în documentaţii și stereotipuri funcţionărești.  

Poate că în astfel de analize se află izvorul unor lucrări care vor consfinţi în timp 
corecţiile de sens teologic, antropologic și moral, de care nu cred că Ortodoxia nu poate să 
nu ţină cont. Este definirea pastoralei după dinamica sa imediată, pe care încă din 1964 
Viktor Schurr o definea a fi „pastorala constructivă”16 și care acum a obligat teologia 
didactică europeană să revină asupra marilor teme ale socio-pastoralei fără a se pierde în 
diagnoze fără sens teologic ori exigente sociologic și fără temei în pastoraţie17.  

Deși pare o încremenire în proiectul social, avem de-a face în fiecare generaţie cu un 
efort real de reconstrucţie a metodei și stilului. Pentru Biserica Ortodoxă Română, momentul 
Decembrie 1989 sau #Colectiv, insuficient analizate în profunzime, nu sunt doar puncte de 
istorie imediată, ci și puncte nodale în virtutea cărora cuvintele au căpătat libertate de sens și 
finalitate. O cercetare minimală asupra unor texte și asupra unor comunicatori pe tema 
Revelaţiei și cunoașterii lui Dumnezeu ne descoperă apariţia unor chei de comunicare 
diverse, asumate de gândirea colectivă a Bisericii. Un ascetism de factură comunicaţională în 
care revoluţie înseamnă cunoaștere și aprofundare. Cum trebuie re-spusă Evanghelia pentru 
ca ea să mai fie izvorul convertirii, revoluţia cea mai adâncă a sinelui? Care este cheia prin 
care Adevărul rămâne legat de credinţă nu de ideologie? Atenţia acordată în efortul 
catehizării obligă la reconstrucţia dialogului cultural cu alte biserici și confesiuni la 
dezvoltarea unor structuri de cercetare, maleabile și lucrative, care pot îmbunătăţi realismul 
pastoral și comunicaţional al Bisericii. 

                                    
16 Viktor Schurr, Pastoral constructiva, trad. din limba germană de Juan Blanco Catala, Ediciones 

Paulinas, Madrid, 1964. 
17 Pentru cititorul român, propunerea noastră a fost construită în volumul Pastorația Bisericii în 

vreme de criză, Editura Agnos, Sibiu, 2012, 175 p. 
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Două sunt liniile cu posibilă dezvoltare în construcţia re-povestirii Evangheliei omului 
modern. Pe de o parte aprofundarea culturii kerigmatice18 – legată de propovăduirea 
Apostolilor. Pe de altă parte dezvoltarea, fundamentală, a culturii mistagogice19 a 
propovăduirii. Ele trebuie articulate pe seama unui discurs religios adecvat lumii și 
preocupărilor ei, fără a uita sau eluda cultura creștină în aspectele ei eshatologice. Pentru că, 
spre deosebire de modele culturale ale modernismului și postmodernismului, deschiderea 
spre valoarea transcendentă a timpului creștin evită aritmiile și ruperile de sine pe care, 
difuz și cu obstinaţie, situaţiile de criză asumate prin false culturi le determină. Din acest 
punct de vedere comunicarea adevărului revelat este o continuă revoluţie. Uneori chiar prin 
conservatorismul său, păstrător și propagator de structuri fundamentale.  
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Reinterpretarea „răzvrătirii” în Septuaginta. 
Cazul verbului παραπικραίνειν 

(Rethinking “Rebellion” in the Septuagint: 
the Case of παραπικραίνειν) 

C O N S T A N T I N  RĂC H I TĂ   

Abstract: The motive of rebellion against authority (divine or human) in biblical texts is of great 
importance, being related to the other theological ideas that concern the relationship between God and 
humankind. If the biblical Hebrew conveys this relationship providing a various and nuanced 
vocabulary, in the Septuagint we find not just the same lexical diversity, but also slightly different 
equivalents, in comparison with their supposed sources. An unusual case in renderings the 
terminology used to describe rebellion is the option for παραπικραίνειν, wich translates into no less 
than four verbs and does not seem to be a suitable equivalent for any of them. Although the ancient 
Greek language provided more options for translating the action of rebellion, the translators coined a 
new verb, found only in the biblical texts and in patristic writings. The aims of this paper are to 
analyse the biblical contexts where the verb παραπικραίνειν occurs and to identify possible answers 
for using it in the Septuagint.  
Keywords: ancient translation, LXX lexicography, theological exegesis, rebellion, divine authority 

 
În discuţiile cercetătorilor privind lexicul Septuagintei există două teorii fundamentale, 

aparent opuse, dar de fapt complementare, ce își găsesc argumente în tehnicile de traducere 
ale textelor biblice grecești: 1) o teorie lingvistică a ebraismelor lexicale, ce presupune că 
traducătorii bilingvi din Alexandria secolului al III-lea î.Hr. foloseau limba greacă comună a 
epocii, dar că imprimau cuvintelor grecești sensuri pe care le au termenii corespondenţi din 
limba ebraică1 – altfel spus, unii termeni grecești cunoscuţi, dar și cei special creaţi în 
vederea traducerii, implică sensuri împrumutate din limba-sursă, ce nu se întâlnesc în alte 
scrieri grecești din afara Scripturii și a literaturii parabiblice; 2) o teorie a exegezei teologice, 
ce susţine că traducătorii optau intenţionat pentru termeni diferiţi semantic de cei din 
textul-sursă. Prin urmare, această terminologie dovedește o înţelegere personală a textului 
biblic, condiţionată de mediul cultural și social diferit de cel al producerii textelor biblice2. A 
doua ipoteză, discutată pe larg de Gilles Dorival3, pornește de la faptul că traducerea 
Septuagintei este influenţată de limba aramaică, vorbită în această perioadă atât în Egipt, cât 
și în Israel, și admite că termenii grecești păstrează, mai mult sau mai puţin, un sens diferit 

                                    
 Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman, Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași, România.  
1 Vezi Jan Joosten, „The Vocabulary of the Septuagint and Its Historical Context”, în Jan Joosten, 

Eberhard Bons (eds.), Septuagint Vocabulary. Pre-History, Usage, Reception, Septuagint and Cognate 
Studies 58, Society of Biblical Literature, Atlanta, 2011, pp. 1-11.  

2 John William Wevers, „The Interpretative Character and Significance of the Septuagint Version”, 
în Magne Saebo (ed.), Hebrew Bible / Old Testament. The History of Its Interpretation. From the 
Beginnings to the Middle Ages (Until 1300) (2 vol.), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1996, vol. 1, p. 91; 
Staffan Olofsson, Translation Technique and Theological Exegesis. Collected Essays on the Septuagint 
Version, Coniectanea Biblica, Old Testament Series 57, Eisenbrauns, Winona Lake, 2009, p. 224. Dintr-o 
altă perspectivă decât cea a studiilor de traductologie, vezi Tessa Rajak, Translation and Survival. The 
Greek Bible of the Ancient Jewish Diaspora, Oxford University Press, Oxford, 2009, pp. 180 ș.u.  

3 Gilles Dorival, „La lexicographie de la Septante entre Sem et Japhet”, în Eberhard Bons et al. 
(eds.), Biblical Lexicology: Hebrew and Greek, Walter de Gruyter, Berlin, 2015, pp. 227-241.  
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de cel al cuvintelor ebraice traduse. Vorbim mai curând despre efortul traducătorilor de a se 
face înţeleși în mediul lor de receptare și de tradiţii exegetice ce condiţionează opţiunile de 
traducere. 

Cele două ipoteze constituie posibile explicaţii pentru o serie de termeni neobișnuiţi 
folosiţi constant în Septuaginta pentru a traduce mai multe cuvinte ebraice. Un caz special 
este verbul παραπικραίνειν, întâlnit în diferite contexte biblice pentru a traduce nu mai 
puţin de patru verbe ebraice4 ce exprimă, în general, ideea de nesupunere și de revoltă 
împotriva autorităţii. Este vorba despre verbele marah (ָמָרה), marad (ָמַרד), sarar (ָסַרר) și 
qanah (ָקנָא)5. Din cele 41 de ocurenţe ale Septuagintei, παραπικραίνειν traduce de cele mai 
multe ori forme flexionare ale verbului marah (ָמָרה), pentru ale cărui sensuri limba greacă 
veche dispunea de suficiente opţiuni de echivalare, întâlnite de altfel în traducerea grecească 
și, mai târziu, în scrierile Noului Testament: ἀφίστημι, ἀνίστασθαι, στασιάζειν etc. Dacă 
urmărim Textul Masoretic păstrat astăzi, observăm că traducătorii Septuagintei nu consideră 
potrivită traducerea termenilor ebraici care înseamnă „a se revolta”, „a se răzvrăti” prin 
corespondenţii lor obișnuiţi din greacă, ci preferă traduceri ceva mai „libere”, judecate în 
funcţie de context. Verbul παραπικραίνειν intră, cel puţin formal, într-o arie semantică 
dominată de adjectivul πικρός, care la propriu înseamnă „înţepător”, „ascuţit”, iar la figurat 
indică „furia” și „cruzimea” sau „mâhnirea” și „amărăciunea”. Cazul verbului παραπικραίνειν 
este cu atât mai curios cu cât el nu se întâlnește în nicio altă scriere non-religioasă și pare să 
fie o creaţie lexicală a traducătorului Deuteronomului, care îl folosește pentru prima dată în 
expresia παραπικραίνοντες τὰ πρὸς τὸν θεόν (Dt. 31.27), unde pare să aibă sensul de 
„refractar”, „nesupus” („fiind nesupuși în ceea ce privește cele ale lui Dumnezeu”). Același 
text poate fi citit în traducerea din ebraică sub forma „v-aţi răzvrătit împotriva Domnului” 
(NRSV: you have been rebellious against the LORD). Astăzi se consideră că traducătorii 
celorlalte cărţi incluse mai târziu în Septuaginta au folosit textele Pentateuhului în maniera 
unui lexicon, de unde s-au inspirat în alegerea corespondenţelor dintre termenii ebraici și cei 
grecești. Din acest motiv, verbul παραπικραίνειν se întâlnește ca soluţie de echivalare la 
traducătorii cărţilor 1 Regi, Plângeri, Psalmi, Ieremia și Iezechiel. Stereotipia ca tehnică de 
traducere antică pune suficiente probleme în identificarea sensurilor atribuite termenului 
grecesc, dar la această incertitudine contribuie și informaţiile contradictorii oferite de 
lexicoanele moderne. Unele îi atribuie lui παραπικραίνειν, pe lângă sensurile grecești de „a 
supăra”, „a provoca”, și sensul dominant al verbului marah (ָמָרה), anume cel de „a se răzvrăti 
împotriva”6; altele omit deliberat această asociere, considerând, în mod evident, că 
traducătorii Septuagintei îi conferă termenului sensuri ușor diferite de cele ale sursei, anume 
„a înfuria”, „a provoca o reacţie dură”, „a fi mâhnit”7. Astfel de opinii separate conduc la o 
întrebare legitimă: traducătorii folosesc un verb special pentru a indica răzvrătirea împotriva 
autorităţii din textul ebraic, sau ei înţeleg diferit textul pe care îl traduc?  

Ipoteza confuziei rădăcinilor verbale omonime 

O explicaţie a traducerii prin παραπικραίνειν a fost oferită de Peter Katz (Walters), care 
susţine că în acest caz vorbim de o confuzie a traducătorului Deuteronomului între două 

                                    
4 Edwin Hatch, Henry A. Redpath (eds.), A Concordance to the Septuagint and Other Greek Versions 

of the Old Testament (including the Apocryphal Books), Clarendon Press, Oxford, 1897, p. 1063.  
5 BDB, s.v.ָמָרה („a fi refractar, a fi rebel”); s.v. ָמר  („a se răzvrăti”); s.v. ָסַרר („a fi nesupus, a fi 

răzvrătit”); s.v. ָקנָא („a fi gelos, a fi zelos”; „a provoca la mânie geloasă”).  
6 LSJ, A Greek-English Lexicon, Oxford University Press, Oxford, 1968, s.v. παραπικραίνω; Frederick 

William Danker, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd 
Edition, University of Chicago Press, Chicago, 2000, s.v. παραπικραίνω.  

7 Takamitsu Muraoka, A Greek-English Lexicon of the Septuagint, Peeters, Louvain, 2009, s.v. 
παραπικραίνω.  
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rădăcini ebraice, a căror formă consonantică este omonimă în ebraica biblică: marah („a se 
răzvrăti”), respectiv mar/marar („a fi amar”)8. Verbul grecesc ar fi prin urmare o confuzie, 
născută din dorinţa unei traduceri literale meticuloase, ce combină sensurile celor două 
rădăcini omonime într-un singur verb. Ipoteza lui Katz pornește de la un studiu de referinţă 
al lui Martin Flashar, unde sunt analizate teologia și terminologia traducerii grecești a 
Psalmilor9. Caracterizând metodologia generală de traducere a Psalmilor, Flashar spune că, 
atunci când textul ebraic era înţeles cu ușurinţă, tendinţa traducătorului era de a găsi un 
echivalent grecesc în funcţie de propria imaginaţie și de potrivirea lui în context; dacă textul 
ebraic era dificil de înţeles, tendinţa aceluiași traducător era de a urma cuvânt cu cuvânt 
textul ebraic și de a identifica echivalenţe lexicale, „patentate” de traducătorii anteriori, fără 
a insista foarte mult asupra sensului general. În cazul celor 12 ocurenţe din Psalmi, care îl 
folosesc constant pe παραπικραίνειν pentru a traduce forme derivate de la verbele ebraice10, 
Flashar consideră că ele sunt rezultatul confuziei traducătorului de la Deuteronom 31, 27, 
unde mamrîm (ים  este tradus prin participiul παραπικραίνοντες, pe baza confuziei (ַמְמִר֤
dintre marar („a fi amar”) și hifil-ul verbului marah („a se răzvrăti”). Faptul că traducătorul 
Psalmilor nu regândește aici o traducere lexicală, ci îl folosește pe παραπικραίνειν în 
maniera unui simbol reiese și din analiza sumară a unui singur exemplu în care termenul 
tradus nu mai este marah, ci sarar („a fi nesupus, răzvrătit”). Pornind de la premisa că sursa 
păstrată astăzi nu a suferit modificări în cazul care ne interesează, putem compara, de pildă, 
textele Psalmului 65, 7 (TM 66, 7):  

TM – Ps. 66, 7c: ינָה ים׀ ִּתְצֶּפ֑ ָל֣מֹו ַאל־יִָרימּו ַהּסֹוְרִר֓   
NRSV: „nu-i lăsa pe răzvrătiți să se înalţe pe ei înșiși”.  

LXX – Ps. 65, 7c: οἱ παραπικραίνοντες μὴ ὑψούσθωσαν ἐν ἑαυτοῖς.  
NETS: „cei ce provoacă – să nu se înalţe în sinea lor”. 

Într-o traducere strict lexicală, participiul οἱ παραπικραίνοντες ar fi trebuit tradus οἱ 
ἀφιστάμενοι (așa cum este atestat în versiunea lui Aquila11, ca derivat al lui ἀφίστημι, „a se 
revolta, răzvrăti”) sau, într-o traducere mai liberă întâlnită frecvent în LXX, οἱ ἀπειθεῖς (cf. 
Dt. 21, 18). Dacă filiaţia cu traducătorul Deuteronomului este rezonabilă, este greu de spus ce 
sens îi atribuie acestui termen traducătorul Psamilor. Mult mai târziu, în comentariile sale la 
Psalmi, Teodoret de Cyr îl înţelege cu sensul de „a provoca”, „a instiga” și îl pune în relaţie 
cu pedeapsa divină pentru necredinţă:  

„Cei ce instigă (παραπικραίνοντες) să nu se înalţe în sinea lor.” Pe aceștia Teodotion i-a numit 
pervertiți (ἐκκλίνοντας), iar Aquila răzvrătiți (ἀφισταμένους). Symmachus a spus mai clar: 
necredincioșii (οἱ ἀπειθεῖς)

12
 să nu se înalţe în sinea lor. Iată și împlinirea acestei profeţii. Căci cei 

trei sau patru greci, care stăruie în necredinţă, se mândresc în sinea lor că nu sunt ademeniţi alături 
de mulţime. Lor li se adresează profeţia: „Cei ce instigă să nu se înalţe în sinea lor”. Căci instigă 

                                    
8 Peter Katz (Walters), The Text of the Septuagint. Its Corruptions and Their Emendation, D.W. 

Gooding (ed.), Cambridge University Press, Cambridge, 1973, pp. 150-154. 
9 Martin Flashar, „Exegetische Studien zum LXX-Psalter”, Zeitschrift für die Alttestamentliche 

Wissenschaft 32, 1912, pp. 81-116.  
10 Ps. 5, 11 (10); 77 (78), 8; 104 (105), 28; 77 (78), 17; 77 (78), 40; 77 (78), 56; 105 (106), 7; 105 (106), 33; 

105 (106), 43; 106 (107), 11; 65 (66), 7; 67 (68), 6.  
11 Cf. Frederick Field, Origenis Hexaplorum quae supersunt sive veterum interpretum Graecorum in 

totum Vetus Testamentum fragmenta (2 vol.), Oxonii e Typographeo Clarendoniano, 1875, vol. II, p. 198.  
12 Teodoret îi conferă lui οἱ ἀπειθεῖς sensul de „necredincioșii”, după cum o dovedește continuarea 

textului, unde ni se vorbește despre impietatea celor neconvertiţi (οἱ τῇ ἀσεβείᾳ προσμείναντες 
Ἕλληνες). Apropierea semantică dintre ἀπειθέω și ἀπιστεύω este consecinţa retoricii epistolelor 
pauline. Cel mai probabil, Symmachus îi acordă sensul de „nesupus”, „îndărătnic”, același cu care este 
folosit și în traducerea Septuagintei. Vezi Michaël N. van der Meer, „Problems and Perspectives in 
Septuagint Lexicography: The Case of Non-Compliance (ἀπειθέω)”, în Jan Joosten, Eberhard Bons 
(eds.), Septuagint Vocabulary..., ed. cit., pp. 65-86.  
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împotriva lor (παραπικραίνουσι καθ' ἑαυτῶν) pe dreptul Judecător și își atrag răsplata cea dreaptă 
(PG 80, 1365; tr.n.).  

Modul în care este citit textul biblic de către Teodoret de Cyr nu este singular. El este 
atestat și de vechile versiuni latine (Veteres Latinae), care în traducerea versetului de la Ps. 
65, 7 optează pentru o parafrază, echivalând verbul prin expresia in iram provocare.  

Revenind la traducătorii Septuagintei și la ipoteza confuziei din Deuteronom, remarcăm că 
Peter Katz (Walters) trece cu ușurinţă peste faptul că traducătorul cărţii Ieremia folosește 
verbul παραπικραίνειν pentru a traduce de trei ori ebraicul qanah (ָקנָא)13, cu sensurile de „a 
fi gelos”, „a provoca la mânie geloasă”. În textele din Ieremia vorbim de fiecare dată de mânia 
lui Dumnezeu, ca reacţie la idolatrie. Aici verbul are sensul de „a enerva” și nu presupune 
sensuri care să amintească de „amărăciune”, „răzvrătire” sau „revoltă”. Dacă urmăm același 
context al condamnării idolatriei la traducătorul Deuteronomului, se poate observa că pentru 
a traduce ideea de gelozie divină a ebraicului qanah sunt folosite verbe precum παροξύνειν 
(Dt. 32, 16) sau παραζηλοῦν (Dt. 32, 21); dar, ceea ce este și mai important, cel mai frecvent 
aceste opţiuni de traducere nu sunt întotdeauna echivalări lexicale, ci înţelegeri teologice ale 
vocabularului extrem de variat pe care îl propun textele-sursă pentru a exprima reacţiile 
divinităţii la faptele condamnabile ale oamenilor. Același lucru poate fi spus și despre verbul 
παραπικραίνειν, mai ales că în Dt. 32, 16 traducătorul folosește compusul ἐξπικραίνειν, cu 
sensul de „a mânia”, fără ca el să implice posibilitatea vreunei confuzii între rădăcini lexicale, 
pentru că de această dată traduce ebraicul kaas (ָּכַעס): „M-au provocat (παρώξυνάν με) cu 
[zei] străini,/ prin ticăloșiile lor M-au mâniat (ἐξεπίκρανάν με)”. Ipoteza confuziei dintre 
rădăcinile omonime ale verbelor marah și marar este justificată numai dacă admitem că 
verbul παραπικραίνειν este o creaţie lexicală cu totul novatoare, bazată pe o traducere 
etimologică, ce implică sensurile „a se răzvrăti”, „a se revolta”, respectiv „a amărî”, „a 
mâhni”. Or, în textele Septuagintei majoritatea traducătorilor par să evite mai degrabă 
sensurile termenilor-sursă, folosindu-l în contexte ce îl pun în aceeași filiaţie cu verbe 
grecești ce exprimă mânia, furia și supărarea. Acesta este și motivul pentru care lexicografii 
de mai târziu, Hesychius (secolul al V-lea) și Pseudo-Zonaras (secolul al XIII-lea), pun 
semnul echivalenţei între παραπικραίνειν, παροξύνειν și παροργίζειν14.  

Derivatele lui πικραίνω în textele non-biblice grecești și inovaţia traducătorului 

O analiză extinsă a textelor din literatura greacă ce atestă folosirea lexicului format de la 
rădăcina indo-europeană *pikro-15 nu este relevantă în cazul de faţă. Totuși, câteva observaţii 
sunt necesare pentru înţelegerea sensurilor pe care le implică termenii derivaţi de aici. 
Trebuie să menţionăm din capul locului că în limba greacă veche antonimul exact al 
adjectivului γλυκύς („dulce”) nu este πικρός, ci δριμύς. Deși sunt sinonime și implică ambele 
sensuri figurate, adjectivul πικρός are o arie semantică mult mai variată în registrul 
metaforic, fiind folosit mai mult decât δριμύς în exprimarea sentimentelor umane. La fel, 
verbul πικραίνειν primește la figurat o gamă largă de sensuri, la propriu fiind folosit de 
regulă în scrieri tehnice (Aristotel) și în tratate de medicină (Hipocrate). De asemenea, se 
poate observa că de la sensurile figurate ale verbului πικραίνειν derivă un număr 
impresionant de compuși, creaţi în maniera lui παραπικραίνειν. Vorbim de un fenomen 
lingvistic deloc neobișnuit pentru limba greacă din perioada dialectală și care se intensifică 
în perioada κοινή. Încă de la Herodot sunt atestate verbele ἐμπικραίνεσθαι și 

                                    
13 Ier. 32 (39), 29; 44 (51), 3; 44 (51), 8.  
14 Hesychius, Lexicon (Π–Ω) 621, 1, s.v. <παραπικραίνων>· παροργίζων (TLG); Pseudo-Zonaras, 

Lexicon 1518, 21, s.v. παραπικραίνειν (TLG).  
15 Cf. Robert Beekes, Etymological Dictionary of Greek, Brill, Leiden, 2010, s.v. πικρός.  
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προσεμπικραίνομαι, cu sensurile „a se înfuria împotriva”16 și „a fi mâniat pe”17, construite cu 
dativul la diateza medio-pasivă. Mai târziu, într-un context în care scoate în evidenţă 
dispreţul post-mortem al dușmanilor lui Cicero pentru celebrul avocat, istoricul Cassius Dio 
folosește o terminologie identică, conferindu-i verbului ἐμπικραίνεσθαι sensurile „a insulta”, 
„a agresa”18. În scrierile lui Plutarh întâlnim compușii διαπικραίνειν și συνεκπικραίνειν. În 
ambele cazuri au sensurile „a se înfuria cumplit”19, „a se înverșuna împotriva”20. Literatura 
greacă de la sfârșitul secolului I î.Hr. și începutul secolului I d.Hr. mai atestă și verbul 
ἐκπικραίνομαι, cu sensul „a scoate din sărite” la Dionis din Halicarnas21 și „a enerva” la 
Iosefus Flavius22. Sensurile acestor derivate din literatura greacă nu variază foarte mult, 
păstrându-se, indiferent de epocă și de zona geografică, în sfera semantică a mâniei și a 
furiei. Nici pe papirii descoperiţi în Egipt verbele derivate de la πικραίνειν nu implică alte 
sensuri. Din secolul al III-lea î.Hr. (285-221 î.Hr.), când a fost realizată probabil traducerea 
Pentateuhului, datează un fragment dintr-o petiţie a unui oarecare Dionysodoros către 
regele Ptolemeu, în care întâlnim o atestare a verbului προσπικραίνειν, sub forma 
προσπικρανθείς μοι („mâniindu-se pe mine”)23.  

                                    
16 Herodot, Historiae V, 62, 2: Ἱππίεω τυραννεύοντος καὶ ἐμπικραινομένου Ἀθηναίοισι διὰ τὸν 

Ἱππάρχου θάνατον [...]. (Hippias, their tyrant, was growing ever more bitter in enmity against the 
Athenians because of Hipparchus’ death [...]; tr. A.D. Godley, în Herodotus, The Persian Wars. Books V-
VII, vol. III, Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, 1922).  

17 Herodot, Historiae III, 146, 8: Ἐρεθίσας ὦν τοὺς Πέρσας ἤθελε ὡς ἀσθενέστατα ποιῆσαι τὰ 
Σάμια πρήγματα καὶ οὕτω παραδιδόναι, εὖ ἐξεπιστάμενος ὡς παθόντες οἱ Πέρσαι κακῶς 
προσεμπικρανέεσθαι ἔμελλον τοῖσι Σαμίοισι [...] (He wanted therefore by provoking the Persians to 
weaken Samos as much as he could before surrendering it, for he was well aware that if the Persians were 
hurt they would be furiously angry with the Samians [...]; tr. A.D. Godley, în Herodotus, The Persian 
Wars. Books III-IV, vol. II, Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, 1921).  

18 Dio Cassius, Historiae Romanae XLVII, 8, 4: ἡ δὲ Φουλουία ἔς τε τὰς χεῖρας αὐτὴν πρὶν 
ἀποκομισθῆναι ἐδέξατο, καὶ ἐμπικραναμένη οἱ καὶ ἐμπτύσασα ἐπί τε τὰ γόνατα ἐπέθηκε [...] (And 
Fulvia took the head into her hands before it was removed, and after abusing it spitefully and spitting 
upon it, set it on her knees [...], tr. E. Cary, în Cassius Dio, Roman History, vol. V, Loeb Classical Library, 
Harvard University Press, Cambridge, 1917).  

19 Plutarh, De cohibenda ira 457a: τὰ γὰρ ἔργα καὶ τὰ κινήματα καὶ τὰ σχήματα μικρότητα πολλὴν 
καὶ ἀσθένειαν κατηγορεῖ, οὐ μόνον ἐν οἷς παιδάρια σπαράττουσι καὶ πρὸς γύναια διαπικραίνονται 
καὶ κύνας καὶ ἵππους καὶ ἡμιόνους οἴονται δεῖν κολάζειν [...] (For the actions and the motions and the 
whole demeanour of angry persons declare their utter littleness and weakness, not only when they rend 
little children and rage bitterly against women and think it proper to punish dogs and horses and mules 
[...]; tr. W.C. Helmbold, în Plutarch, Moralia. On the Control of Anger, vol. VI, Loeb Classical Library, 
Harvard University Press, Cambridge, 1939). 

20 Plutarh, De tranquillitate animi 468b, 11.  
21 Dionis din Halicarnas, Antiquitates Romanae V, 9, 3.19: καὶ ὁ Βροῦτος ἐκπικρανθείς, οὐκ ἐμοῦ 

γ᾽, ἔφη, ζῶντος, ὦ Κολλατῖνε, τοὺς προδότας τῆς πατρίδος ἰσχύσεις ἐξελέσθαι: ἀλλὰ καὶ σὺ δώσεις 
δίκας ἃς προσῆκεν οὐκ εἰς μακράν. (And Brutus, exasperated, replied: „Not while I am alive, Collatinus, 
shall you be able to free those who are traitors to their country. Nay, but you too shall pay the fitting 
penalty, and that right soon”; tr. Earnest Cary, în Dionysius of Halicarnassus, Roman Antiquities, vol. III, 
Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, 1940).  

22 Iosephus Flavius, Antiquitates Judaicae XVIII, 282.1: εἰ δ᾽ ἐκπικρανθεὶς Γάιος εἰς ἐμὲ τρέψει τὸ 
ἀνήκεστον τῆς ὀργῆς, τλήσομαι πάντα κίνδυνον καὶ πᾶσαν ταλαιπωρίαν συνιοῦσαν τῷ σώματι καὶ 
τῇ τύχῃ ὑπὲρ τοῦ μὴ ὑμᾶς τοσούσδε ὄντας ἐπὶ οὕτως ἀγαθαῖς ταῖς πράξεσι διολλυμένους θεωρεῖν. 
(But if Caius be irritated, and turn the violence of his rage upon me, I will rather undergo all that danger 
and that affliction that may come either on my body or my soul, than see so many of you to perish, while 
you are acting in so excellent a manner.; tr. William Whiston, în Iosephus Flavius, The Works of Flavius 
Josephus, John E. Beardsley, A.M. Auburn – Buffalo, 1895).  

23 http://www.papyri.info/ddbdp/p.enteux;;84/?q=SUBSTRING:(%CF%80%CE%B9%CE%BA% CF%81) 
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Din analiza sumară a acestor texte din literatura greacă reiese că formele verbale derivate 
de la πικραίνειν au sensuri ce se păstrează în registru figurat, atunci când ele nu sunt 
folosite în tratate tehnice. De asemenea, se poate face observaţia că scriitorii preferă să le 
folosească în construcţii cu dativul la diateza medio-pasivă, invocând de fiecare dată mânia 
provocată de relaţia cu altcineva. Inovaţia traducătorului Deuteronomului ar consta în 
crearea unui derivat tranzitiv, specializat în a reda relaţia cu divinitatea, așa cum o înţelege 
el din textele pe care le traduce. Spre deosebire de exegeţii biblici de mai târziu, traducătorul 
nu are niciun motiv să înţeleagă alegoric textele în care păcatele oamenilor, indiferent că 
vorbim de idolatrie, apostazie sau nesupunere, îl înfurie pe Dumnezeu (cf. Dt. 29, 19; 29, 
26-27) și îi provoacă reacţii violente (cf. Dt. 28, 20-68). Citind întregul context din Dt. 31, 
24-29, înţelegem că participiul din expresia παραπικραίνοντες τὰ πρὸς τὸν θεόν este un 
calificativ dublat în versetul 29 de două expresii ce se referă la încălcarea legilor divine 
(ἀνομίᾳ ἀνομήσετε καὶ ἐκκλινεῖτε ἐκ τῆς ὁδοῦ: „veţi fi foarte nelegiuiţi și vă veţi abate din 
drum”), nesupunere care, de regulă, în Vechiul Testament are drept consecinţă pedeapsa 
capitală24. De altfel, pasajul se încheie cu mânia pe care aceste nelegiuiri i-o provoacă lui 
Dumnezeu: „căci veţi face rău înaintea Domnului ca să-L mâniaţi prin lucrările mâinilor 
voastre” (ὅτι ποιήσετε τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου παροργίσαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔργοις τῶν 
χειρῶν ὑμῶν). Rămâne totuși de stabilit de ce traducătorul preferă acest termen din sfera 
mâniei și a furiei lui Dumnezeu, evitând traducerea directă a termenilor ebraici care vorbesc 
în textele actuale despre răzvrătire și revoltă împotriva lui Dumnezeu.  

Influenţa tradiţiei deuteronomiste în traducerea Septuagintei  

Un răspuns posibil în această direcţie vizează modul general în care traducătorii 
Septuagintei privesc textul biblic în epoca lor. Conștientizarea faptului că traduc un text 
canonic25, respectul pentru Legea lui Moise și percepţia pe care o au despre relaţia lor 
personală cu divinitatea îi determină să opteze diferit în redarea textelor. Exemple de astfel 
de modificări se întâlnesc pretutindeni în traducerea grecească. De pildă, în capitolul 32 al 
Deuteronomului Dumnezeu este descris metaforic prin termenul tsur (צּור) de mai multe ori 
(Dt. 32, 4; 32, 15; 32, 18; 32, 30; 32, 31); traducătorul evită să traducă termenul prin πέτρα, 
înlocuindu-l de fiecare dată cu θεός26. Aceeași sensibilitate este evidentă și în cazul 
terminologiei care amintește de „tratatul” (ebr. berit) pe care îl încheie poporul ales cu 
Yahwe în maniera relaţiei dintre un monarh oriental și vasalii săi27; nu doar substantivul 
διαθήκη („legământ”) reflectă o schimbare a vechilor idei teologice, ci și întreaga 
terminologie ce se referă la această relaţie pare să fie evitată deliberat. De pildă, verbele 
ebraice cu sensurile „a dispreţui”, „a trata cu dispreţ” (naats; נַָאץ), „a insulta” (gadaph; ָּגַדף), „a 
ascuţi vârful unei săbii” (shanan; ָׁשנַן) aplicate divinităţii sunt traduse frecvent în cărţile 

                                    
&rows=3&start=16&fl=id%2Ctitle&fq=facet_language%3Agrc&fq=earliest_date%3A%5B-2500+TO+ 
201%5D&fq=transcription_ngram_ia%3A%28%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%81%29&sort=series+asc%2Cv
olume+asc%2Citem+asc&p=17&t=29 (data accesării: 31.03.2017).  

24 Num. 14, 43; 20, 10; Dt. 21, 18-21; 32, 51; Iosua 1, 18; 5, 6.  
25 John William Wevers, „The Interpretative Character and Significance of the Septuagint Version”, 

în Magne Saebo (ed.), Hebrew Bible / Old Testament. The History..., ed. cit., p. 91.  
26 Staffan Olofsson, God is My Rock: A Study of Translation Technique and Theological Exegesis in the 

Septuagint, Coniectanea Biblica, Old Testament Series 31, Almqvist & Wiksell International, 
Stockholm, 1990, pp. 38-40.  

27 Pentru detalii, vezi Gordon Wenham, „Law in the Old Testament”, în J.W. Rogerson, Judith M. Lieu 
(eds.), The Oxford Handbook of Biblical Studies, Oxford University Press, Oxford, 2006, în special pp. 352-357; 
vezi și Konrad Schmid, „Divine Legislation in the Pentateuch in its Late Judean and Neo-Babylonian 
Context”, în Peter Dubovský et al. (eds.), The Fall of Jerusalem and the Rise of the Torah, Forschungen zum 
Alten Testament 107, Mohr Siebeck, Tübingen, 2016, pp. 129-153.  



SPIRITE ALE REVOLUŢIEI ÎN CULTURĂ / REVOLUTION IN CULTURE 

189 

Numeri și Deuteronom prin grecescul παροξύνειν („a provoca”, „a irita”)28. De asemenea, 
παροργίζειν („a provoca la mânie”, „a fi mânios”) traduce în Vechiul Testament nu mai puţin 
de 10 verbe ebraice29. Cel mai probabil în epoca traducerii devin de neconceput o serie de 
idei religioase, tolerate în alte epoci, precum aceea de a-L dispreţui pe Dumnezeu sau de a-L 
insulta30. În mod similar, și ideea de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu devine inacceptabilă 
pentru majoritatea traducătorilor, cu atât mai mult cu cât se poate observa că verbele 
grecești ce desemnează propriu-zis revolta și răzvrătirea se întâlnesc în traducerea pasajelor 
narative ce descriu revolte împotriva oamenilor, precum cea a lui Core împotriva lui Moise și 
Aaron31. Știm că în cărţile biblice târzii, e.g. cărţile Macabeilor, inclusiv revolta împotriva 
conducătorilor priviţi ca reprezentanţi ai lui Dumnezeu pe pământ, chiar dacă sunt cuceritori 
ostili supușilor, devine o idee condamnabilă și interzisă de legile Torei, doar pentru că este 
asociată cu răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu și atrage după sine pedeapsa divină32. În linii 
mari, traducătorii nu fac altceva decât să substituie cauza cu efectul, astfel încât ei nu mai 
traduc terminologia specifică ofenselor, ci se concentrează pe efectul pe care îl produc: 
mânia divină și manifestarea ei. Mare parte dintre cercetători consideră că teologia mâniei 
lui Dumnezeu și identificarea idolatriei drept cauză principală a manifestării ei sunt teme 
agreate de redactorii deuteronomiști33, un grup de teologi a căror activitate a constat în 
redactarea ulterioară a textelor biblice. Teologia deuteronomistă privește naraţiunile despre 
experienţele nefericite ale poporului israelit din cărţile biblice anterioare ca pedeapsă divină 
pentru abandonarea cultului lui Yahwe și slujirea altor zei. Modul în care este perceput 
raportul dintre oameni și Dumnezeu în teologia deuteronomistă, constituit pe relaţia cauzală 
dintre păcat, mânie divină și pedeapsă dreaptă34, se întâlnește frecvent în toate cărţile 
Vechiului Testament.  

Nu cunoaștem cu precizie tradiţiile exegetice ale diasporei din Alexandria, dar nu este 
exclus ca influenţa teologiei deuteronomiste să se facă simţită și în traducerea Septuagintei, 
încă din cartea Genezei. În contextul din Gen. 6, 6-7, unde Dumnezeu decide să-și distrugă 
creaţia prin potop din cauza păcatelor oamenilor, citim texte diferite în TM și LXX:  

TM – Gen 6, 6-7: „Și s-a căit (ַוּיִָּנֶ֣חם) Domnul că a făcut omenirea pe pământ, și s-a mâhnit ( בַוּיְִתעַ  ֵּצ֖ ) 
în inima Sa.⁷ Și Domnul a zis: «Voi șterge de pe faţa pământului omul pe care l-am creat – omul 

                                    
28 Num. 14, 11; 14, 23; 16, 30; 15, 30; Dt. 31, 20; 32, 19; 32, 41.  
29 Cf. Edwin Hatch, Henry A. Redpath (eds.), A Concordance to the Septuagint..., ed. cit., p. 1072.  
30 Interpolarea de eufemisme în textele biblice pentru a evita jignirile aduse divinităţii este o practică 

ce se regăsește și în activitatea scribilor (Martin Jan Mulder, „Un euphémisme dans 2 Sam. XII 14?”, Vetus 
Testamentum, vol. 18, nr. 1, 1968, pp. 108-114). De asemenea, diversitatea formelor în care este 
reprezentată divinitatea în textele biblice a fost și încă este intens studiată, mai ales în analogie cu zeităţile 
Orientului Apropiat. Pe tema percepţiilor antice ale mâniei divine din Vechiul Testament se pot consulta 
două studii punctuale, bine argumentate, publicate relativ recent: Jacqueline C.R. de Roo, „Was the Goat 
for Azazel Destined for the Wrath of God?”, Biblica, vol. 81, nr. 2, 2000, pp. 233-242; și Brittany Kim şi 
Charlie Trimm, „Yahweh the Dragon: Exploring a Neglected Biblical Metaphor for the Divine Warrior 
and the Translation of ’Ap”, The Bible Translator, vol. 65, nr. 2, 2014, pp. 165-184.  

31 Num. 16, 2 (ἀνέστησαν ἔναντι Μωυσῆ); Num. 16, 3 (συνέστησαν ἐπὶ Μωυσῆν καὶ Ααρων); Num. 
16, 19 (καὶ ἐπισυνέστησεν ἐπ᾽ αὐτοὺς). Se întâlnesc și excepţii: Num. 14, 35 (ἦ μὴν οὕτως ποιήσω τῇ 
συναγωγῇ τῇ πονηρᾷ ταύτῃ τῇ ἐπισυνεσταμένῃ ἐπ᾽ ἐμέ) sau Osea 14, 1 (ὅτι ἀντέστη πρὸς τὸν θεὸν 
αὐτῆς).  

32 William David Davies, Louis Finkelstein (eds.), The Cambridge History of Judaism (3 vol.), 
Cambridge University Press, Cambridge, 1984-1999, vol. II, pp. 292-293.  

33 E.g. Kari Latvus, „God, Anger and Ideology. The Anger of God in Joshua and Judges in Relation 
to Deuteronomy and the Priestly Writings”, Journal for the Study of the Old Testament, Supplement 
Series 279, Sheffield Academic Press, Sheffield, 1998, p. 40.  

34 Samantha Joo, Provocation and Punishment. The Anger of God in the Book of Jeremiah and 
Deuteronomistic Theology, Walter de Gruyter, Berlin, 2006, p. 4.  
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împreună cu animalele și târâtoarele și păsările aerului, căci Mă căiesc (ְמִּתי  .”«că le-am făcut (נִַח֖
(NRSV: And the Lord was sorry that he had made humankind on the earth, and it grieved him to his 
heart.⁷ So the Lord said, «I will blot out from the earth the human beings I have created – people 
together with animals and creeping things and birds of the air, for I am sorry that I have made them»).  

LXX – Gen. 6, 6-7: „Atunci Dumnezeu s-a îngrijorat că a făcut omenirea pe pământ și s-a gândit.7 Și 
Dumnezeu a zis: «Voi șterge de pe faţa pământului omenirea pe care am făcut-o, de la om până la 
animale și de la târâtoare până la păsările cerului, pentru că M-am mâniat că le-am făcut»”. (NETS: 
Then God considered that he had made humankind on the earth, and he thought it over. ⁷And God 
said, «I will wipe out from off the earth humankind which I have made, from human to domestic 
animal and from creeping things to birds of the sky, for I have become angry that I have made them»).  

După cum remarca John William Wevers într-un studiu fundamental pentru înţelegerea 
traducerii Genezei35, traducătorilor li se pare inacceptabil că Dumnezeu ar putea să încerce 
sentimente umane și îl prezintă ca pe un Judecător transcendent, conferind alte sensuri 
verbelor ebraice. În traducerea grecească Dumnezeu s-a mâniat (ἐνεθυμήθη36) că a creat 
umanitatea și a deliberat (διενοήθη) înainte de a lua decizia pedepsei. În finalul versetului 7, 
când însuși Dumnezeu emite decizia la persoana I, justificarea ei este pusă pe seama mâniei 
provocate (ἐθυμώθην). În acest context, traducătorii modifică de două ori verbul ebraic 
nacham (נחם; „a-i părea rău”, „a se căi”), redându-l de fiecare dată în cheia teologiei 
deuteronomiste, a mâniei divine provocate de păcat.  

Influenţa tradiţiei exegetice deuteronomiste asupra traducătorilor Septuagintei cred că 
poate fi identificată acolo unde verbele mâniei divine, παραπικραίνειν, παροξύνειν și 
παροργίζειν, substituie diferite forme verbale ebraice ce descriu o altă raportare a israeliţilor 
la divinitate. Din această categorie a reinterpretării raportului om-divinitate fac parte 
traducerile naraţiunilor ce descriu răzvrătiri împotriva lui Dumnezeu sau a legilor Sale din 
cartea Numeri (Cadeș) și aluziile din Deuteronom și din cărţile ulterioare la aceste 
evenimente. Cazul este cel mai bine ilustrat de traducătorul cărţii lui Iezechiel, care traduce 
termenii ce desemnează revolta și răzvrătirea (ָמָרה și ָמַרד) prin forme derivate de la verbul 
παραπικραίνειν. Din cercetările efectuate asupra redactării cărţii știm că autorul este 
influenţat de teologia deuteronomistă, considerând că mânia divină este provocată de 
apostazia poporului israelit încă din timpul robiei egiptene și al peregrinărilor prin deșert, 
iar pedeapsa așteptată timp de generaţii nu este alta decât exilul babilonian37. Nu este de 
mirare că în traducerea cărţii instigarea la mânie a lui Dumnezeu este un adevărat motiv ce 
împrumută terminologia traducătorului Deuteronomului. Expresii precum οἶκος 
παραπικραίνων (Iezech. 2, 5; 2, 6; 2, 7; 2, 8; 3, 9; 3, 26; 3, 27; 12, 2; 12, 3; 12, 9; 12, 25; 17, 2; 24, 
3; 44, 6) sau παρεπίκρανάν με (Iezech. 2, 3; 20, 21) au la traducătorul cărţii sensurile „casa 
celor ce Mă provoacă”, respectiv „M-au provocat”, lăsându-i exegetului sarcina de a înţelege 
că aici este vorba despre reacţia divinităţii ce presupune mânia și pedeapsa pentru păcat, și 
nu despre acţiunea devenită inacceptabilă a răzvrătirii umane împotriva divinităţii.  

În concluzie, terminologia legată de verbul παραπικραίνειν în Septuaginta este mai 
curând o traducere exegetică decât una literală, folosită pentru a exprima relaţia omului cu 
Dumnezeu, așa cum este ea percepută în iudaismul diasporei alexandrine din secolele III-II 
î.Hr. Această terminologie se datorează creativităţii traducătorului Deuteronomului, care, din 
dorinţa de a se face înţeles într-o lume elenizată, probabil creează un verb compus cu 
prepoziţia παρα-, cu sens ușor recognoscibil pe baza numeroșilor compuși asemănători, 

                                    
35 John W. Wevers, „The Interpretative Character...”, în op. cit., pp. 84-107; pentru cazul menţionat, 

p. 106.  
36 Cf. LSJ, s.v. ἐνθυμέομαι; „a fi îngrijorat”, dar și „a se mânia pe cineva”. Repetiţia verbului 

ἐνθυμέομαι poate fi înţeleasă și ca încercare a traducătorului de a reface paralelismul textului ebraic 
(„Și s-a căit Domnul... căci mă căiesc că le-am făcut”), caz în care verbul grecesc ar trebui tradus în mod 
similar: „Atunci Dumnezeu s-a mâniat... pentru că m-am mâniat că le-am făcut”.  

37 Michael Fishbane, Biblical Interpretation in Ancient Israel, Clarendon Press, Oxford, 1985, pp. 365-366. 
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atestaţi în toate perioadele de evoluţie ale limbii grecești. Sensurile sale nu mai descriu 
răzvrătirea sau revolta împotriva autorităţii divine, idee de neconceput pentru pietatea 
traducătorilor, ci indică mânia pe care i-o provoacă lui Dumnezeu nerespectarea legilor Sale. 
Uzul tranzitiv al compusului biblic, neobișnuit totuși pentru un elenofon, poate fi înţeles și 
ca delimitare intenţionată de sensurile termenilor corespondenţi din limba ebraică, folosiţi 
întotdeauna în regim intranzitiv. Într-adevăr, există în Septuaginta și confuzii cu sensurile 
proprii ale verbului πικραίνειν, dar ele sunt o excepţie de la regulă. Mult mai târziu, în Noul 
Testament și în scrierile patristice, odată cu evoluţia ideilor religioase, astfel de excepţii 
devin interpretări eufemistice pentru descrierea aceleiași relaţii dintre om și Dumnezeu. Un 
cuvânt precum πικρία din Epistola către Efeseni 4, 31, alăturat unui șir de termeni ce indică 
„furie” (θυμὸς), „mânie” (ὀργὴ), „protest” (κραυγὴ) și „blasfemie” (βλασφημία), amintește 
vag de alte contexte și de alte percepţii religioase. Verbul παραπικραίνειν primește în 
literatura creștină și sensurile „a provoca amărăciune”, „a mâhni”38, într-un proces constant 
de resemantizare a termenilor și de actualizare a ideilor religioase ale Septuagintei.  
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Opportunités d’evolution professionnelle: du langage superieur (scientifique) 
vers un langage inferieur (de specialité) 

(Opportunities of Professional Evolution: from Scientific Language  
to a Specialized Language) 

V I T A L I N A  BĂH N E A N U   

Abstract: This article deals with a short history of the occurrence and evolution of the phrases 
“French specialty language” and “French language with specific objectives” from the moment of its 
emergence to the present. The specialized French language arises from the necessity to adapt it to a 
professional activity. That is why the knowledge of the factors of an underlying success, that is 
learning a foreign specialized language, is the concern of the specialists in the domain. The basis of a 
French specialty lesson means verbal communication and simulation.  
Keywords: specialty language, French with special objectives, professionalism, fail, success, training 

 
Ces dernières années, les relations entre les langues générales, celles de spécialité et la 

professionnalisation sont devenues un sujet en permanente discussion dans les institutions 
de formation. Dans leur grande majorité, les praticiens du domaine s’accordent sur le fait 
que les langues de spécialité ont vocation à jouer un rôle éminent dans la 
professionnalisation des apprenants. Un premier objectif de tout enseignant du français de 
spécialité est d’assurer la réussite des étudiants et de leur éviter l’échec à la faculté. Leur 
objectif à long terme dépasse le programme universitaire et vise la future intégration 
professionnelle dans un marché européen de travail. Des questions importantes restent 
encore sans réponse: 

– Où finit le français général et où commence le français sur objectifs spécifique?  
– Peut-on mettre une barrière nette entre ces deux ou il faut plutôt parler d’une 

continuité ou peut-être d’une corrélation?  
– Où est la cause de réussite et d’échec en langues de spécialité? Le français général 

joue-t-il un rôle primordial dans le succès en FOS?  
– Qu’est ce qui explique la mauvaise compréhension des textes spécifique? La langue 

française générale ou le français de spécialité? 
– A quel niveau, selon le Cadre Européen de Référence pour les Langues, peut-on 

apprendre le FOS? Ainsi que de voir si leur niveau dans la langue générale influence celui de 
la langue spécialisée. 

Dans cette perspective, notre recherche s’installe dans un autre contexte qui nous 
emmène à apporter quelques éclairages théoriques sur les deux concepts: langue générale, 
d’une part, et FSP/FOS, de l’autre. Notre travail sera divisé en deux directions d’analyse: la 
première partie portera sur le parcours historique de l’apparition de la notion de FOS/FSP 
(Français sur Objectif Spécifique/Français de Spécialité), pour continuer avec l’itinéraire du 
français général au français sur objectif spécifique.  

Le FOS est l’abréviation de l’expression «Français sur Objectifs Spécifiques». C’est une 
expression venue de l’anglais «English for Specific Purposes» (ESP). Il s’agit d’une situation 
particulière d’enseignement du français langue étrangère (FLE) à l’issue de laquelle 
l’apprenant doit être capable d’accomplir une activité qui requiert l’utilisation de la langue. 
L’objectif de cet enseignement est d’amener l’apprenant non pas à connaître seulement la 
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langue française comme langue de la culture, mais d’être apte à faire quelque chose à l’aide 
de cette langue. L’apprenant n’apprend plus «le français» mais «du français»1.  

L’Historique et l’origine des méthodes du FOS renvoie à des militaires et non pas à des 
didacticiens. C’est au début du 20ème siècle que remonte la naissance du FOS dans le domaine 
militaire, quand une commission militaire française a été chargée d’élaborer un manuel «du 
français militaire»; ce manuel est apparu en 1927 pour enseigner la langue aux militaires 
destinés à faire la guerre dans un pays où il parlent une autre langue différente. Après 
quelques décennies, on constate l’émergence d’un nouvel enseignement du français 
technique qui était destiné à un public spécifique qui a un intérêt bien précis. A cette 
époque-là le français langue étrangère a connu un certain recul. Ce recul a déterminé les 
responsables français à chercher de nouveaux publics dans plusieurs domaines de sciences, 
de technique, de droit, de l’économie, etc. L’idée principale de ce type de français consiste à 
considérer la langue comme un outil visant à faciliter l’accès aux textes spécialisés et, d’une 
façon générale, à permettre la communication professionnelle. L’évolution politique et 
économique dans les années 70 était à l’origine de la naissance du «français fonctionnel» qui 
était le précurseur du français de spécialité. Il est marqué surtout par le fait que la langue 
doit être diffusée et enseignée différemment dans les pays non francophones afin que cette 
langue participe à l’évolution scientifique, technologique et économique. La langue qui va 
véhiculer les sciences et les techniques mais à un niveau supérieur (universitaire)2.  

Le FOS/FSP s’est historiquement construit en opposition par rapport aux formations 
linguistiques habituelles. Le terme Français de Spécialité (FOS) a été la première branche du 
FLE destinée à des publics spécifiques. Celui-ci a été toujours associé, parfois en tant que 
synonymes, parfois synonymes partiels, les deux ayant la même simple destination «d’être à 
l’avantage de couvrir toutes les situations, que celles-ci soient ancrées ou non dans une 
spécialité»3. 

La pratique pédagogique montre quand même une certaine différence entre les termes 
Français de Spécialité et Français sur Objectifs Spécifiques. Les deux approches sont: celles 
qui relèvent de l’offre et celle qui relèvent de la demande. «La première est une approche 
globale d’une discipline ou d’une branche professionnelle, ouverte à un public le plus large 
possible. Le FOS, à l’inverse, travaille au cas par cas, ou en d’autres termes, métier par 
métier, en fonction des demandes et des besoins d’un public précis.»4.  

Pour Jean Dubois, par exemple, la langue de spécialité est «Un sous-système linguistique 
tel qu’il rassemble les spécificités linguistiques d’un domaine particulier. En fait, la 
terminologie, à l’origine de ce concept, se satisfait très généralement de relever les notions et 
les termes considérés comme propres à ce domaine. Sous cet angle, il y a donc abus à parler 
de langue de spécialité, et vocabulaire spécialisé convient mieux». Pierre Lerat propose la 
plus simple définition: La notion de langue spécialisée est plus pragmatique: c’est une langue 
naturelle considérée en tant que vecteur de communication spécialisée»5. 

Le résultat de cette différentions peut être stigmatisé de la minière suivante:  
 

FRANÇAIS GENERAL FRANÇAIS SUR OBJECTIFS SPECIFIQUES 
1. Objectif large 1. Objectif précis 
2. Formation à moyen ou à long terme 2. Formation à court terme (urgence) 

                                    
1 D. Lehmann, Objectifs spécifiques en langue étrangère, Hachette, Paris, 1993, p. 115. 
2 Jean-Marc Mangiante, Chantal Parpette, Le français sur objectifs spécifiques: de l’analyse des 

besoins à l’élaboration d’un cours, Hachette, Paris, 2004, p. 16. 
3 Ibidem, p. 18. 
4 Ibidem, p. 17. 
5 Pierre Lerat, Les langues spécialisées, PUF, Paris, 1995. 
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3. Diversité thématique, diversité de 
compétences 

3. Centration sur certaines situations 
compétences cibles 

4. Contenu maîtrisé par l’enseignant 4. Contenu nouveau, a priori, non 
maîtrise par l’enseignant 

5. Travail autonome de l’enseignant 5. Contacts avec les acteurs du milieu 
professionnel étudié 

6. Matériel existant 6. Matériel à élaborer 
7. Activités didactiques  

 
FOS et Français General: quelle relations?6 
Joaquim Fonseca insiste sur la distinction du lexique général et celui de spécialisé sur les 

points suivants:  
– tandis que le lexique général est marqué par sa polysémie et ses connotations de toutes 

sortes le lexique spécialisé tend vers l’univocité; il tend à être mono référentiel, et est 
dépourvu de traits de type connotatif;  

– le lexique général est relativement stable, mais le lexique spécialisé subit un 
renouvellement et un enrichissement rapides;  

– l’enrichissement du lexique général provient surtout de la diversification sémantique 
de termes déjà existants; l’enrichissement du lexique spécialisé quant à lui, il se fait par la 
création de nouveaux mots liés à l’apparition de nouveaux objets, de nouvelles réalités 
physiques et conceptuelles; 

– alors que le lexique général englobe peu de «mots savants» et utilise des schémas de 
dérivations usuelles, le lexique spécialisé investit abondamment des bases grecques et latines 
et exploite des mécanismes et des schémas de dérivation typiques (avec l’usage aussi typique 
de certains affixes);  

– le lexique général est moins perméable aux emprunts aux langues étrangères 
cependant le lexique spécialisé s’ouvre facilement aux emprunts.  

S’il s’agit d’un contexte de cours de français général, les objectifs s’orienteront vers 
l’acquisition de compétences de communication (orale et/ou écrite), le lexique et la 
grammaire étant utilisés comme des outils de l’interaction. Dans le cadre d’un enseignement 
de français spécifique, le document servira à présenter du lexique particulier (ou général) 
dans un contexte précis. Que ce soit une lettre administrative, une minute au tribunal, une 
citation ou un congrès scientifique, chacun de ces types de discours obéit à une structure 
particulière que les participants doivent connaître. En ce sens, la didactisation d’un 
document authentique est indispensable pour l’acquisition de compétences spécifiques. Le 
choix des activités est aussi un pas important dans la réussite. 

Pour un cursus universitaire, la discipline FSP présuppose la maîtrise de la langue 
française en spécialité qui contribue à faire acquérir aux étudiants une compétence de 
communication afin de consulter, analyser des sources authentiques de spécialité, suivre en 
cas de nécessité (pour les groupes francophones) leurs cours magistraux qui sont dispensés 
en langue française, d'interagir avec leurs collègues francophones sur des sujets de 
spécialité. Cette maîtrise du français permet enfin aux étudiants de réussir dans leur 
domaine de spécialité. En effet, nos étudiants ont besoin de bien lire et comprendre des 
textes écrits en français relevant des ouvrages théoriques et pratiques, revues spécialisés, 
périodiques, encyclopédies, dictionnaires de langue et de spécialité, monographies et ils ont 
besoin aussi de bien s'exprimer oralement et par écrit en utilisant un code linguistique 
répondant à leurs exigences et intérêts. 

                                    
6 Jean-Marc Mangiante, Chantal Parpette, Le français sur objectifs spécifiques..., ed. cit., p. 193. 
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Des lors, l’organisation d’un cours de langue de spécialité destiné à ce type d’apprenant 
comprendra les phases suivantes:  

1. la demande de formation; 
2. l’analyse des besoins; 
3. la collecte des données;  
4. l’analyse des données; 
5. l’élaboration des activités. 
La méthodologie traditionnelle prévue pour le FLE, également appelée «méthodologie 

classique» ou «méthodologie grammaire-traduction»7, change dans le FOS tenant compte et 
du fait que les principaux composants d’un cours de FOS diffèrent de ceux du FLE: 

– des connaissances extratextuelles; 
– des mots porteurs du sens; 
– l’exploitation du vocabulaire;  
– la lecture sélective; 
– l’expression orale – au centre du FOS; 
– changer le support sur le même sujet: vidéo, audio, photo, image, article de presse, 

document authentique, différents types de textes (informatifs, artistiques, philosophiques); 
– simulation; 
– la lecture – dernière phase de la leçon, moyen d’évaluer les étudiants. 
La lecture dans le FOS est considérée comme une activité complexe de traitement de 

l'information qui sollicite les différentes mémoires du lecteur, sans lesquelles il ne pourrait 
ni lire ni comprendre tout document écrit. Lire et comprendre un texte consiste à combiner 
deux sources d’information, celles contenues dans le texte et celles constituées par la 
mémoire du lecteur (ses connaissances extratextuelles). En langue de spécialité, le lecteur 
non expert se retrouve en situation de surcharge cognitive, ne pouvant faire interagir 
parfaitement ces deux sources, de par une attention trop importante accordée à la 
reconnaissance des mots, ce qui a pour résultat une lecture peu efficace8. Le choix des textes 
diffère aussi pour un cours de FLE ou de FOS. En tant que le premier présuppose un texte 
prévu par le curricula universitaire, l’enseignant d’un cursus de FOS devra utiliser des textes 
à libre choix qui puissent motiver les apprenants par son sujet. Si l'apprenant n'est pas 
intéressé par le contenu du texte, il ne fournira pas l'effort nécessaire pour le comprendre, ce 
qui résultera en un traitement superficiel. Dans le cadre du FLE, on doit toujours utiliser des 
supports en adéquation avec le niveau des apprenants, mais dans le FOS il est également 
important de tenir compte des préoccupations et des centres d’intérêt de nos apprenants. 
Dans le contexte de FOS les supports à utiliser doivent être authentiques le plus possible. 
Evelyne BERARD énumère «trois bonnes raisons» sur l’utilisation de ces outils:  

1. Un apprenant au niveau débutant peut être motivé positivement s’il peut comprendre 
des échanges réels: l’utilisation de documents authentiques se justifierait donc au niveau de 
la motivation (…). 

2. L’utilisation du document authentique est un des éléments qui permettra de favoriser 
l'autonomie d’apprentissage de l'apprenant (…). 

3. Il est alors évident que le document authentique (écrit, sonore, vidéo) permet de 
travailler sur une mise en relation des énoncés produits avec les conditions de production; 
on effectue dès lors un travail non seulement sur les aspects linguistiques mais sur la 
dimension pragmatique du langage et sur les usages sociaux. 

 
 

                                    
7 Ch. Puren, Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues, Nathan – CLE International, 

Paris, 1988, p. 18. 
8 Recherche, Vol. XXXIV, nr 2/2015: Réussite et échec en langues de spécialité. 
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Raisons d’utilisation des documents authentique 
 
La simulation comme méthode reste toujours au centre d’un cours du FOS. F. Yaiche 

définit la simulation comme de la façon suivante: «Prenez un lieu, de préférence clos: une ile, 
un immeuble, un village, un hôtel, un paquebot, etc. Faites-le investir et décrire par des 
élèves qui imagineront en être les habitants. Utilisez ce lieu-thème comme un lieu de vie 
pour localiser toutes les activités d’expression écrite et orale, toutes les activités de 
communication générale et spécialisée»9. Toute simulation s’inscrit dans un lieu thème. Pour 
les étudiants en droit, par exemple, la simulation s’organise sur un décor des lieux proches 
de ceux dans lesquels ils vont travailler à la sortie de la faculté. Ainsi, la simulation 
permettra à l’apprenant de se «mettre dans la peau» d’un professionnel juridique pour 
mieux comprendre une situation et les réactions possibles face à cette situation 
professionnelle. Cette méthode développe les attitudes favorisant la communication 
professionnelle et la création. La simulation se réalise à la base d’un document écrit ou d’un 
document vidéo. Cette pédagogie est encore nommée dans la littérature de spécialité 
Pédagogie des masques. Les étudiants prennent la place d’un professionnel de droit: avocat, 
juges, greffier, huissier, etc., ou ils deviennent infracteurs.  

 
Modèle d’activités à proposer  
Pour un groupe d’étudiants en français juridique, l’activité va commencer par: 
– la description des faits (assiettes du dossier); 
– la description de la profession (avocat, juge, procureur, huissier, etc.); 
– la description de la compétence d’une instance juridique; 
– la personnalisation de l’attitude prise vis-à-vis du cas ou du verdict; 
– la plaidoirie restera le moment culminent et décisif de la scène.  
 
Utilisation de la vidéo. Les documents vidéo peuvent être utilisés comme introduction au 

début de la leçon, comme stimulant pour une discussion au milieu de l’activité ou comme 
résumé de l’essentiel. L'utilisation de la vidéo nécessite une préparation préalable. Les 
enseignants devront: choisir des documents correspondant au niveau du groupe; savoir 
comment ils vont utiliser la vidéo et quels sont les problèmes qu'ils vont mettre en 
discussion avec les participants. Son utilisation, comme tout autre support, suppose une 
variation des exercices proposés: déterminer le type de la séquence vidéo, le cadre 
spatio-temporel, de décrire les personnages; utiliser l’image sans le son; décrire à l’oral ce 
qu’on a vu dans la séquence vidéo, faire des hypothèses, amener les étudiants à une 

                                    
9 F. Mourlhon-Dallies, , Enseigner une langue à des fins professionnelles, Didier, Paris, 2008, p. 284. 
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production orale: imaginer la fin d’une séquence, commenter une idée se contenant dans le 
document; exercice du «blanc vidéo», etc. 

Ces activités seront préparées en fonction des objectifs généraux du travail avec la vidéo: 
– conduire l’étudiant à pénétrer nans le contenu du document vidéo; 
– prendre une attitude vis-à-vis du problème exposé;  
– apprendre à apprécier et à exposer des hypothèses; 
– rendre l’étudiant capable de comprendre le vocabulaire professionnel et après être en 

état de le reformuler dans un langage courent;  
– être en état d’argumenter, interpréter et synthétiser à l’oral et à l’écrit. 
Toute vidéo est porteuse d’aspects problématique et peut facilement entraîner une 

discussion. L’utilisation de la vidéo en classe de FOS facilite l’acte pédagogique, et rend le 
cours plus attrayant aux yeux des apprenants, souvent habitué à des supports plus classiques 
(manuel, fiches pédagogiques, etc.).  

La méthodologie audio-orale a ces racine, elle aussi dans une expérience didactique 
fructueuse menée dans l’armée pendant la Seconde Guerre mondiale. À savoir, les 
Américains avaient besoin de former rapidement un grand nombre de militaires capables de 
comprendre et de parler d’autres langues que l’anglais. Donc ce genre d’apprentissage était 
assez intensif, mais ce qui est important, il était basé sur l’écoute des dialogues de langue 
courante pour les mémoriser, et puis comprendre la grammaire. La méthodologie 
audio-orale était bientôt critiquée, mais elle a été la première qui a utilisé des moyens 
techniques audiovisuels dans l’apprentissage des langues étrangères10.  

L’enseignant doit démonter dans ce type d’activités a l’apprenant qu’il n y a pas de vrais 
débutants en FOS. On a déjà construit un système. On fait le transfert d’un système à l’autre. 
Les compétences générales aident l’étudiant à comprendre un contenu. Le paratexte le sauve. 
L’enseignant doit lui démonter qu’il sait plein de choses sur le sujet du texte. 

La plus intéressante question suscite encore l’intérêt des spécialistes: Où est la place de la 
langue générale dans un cours de FOS? Faut-il abandonner totalement le français général 
lors les cours de langue de spécialité. Dans ce contexte Pitch précise cette définition en 
ajoutant que la langue générale est: General reservoir on which the LSP’s of various special 
areas draw [un réservoir général où puisent les différentes langues de spécialité]11. En effet, 
les langues de spécialités ne sont pas à dissocier de la langue générale car elles en font partie 
intégrante. Elles utilisent le même système de règles en syntaxe et en grammaire et ne font 
qu'une en ce sens. C’est au niveau sémantique que se note la distinction et c’est au niveau du 
vocabulaire que l’analyse doit porter. Une langue spécialisée ne se réduit pas à une 
terminologie: elle utilise des dénominations spécialisées (les termes), y compris des symboles 
non linguistiques, dans des énoncés mobilisant les ressources ordinaires d’une langue 
donnée. On peut donc la définir comme l’usage d'une langue naturelle pour rendre compte 
techniquement de connaissances spécialisées12. Nous envisageons ainsi la langue de 
spécialité comme un sous-ensemble de la langue générale et donc le vocabulaire de spécialité 
comme le continuum de la langue générale. 
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Educaţia permanentă în contextul contemporaneităţii 
(Lifelong Learning in the Framework of Contemporaneity) 

I N A  I O N A ȘC U *  

Abstract: In confronting the challenges of the modern world, education is perceived as an indispensable 
asset to attain the ideals of peace and freedom, and an exceptional means of bringing about personal 
development and building relationships among individuals, groups and nations. Due to the rapid 
development of technology, the growing interconnections of individuals, communities and societies 
across the globe, the need to reinterpret old ways of thinking, doing and learning enhance the need for 
continuous training, new skills and lifelong learning, as an educational principle that has to be 
contextualized in the age of globalization in the 21st century. The present article outlines the issue of 
lifelong learning that has emerged as one of the major challenges for the worldwide knowledge society 
of the future. 
Keywords: Lifelong Learning, future, modern world, globalization, change 

 
Societăţile contemporane se lovesc de o bruscă și ameninţătoare intensificare a 

complexităţii în toate domeniile. Ritmul accelerat de schimbare, creșterea extraordinară a 
numărului de factori, adâncirea incertitudilor și riscurile extreme precum cele inerente 
problematicii mondiale sunt aspecte ale noii complexităţi care înseamnă schimbare calitativă 
și cantitativă. Una dintre strategiile de reducere a complexităţii este învățarea, prin care 
individul și societatea pot să-și dezvolte capacitatea de a face faţă noilor situaţii ale 
complexităţii crescânde. Această abordare pune în armonie umanitatea cu o tendinţă 
statornică a naturii de a progresa de la unităţile simple la configuraţii tot mai complexe. 
Astăzi, când acţiunea umană și societăţile sunt mult mai complexe decât în trecut, învăţarea 
trebuie să-și accelereze pașii pentru a evita rămânerea în urmă faţă de procesele sau 
evenimentele obiective din natură și societate1.  

Astfel, sub presiunea progresului tehnologic şi a modernizării, a necesităţii creşterii 
productivităţii, cererea de educaţie a crescut foarte mult, evidenţiindu-se legătura directă 
dintre resursele umane calificate şi productivitate, inovare. Evoluţia şi dezvoltarea lumii 
contemporane depind în proporţie semnificativă de modul în care educaţia poate satisface 
cerinţele acestei dezvoltări. Sistemul educaţional are însă propria logică de filtrare, 
interpretare şi traducere a cerinţelor sociale în abordări educaţionale, logică ce decurge 
deopotrivă din dezvoltarea şi evoluţia sa istorică, dar şi din evoluţiile socio-economice. 
Această interdependenţă circulară argumentează poziţia privilegiată pe care o deţine 
educaţia în teoriile despre dezvoltarea şi creşterea socio-economică. 

Sistemul educaţional, care reprezintă componenta strategică a dezvoltării 
economico-sociale, produce competenţe, formează resursele umane, nu numai în sensul unei 
pregătiri vocaţionale, ci şi în sensul formării unor caractere, a promovării unor capacităţi 
inovative şi autoformative, care permit pregătirea continuă a forţei de muncă şi prin aceasta 
flexibilitatea adaptării la schimbările tehnologice şi ştiinţifice. Dar prin aceasta nu trebuie să 
privim educaţia doar în modul îngust, utilitar de a furniza economiei mână de lucru 
calificată, ci trebuie să avem în vedere faptul că fiinţa umană nu este mijlocul, ci însăşi 
justificarea dezvoltării economice şi sociale. Prin formarea profesională, morală şi 

                                    
* Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova. 
1 J.W. Botkin, M. Elmandjra, M. Maliţa, Orizontul fără limite al învățării. Lichidarea decalajului 

uman, Editura Politică, București, 1981, pp. 36-37. 
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psihosocială a individului, prin modelele de acţiune socială pe care le oferă, învăţământul 
influenţează direct inovarea şi dezvoltarea socială, având explicit funcţia de inovare şi 
dezvoltare socială, dar totodată şi un rol stabilizator în societate2.  

Indirect, prin cunoştinţele şi valorile transmise, prin maniera de accesibilizare a ştiinţei, în 
măsura în care formează şi dezvoltă atitudini, abilităţi, capacităţi obiectivate în comportamente 
sociale, şcoala propagă descoperirile ştiinţifice şi tradiţiile culturale, dar şi contribuie la 
elaborarea şi recrearea lor, la transpunerea lor în practică, potrivit cu cerinţele diverselor 
sectoare ale vieţii personale şi sociale. Este considerentul care îl determină pe G. Văideanu să 
afirme că „dezvoltarea trece prin educaţie sau dezvoltarea se face cu ajutorul educaţiei sau nu 
se va realiza deloc”3. 

Adaptarea la efectele şi provocările globalismului economic, informaţional, politic etc. 
presupune surmontarea anumitor tensiuni: dintre global şi local (oamenii trebuie să devină 
treptat cetăţeni ai planetei, fără a-şi pierde rădăcinile, aportul lor fiind pentru dezvoltarea 
propriilor naţiuni şi comunităţi locale); dintre universal şi individual (cultura devine 
continuu globalizată, dar fiecare individ are dreptul să îşi atingă potenţialul maxim în cadrul 
tradiţiilor şi al propriei culturi); dintre tradiţie şi modernitate; dintre considerentele pe termen 
scurt şi cele pe termen lung (opinia publică doreşte soluţii rapide pentru provocări rapide, 
mereu noi, efemere, în timp ce rezolvarea multor probleme cere răbdare şi o strategie pentru 
reformă negociată, concertată, prin intervenţia politicilor educaţionale); dintre nevoia 
competiţiei şi grija pentru egalitatea şanselor (o problemă clasică, dar greu de soluţionat, ce a 
dus la regândirea şi actualizarea conceptului de educaţie de-a lungul întregii vieţi, pentru a 
pune de acord trei factori: spiritul concurenţial, care constituie stimulentul; cooperarea, care 
conferă forţă; şi solidaritatea, care uneşte); dintre expansiunea extraordinară a cunoaşterii şi 
capacitatea omului de a o asimila; în cele din urmă, dintre spiritual şi material. Această ultimă 
tensiune are semnificaţii deosebite în societatea postmodernă, în care se caută remedii 
pentru efectele alienante ale societăţii de consum moderne, care manifestă o orientare 
evidentă pentru acumularea de bunuri materiale, uneori în detrimentul valorilor morale şi 
spirituale. Individul postmodern doreşte să facă ceva semnificativ, munca este mai degrabă 
orientată de respectarea valorilor umane, de autorealizare, de dezvoltarea propriului 
potenţial, decât de obienctive materiale; nu-i place controlul, ci autoexprimarea. Este motivul 
pentru care se consideră că misiunea educaţiei în secolul XXI este „de a permite fiecăruia 
dintre noi, fără excepţie, să-şi dezvolte talentul şi să-şi valorifice la maximum potenţailul 
creativ, inclusiv responsabilitatea pentru propria viaţă şi pentru atingerea scopurilor 
personale”4.  

În acest sens, considerăm importantă afirmaţia lui J. Delors: „Am putea spune că educaţia 
trebuie să traseze hărţile unei lumi în permanentă mişcare, dar în acelaşi timp să pună la 
dispoziţia oamenilor instrumentele de orientare cu ajutorul cărora aceştia să îşi găsească 
drumul”5. 

Dacă privim astfel viitorul, soluţiile tradiţionale la nevoia de educaţie, în mare parte cu 
un caracter cantitativ şi fundamentate pe cunoaştere, nu mai sunt adecvate situaţiei actuale. 
Nu este suficient ca fiecare copil să acumuleze, la o vârstă fragedă, un volum de cunoştinţe 
pe care să le folosească apoi de-a lungul vieţii. Fiecare individ trebuie să fie pregătit să profite 
de ocaziile de a învăţa care i se oferă de-a lungul vieţii, atât pentru a-şi lărgi orizontul 
cunoaşterii, cât şi pentru a se adapta la o lume în schimbare, complexă.  

                                    
2 E. Păun, Educaţia şi dezvoltarea socială, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983, pp. 29-35. 
3 G. Văideanu, Educația la frontiera dintre milenii, Editura Politică, București, 1988, pp. 34-35. 
4 J. Delors (coord.), Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale pentru 

Educație în secolul XXI, traducere de Radu Pavel Gheo, Editura Polirom, Iaşi, 2000, pp. 13-16. 
5 Ibidem, p. 69. 
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Pentru a reuşi să îndeplinească aceste deziderate, educaţia trebuie organizată în jurul a 
patru tipuri fundamentale de învăţare care, pe parcursul vieţii, constituie pilonii cunoaşterii: 
a învăţa să ştii, ceea ce înseamnă dobândirea instrumentelor cunoaşterii, adică a învăţa cum 
să acumulezi cunoştinţe, grefate pe cunoştinţele generale şi de specialitate suficient de 
cuprinzătoare; a învăţa să faci, astfel încât individul să intre în relaţie cu mediul 
înconjurător, să acţioneze cu îndemânare; a învăţa să trăieşti împreună cu alţii, pentru a 
coopera cu alte persoane, participând la activităţile umane; a învăţa să fii / să devii, pentru 
a-ţi dezvolta personalitatea şi a fi capabil să acţionezi cu o autonomie crescândă, judecând 
prin prisma propriei scări de valori şi concepţii şi asumându-ţi răspunderea.  

Deplasarea accentului spre aspectele formative presupune abilitarea individului cu 
capacitatea de a comunica, cu spirit de echipă, de iniţiativă şi capacitate de asumare a 
responsabilităţilor, pe lângă formarea vocaţională propriu-zisă, care presupune, indiferent de 
domeniu, ca deprinderi de bază, pe cele computeriale, limbile străine, cultura tehnologică, 
spiritul antreprenorial, competenţele sociale. Fiecare trebuie să deţină aceste competenţe de 
bază cel puţin la nivel minimal pentru a putea participa eficient la viaţa profesională, 
familială şi comunitară, dar şi pentru a putea învăţa de-a lungul întregii vieţi. Aceste abilitări 
complexe ale indivizilor presupun însă realizarea unor investiţii superioare în resursele 
umane, fără de care intervenţiile educaţionale pot fi doar trunchiate sau insuficiente, fiind 
necesar pentru valorificarea potenţialului uman, a experienţelor şi învăţării indiferent de 
context, să-i asigurăm individului accesul la resurse şi dezvoltarea unei culturi pentru 
educaţia continuă ca o necesitate6.  

Realizarea unei culturi a învăţării de-a lungul întregii vieţi este o cerinţă intrinsecă a 
societăţii de astăzi şi de mâine, o societate educaţională, în care serviciile de sprijin al 
individului pentru demersurile sale formative sunt absolut necesare (de exemplu, serviciile 
de orientare şi consiliere), oportunităţile de educaţie trebuind să fie accesibile şi în 
proximitatea individului. Este modalitatea prin care, indiferent care vor fi evoluţiile şi 
schimbările sociale, individul va putea să participe la realizarea lor şi chiar să le anticipeze. 
Educaţia permanentă construiește un răspuns pedagogic la problemele generate de criza 
civilizaţiei globale, de efectele psihologice negative ale schimbării, de explozia 
informaţională și tehnologică, de dezechilibrul existenţei umane, de accentuarea 
inegalităţilor sociale, economice, dar și culturale. Funcţia generală a educaţiei permanente, 
exprimată în mod obiectiv, ca răspuns la problemele sociale amintite, constă în extinderea 
învăţării de-a lungul vieţii, orientată spre un scop. Realizarea sa implică reintegrarea culturii 
cu învăţământul. Învăţământul devine un scop în sine care urmărește împlinirea umană și 
valorile umaniste cultivate, în mod special, de educaţia permanentă. Educaţia permanentă 
poate fi definită din trei perspective – ca proces pedagogic, ca demers individual și ca 
principiu de politică a educaţiei7.  

Din prima perspectivă, educaţia permanentă este un proces de perfecţionare a dezvoltării 
personale, sociale și profesionale pe durata întregii vieţi a oamenilor, în scopul îmbunătăţirii 
calităţii vieţii atât a indivizilor, cât și a colectivităţii lor. Ca proces, educaţia permanentă 
integrează toate formele de învăţare formală, non-formală, informală care asigură progresul 
individual și social în toate etapele și domeniile existenţei umane în societatea postmodernă, 
care tinde să devină educativă. 

Din a doua perspectivă, educaţia permanentă reprezintă un demers individual prin care 
personalitatea umană urmărește să-și armonizeze diferitele stadii și conţinuturi ale instruirii 
în vederea atingerii unui echilibru psihosocial, în plan profesional, intelectual, moral, 
cultural. Are în vedere asigurarea continuităţii în formarea și dezvoltarea fiecărei 
personalităţi, perfectibilă prin iniţiativele sale de autoînvăţare, autoinstruire și chiar de 
                                    

6 Memorandumul învăţării de-a lungul întregii vieți, Comisia Europeană, Lisabona, 2000.  
7 S. Cristea, Fundamentele pedagogiei, Editura Polirom, Iaşi, 2010, p. 49. 
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autoeducaţie. Din a treia perspectivă, educaţia permanentă constituie un principiu de 
politică a educaţiei angajat în reorganizarea sistemului de învăţământ ca parte a acestuia la 
nivelul structurii sale de bază sau a structurii sale de relaţie, cu mediul social (economic, 
cultural, religios, politic, comunitar, militar etc.). Afirmarea universală a acestui principiu va 
conferi educaţiei permanente resurse multiple de dezvoltare operaţională, în funcţie de 
condiţiile socio-economice, politice și culturale diferite, de numeroase variabile intra- și 
extraeducaţionale, proprii fiecărei societăţi și comunităţi umane. Articularea pedagogică a 
celor trei perspective permite înţelegerea educaţiei permanente ca direcţie principală de 
evoluţie a educaţiei în contextul afirmării paradigmei curriculumului în societatea 
postmodernă. Astfel, educaţia permanentă încearcă să vadă educaţia în totalitatea ei, căutând 
să integreze toate formele sale (formală, non-formală, informală) și să articuleze toate 
structurile și stadiile educaţiei pe dimensiunile verticală (temporală) şi orizontală (spaţială). 

Dezbaterile care au făcut din educaţia permanentă un concept fundamental al pedagogiei 
contemporane și un principiu susceptibil de a aduce transformări profunde învăţământului 
de mâine constituie un exemplu de cooperare între specialiști și de abordare dialectică, de 
precizare a esenţialului și de indicare a sensurilor greșite. Putem fi de acord cu Ch. Hummel, 
care estimează că, prin incidenţele lui, „conceptul de educaţie permanentă este comparabil 
cu o revoluție copernicană, constituind unul dintre evenimentele cele mai marcante ale 
istoriei educaţiei… Educaţia permanentă poate genera o renaștere a educaţiei formale”. În 
volumul devenit clasic Apprendre à être (1972) se propunea învăţământului o finalitate 
complexă, cu un pronunţat caracter umanist și democratic, care părea pe deplin 
satisfăcătoare: omul trebuie să înveţe în timpul școlarităţii „să fie”. Curând însă, fără a fi 
abandonată, această finalitate a fost depășită și completată. A învăța să fii ar putea sugera o 
oprire, poate chiar o stagnare. O vocabulă s-a adăugat cunoscutei formule sau finalităţi, care 
a devenit astfel „a învăţa să fii și să devii”. Omul trebuie să înveţe să fie el însuși, să se afirme 
și să evolueze, să devină. Se făcea un pas înainte, se rezolva o problemă și se deschidea alta, 
aceea a relaţiei dintre continuitate și schimbare în devenirea individului, altfel spus, a relaţiei 
dintre „matca personalităţii” și suita proceselor de adaptare și îmbogăţire. Educaţia și 
autoeducaţia continuă devin și trebuie să devină modul omului contemporan de a fi și a se 
înscrie, cu eficienţă și seninătate, într-o societate dinamică. Departe de a fi o sarcină, educaţia 
continuă este un mod al omului de a se elibera de tensiuni, de crize, de surprizele 
profesionale neplăcute. Ea este un scut şi un sprijin care întărește încrederea în viitor și 
progres; ea are un caracter anticipativ, bazându-se pe obișnuinţa de a învăţa și pe ideea că 
într-o societate democratică fiecare învaţă de la fiecare8.  

Educaţia permanentă postmodernă, confruntată cu o criză în continuă creștere a 
civilizaţiei globale, trebuie să satisfacă nevoia omului contemporan de a controla, adapta și 
crea tehnologia și organizarea socială, relevante pentru o nouă calitate a vieţii și pentru o 
căutare mai semnificativă a valorilor mai eficiente și mai adecvate ale spiritului uman. 
Promovarea educaţiei permanente este o soluţie pedagogică globală pentru depășirea unei 
crize a civilizaţiei globale. Este determinată social de interacţiunea următorilor factori 
istorici acumulaţi procesual în societatea modernă și prostmodernă9:  

1) explozia cunoștințelor științifice și tehnologice. Este consecinţa revoluţiei intelectuale 
din secolele XIX-XX. Ea impune o construcţie adecvată a învăţării permanente, continuată și 
după ciclurile de învăţământ superior prin forme potrivite de educaţia adulţilor, educaţie 
recurentă, autoeducaţie, însoţite de o anumită reorganizare a cunoștinţelor ; 

2) democratizarea societății. Este consecinţa evoluţiei politice în secolul XX. Ea impune nu 
numai recunoașterea juridică a accesului tuturor la învăţământ, ci și crearea condiţiilor de 

                                    
8 Ibidem, pp. 136-137. 
9 Ibidem, pp. 117-124. 
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realizare efectivă, susţinută economic și psihosocial, în termenii participării omului la toate 
activităţile fundamentale, la propria sa alegere ;  

3) dezvoltarea societății în plan economic, politic, cultural. Este reflectată la nivelul unor 
noi valori, atitudini și capacităţi. Ea impune educaţia permanentă necesară pentru realizarea 
unui efort spre universalitate, în căutarea unui nou echilibru între libertate și realităţile 
tehnologice, tradiţie și inovaţie, bunăstare materială și o calitate superioară a vieţii ;  

4) mass-media, lumea muncii, timpul liber. Asigură noi oportunităţi prin progresul 
tehnologic aplicat pentru difuzarea în masă a informaţiei, restructurarea proceselor de 
producţie, utilizarea creatoare a timpului disponibil care poate fi din ce în ce mai mare. 
Aceste fenomene sociale determină reorientarea educaţiei permanente spre anumite 
obiective generale, necesare în societatea postmodernă, care vizează: a) promovarea unei noi 
ordini sociale, democratice, non-violente; b) creșterea calităţii vieţii prin reabilitarea 
spiritului uman; c) transcendenţa de la starea confuză a omului contemporan la un nou 
umanism. 

Educaţia permanentă a devenit o perspectivă pentru toate tipurile și nivelurile educaţiei, 
de la cel preșcolar până la nivelul adulţilor. Ideea unei educaţii care să continue după 
terminarea școlii sau a universităţii s-a impus sub influenţa multiplicării profesiunilor și 
evoluţiilor rapide înregistrate, după al Doilea Război Mondial, în viaţa socială. Primul 
răspuns dat acestor exigenţe s-a exprimat sub forma multiplicării sau generalizării cursurilor 
profesionale destinate adulţilor; educaţia continuă sub formă de perfecţionare profesională. 
Pe de o parte, mai complexă devenise și devenea nu numai lumea muncii, ci întreaga viaţă 
socială; or, educţia redusă la satisfacerea trebuinţelor profesionale nu constituie decât un 
răspuns parţial; pe de altă parte, era vorba doar de juxtapunerea unui nou etaj educaţional 
peste educaţia școlară sau universitară; diferitele niveluri nu se articulau și, practic, educaţia 
nu era continuă, ci doar continuată.  

Un al doilea pas spre promovarea educaţiei permanente, ca principiu filosofic și 
organizatoric, l-a constituit apariţia preocupării de articulare a diferitelor niveluri și tipuri 
ale educaţiei, astfel încât educaţia să devină continuă în timp și în spaţiu. Simpla juxtapunere 
a diferitelor niveluri nu era o soluţie satisfăcătoare. Se acordă atenţie realizării unui astfel de 
„continuum educaţional”, încercând să transforme punctele terminale ale diferitelor cicluri 
(primar, gimnazial, liceal, universitar) în deschideri spre învăţarea continuă, spre 
autoeducţie. 

Educaţia permanentă acţionează ca un principiu integrator, o importanţă deosebită 
dobândind accesul la educaţie și favorizarea circulaţiei elevilor, studenţilor și adulţilor în 
interiorul unui sistem educativ vast, incluzând numeroase resurse și tipuri de învăţare și 
formare. Deși acest proces de integrare (urmând dimensiunea verticală) și de articulare 
(urmând dimensiunea orizontală) a tuturor nivelurilor și tipurilor educţiei nu este încheiat, 
promotorii educaţiei permanente au deschis noi perspective și au pus noi probleme atât 
cercetătorilor, cât și educatorilor și factorilor de decizie. Prin eforturi de cercetare şi prin 
analiza exigenţelor și a problematicii lumii contemporane s-a ajuns la precizarea conceptului 
și la identificarea incidenţelor educaţiei permanente asupra sistemelor de învăţământ. 

a) Educaţia permanentă este continuă, devenind modul de a fi, de a munci şi de a se 
adapta al omului; cel mai bun răspuns dat schimbărilor îl constituie pregătirea continuă a 
omului pentru întâmpinarea şi dominarea acestora; permanenţa educaţiei în timp şi în spaţiu 
nu constituie o povară, o obligaţie, ci un sprijin oferit fiecărei persoane şi fiecărei 
colectivităţi; în acest sens se afirmă că aducaţia permanentă îi dă omului sentimentul 
securităţii morale şi sociale. Dreptul la educaţie devine dreptul la educaţie permanentă. 

b) Educaţia permanentă este globală, integrând într-un continuum toate nivelurile şi 
tipurile de educaţie constituite sau existente în cadrul unei colectivităţi naţionale. Ea nu 
reprezintă deci un nou tip sau nivel al educaţiei şi nu poate fi redusă (aşa cum se petreceau 
lucrurile la un moment dat) la educaţia continuă a adulţilor. Educaţia permanentă este 
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sistemul educativ al societăţii de mâine, este acel continuum educaţional a cărui imple-
mentare a început şi care va cuprinde în procese educaţionale integrale şi specifice întreaga 
populaţie, toate vârstele şi toate profesiunile. Continuitatea educaţiei presupune articularea şi 
integrarea structurilor şi a tipurilor de învăţare şi nu opunerea lor sau simpla lor juxtapunere. 

c) Educaţia permanentă este integrală, asigurând tineretului şi adulţilor o formaţie 
multilaterală şi echilibrată care să le permită să abordeze cu succes problemele complexe 
(globale şi interdisciplinare), să evite rutina şi plafonarea, să beneficieze de sursele 
cultural-educative ale societăţii şi de loisir. Ideea integralităţii sau a multilateralităţii, 
insistent subliniată de specialişti într-o perioadă când unilateralitatea reprezintă o tentaţie şi 
o primejdie reală, nu trebuie asociată cu aceea de educaţie unică, de educaţie nediferenţiată; 
de altfel, educaţia şcolară modernă prevede, chiar pentru nivelul obligatoriu, atât un trunchi 
comun, cât și opţiuni multiple și combinabile. Ceea ce a devenit tot mai evident în ultimele 
decenii este ideea că educaţia tânărului şi a adultului trebuie să aibă un caracter complex şi 
echilibrat, că niciun curs de reciclare profesională n-ar trebui să ignore componenta 
cultural-artistică. În acelaşi timp, permanenţa educaţiei sugerează nu atât o obligaţie pentru 
membrii aceleiaşi colectivităţi, cât existenţa unor posibilităţi de autoinstruire variate, uşor de 
identificat şi de folosit; prin această caracteristică educaţia permanentă iese în întâmpinarea 
trebuinţelor variate ale indivizilor şi ale grupurilor10. 

d) Afirmând ideea continuităţii învăţării, educaţia permanentă ţine să se delimiteze de 
orice formulă care ar sugera un gen de „école à perpétuité”, o învăţare sau o autoînvăţare 
continuă care i-ar menţine pe adulţi toată viaţa în postura de şcolari harnici, dar fără 
iniţiativă şi spirit inventiv şi fără autonomie socio-profesională11.  

Două idei sunt importante pentru operarea acestei distincţii. Mai întâi, faptul că este 
format în spiritul educaţiei permanente cel pregătit să-şi asume răspunderi (inclusiv 
răspunderea propriei perfecţionări), cel care ajunge la un mare grad de autonomie în 
domeniul învăţării; el va fi capabil să identifice sursele de informare şi să le folosească 
potrivit trebuinţelor sale. În al doilea rând, este pregătită în spiritul acestui principiu filosofic 
şi organizatoric acea persoană care ştie să înveţe, dar şi să participe la educaţia celorlalţi 
membri ai colectivităţii. Într-o societate a educaţiei permanente, fiecare învaţă pentru sine şi 
participă la educarea altora, fiecare este beneficiar, dar şi sursă de informare pentru alţii.  

Din cele expuse anterior deducem că accepţia conceptului de învăţare și educaţie se 
modiică datorită extensiunii termenilor menţionaţi. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei se 
realizează prin diverse mijloace determinate de resursele educaţiei permanente, prin 
adecvarea lor la mediul social, politic, economic și cultural. Noţiunea de educaţie 
permanentă oferă posibilitatea teoretică și practică de reducere a decalajelor între cerinţele 
societăţii contemporane și nevoile individuale. 
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Noi tendinţe în dezvoltarea competenţelor lingvistice 
(New Trends in the Development of Linguistic Skills) 

M A R I A N A  N IŢĂ   

Abstract: This presentation is intended to highlight the ways of making the learner interested in the 
development of language proficiency due to the modern requirements of modern educational institutions. 
At present, the labour market is not focused on those who are masters of none, but on those who are 
professionals and are able to rise up to most life challenges. Producing an accurate, fluent and 
professional communication is of great importance to each domain in the 21st century. Language 
performance involves a lot of specific linguistic abilities and skills which can be acquired only by hard 
work and by the learner’s willingness to take up new challenges, which will lead to an unattainable 
success. According to European Language Portfolio, the development of one’s knowledge depends only 
on their own attitude towards personal cognitive and affective needs and achievements. Setting up new 
objectives to mastering the latest developments of the English language contributes to a steady 
professional growth, to the up-to-the-minute foreseeable tendencies. The motivation, the coaching, Neuro 
Linguistic Programming and suggestopedia are the new tendencies, methods or the new teaching 
approaches to train us in the developing our linguistic competencies. 
Keywords: linguistic competencies, teaching and learning performance, learner autonomy, attainment, 
self-assessement 

 
Valorificarea personalităţii a fost, este și va fi prioritatea unui cadru didactic competent 

care va tinde mereu către o dezvoltare intelectuală, culturală și psihosocială a viitorului său 
educat sau discipol. În aceste condiţii, din poziţia de profesor, cadrul didactic automat se 
transformă în formator sau coach care va ajuta la antrenarea și dezvoltarea capacităţilor 
pentru performanţă a celor educaţi, fiind astfel într-o continuă căutare a noilor instrumente 
de predare și învăţare, motivându-și educaţii pentru acţiunea de cercetare, autoevaluare și 
autoeducaţie. În această lucrare vom încerca să dezvoltăm strategii care mai apoi vor ajuta 
procesul de învăţare, proces de care avem nevoie cu toţii, indiferent că suntem studenţi sau 
profesori. Cuceririle psihologiei învăţării și necesitatea de a dezvolta la cote superioare 
procesul educaţional impune o reluare a cercetărilor și metodelor didactice în dezvoltarea 
competenţei comunicative. De mici copii am observat că cea mai eficientă metodă de 
învăţare este cea empirică, cea informală și nonconvenţională, care se dezvoltă în afara 
sistemului educaţional, fiind în interacţiune continuă cu alţi educaţi ai diferitelor pături 
sociale. După cum afirmă V. Pâslaru,  

educaţia este o activitate pur omenească, unde la fiecare dintre cei doi poli ai săi, educatorul și 
educatul sunt doar niște indivizi umani, iar câmpul educaţional este unul spiritual, intelectual 
constituit din valori1. 

Învăţarea este un proces ce durează toată viaţa doar în cazul când vrem să dobândim 
cunoștinţe care să ne ajute să devenim competenţi și competitivi, capabili de integrare în 
societatea modernă. În pofida faptului că societatea de astăzi este conștientă de importanţa 
culturii comunicării, aceasta tinde să rămână o lacună regretabilă în viaţa fiecărui educat. 
T. Callo ne amintește de nevoia unei educații a comunicării, aceasta fiind un domeniu absolut 
diferit de cel al pregătirii lingvistice a elevilor2. 

                                    
 Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova. 
1 V. Pâslaru, Principiul pozitiv al educației, Civitas, Chișinău, 2003, p. 50. 
2 T. Callo, Educația comunicării verbale, Editura Litera, Chișinău, 2003, p. 5. 
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Un efort notabil pentru „educatul Bologna” al secolului XXI ar fi cunoașterea, înţelegerea 
și utilizarea corectă a cel puţin o limbă străină, așa precum este limba engleză, aceasta 
devenind o necesitate acută atât pentru dezvoltarea lui profesională, cât și pentru succesul 
său realizat la nivel social. Importanţa limbilor străine a crescut considerabil în ultimul secol. 
Într-o epocă în care mâna de lucru este deopotrivă numeroasă și slab calificată, pe de o parte, 
iar dezvoltarea tehnologiilor inovatoare care dinamizează activitatea de dezvoltare 
profesională, de cealaltă parte, formula unei reușite depline rămâne a fi o problemă deschisă 
tuturor cercetătorilor și domeniilor unde domină competitivitatea. Uniunea Europeană 
îndeamnă cetăţenii Europei la diversificarea limbilor străine, deoarece aceasta va duce nu 
numai la dezvoltarea actorului din punct de vedere cultural, lingvistic și știinţific, ci și la o 
înţelegere a mentalităţilor europene și, desigur, la cunoașterea aspiraţiilor lor3. Astăzi, 
mijloacele moderne de comunicare au abolit spaţiul geografic, iar singurele bariere au rămas 
cele de ordin lingvistic. Formarea competenţei de comunicare lingvistică necesită o 
reconstruire a propriei personalităţi și a cunoștinţelor proprii, o acumulare a informaţiei 
up-to-the minute din domeniul de activitate și, nu în ultimul rând, o investiţie continuă în 
dezvoltarea personală. Doar conștientizând exigenţele sistemului de valori al lumii 
contemporane, cerinţele profesiei moderne și ale recalificărilor anuale profesionale vom 
putea accepta reantrenarea capacităţilor de învăţare continuă. Cert este că perfecţionarea 
competenţei lingvistice a fiecărui individ este direct relaţională procesului de 
autoperfecţionare și motivare. 

Autocritica și autoevaluarea propriilor capacităţi și activităţi dezvoltă perfecţionarea 
propriei atitudini faţă de persoana noastră. Andrei Barna afirmă că nivelul de aspiraţie și 
autoexigenţă poate fi condiţionat de mai mulţi factori: nivelul de dezvoltare personală, gradul 
de maturitate intelectuală și moral-civică a individului, sex, mediul în care profesează etc.4 
Autoevaluarea sistematică a competenţelor lingvistice contribuie la dezvoltarea conștienti-
zării profesionale. Un cadru de referinţă pentru evaluarea competenţei lingvistice îl 
constituie Profilul european al formării profesorului de limbi moderne, Cadrul European 
Comun de Referință împreună cu English Profile și Portofoliul european al limbilor. 
Îmbunătăţirea și prelucrarea competenţelor de comunicare reprezintă un proces continuu 
care durează o viaţă (Life Long Learning). „Formarea profesorilor de limbi moderne este un 
proces continuu care include aspecte de comunicare interpersonală și profesională.”5 Funcţia 
pedagogică a PEL, un alt ajutor în dezvoltarea competenţelor de comunicare,  

este de a atribui procesului de studiere a unei limbi străine transparenţă, acordând astfel ajutor 
educaţilor în dezvoltarea capacităţii lor de reflecţie și de autoevaluare a cunoștinţelor, ceea ce le va 
permite să-și asume din ce în ce mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare6. 

Dezvoltarea competenţelor lingvistice reprezintă una dintre problemele majore ale 
demersului educaţional, deoarece abilitatea exprimării opiniilor proprii este o trăsătură 
definitorie a specialistului modern. Însă, pentru aceasta, ne spune D. Porumbu, studentul 
trebuie „înzestrat cu abilităţi de viaţă, de tipul competenţei de sine și a competenţei sociale, 
înseamnă a-i da instrumente de dezvoltare personală și profesională continuă”7. 

                                    
3 U. Weinreich, Limbi în contact. Constatări și probleme, traducere de Marinela Burada, Editura 

Universităţii Transilvania, Brașov, 2013, pp. 118.  
4 A. Barna, Autoeducația: probleme teoretice și metodologice, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 1995, p. 130. 
5 M. Kelly, M. Grenfell, Profilul european al formării profesorului de limbi moderne. Un cadru de 

referințe, traducere de Anca-Mariana Pegulescu, Editura Universitaria, Craiova, 2012, p. 47. 
6 D. Little, R. Perclova, Portofoliul european al limbilor: ghid pentru profesori și formatori ai cadrelor 

didactice, traducere de Gh. Moldovanu, Tipografia Centrală, Chișinău, 2003, p. 35. 
7 D. Porumbu, Coachingul – dezvoltare personală pentru succes academic, Editura Universităţii 

Transilvania, Brașov, 2011, p. 9. 
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Deoarece competenţa de comunicare într-o limbă străină depinde de cunoștinţele fiecărui 
educat în parte, putem afirma cu siguranţă că nu toţi vor fi în stare să deţină acea 
competenţă de a produce un mesaj comprehensibil într-o limbă străină, deoarece fiecare 
individ este diferit și fiecare educat dezvoltă în diverse grade abilităţi sau talente proprii. 
Profesorul și psihologul Howard Gardner numește aceste deprinderi mentale inteligențe, pe 
care le grupează în opt categorii. El a fost cel care a elaborat Teoria inteligenţelor multiple, în 
1983, considerând că fiecare individ este inteligent în felul său, adică inteligenţa poate fi 
exprimată în moduri diferite: 

– inteligența lingvistică/verbală: aici sunt incluse persoanele sociabile, cărora le place să 
comunice, să citească și să rezolve probleme cu ajutorul codului lingvistic ; 

– inteligența logioc-matematică: persoanele care percep foarte bine sistemul logic 
(numere, calcule matematice, analiză și rezolvare de probleme) ; 

– inteligența muzicală/ritmică: persoane pasionate de muzică, ritm, instrumente muzicale 
și fredonare de tonuri ; 

– inteligența vizual-spațială: se referă la artă, arhitectură, lucru cu diagrame, grafice, arta 
de a face film, tot ceea ce descrie domeniul vizual ; 

– inteligența naturalistă: a te înţelege și a intra în contact cu natura. Persoanele care sunt 
motivate să rezolve problemele mediului înconjurător, care sunt interesate de viaţa plantelor 
și animalelor ; 

– inteligența fizică/corporal-kinestezică este inteligenţa de a putea manipula cu propriul 
corp; persoanele care iubesc activitatea fizică, dansul, plimbatul, crearea lucrurilor 
hand-made ; 

– inteligența socială/interpersonală: socializarea, empatia, stările interioare, interacţiune și 
relaţionare, jocurile de grup reprezintă acei factori care descriu această inteligenţă ; 

– inteligența personală/intrapersonală se referă la persoanele interesate de propria 
persoană, de trăirile și stările interioare, sunt independente și în căutare de sine, își notează 
gândurile8. 

Ideea dezvoltată de Gardner este una foarte interesantă, deoarece ajută la echilibrarea 
discrepanţelor care deseori apar între educaţi sau când există sentimentul de competitivitate, 
aceasta dezvoltând uneori niște bariere de tip psihologic. Nimeni nu este perfect, iar ideea că 
fiecare este talentat în ceva aduce o notă pozitivă sistemului educaţional, unde instruirea 
diferenţiată are rolul ei și pune accent pe nevoile educatului, ajutând astfel la integrarea lui 
în mediul socio-lingvistic. Deci cadrul didactic este cel care poate dezvolta o metodologie 
nouă în funcţie de inteligenţa educatului, de competenţele lui, încercând astfel să găsească 
soluţii care ar ajuta la dezvoltarea și valorificarea fiecărui educat. Iată de ce spunem despre 
cadrul didactic că nu este doar un simplu formator care proiectează procesul educaţional, ci 
și un bun psiholog care are abilitatea și priceperea de a echilibra orice situaţie, orice emoţii, 
stări negative care ar putea periclita procesul de expunere. 

John Grinder, care a fost preocupat de opera lui Chomsky, consideră că performanţa ţine 
de fiecare individ în parte, de dorinţele și obiectivele pe care și le programează. El consideră 
că Programarea Neuro-Lingvistică este e metodă nouă a sistemului educaţional, și nu un 
proces psihoterapeutic. Formatorii acestui model al anilor 1970, matematicianul Richard 
Bandler și lingvistul John Grinder, au studiat mulţi oameni de succes și au descoperit acele 
strategii care au dus la succesul acestora. Această metodă ne ajută să descoperim care sunt 
punctele forte ale comportamentului nostru și care ne-ar ajuta să ne dezvoltăm în domeniul 
activităţii noastre. Scopul PNL este de a genera învăţarea viitoare și are la bază următoarele 
fundamente: 

– fiecare om deţine tot ce are nevoie pentru sine și pentru reușită; 
                                    

8 M. Bocoș,  „Posibilităţi de valorificare a teoriei inteligenţelor multiple în proiectarea didactică”, 
Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, vol. 9, 2002, pp. 108-113. 
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– în orice situaţie există cel puţin trei posibilităţi; 
– fiecare om, în orice situaţie, face tot ce poate el mai bine9. 
Relaţia neurologie – lingvistică – comportament este strâns legată de dezvoltarea 

autonomă, chiar dacă pentru unii pare ceva inexplicabil. Termenul Neuro se referă la 
gândurile noastre, ceea ce se întâmplă în creierul nostru. Deci, dacă vom gândi negativ, 
atunci și consecinţele vor fi la fel; iar dacă vom programa cumva succesul, atunci acesta nu 
va întârzia să apară. Planificarea intenţiilor și organizarea mentală s-a dovedit eficientă în 
acest caz. Chiar și sportivii de performanţă au recunoscut că vizualizarea din timp a 
succesului este primul pas spre realizarea lui. Lingvistica reprezintă limbajul, ceea ce 
expunem noi în formă orală. Tot ceea ce se întâmplă în interiorul nostru noi încercăm 
într-un fel sau altul să expunem. Siguranţa de sine și propriile capacităţi duc la dezvoltarea 
unui limbaj cursiv, fluent și foarte expresiv, în timp ce nesiguranţa poate duce la tulburări 
emoţionale negative care pot genera niște limite a limbajului. Dimensiunea non-verbală, 
adică intonaţia, volumul, viteza cu care vorbim, ţinuta fizică, expresivitatea feţei, gesturile, 
contactul vizual pot spune multe despre persoana noastră. Limbajul non-verbal are o 
importanţă majoră deoarece educatul reţine informaţia după următorul raport: 10% din ceea 
ce citește, 20% din auzite, 30% din ceea ce vede, 50% din totalul a ceea ce vede și aude, 70% 
din informaţia repetată în formă verbală și scrisă și 90% din ceea ce repetă verbal și totodată 
experimentează. Și ultimul, dar nu și cel din urmă, este comportamentul care ne definește ca 
persoană. Tot ceea ce gândim iar mai apoi producem oral se interconectează și, conștient sau 
inconștient, comportamentul este ceea ce se evidenţiază imediat10. Un alt factor important de 
care trebuie să ţină cont cadrul didactic în dezvoltarea competenţei lingvistice a educatului 
este tipul de student pe care îl educă. V. Guţu explică relaţia dintre student și situaţia lui 
academică. Această relaţie este legată direct de succesul personal. Cercetătorul deosebește: 
studentul motivat intelectual – este cel care are interes pentru știinţă și deţine aptitudini care 
să-l ajute să se formeze ca specialist; studentul motivat spiritual – este studentul care face 
studii doar fiind atras de o personalitate care a frecventat acea instituţie de învăţământ; 
studentul motivat material – cel care face o facultate doar pentru a deţine o poziţie 
avantajoasă în societate; studentul motivat nevrotic – este cel cu complexe care, în cazul în 
care se refugiază în profesiunile intelectuale, pot escalada aceste frustrări interioare; un alt 
tip de student ar fi studentul de profesie. Aici vorbim despre un educat care merge la studii, 
dar de fapt nu le finalizează sau le prelungeşte cât mai mult posibil. Self made man, studentul 
autodidact, este tipul care se autodezvoltă, deţinând cunoștinţe cantitative, dar nu și 
calitative și vine la facultate doar pentru a trece examenele11. Strategiile folosite pentru 
dezvoltarea competenţei lingvistice a studentului depind de reușita academică și de 
motivaţia lui în vederea deprinderii ei. Atât timp cât nu există motivaţie, nu vor exista nici 
metode eficiente care să dezvolte aceste competenţe. Eficientizarea acestui proces este 
posibil doar printr-o abordare individuală faţă de fiecare student: cine și ce nevoi are, care 
sunt obiectivele fiecăruia în alegerea studierii unei limbi străine.  

Îmbunătăţirea competenţelor lingvistice poate fi evaluată atât la nivelul obiectivelor 
personale propuse, cât și la nivelul dezvoltării abilităților noastre lingvistice obţinute în timp, 
iar aceasta ar avea ca piloni de bază Portofoliul european al limbilor, Cadrul European Comun 
de Referință ghidat de English Profile și, desigur, Profilul european al formării profesorului de 
limbi moderne. Studierea empirică a noilor resurse online, cooperarea cu noi mentori din 
afara ţării, posibilitatea de a preda în mai multe instituţii de învăţământ unde educaţii pot fi 
de diferite naţionalităţi și cu niveluri de cunoștinţe lingvistice diferite ar motiva cadrul 

                                    
9 A. Lindsey, Schimbă-ți afacerea prin NLP. Instrumente puternice pentru a îmbunătăți performanțele 

și rezultatele organizației tale, Editura Curtea Veche, București, 2015. 
10 Ibidem, p. 15. 
11 Vladimir Guţu et al., Didactica universitară: studii și experiențe, CEP USM, Chișinău, 2011, p. 197. 



REVOLUTIONS. THE ARCHEOLOGY OF CHANGE 

212 

didactic să practice noi tehnici de predare/învăţare/evaluare care ar ajuta la dezvoltarea lui 
profesională. CECR și English Profile ghidează procesul de evaluare a competenţei 
lingvistice a fiecărui individ deoarece aici sunt stipulate structurările nivelurilor de limbă 
modernă. În urma cercetării acestor documente, putem observa și chiar afirma că situaţia 
studenţilor absolvenţi ai Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine nu este una pozitivă. În 
pofida faptului că ei studiază câte 3-4 ani, nu toţi reușesc să atingă un nivel de performanţă 
similar vorbitorilor nativi. Tocmai acest lucru a provocat interesul cercetărilor noastre și ale 
multor autori care au încercat să dezbată problema dezvoltării competenţei lingvistice a unei 
limbi străine precum limba engleză. Pentru a fi competent din punct de vedere lingvistic și a 
putea tinde către o performanţă lingvistică în limba engleză este obligatoriu și fundamental 
ca un student să deţină cel puţin Threshold level12, ceea ce nu se realizează întotdeauna la 
facultăţile noastre. Iată de ce profilul european al profesorului de limbi modern cere ca: 

– nivelul de limbă străină al practicanţilor să fie evaluat înainte ca ei să înceapă cursurile, 
astfel încât să se identifice imediat potenţialul și domeniile de posibilă îmbunătăţire; 

– practicanţii să aibă acces la echipamentul media care să le permită folosirea limbii-ţintă 
în mod regulat; 

– practicanţii să poată folosi un număr de tehnici, inclusiv teste online, pentru a-și evalua 
nivelul de limbă străină individual; 

– anumite secvenţe din formarea iniţială să aibă loc în limba-ţintă, incluzând un proiect 
scris; 

– practicanţii să folosească orele de literatură, istorie și cultură și civilizaţie pentru a-și 
îmbogăţi vocabularul din limba-ţintă13.  

Cu toţii ştim despre comunicare sau vorbirea vie că este un proces complex, deoarece 
implică nu numai aspectul lingvistic, ci și cel psihologic, psihopedagogic, estetic și social. 
Barierele, un alt impediment în dezvoltarea competenţei de comunicare, atât cele ce ţin de 
exprimare, cât și cele de ordin psihologic, apar în toate formele posibile ale comunicării. 
Dihotomii ca performanţe-eșec, normalitate-anormalitate, supradotat-subdotat intelectual au 
fost și vor fi întotdeauna prezente în procesul de comunicare. După cum afirmă și I.-O. 
Pânișoară, „în comunicare, existenţa barierelor poate fi pusă în evidenţă din multiple 
unghiuri, pornind de la intersecţia fecundă a diversităţii de aspecte pe care le atinge acest 
fenomen atât de prezent în viaţa fiecăruia dintre noi”14. Conștientizarea barierelor de 
învăţare constituie primul pas spre rezolvarea lor, iar aceste impedimente ne fac mai 
puternici și dornici de a progresa și mai mult. 

Paradigma Life Long Learning promovată în Strategia de la Lisabona a dus la definirea 
celor mai importante competenţe-cheie ale dezvoltării cadrelor didactice din Republica 
Moldova, și anume: 

– predarea în clase eterogene; 
– utilizarea TIC; 
– dezvoltarea competenţelor transversale; 
– crearea unei școli sigure și atractive; 
– culturi/atitudini de practică reflexivă, cercetare, inovaţie, colaborare, învăţare 
autonomă15. 

Fără doar și poate, definirea competenţelor pedagogice este strâns legată de reformele 
sistemului educaţional din fiecare ţară. Tehnologiile didactice, care reprezintă totalitatea 

                                    
12 M. Kelly, M. Grenfell, Profilul european..., ed. cit. 
13 Ibidem, p. 22. 
14 Ion-Ovidiu Pânișoară, Comunicarea eficientă, Editura Polirom, Iași, 2004, p. 94. 
15 Roza Dumbrăveanu, Vlad Pâslaru et al., Competențe ale pedagogilor: interpretări, Editura 

Continental Grup, Chișinău, 2014, p. 21. 
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metodelor de predare/învăţare, strategiile și mijloacele moderne de lucru, binomul 
educaţional profesor și student joacă un rol important în realizarea obiectivelor educative și 
succesul educatului. Deseori, stilul didactic al profesorului poate stimula sau chiar inhiba 
exprimarea studentului cu privire la propriile opinii, deoarece nu se poate ridica la nivelul 
așteptărilor profesorului.  

Autorii L. Sclifos, V. Goraș-Postică et al. sunt de aceeași părere:  
Formarea competenţelor prin intermediul metodelor interactive de predare – învăţare – evaluare 
reprezintă un subiect principal pentru pedagogia postmodernă, în care apare ca imperativ 
organizarea procesului educaţional

16
.  

Componentele competenţei lingvistice, enumerate de autorii de mai sus – competenţa 
lexicală/gramaticală/semantică/fonologică/ortografică; competenţa socio-lingvistică și cea 
pragmatică – sunt un teren propice pentru: 

– asimilarea strategiilor de învăţare a limbii; 
– asimilarea limbii ca instrument al gândirii și al formării competenţei de a învăţa; 
– orice disciplină și activitate didactică este un atelier de asimilare a operaţiilor intelec-

tuale; 
– nu poate fi lăsată în afara atenţiei formarea unor competenţe sociale și de colaborare în 

procesul instruirii17. 
Aici putem observa formularea asemănătoare a unor competenţe esenţiale ale cadrelor 

didactice care merită să fie cercetate mai îndeaproape, având în vedere că au tangenţe cu 
competenţele Europei Cunoașterii. Metacogniţia, competenţă care se reflectă asupra cunoș-
tinţelor proprii, este cea care oferă autoevaluarea nivelului de competenţă lingvistică a 
fiecăruia dintre noi, contextul social fiind baza creării situaţiilor simulatoare ce încurajează 
nu doar cunoașterea unui vocabular și gramatici specifice, ci și implementarea cunoștinţelor 
în dezvoltarea de-a lungul vieţii în situaţiile cotidiene. Această autonomie trebuie să fie pe 
cât de independentă, pe atât de responsabilă. Obiectivele propuse trebuie să fie în deplină 
armonie cu proiectele de viitor, iar organizarea procesului de învăţare ne ajută enorm să 
studiem și să ne reorganizăm activităţile într-un timp rezonabil. Multitudinea metodelor de 
autoevaluare este cea care ne ajută să devenim autonomi, să stabilim noi obiective în 
procesul de învăţare. Deci autoevaluarea este un proces continuu, ca și acela de reconstruire a 
cunoștinţelor care ne-ar ajuta să continuăm traseul personal în devenire. Autoarea G. Meyer 
propune trei strategii care ar ajuta la autoevaluarea educatului18: 

– conștientizarea procedurilor și strategiilor utilizate sau pe care urmează să le utilizeze 
pentru o reușită ascendentă; 

– conștientizarea progreselor realizate în stăpânirea unei competenţe de-a lungul 
procesului de studiere; 

– conștientizarea perfecţionării procedurilor și strategiilor utilizate. 
Nivelurile comune de referinţă ale cadrului ajută enorm la autoevaluare și totodată ne 

ajută să ne propunem noi obiective în dezvoltarea de sine, a ceea ce ne interesează ca 
personalitate. Motivaţia personală și eficienţa de sine solicită noi iniţieri, noi reflectări care 
ne-ar ajuta la escaladarea solicitărilor vieţii. În cazul în care cadrul didactic ar încuraja 
educatul în legătură cu posibilităţile lui, chiar dacă acestea nu sunt atât de mari, atunci 
sentimentul de eficacitate și motivaţie ar spori vizibil. Psihopedagogia modernă încearcă să 
dezvolte cât mai multe modalităţi de a-l încuraja pe tânărul specialist să îl înveţe cum e să fii 
om și cum să devii om, să îi încurajeze interesele și abilităţile cu aspiraţiile și nevoile sociale. 
                                    

16 Lia Sclifos et al., O competență-cheie: a învăța să înveți. Ghid metodologic, Tipografia Centrală, 
Chișinău, 2010, p. 21. 

17 Ibidem, p. 38. 
18 Geneviève Meyer, De ce și cum evaluăm, traducere de Diana Samarineanu, Editura Polirom, Iași, 

2000, p. 179. 



REVOLUTIONS. THE ARCHEOLOGY OF CHANGE 

214 

Echilibrul psihic și competenţa de integrare psihosocială, stima de sine sunt dezirabile 
studentului, iar acestea depind de relaţia lui cu mediul și de evaluarea de sine pozitivă. Orice 
are relevanţă cu propria persoană va duce la o dezvoltare armonioasă și va ajuta la obţinerea 
în continuare de succese.  

Competenţa profesională lingvistică stă la baza dezvoltării individuale, oferindu-ne astfel 
noi oportunităţi în asimilarea unităţilor lexicale, și doar integrându-le în propriile noastre 
vieţi sociale/profesionale vom putea achiziţiona acel bagaj de modele de comportamente care 
ne ajută să deducem interesele proprii prin care să valorificăm cunoştinţe şi deprinderi 
achiziţionate prin studiul altor discipline, prin intermediul cross-curricular, să utilizăm 
informaţii schematizate, să folosim dicţionarele şi alte tipuri de lucrări de referinţă în funcţie 
de nivelul nostru de achiziţionare a cunoștinţelor. Dar să nu uităm: comunicarea orală 
trebuie și implică „o etică a capacităţii de a conversa”, menţionează A. Silvaș19. 

Aptitudinile individuale ale fiecărui educat pentru studierea unei limbi străine reprezintă 
acel factor de influenţă al performanţei sale lingvistice. Orice test de competenţă trebuie să 
fie raportat la scala descriptorilor descriși în Cadrul European Comun de Referinţă pentru 
Limbi, unde evaluarea fiecărui aspect al competenţei este descris și exemplificat. Deci, o 
bună stăpânire a cel puţin unei limbi străine devine importantă pentru orice individ social 
nu doar ca mijloc de comunicare, ci și ca dezvoltare prefesională pe scara socială, acesta 
devenind un prestigiu dominant. Așa cum menţionează și E. Niculescu, „pentru succesul 
studierii unei limbi străine, trebuie să cunoaștem cum să adoptăm un comportament 
psihologic care să stimuleze și să motiveze capacitatea de comunicare, înlăturând blocajele 
care frânează dezvoltarea expresiei orale”20. Didactica limbilor străine va fi mereu 
preocupată de diversificarea și eficientizarea procesului de predare – învăţare – evaluare a 
formelor de comunicare ce ajută la dezvoltarea performanţei domeniului de activitate a 
educatului, unde scopul primordial este acela de a dezvolta o comunicare comprehensibilă, 
fluentă și cât mai relevantă pentru contextul social dat. 
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Diferenţierea în predare şi învăţare 
(Differentiation in Teaching and Learning) 

D A N I E L A  P A S C A R U   

Abstract: Differentiation refers to a wide variety of teaching techniques and lesson adaptations that 
educators use to instruct a diverse group of students, with diverse learning needs, in the same course, 
classroom, or learning environment. Differentiation is commonly used in “heterogeneous grouping” – 
an educational strategy in which students of different abilities, learning needs, and levels of academic 
achievement are grouped together. Teachers vary instructional strategies and use more flexibly 
designed lessons to engage student interests and address distinct learning needs – all of which may 
vary from student to student. The basic idea is that the primary educational objectives – making sure 
all students master essential knowledge, concepts, and skills-remain the same for every student, but 
teachers may use different instructional methods to help students meet those expectations. 
Keywords: differentiation, learning needs, individual work, differentiated classroom, strategies, process, 
assessment, differentiated curriculum, teacher planning, school systems, individualized instruction  

 
Învăţământul contemporan se îndreaptă spre o educaţie intelectuală diferenţiată. 

Instruirea diferenţiată se constituie ca un învăţământ pe măsura educabililor, ceea ce 
conduce la formarea capacităţilor de autoinstruire şi dezvoltarea nevoii de învăţare continuă. 
Astfel, profesorul nu transmite cunoştinţe, ci organizează, îndrumă activitatea didactică, 
asistă la formarea capacităţilor de autoinstruire, asigură adaptarea la situaţii noi. Totodată, 
instruirea diferenţiată permite valorificarea potenţialului fiecăruia şi, în acelaşi timp, 
identificarea mai multor tipuri de indivizi şi stiluri de învăţare. 

Astăzi, în condiţiile noilor reforme din învăţământul superior, este deosebit de important 
să se înţeleagă că studenţii învaţă în mod diferit: unii memorează informaţia mai repede, pe 
când alţii necesită mai mult timp pentru înţelegerea şi asimilarea acesteia; ei diferă mult şi în 
ceea ce priveşte modul de a gândi abstract sau de a înţelege idei complexe. 

Rolul profesorului în cadrul procesului didactic se schimbă comparativ cu învăţământul 
tradiţional. Profesorul nu mai este, înainte de toate, furnizor de informaţie, el având rolul de 
a facilita construcţia de cunoştinţe prin: organizarea învăţării, motivare, crearea unui mediu 
adecvat pentru învăţare, antrenarea comunicării, acordarea feedbackului şi dirijarea 
interpretărilor, confruntarea conceptelor greşite, valorificarea experienţei anterioare în 
învăţare etc.1 De aceea, dascălii trebuie să creeze în clase un mediu prietenos şi amiabil, unul 
în care să adapteze în mod flexibil ritmul de învăţare a studenţilor, tehnicile şi metodele de 
predare/învăţare la necesităţile diferenţiate ale studenţilor.  

În urma unei sinteze a literaturii din domeniu, sunt menţionate următoarele atribute ale 
profesorului constructivist: 

– încurajează şi acceptă autonomia celor care învaţă; 
– propune probleme relevante pentru studenţi (similare cu cele din mediul real); 
– predă noile cunoştinţe în context problematizat; 
– structurează învăţarea în jurul conceptelor primare; 
– foloseşte o mare varietate de materiale şi mijloace didactice, încurajându-i pe studenţi 

să le utilizeze; 

                                    
 Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova. 
1 L. Stupacenco, Lucrul individual – formă de organizare a procesului de învăţământ: abordare metodică, 

Presa Universitară Bălţeană, Bălţi, 2007, p. 54. 
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– investighează cunoaşterea de către studenţi a conceptelor, înainte de a le împărtăşi 
propriile cunoştinţe; 

– adaptează predarea în raport cu cunoştinţele anterioare ale studenţilor; 
– îi încurajează pe studenţi să angajeze dialoguri cu profesorul şi cu ceilalţi colegi; 
– încurajează tentativele studenţilor de analiză şi explorare a conţinuturilor învăţării şi 

de a pune întrebări profesorului; 
– caută şi valorizează punctele de vedere ale celor care învaţă; 
– îi angajează pe educabili în experienţe care evidenţiază anumite contradicţii cu 

cunoştinţele anterioare, stimulând apoi dezbaterea; 
– le asigură educabililor timp pentru înţelegerea conceptuală (pentru construirea 

relaţiilor şi crearea metaforelor); 
– evaluează progresul învăţării prin aplicaţii şi sarcini deschise. 
S. Cristea consideră că instruirea diferenţiată valorifică fundamentele filosofice şi 

tehnologice ale strategiei de proiectare curriculară a activităţii educative. El susţine, pe de o 
parte, „resursele de educatibilitate maximă ale fiecărui elev, realizabile în condiţiile de 
egalizare a şanselor de reuşită şcolară, iar pe de altă parte, module de formare individuale şi 
colective, realizabile prin analiza nevoilor speciale în condiţii de autoevaluare continuă”2. 

G. Dorofeev defineşte diferenţierea ca „un sistem de învăţământ care oferă elevilor cu o 
pregătire minimă obligatorie posibilitatea să se adapteze în condiţii diverse şi să se orienteze 
spre acele direcţii care corespund într-o măsură mai mare predispoziţiilor lor”3. 

Clasa diferenţiată creează opţiuni multiple de receptare şi asimilare a infor-
maţiei/conţinutului de înţelegere a ideilor şi exprimare a conţinutului învăţat. Spre deosebire 
de profesorii care utilizează o singură abordare de predare/învăţare, cadrele didactice care 
practică instruirea diferenţiată trebuie nu numai să direcţioneze şi să monitorizeze mai multe 
activităţi simultan cu etapele şi instrucţiunile specifice acestora, dar şi să ajute studenţii în 
elaborarea principalelor reguli de comportament în procesul instruirii. Clasele diferenţiate 
includ o mai mare implicare din partea studenţilor şi o comunicare activă studenţească. 

Diferenţierea instruirii valorifică două perspective de abordare a activităţii didactice/edu-
cative dezvoltate la nivelul evaluării formative: 

– perspectiva comportamentală centrată asupra performanţelor studenţilor, evidente 
până la sfârşitul unei activităţi concrete, perspectivă care asigură reuşita şcolară a majorităţii 
studenţilor (aproximativ 90-95%) dacă sunt respectate integral cerinţele de proiectare 
pedagogică proprii modelului de „învăţare deplină”; 

– perspectiva cognitivă, orientată asupra competenţelor studenţilor stimulate pe termen 
scurt, mediu şi lung, prin strategii de înşiruire, prin descoperire, demonstraţie (rezolvare de 
problemă) şi problematizare (rezolvare de situaţii-problemă) proprii modelelor teoretice de 
învăţare activă4. 

Este important de avut în vedere modalităţile de grupare ale studenţilor pe parcursul 
activităţilor, deoarece, pe lângă nivelul diferit de pregătire, o parte dintre studenţi este mai 
puternică în privinţa unor aspecte ale disciplinei şi slabă la altele. De exemplu, un student 
poate fi foarte bun la interpretarea textului, dar nu atât de bun la audierea materialului; sau 
foarte bun la reproducerea informaţiei citite, şi nu atât de abil la scrierea eseurilor. În acelaşi 
timp, unii studenţi pot avea un ritm mai lent de învăţare la început şi apoi, pe parcurs, ritmul 
poate creşte, pe când la alţii va încetini5.  

                                    
2 S. Cristea, Pedagogie generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002, p. 108. 
3 Дифференциация в обучении математики // Дорофеев Г.В.; Кузнецова Л.В.; Суворова, С.Б.; 

Фирсов В.В. // Математика в школе, 1990, №5, с. 15–21. 
4 D. Patraşcu, Tehnologii educaţionale, Tipografia centrală, Chişinău, 2005, p. 216. 
5 George Aman, Monografia ca modalitate de studiu şi de prezentare integrală şi ştiinţifică a 

individualităţii elevului, Seminarul pedagogic universitar, Bucureşti, 1935, p. 75. 
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Este important de ţinut cont şi de tipurile de activităţi preferate de studenţi, fiindcă unii 
lucrează mai eficient în grup sau în perechi, pe când alţii au succese mai mari în lucrul 
individual. Un profesor care înţelege necesităţile de predare şi învăţare nu pierde nicio 
ocazie de a-şi cunoaşte studenţii mai bine. Este atent la conversaţia cu studenţii, discuţiile 
din clasă, progresul obţinut de studenţi şi evaluarea ca modalitate de a afla mai multe despre 
ceea ce i se potriveşte unui student. 

Activităţile diferenţiate trebuie să-i provoace şi să le suscite interesul studenţilor, aceasta 
fiind o condiţie primordială a succesului. În ceea ce-i priveşte pe studenţi, aceştia trebuie 
să-şi asume o mare responsabilitate în procesul de învăţare, să fie activi în luarea şi 
evaluarea propriilor decizii. 

Deprinderea studenţilor de a participa activ la procesul de învăţare le oferă profesorilor 
posibilitatea de a folosi timpul la lecţie eficient, atrăgând atenţia tuturor grupurilor de 
studenţi din clasă, pentru că instruirea diferenţiată presupune o combinare de activităţi în 
care sunt implicaţi toţi studenţii, grupuri de studenţi sau se lucrează în perechi. Toate 
acestea fiind posibile datorită faptului că există material didactic care este mai eficient 
prezentat întregii clase, în grupuri sau individual. 

Divizarea clasei în studenţi puternici şi studenţi mai slabi ne obligă să delimităm şi să 
stabilim clar obiectivele propuse fiecărui grup de studenţi. Este important să se ridice 
plafonul aşteptărilor pentru studenţii puternici, în aşa fel încât ei să concureze mai degrabă 
cu propriile posibilităţi decât cu obiectivele propuse de curriculum. Pentru studenţii mai 
slabi este important de stabilit clar ce trebuie să ştie şi să înţeleagă pentru a face progrese în 
învăţarea limbii străine: nu numai în asimilarea, înţelegerea materialului, dar şi în punerea 
acestuia în practică. Ambele categorii de studenţi au nevoie de asistenţă din partea 
profesorului pe măsura obiectivelor propuse. 

Pe parcursul realizării activităţilor trebuie să găsim modalităţi de a-i face pe studenţi să 
simtă că avem încredere în capacităţile lor de învăţare. Acest tip de instruire creează o 
ierarhie în rândul studenţilor şi, de multe ori, apar probleme. Cei care desfăşoară activităţi 
mai simple se pot considera mai inferiori faţă de cei care realizează activităţi mai complexe. 
Activităţile complexe par să fie mai interesante, provocatoare aproape pentru oricine, cu 
excepţia studenţilor avansaţi, care le pot considera prea voluminoase. 

Obiectivul principal pentru fiecare student în parte este progresul maxim de la nivelul 
actual de învăţare. Obiectivul profesorului este de a înţelege mai bine şi mai mult rolul 
învăţării, în aşa fel încât învăţarea să corespundă aşteptărilor studentului. Profesorii îşi 
asumă rolul de mentori, oferindu-le studenţilor cât mai multă responsabilitate pentru 
procesul de învăţare, atât cât sunt în stare să şi-o asume, chiar mai mult. De asemenea îşi 
dezvoltă şi perfecţionează abilitatea prin următoarele modalităţi: 1) evaluarea pregătirii 
studenţilor printr-o varietate de mijloace; 2) familiarizarea cu interesele şi preferinţele de 
învăţare ale studenţilor; 3) crearea unei varietăţi de modalităţi de selectare a informaţiei; 4) 
dezvoltarea modalităţii de „explorare” a propriilor idei; 5) prezentarea căii de a-şi exprima şi 
extinde reprezentările/înţelegerile6. 

În acelaşi timp, deoarece studenţii au niveluri diferite de pregătire, nu există garanţii că 
ei tratează diferit aceleaşi lucruri. Studenţii învaţă diferit – unii mai repede, alţii mai încet; o 
activitate tentantă pentru unii poate fi frustrantă pentru alţii. Unii studenţi necesită mai mult 
ajutor decât alţii pentru argumentare, unii pot argumenta verbal, pe când alţii în formă 
scrisă, unii necesită utilizarea materialului în altă limbă decât cea studiată sau să scrie iniţial 
în limba maternă şi apoi în limba străină. 

De aceea este esenţial să se planifice procesul de instruire a limbilor străine prin prisma 
mai multor modalităţi de prezentare a materialului predat şi să se adapteze la fiecare grup de 
                                    

6 I. Cerghit, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii, Editura 
Aramis, Bucureşti, 2002, p. 75. 
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studenţi în parte în aşa fel încât să corespundă necesităţilor acestora. Pentru studenţii noştri 
care învaţă limba engleză într-un mediu de nevorbitori de limbă engleză este bine să 
experimenteze situaţii reale din care să înveţe să-şi exprime propriile păreri şi atitudini şi în 
care să fie trataţi ca oameni, nu ca studenţi. Activităţile ce relevă factorii care-i afectează 
personal îi motivează de asemenea pe studenţi. Discuţiile despre preferinţele, dorinţele şi 
antipatiile studenţilor scot în evidenţă valorile şi scopurile propuse. 

Instruirea diferenţiată este mai eficientă atunci când studenţii sunt activ implicaţi în 
acest proces. Învăţarea limbii străine nu presupune numai memorarea informaţiei, dar şi 
punerea ei în practică. Curiozitatea studenţilor poate fi trezită prin lectură, materiale 
ilustrative ce conţin greşeli sau discrepanţe ori prin informaţie lipsită de coerenţă şi logică7. 
Anume această curiozitate incintă dorinţa de a găsi, de a pune într-o ordine logică sau de a 
completa anumite spaţii libere. 

O componentă importantă a instruirii diferenţiate se referă la metodologia de realizare a 
programului de predare/învăţare. Este latura activităţii didactice în care se manifestă cel mai 
pregnant caracterul diferenţiat al instruirii, pentru că această metodologie se referă la 
alegerea strategiilor, a tehnicilor de predare, la alegerea suporturilor şi auxiliarelor didactice, 
la stabilirea tipului de evaluare ce va încheia fiecare secvenţă de învăţare. În cadrul instruirii 
diferenţiate se disting două categorii de metode: metodele tradiţionale de măsurare a 
progresului academic, bazate pe probe orale, scrise şi practice, precum şi pe utilizarea 
dispozitivelor de examinare; şi metodele alternative/complementare, cu valenţe formative 
mai accentuate, care sprijină în mare măsură realizarea de evaluări formative. Fireşte, în 
vederea asigurării unei evaluări obiective, reale, în funcţie de caracteristicile situaţiei 
evaluative, metodele de evaluare se pot combina, completându-se reciproc. 

În ceea ce priveşte competenţa de integrare, studenţii sunt invitaţi să pregătească 
programe radio, TV, interviuri, sondaje de opinii, activităţi de rezolvare a unor probleme, 
alcătuirea unor istorioare, simularea unor situaţii reale ce le permit să utilizeze casetofonul, 
să pună întrebări unul altuia, să-şi exprime opiniile, să coopereze şi să fie receptivi la 
sentimentele şi emoţiile celorlalţi. 

Personalităţile nu trebuie uniformizate, nivelate, ci, dimpotrivă, fiecare trebuie să-şi 
dezvolte la maximum propriile posibilităţi. Diferenţierea permite descoperirea acestor 
posibilităţi şi valorificarea lor. Scopul principal pe care trebuie să-l urmărească profesorul 
prin cunoaşterea psihologică a studenţilor cu care lucrează este acela de a descoperi imensul 
potenţial al celui care învaţă, pentru a-l valorifica în opera de construcţie a fiecărei 
personalităţi. În acelaşi timp, descoperind studentul aşa cum este el în realitate, va putea 
stabili cu uşurinţă punţi de legătură între studenţii din clasă, făurind simultan personalitatea 
grupei respective. Abordând problema cunoaşterii personalităţii de pe o asemenea poziţie, 
profesorul va descoperi în permanenţă modalităţi de transformare a educabilului, 
transformându-se şi pe sine, în virtutea bipolarităţii procesului pedagogic. 

Tratarea diferenţiată trebuie să pornească de la cunoaşterea celui educat; ea nu trebuie să 
fie o acţiune în sine, ci să faciliteze formarea personalităţii studenţilor la standardele maxime 
permise de particularităţile lor. În funcţie de particularităţile psiho-individuale ale 
studenţilor cu care lucrează, profesorul trebuie să ierarhizeze şi să coordoneze influenţele 
pozitive care să determine participarea acestora la propria lor formare. Educabilii trebuie 
obişnuiţi să se cunoască pe sine, pentru ca într-o ambianţă constructivă, modelatoare şi 
automodelatoare să-şi formeze conduita şi comportamentul. 

În concluzie, pentru adaptarea procesului didactic la posibilităţile studenţilor, este 
necesară identificarea capacităţii de învăţare a studentului chiar de la începutul studiilor. 
Orice acţiune de diferenţiere a instruirii trebuie să pornească întotdeauna de la sesizarea 
                                    

7 M. Hamm, D. Adams, Differentiated Instruction for K-8 Math and Science, Routhledge, New York, 
2013, p. 38. 
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trăsăturilor comune, dar şi a deosebirilor dintre subiecţi, diferenţieri care se manifestă pe 
multe planuri: dezvoltare intelectuală, capacitate de învăţare, ritm de lucru, interes şi 
înclinaţii. Depistarea şi decelarea acestor trăsături care-i diferenţiază pe studenţi, stabilirea 
rolului fiecăreia în definirea comportamentului ce conduce la performanţele aşteptate 
constituie premisa oricărei acţiuni de tratare diferenţiată a studenţilor. 
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The Rise of ESP. Challenges and Changes 

G A L I N A  P L E ŞC A *  

Abstract: In the 21st century, English for Specific Purposes has become an important subject matter 
discussed in nearly every corner of the world. It has grown and spread with an incredible speed. Since its 
appearance in the 1960s, ESP has conquered many territories and has achieved an important role in 
higher education as well. However, what led to the appearance and the amazing growth of ESP? 
According to Hutchinson & Waters (1987), there are three main reasons for the emergence of ESP: the 
demands of a brave new world, a revolution in linguistics and the focus on the learner. Thus, the present 
paper concentrates on the challenges and changes ESP has undergone throughout its history. The 
demands for English to suit specific needs of a profession became the cornerstone of ESP. More and more 
attention was paid to discovering the ways in which language was used in real communication and this 
fact shaped five phases of ESP evolution, each of them being characterized by certain changes. The stage 
of register analysis, the aim of which is to focus on language at the sentence level, was followed by the 
stage of rhetorical or discourse analysis, the aim of which was to understand how sentences were 
combined into discourse to produce meaning. Then, target situation analysis brought about the needs 
analysis and continued with genre analysis emphasizing the interpretative strategies. The fifth stage, 
learning-centered approach, gave birth to CLIL – a dual-focused approach in which the foreign language 
is used for learning and teaching both content and language. 
Keywords: ESP, register analysis, rhetorical or discourse analysis, needs analysis, genre analysis, 
learning-centered approach, CLIL 

 
The increasing number of demands for courses tailored to address the specific needs of 

English language learners has greatly contributed to the development of a new movement, 
that of LSP. Most English-speaking specialists – M.A. Halliday, P. Strevans, A. McIntosh 
(1964), J.A. Fishman (1965), T. Hutchinson, A. Waters (1987), P. Robinson (1989), C. Wright 
(1992), T. Dudley-Evans M. St. John (1998), P. Strevens (1998), J. Swales (2000), D. Crystal 
(2003), K. Westerfield (2012) – are of the opinion that the true movement in LSP or 
specialized languages began in the early 1960s. Given the multitude of papers dealing with 
the specific aspect of the language and focusing especially on teaching, the notion of 
specialized languages has been taken over by the concept of ESP – English for Specific 
Purpose. Therefore, if we make a comparison with other languages, we can notice that the 
number of works focusing on teaching language for a specific purpose is much bigger in 
English than in any other language taken in particular, and the number of people using 
English for international communication is increasing every day. This clearly demonstrates 
the dominant position of English in language teaching, especially when it serves as lingua 
franca or global language1, according to Crystal. 

According to Swales, the publication of The Linguistic Sciences and Language Teaching, in 
1964, by the British linguists Halliday, McIntosh and Strevans changed dramatically the 
positions of many language practitioners towards LSP/ESP. Swales emphasizes that the 
British linguists were the first who pointed out the necessity of investigating specialized 
languages at the needs analysis level, arguing that each of these specialized courses requires 
an in-depth study of these restricted languages and special registers based on concrete 
examples of the language used by the people concerned. Among the reasons that attracted 
the interest of LSP practitioners Swales mentions: 

                                    
* Moldova State University, Chișinău, Republic of Moldova. 
1 D. Crystal, English as a Global Language, Cambridge University Press, New York, 2003. 
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Descriptive research (no literary criticism of the target discourses is required); 
Dealing with the “normal” discourse (not the one offered by famous personalities in the 

respective fields); 
Synchronic (without the need to look back at building the historical forces); 
Essentially textual (with little attempt to investigate such issues as the author’s motives 

for linguistic choices); 
Relying on functional grammar, as developed by Holliday; and  
Using some variants of the neo-Firthian model of contextual factors affecting language 

choices. 
Swales believes that their work was a “manifesto” that offered a simple relationship 

between linguistic analysis and pedagogic materials2. Thus, it would not be an exaggeration 
to say that their work marked the beginning of a new revolution in linguistics and in the 
language teaching. 

Hutchinson and Waters, pioneers in ESP, identify three major causes that have led to the 
emergence of ESP as a discipline: (1) the demands of a Brave New World, (2) a revolution in 
linguistics, and (3) focus on the learner. According to them, two key historical periods 
breathed life into ESP. The first period initiated the era of the great developments of 
scientific, technical and economic activities on an international scale. Two forces dominated 
the new post-war world – technology and commerce, and their progress soon generated the 
demand for an international language. Due to the economic power that the US held at that 
time, English was given this role. 

The second period was attributed to the oil crisis of the 1970s, which entailed a massive 
flow of funds and experience to the oil-rich countries. As a result, English became a ‘big 
deal’, and commercial pressures began to exert considerable influence on the acquisition of 
the English language. English became subject to the wishes, needs and demands of people 
who had little in common with teaching3. 

Consequently, with the increasing demands for English language courses to meet the 
specific needs of those involved, new approaches to language teaching and learning also 
arose. Attention was drawn on discovering the ways in which language was used in real 
communication and according to Hutchinson and Waters “the idea was simple: if language 
varies from one situation of use to another, it should be possible to determine the features of 
specific situations and then make these features the basis of the learners’ course”4. English 
for Science and Technology was that area of activity that served this purpose during the late 
1960s and early 1970s and characterized the first stage of the development of ESP movement.  

The first stage, the stage of register analysis, focused on language at the sentence level. 
The aim of the analysis was to identify the lexical and grammatical features of professional 
registers such as the language of engineering, for instance. As English for Science and 
Technology was the main interest at that time, researchers started analyzing plenty of 
scientific materials and found out that this approach favoured particular forms, such as the 
extensive use of present simple tense, passive voice and noun or nominal compounds. These 
forms were then used to develop specific language programmes. It was later proven that 
register analysis was not one of the most successful because it did not reveal any forms that 
English for general purpose could lack. Being an attempt to make the ESP courses more 
relevant to learners’ needs, this approach was more pedagogic in nature and less 
needs-driven. Nevertheless, its failure encouraged researchers to take a new approach, and 

                                    
2 John M. Swales, “Language for Specific Purposes”, in W. Bright (ed.), International Encyclopedia of 

Linguistics, vol. 2, Oxford University Press, Oxford – New York, 1992, pp. 59-60. 
3 T. Hutchinson and A. Waters, English for Specific Purposes: A Learner-centered Approach, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1987, pp. 6-7. 
4 Ibidem, p. 7. 
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namely that of rhetorical or discourse analysis, and this was the second stage of the 
development of ESP movement. This time, researchers’ attention focused on understanding 
how sentences combine in speech in order to to make sense and on communicative values of 
discourse rather than the lexical and grammatical features of register. The concern of the 
research was, therefore, to identify organizational patterns in texts and to specify the 
linguistic means by which these models are signalled. The main challenges during this 
period were to develop materials based on functions such as definitions, generalizations, 
inductive and deductive statements, descriptions of processes, of sequences of events and of 
devices. Soon, this approach was criticized because it was seen as too fragmentary to 
combine these functions to make longer texts. Later, genre analysis came to make up for this 
shortcoming. As in the case with register analysis, this approach failed too, because the 
rhetorical analysis found out that the rhetorical models of text organization differed 
significantly from one specialized field to another, i.e. the rhetorical structure of scientific 
texts was viewed differently from that of commercial texts. 

Dissatisfied with the deficiencies of the foreign language courses to meet the demands of 
employers and trainees, English specialists have focused this time on developing new 
courses to meet these market demands and so, the analysis of the target situation, which is 
the third stage of the development of ESP movement, becomes the guiding objective in the 
design of specialized courses after the complete failure of the register and discourse 
analyses. As the purpose of an ESP course is to allow the learner to function properly in a 
target situation, i.e. the situation in which the learner will use the language he/she is 
learning, then the process of designing this course should start, first of all, with identifying 
the target situation, and then continue with performing a rigorous analysis of the linguistic 
characteristics of this situation. This process is known as needs analysis or needs assessment 
(NA) which is “the cornerstone of ESP and leads to a very focused course”5. According to 
Dudley-Evans and St. John. Munby’s “Communicative Syllabus Design” from 1978, initiated a 
completely new approach to ESP by presenting a highly detailed set of procedures for 
discovering target situation needs and called it Communication Needs Processor (CNP). This 
set consisted of a range of questions about the topic, participants, and medium and could be 
applied to identifying the target language needs of any group of learners. Hutchinson and 
Waters even claim that “With the development of the CNP it seemed as if ESP had come of 
age. The machinery for identifying the needs of any group of learners had been provided: all 
the course designer had to do was to operate it”6. This stage witnessed hot debate on needs 
analysis as a process and what it referred to. Based on Munby’s approach, ESP researchers 
introduced various terms to refer to needs analysis over this time: Target Situation Analysis, 
Present Situation Analysis, Pedagogic Needs Analysis, Deficiency Analysis, Strategy or Learning 
Needs Analysis, Means Analysis, Register Analysis, Discourse Analysis, and the most recent 
Genre Analysis.  

Needs analysis poses serious challenges to those concerned, as it requires much effort 
and time to conduct. Hyland tries to explain that NA is not as simple as it seems: “Needs 
analysis refers to the techniques for collecting and assessing information relevant to course 
design: it is the means of establishing the how and what of a course. It is a continuous 
process, since we modify our teaching as we come to learn more about our students, and in 
this way it actually shades into evaluation – the means of establishing the effectiveness of a 
course. Needs is actually an umbrella term that embraces many aspects, incorporating 
learners’ goals and backgrounds, their language proficiencies, their reasons for taking the 
course, their teaching and learning preferences, and the situations they will need to 

                                    
5 T. Dudley-Evans, M.J. St. John, Developments in English for Specific Purposes: A Multi-disciplinary 

Approach, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, p. 122. 
6 T. Hutchinson, A. Waters, English for Specific Purposes…, ed. cit., p. 54. 
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communicate in. Needs can involve what learners know, don’t know or want to know, and 
can be collected and analyzed in a variety of ways”7. Thus, it is evident that this stage 
offered useful insights into the types of ESP and an awareness of the different 
communicative needs of those concerned. Everything that was done in the preceding stages 
was now systematized and NA was placed at the heart of ESP course design. 

The fourth stage shifts attention to the skills and strategies the learners use to acquire the 
language they need. Learners have different learning strategies, are motivated by different 
needs and interests, possess different skills, therefore, the ways language is acquired by 
them attracted specialists’ interest. It is a matter of psycholinguistics rather that linguistics. 
However, this stage focuses on underlying interpretative strategies that could help the 
leaners comprehend the meaning from the external forms, like schemes, tables, graphics, 
neoclassical words, guessing the meaning of words from context, reading the layout, etc. 
This approach has relevance on developing reading and listening skills. 

The fifth stage of ESP development – the learning centred approach, is mainly concerned 
with language learning rather than language use. According to Hutchinson and Waters, “New 
developments in educational psychology also contributed to the rise of ESP, by emphasizing 
the central importance of the learners and their attitudes to learning”8. This approach in fact 
underlines the importance of considering learners’ needs and interests for improving their 
motivation and for making the learning process better and faster. Hutchinson and Waters were 
the first who claimed that needs analysis should include issues such as identifying and 
measuring learners’ level of knowledge, their interest in the material presented, the way 
learners store and retrieve information, and how ready they are to be involved in curriculum 
development. At the same time, since the implementation of the Bologna reforms in 2005, 
English has become the language of instruction in higher education to promote student 
mobility and to standardize European higher education. Thus, to meet Bologna’s goal, English 
is now used as a medium of instruction and this gave rise to another stage in ESP development 
– Content Language Integrated Learning (CLIL). CLIL is a dual-focused approach in which the 
foreign language is used for the learning and teaching of both content and language. This 
approach underlines the need to build competence in language knowledge and skills and aims 
at integrating content and language in the domain-specific courses. 

Concluding all the things mentioned above, it can be said that despite the existing 
contradicting views, ESP is confined to the teaching of English to learners who have specific 
goals and purposes, be them academic or professional. It arose and continues to develop in 
response to a need: the need to use it for some clearly defined practical purpose and as 
purpose changes, so does ESP.  

English for Specific Purposes (ESP) is a subdivision of a wider field, Language for 
Specific Purposes (LSP), which according to Swales is “the area of inquiry and practice in the 
development of language programs for people who need a language to meet a predictable 
range of communicative needs”9. 

An ESP practitioner, in contrast to his/her EGP colleague, is challenged to meet various 
situations specific to a particular group of learners. Hence, when dealing with ESP, it is 
important to remember the following: 

– It is not the specific discipline that is primary in ESP, but the specific goal of specific 
learners; 

– It is learner-centered; 
                                    

7 K. Hyland, English for Academic Purposes. An Advanced Resource Book, Routledge, Taylor and 
Francis Group, London and New York, 2006, pp. 73-74. 

8 T. Hutchinson and A. Waters, English for Specific Purposes…, ed. cit., p. 8. 
9 John M. Swales, “Language for Specific Purposes”, in W. Bright (ed.), International Encyclopedia of 

Linguistics, vol. 2, Oxford University Press, Oxford – New York, 1992, p. 300. 
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– It is needs-based, involving all stakeholders; 
– It is characterized by collaboration with workplace or content experts; 
– It is characterized by the use of appropriate, authentic materials and tasks which 

should be specific and relevant. 
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Consecinţele bilingvismului unilateral în limba română din Basarabia 
(The Consequences of Unilateral Bilingualism 
in the Romanian Language from Bessarabia) 

C A R O L I N A  P O P U Ş O I   

Abstract: The social and cultural events during 1985-1989 had lit in the souls of many Bessarabians great 
hopes of getting back to normality in the case of the Romanian language in this geolinguistics area. The 
great masses of that time represented the force that managed to push the law to be passed on 31 August 
1989 on the Republic of Moldova’s state language and the law on using again the Latin alphabet. 
Unfortunately, although it has been almost three decades since the “language revolution”, the status of 
the Romanian language in Bessarabia continues to be precarious. In the language of intellectuals and in 
some styles (such as: sciences, media and administration), the use of language tends to be closer to its 
standard form, but the everyday language sets itself as deplorable. The long-term bilingualism on the left 
side of the Prut River, in its unilateral manifestation, with strong influences of Russian on Romanian, led 
to the massive denaturation of the latter. In the Romanian from Bessarabia, the most frequent and serious 
mistakes in comparison with the literary language regard the linguistic calques (loan translations) from 
Russian. Under this phenomenon, cases regard lexical calques (semantic and morphemic structure), 
grammatical calques (in syntax and morphology) and phraseological calques. Since in the linguistic area 
discussed herein the semantic calques are statistically the most representative, this paper will focus on the 
analysis of this kind of deviations. 
Keywords: linguistic interaction, bilingualism, standard language, spoken language, non-recommended 
calque 

Aspecte ale bilingvismului 

Bilingvismul, ca fenomen social, este caracteristic spaţiilor geografice (restrânse) unde 
convieţuiesc două naţionalităţi care îşi prezervă fiecare în parte identitatea lingvistică. 
Bilingvismul social este o consecinţă a interferenţei dintre limbi, manifestându-se, cel mai 
adesea, ca rezultat al migraţiilor în masă (în diferite perioade istorice), al colonilizărilor 
(oficiale şi neoficiale) sau al creării unor state pe teritorii cu populaţie eterogenă. Prin 
urmare, bilingvismul social poate avea la bază mai mulţi factori – istorici, politici, economici. 

În linii generale, bilingvismul constă în utilizarea de către aceeaşi persoană a două limbi 
diferite. Pe lângă aspectul menţionat, se mai susţine necesitatea cunoaşterii ambelor limbi la 
nivel de limbă maternă1, ceea ce impune stăpânirea fluentă a acestora. Unii autori consideră 
ca element esenţial pentru bilingvism şi obligativitatea folosirii alternative a celor două 
limbi2, ceea ce presupune funcţionalitatea lor în egală măsură, la acelaşi vorbitor. 

Referitor la gradul de stăpânire a ambelor limbi, realitatea din comunităţile bilingve 
demonstrează că, de cele mai multe ori, persoanele bilingve cunosc mai bine una dintre 
limbi3 (de regulă, pe cea maternă)4. Cât priveşte utilizarea celor două limbi în egală măsură, 
                                    

 Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Academia Română, Bucureşti, România. 
1 Vezi L. Bloomfield, Language, Henry Holt and Company, New York, 1933, p. 56. 
2 Vezi U. Weinreich, „Contact lingvistic şi contact sociocultural”, în Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, 

Dumitru Chiţoran (eds.), Sociolingvistica. Orientări actuale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1975, p. 40.  

3 Vezi M.A.K. Halliday, „The Users and Uses of Language”, în Joshua A. Fishman (ed.), Reading in 
the Sociology of Language, Mouton & Co, The Hague – Paris, 1968, p. 141; J.J. Gumperz, „Asupra 
etnologiei schimbării lingvistice”, în Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Dumitru Chiţoran (eds.), 
Sociolingvistica..., ed. cit., p. 209. 
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de asemenea, se constată că unii vorbesc în mod obişnuit numai o limbă, deoarece fie aceasta 
s-a impus ca limbă de prestigiu5, fie cealaltă este ignorată în mod deliberat (cu precădere în 
zonele de conflict lingvistic6). 

Prin urmare, „bilingvismul reprezintă o formă a contactului dintre limbi, care se 
manifestă prin faptul că o persoană, un grup de persoane sau întreaga societate utilizează… 
două limbi, care, de regulă, în procesul comunicării, au funcţii diferite şi gradul de 
cunoaştere al acestora este diferit”7. 

Când cele două aspecte de mai sus (utilizarea curentă şi alternativă a ambelor limbi) nu 
se realizează, se manifestă aşa-zisul bilingvism unilateral. 

Fenomenul de faţă este caracteristic şi pentru Basarabia, unde, mai bine de 200 de ani, 
limba română este sub influenţă rusească. Încă din perioada ţaristă, statutul limbii române 
din acest spaţiu românesc a fost diminuat. Marginalizarea ei masivă a avut însă loc după al 
Doilea Război Mondial, limba română (în mare, degradată) ajungând să fie utilizată doar în 
spaţiul rural şi în registrul familial. Defavorizarea instituţionalizată a limbii române în toate 
sferele (administraţie, învăţământ, mass-media, prestări servicii etc.) a avut ca scop ridicarea 
limbii ruse la rang de limbă oficială. Interesul aborigenilor pentru limba rusă a fost abil 
sporit şi prin situarea acesteia la nivel de limbă de prestigiu.  

Ca urmare a dominării limbii neautohtone (imigrante8), românii basarabeni au fost 
obligaţi să însuşească limba rusă, iar ruşii nu au mai fost nevoiţi să înveţe româna. 
Cunoştinţele minime de română, pe care marea majoritate a cetăţenilor ruşi le au în cele 
patru sfere de cunoaştere a limbii (înţelegere, vorbire, citire şi scriere), explică utilizarea 
exclusivă a limbii ruse de către aceştia. Prin urmare, în zona lingvistică în discuţie, 
bilingvismul are caracter unilateral9. Altfel spus, doar populaţia băştinaşă poate fi 
considerată (mai mult sau mai puţin) bilingvă, pe când marea parte a etnicilor ruşi sunt 
monolingvi. În astfel de condiţii, adică neutilizând limba română, cei din urmă nu au cum să 
influenţeze limba lor maternă cu elemente din română. În schimb, limba autohtonilor a 
suferit enorm în acest proces de interferenţă dintre română şi rusă. 

Influenţele dinspre rusă spre română au pătruns în toate compartimentele limbii. Cel mai 
afectat de acest fenomen s-a dovedit a fi lexicul, urmat de sintaxă şi fonetică. Înrâurirea rusei 

                                    
4 În lucrările de specialitate există şi păreri conform cărora oricine are cunoştinţe minime în cea de-a 

doua limbă poate fi considerat bilingv. Vezi J. Macnamara, „The Bilingual’s Linguistic Performance”, 
Journal of Social Issues, XXIII, 1967, pp. 58-77. 

5 Despre conceptul limbă de prestigiu, vezi U. Weinreich, Languages in Contact: Findings and Problems, 
Mouton & Co, London – The Hague – Paris, 1964, p. 97; M. Sala, Limbi în contact, Editura Univers 
Enciclopedic, Bucureşti, 1997, p. 35. 

6 Sintagma conflict lingvistic a fost pusă în circulaţie în L.V. Aracil, Conflit linguistique et 
normalisation linguistique dans L’Europe nouvelle, CEU, Nancy, 1965, şi R.L. Ninyoles, Conflicte 
lingüístic valencià, Tres i Quatre, València, Barcelona, 1969. 

7 Vezi I. Condrea, „Conflictul lingvistic în condiţii de bilingvism”, Akademos, nr. 3 (34), 2014, p. 31. 
8 Despre limbi imigrante, vezi H. Kloss, „Notes concerning a language-nation typology”, în Joshua 

A. Fishman, Charles A. Ferguson, Jyotirindra Das Gupta (eds.), Language Problems of Developing 
Nations, John Wiley and Sons, New York – London – Sidney – Toronto, 1968, p. 71. 

9 Despre acest aspect, vezi S. Berejan, „Monolingvismul populaţiei rusofone în Republica Moldova şi 
bilingvismul populaţiei băştinaşe”, Limba Română (Chişinău), nr. 6-12 (60-66), 2000, pp. 43-47; T. Cotelnic, 
„Aspecte ale bilingvismului în Republica Moldova”, în Gheorghe Popa, Maria Şleahtiţchi, Nicolae Leahu 
(eds.), Un lingvist pentru secolul XXI. Materiale ale Colocviului Internaţional „Filologia secolului XXI”, 
organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua naşterii prof. Eugeniu Coşeriu (Bălţi, 18-19 mai 2001), Editura 
Ştiinţa, Chişinău, 2002, pp. 71-74; S. Berejan, „Funcţionarea oficială a două limbi în Republica Moldova 
– obstacol în calea integrării europene a acestei ţări (privilegiul de a fi monolingv într-un stat cu două 
limbi folosite în paralel)”, în Elena Dănilă, Ofelia Ichim, Florin-Teodor Olariu (eds.), Comunicare 
interculturală şi integrare europeană, Editura Alfa, Iaşi, 2006, pp. 39-43. 
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asupra limbii române s-a exercitat cel mai puţin în morfologie, aceasta rezistând la presiunea 
idiomului rus graţie diferenţei substanţiale dintre sistemele morfologice ale celor două limbi 
în contact, dar şi datorită gradului înalt de stabilitate10 a structurii morfologice, caracteristic 
limbilor. 

Printre abaterile cele mai întâlnite de la limba română literară, apărute în urma influenţei 
limbii ruse, se află calcurile lingvistice. În funcţie de domeniul vizat, calcurile pot fi: lexicale 
(de structură semantică şi morfematică), gramaticale (de natură sintactică şi morfologică) şi 
frazeologice. Dintre acestea, cele mai numeroase sunt calcurile semantice, având o 
răspândire predominantă, în special în vorbirea colocvială. 

Calcuri semantice nerecomandate 

Bilingvismul din româna din stânga Prutului a afectat extrem de negativ câmpul 
semantic al lexemelor indigene. Acest fapt s-a produs cu precădere prin intermediul 
calchierii semantice. Fenomenul de faţă constă în atribuirea de sensuri noi unui cuvânt din 
româna standard, sub influenţa sensurilor pe care le are echivalentul său din rusă. Calchierea 
semantică se realizează când se întrunesc două condiţii esenţiale: (1) modelul străin trebuie 
să fie cel puţin bisemantic şi (2) cele două lexeme implicate (cel care imită şi cel după care se 
reproduce) trebuie să aibă cel puţin un sens comun11. Aşadar, calcurile semantice reprezintă 
acele sensuri care nu se găsesc la un anumit cuvânt din limba română literară, dar se 
întâlnesc la acelaşi lexem în româna de la est de Prut, fiind preluate de la corespondentul său 
polisemantic rusesc. 

Calchierea semantică s-a răsfrânt asupra tuturor claselor morfologice, însă cele mai 
frecvente sunt calcurile semantice substantivale, verbale şi adjectivale. Spre exemplu: 

*adresare12 (cf. subst. rus. обращение) pentru apel, chemare. Vezi: *adresare publică (cf. 
rus. публичное обращение) pentru apel public. În limba rusă, subst. обращение (care 
constituie echivalentul lexemului adresare) are, pe lângă sensul „adresare”, şi semnificaţiile 
„apel”, „chemare” (care nu sunt şi în structura semantică a românescului literar adresare). 
Sub influenţa semantismului rusesc, românii din Basarabia au preluat însă şi sensurile „apel”, 
„chemare” ale cuvântului обращение şi le-au apropriat pe nedrept lexemului adresare din 
română, ducând aşadar la apariţia calcului semantic; 

*a amesteca (cf. vb. rus. мешать) pentru a împiedica, a stingheri, a deranja. Vezi: *a 
amesteca cuiva să facă ceva (cf. rus. мешать кому-то сделать что-то) pentru a împiedica pe 
cineva să facă ceva; 

*capacitate (cf. subst. rus. способность) pentru putere. Vezi: *capacitatea de cumpărare a 
populaţiei (cf. rus. покупательная способность населения) pentru puterea de cumpărare a 
populaţiei; 

*compus, -ă (cf. adj. rus. сложный, -ая, -ое) pentru complicat, -ă; dificil, -ă; greu, grea. 
Vezi: *metodă compusă (cf. rus. сложный метод) pentru metodă complicată; *exerciţiu 
compus (cf. rus. сложная задача) pentru exerciţiu dificil/greu; 

*dobândire (cf. subst. rus. добывание) pentru extracţie, extragere. Vezi: *dobândirea 
petrolului (cf. rus. добывание нефти) pentru extracţia/extragerea petrolului; 

*hotărâre (cf. subst. rus. решение) pentru rezolvare, soluţionare. Vezi: *hotărârea 
problemei (cf. rus. решение проблемы) pentru rezolvarea/soluţionarea problemei; 

                                    
10 Vezi I. Rizescu, Contribuţii la studiul calcului lingvistic, Editura Academiei, Bucureşti, 1958, p. 39. 
11 Vezi Th. Hristea, „Tipuri de calc lingvistic”, Studii şi cercetări lingvistice, XVIII, nr. 5, 1967, p. 512; 

„Calcul lingvistic ca procedeu de îmbogăţire a vocabularului”, în Theodor Hristea (coord.), Sinteze de 
limba română, ediţia a III-a, Editura Albatros, Bucureşti, 1984, p. 111. 

12 În această lucrare, asteriscul (*) marcat în stânga indică faptul că asemenea elemente lexicale şi 
enunţuri din limba română din Basarabia nu sunt recomandate.  
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*a include (cf. vb. rus. включать) pentru a conecta, a racorda, a cupla; a pune în 
funcţiune; a deschide. Vezi: *a include frigiderul (în priză) (cf. rus. включать [в розетку] 
холодильник) pentru a băga frigiderul în priză/ a pune frigiderul în funcţiune/ a conecta 
frigiderul; *a include televizorul/ radioul (în priză) (cf. rus. включать [в розетку] 
телевизор/ радио) pentru a deschide televizorul/ radioul; 

*a înainta (cf. vb. rus. выдвигать) pentru a propune; a desemna. Vezi: *a-şi înainta 
candidatura (cf. rus. выдвигать свою кандидатуру) pentru a-şi propune candidatura; 
*Partidul şi-a înaintat candidatul (cf. rus. Партия выдвинула своего кандидата.) pentru 
Partidul şi-a desemnat candidatul; 

*începător, -oare (cf. adj. rus. начальный, -ая, -ое) pentru primar, -ă; elementar, -ă. Vezi: 
*şcoală începătoare (cf. rus. начальная школа) pentru şcoală primară; 

*îndeplinire (cf. subst. rus. заполнение) pentru completare. Vezi: *îndeplinirea unui 
chestionar/ a unui formular/ a unei fişe (cf. rus. заполнение опросника/ формуляра/ 
карточки) pentru completarea unui chestionar/ a unui formular/ a unei fişe; 

*a întâlni (cf. vb. rus. встретить) pentru a ieşi cuiva înainte spre a-l primi; a întâmpina. 
Vezi: *El a plecat la aeroport să-şi întâlnească prietenul (cf. rus. Он поехал в аэропорт 
встретить друга) pentru El a plecat la aeroport să-şi întâmpine prietenul; 

*a se întreba (cf. vb. rus. спрашиваться) pentru a se căuta, a se cere, a se solicita. Vezi: 
*Marfa/ profesia aceasta se întreabă (cf. rus. Этот товар/ эта профессия спрашивается) 
pentru Marfa/ profesia aceasta se caută/ se cere/ se solicită; 

*întrebare (cf. subst. rus. вопрос) pentru problemă, chestiune. Vezi: *a rezolva întrebarea 
(cf. rus. решить вопрос) pentru a rezolva problema/ chestiunea; *a ridica o întrebare (cf. rus. 
поднять вопрос) pentru a ridica o problemă/ o chestiune; a pune/ a aduce în discuţie o 
problemă/ o chestiune; 

*întrebat, -ă (cf. part. adj. rus. спрошенный, -ая, -ое) pentru căutat, -ă; cerut, -ă; solicitat, 
-ă. Vezi: *profesie/ marfă întrebată (cf. rus. спрошенный товар/ спрошенная профессия) 
pentru profesie/ marfă căutată/ cerută/ solicitată; 

*lecţie (cf. subst. rus. урок) pentru temă. Vezi: *a-şi face lecţia la geografie (cf. rus. сделать 
урок по географии) pentru a-şi face tema la geografie; *a avea o lecţie grea la matematică 
(cf. rus. иметь трудный урок по математике) pentru a avea o temă grea la matematică; 

*lecţie (cf. subst. rus. урок) pentru curs, oră. Vezi: *Când se termină lecţiile? (cf. rus. Когда 
заканчиваются уроки?) pentru Сând se termină cursurile/ orele?; *a fi la lecţii (cf. rus. 
находиться на уроках) pentru a fi la cursuri/ la ore; 

*a se lega (cf. vb. rus. связаться) pentru a lua legătura cu cineva; a face legătura cu 
cineva. Vezi: *a se lega telefonic cu cineva (cf. rus. связаться по телефону с кем-либо) 
pentru a lua legătura telefonic/ prin telefon cu cineva; a suna pe cineva la telefon; 
*Leagă-mă, te rog, (telefonic) cu directorul (cf. rus. Свяжи меня, пожалуйста, [по 
телефону] с директором.) pentru Fă-mi, te rog, legătura (telefonic) cu directorul; 

*a măsura (cf. vb. rus. мерить) pentru a încerca un obiect de îmbrăcăminte sau de 
încălţăminte; a face o probă; a proba. Vezi: *a măsura paltonul/ pantofii (cf. rus. мерить 
пальто/ туфли) pentru a încerca paltonul/ pantofii; a face o probă a paltonului/ a pantofilor; 
a proba paltonul/ pantofii; *Câte rochii se pot măsura? (cf. rus. Сколько платьев можно 
мерить?) pentru Câte rochii se pot proba?; 

*ocupaţie (cf. subst. rus. занятие) pentru oră, curs. Vezi: *Copiii sunt la ocupaţie (cf. rus. 
Дети на занятие.) pentru Copiii sunt la ore/ la curs; 

*petrecere (cf. subst. rus. проведение) pentru organizare, desfăşurare. Vezi: *petrecerea 
unei lecţii/ a unei activităţi extraşcolare/ a unei adunări/ a unei şedinţe/ a unei conferinţe (cf. 
rus. проведение урока/ внеклассного мероприятия/ собрания/ заседания/ 
конференции) pentru organizarea/ desfăşurarea unei lecţii/ a unei activităţi extraşcolare/ a 
unei adunări/ a unei şedinţe/ a unei conferinţe; 
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*a prelungi (cf. vb. rus. продолжить) pentru a merge înainte cu ceva început; a continua. 
Vezi: *Am prelungit să mă văd cu ea (cf. rus. Я продолжил видеться с ней) pentru Am 
continuat să mă văd cu ea; 

*prezentat, -ă (cf. part. adj. rus. представленный, -ая, -ое) pentru reprezentat, -ă. Vezi: 
*Minorităţile naţionale trebuie prezentate în Parlament (cf. rus. Меньшинства должны быть 
представлены в Парламенте) pentru Minorităţile naţionale trebuie reprezentate în 
Parlament; 

*a se privi (cf. vb. rus. смотреться) pentru a arăta, a părea, a se prezenta, a se vedea. Vezi: 
*Economia Americii se priveşte acum mai bine decât economia Europei (cf. rus. Экономика 
Америки смотрится сейчас лучше, чем экономика Европы) pentru Economia Americii 
arată acum mai bine decât economia Europei; *Cum se priveşte coafura mea din profil? (cf. rus. 
Как смотрится моя прическа в профиль?) pentru Cum arată/ pare/ se prezintă/ se vede 
coafura mea din profil?; 

*a-şi pune (cf. vb. rus. ставить) pentru a-şi propune, a-şi fixa. Vezi: *a-şi pune un scop (cf. 
rus. ставить себе цель) pentru a-şi propune/ a-şi fixa un scop; *a-şi pune ca/ drept obiectiv 
(cf. rus. ставить своей целью) pentru a-şi propune/ a-şi fixa ca/ drept obiectiv; 

*puternic, -ă (cf. adj. rus. сильный, -ая) pentru competent, -ă; pregătit, -ă; bun, -ă; tare. 
Vezi: *Dumnealui e un profesor puternic (cf. rus. Он сильный учитель) pentru Dumnealui 
e un profesor competent/ pregătit/ bun; *El e puternic la matematică (cf. rus. Он сильный 
по математике) pentru El e bun/ tare la matematică; 

*savant (cf. subst. rus. ученый) pentru cercetător ştiinţific. Vezi: *Săptămâna trecută, a 
avut loc întâlnirea cu savanţii din institut (cf. rus. На прошлой неделе, состоялась встреча 
с учеными из института) pentru Săptămâna trecută, a avut loc întâlnirea cu cercetătorii 
ştiinţifici din institut; 

*a sta (cf. vb. rus. стоять) pentru a fi, a se afla. Vezi: *Afară stă un ger! (cf. rus. На улице 
стоит мороз!) pentru Afară e ger (mare)!; *În programul partidului stau următoarele sarcini 
(cf. rus. В программе партии стоят следующие задачи) pentru În programul partidului 
sunt/ se află următoarele sarcini; *În faţa noastră stă o dilemă (cf. rus. Перед нами стоит 
дилемма) pentru Suntem puşi/ ne aflăm în faţa unei dileme; 

*sunător, -oare (cf. adj. rus. звенящий, -ая, -ое) pentru sonor, -ă; răsunător, -oare. Vezi: 
*voce sunătoare (cf. rus. звенящий голос) pentru voce sonoră/ răsunătoare; 

*supunere (cf. subst. rus. подчинение) pentru subordonare, subordine. Vezi: *a avea opt 
angajaţi în supunere (cf. rus. иметь восемь сотрудников в подчинении) pentru a avea opt 
angajaţi în subordonare/ în subordine; 

*uscat, -ă13 (cf. adj. rus. сухой, -ая, -ое) pentru neprietenos, -oasă; rece. Vezi: *I-a aruncat 
o privire uscată (cf. rus. Она бросила ему сухой взгляд) pentru I-a aruncat o privire 
neprietenoasă/ rece. 

După cum s-a putut vedea, în urma calchierii semantice, lexemul influenţat din limba 
română de la est de Prut şi-a lărgit nejustificat numărul de sensuri cu semnificaţii proprii 

                                    
13 Pentru exemple de calcuri semantice în limba română din Basarabia, vezi şi Cultivarea limbii, 

fasc. I-XIV, Institutul de Limbă şi de Literatură al AŞ a RSSM, Chişinău, 1961-1989; A. Ciobanu, Să scriem 
şi să vorbim corect (tablete şi articole de cultivare a limbii), Editura Lumina, Chişinău, 1970; V. Mândâcanu, 
Cuvântul potrivit la locul potrivit, ediţia a II-a, Editura Cartea Moldovenească, Chişinău, 1987; A. Palii, Cal-
chierea ca aspect al interferenţei limbilor (contacte moldo-ruse), Editura Ştiinţa, Chişinău, 1991; N. Mătcaş, 
De la grotesc la sublim, Editura Revista Limba română, Chişinău, 1995; V. Guţu, Dicţionar al greşelilor de 
limbă, Editura Arc, Chişinău, 1998; A. Crijanovschi, Dicţionar de dificultăţi ale limbii, Editura Arc & 
Museum, Chişinău, 2000; I. Condrea, Norma literară şi uzul local, Firma Editorial Poligrafică, Tipografia 
Centrală, Chişinău, 2001; C. Popuşoi, Limba română actuală din Basarabia. Particularităţi 
morfosintactice şi lexico-semantice, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Colecţia Aula 
Magna, Bucureşti, 2013, pp. 13-68. 
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corespondentului său din rusă, determinând astfel apariţia deosebirilor faţă de limba română 
din dreapta Prutului şi, adesea, a confuziilor. Din acest motiv, asemenea fapte de limbă sunt 
tratate drept calcuri nerecomandate, impunându-se evitarea lor în procesul de comunicare. 

Fenomenul calchierii semantice se întâlneşte în special la lexemele ale căror echivalenţe 
ruseşti au un semantism mult mai dezvoltat în comparaţie cu cel din româna literară. 
Românii basarabeni, fiind puternic înrâuriţi de tiparele semantice ruseşti, preiau ad litteram 
sensurile corespondentului din această limbă, fără să realizeze că, în limba română standard, 
înţelesurile imitate sunt redate prin alte lexeme (sau prin îmbinări libere de cuvinte, 
sintagme), în conformitate cu natura limbii. 

Concluzii 

Evenimentele socio-culturale din anii 1985-1989 aprinsese în inimile multor basarabeni 
mari speranţe de revenire la normalitate a limbii române din acest areal geo-lingvistic. 
Adunările de mase din acea perioadă au constituit forţa care a reuşit să impună adoptarea la 
31 august 1989 a legii cu privire la limba de stat din Republica Moldova şi a legii referitoare 
la revenirea scrierii în grafie latină. Din păcate însă, deşi de la „revoluţia limbii” au trecut 
aproape trei decenii, starea limbii române din Basarabia este, în continuare, precară. Dacă, în 
mediul intelectual şi în unele stiluri (cum ar fi: ştiinţific, publicistic şi administrativ), limba 
română tinde să se apropie de nivelul standard, atunci, în limbajul cotidian, lucrurile sunt 
lamentabile. 

Bilingvismul îndelungat din stânga Prutului, manifestat unilateral, prin influenţe 
puternice ale limbii ruse asupra românei, a dus la denaturarea masivă a celei din urmă. În 
limba româna din Basarabia, cele mai frecvente şi mai grave abateri de la limba literară ţin 
de calcurile după limba rusă. Dintre tipurile de imitaţii lingvistice, cele mai reprezentative 
din punct de vedere numeric sunt calcurile semantice. Acestea constau în preluarea unuia 
sau mai multor sensuri după echivalentul rusesc, extinzând impropriu sfera semantică a 
lexemului autohton cu sensuri pe care rusa le are în plus faţă de acelaşi lexem din limba 
română standard. 

Cu toată înrâurirea limbii ruse asupra românei din Basarabia, nu se poate vorbi, totuşi, 
despre pericolul asimilării limbii indigene. Acest fapt poate fi explicat prin deosebirile 
majore (în special sub aspect morfologic) dintre cele două sisteme lingvistice, dar şi prin 
apartenenţa lor la familii de limbi diferite şi, nu în ultimul rând, prin rezistenţa de care au 
dat dovadă de-a lungul timpului iubitorii de neam şi de limbă. 

Abrevieri 

part. adj. rus. = participiu adjectival rusesc  
rus. = rusesc 
subst. rus. = substantiv rusesc 
vb. rus. = verb rusesc 
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De la competenţa lingvistică la competenţa pragmatică. 
O abordare didactică în interpretare 

(From Linguistic to Pragmatic Competence. 
A Didactic Approach to Interpretation) 

I N A  S Î T N I C *  

Abstract: The present article is meant to be a practical approach to the didactics of interpretation. Our 
purpose is to analyse interpreters’-to-be competences in classes of interpretation from English (foreign 
language) into Romanian (mother tongue). In this respect, we intend to revise and reinforce the role of 
students’ acquisition of linguistic competence and have a closer look at the pragmatic competence. The 
pragmatic competence refers to the ability to understand and render in the target-language the subtleties 
of an act of communication, preserving the intention and the communicative effect of the speaker. Thus, 
we will examine interpreters’-to-be abilities to transpose the meaning behind words in the bilingual act of 
consecutive interpreting in the academic setting in an empirical comparative study involving students at 
the Department of Translation, Interpretation and Applied Linguistics from Moldova State University and 
students at the Department of Foreign Languages and Literatures, specialty of Applied Linguistics from 
“Alexandru Ioan Cuza” University of Iași.  
Keywords: linguistic competence, semantic-pragmatic competence, interpreting competence, didactic 
approach, interpreter-to-be, quality of interpretation 

Competenţa lingvistică și competenţa pragmatică în interpretare  

Rezultatul transpunerii unui discurs din limba-sursă (LS) în limba-ţintă (LŢ) într-un mod 
cât mai relevant și adecvat este asigurat prin echilibrul semantico-pragmatic între 
discursul-sursă (DS) și discursul-ţintă (DŢ).  

Dobândirea competenței interpretative (CI), ca și orice altă abilitate necesară diverselor 
domenii de activitate, este un proces gradual, influenţat de tipologia și complexitatea 
discursului de interpretat, de nivelul CI de care dispune interpretul, de factori de natură 
lingvistică și non-lingvistică. CI cuprinde un set de componente, printre care și competența 
lingvistică (CL), înţelegerea de către interpret a mesajului transmis din LS și capacitatea sa de 
a-l exprima în LŢ și competența pragmatică (CP), văzută din perspectiva utilizării limbii în 
context.  

Potrivit lui N. Chomsky, CL se referă la cunoștinţele lingvistice ale unei persoane, la 
sistemul de norme pe care persoana respectivă le stăpânește, la abilităţile de a înţelege și a 
produce noi enunţuri. În Aspecte ale teoriei sintaxei (1965)1, lingvistul american face o 
distincţie fundamentală între noţiunea de competență (cunoştinţele pe care le are un 
locutor-auditor ideal referitor la limba pe care o înţelege și o vorbește) și performanță 
(actualizarea acestor cunoştinţe în producerea enunţurilor în comunicare).  

În tradiţia lui P. Grice, pionier în cercetarea pragmatică, noţiunea de pragmatică este 
concepută ca o teorie a performanţei, iar opoziţia lingvistică/pragmatică corespunde 
opoziţiei competenţă/performanţă. În orientarea lui Grice, pragmatica este o cercetare a înţe-
legerii şi nu a producerii limbajului, însă în tradiţia francofonă, inaugurată de E. Benveniste 
şi urmată de O. Ducrot, pragmatica nu aparţine studiului performanţei, ci al competenţei, 
aspectele pragmatice fiind codificate în limbă, iar limba conţinând instrucţiuni privind 
posibilele sale utilizări.  
                                    

* Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova. 
1 N. Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax, MIT Press, Cambridge, 1965, p. 4.  
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Deși modelele de competenţe de comunicare (CC) după M. Canale, M. Swain (1980), 
S. Moirand (1982) și L. Bachman (1990) nu au fost concepute cu referire directă la studiile de 
traducere și interpretare, ele au un rol important în pedagogia limbilor străine și lingvistica 
aplicată. 

Modelul lui M. Canale și M. Swain (1980)2 pentru o CC cuprinzând competența 
gramaticală (lingvistică), competența socio-lingvistică și competența strategică a avut un 
impact semnificativ asupra achiziţionării CC într-o limbă străină, atribut necesar formării 
viitorilor interpreţi. La nivel interlingual, de CC a interpretului depinde succesul comunicării 
dintre participanţii la actul de comunicare (emiţător-receptor), iar cheia spre o traducere 
adecvată o reprezintă decodificarea corespunzătoare a sensului transmis de vorbitor. 

Modelul CC după S. Moirand (1982)3 enumeră patru elemente: competența lingvistică, 
competența discursivă, competența referențială și competența socio-culturală, iar într-un studiu 
mai recent, L. Bachman (1990)4 grupează sub umbrela dimensiunii CC două largi categorii: 
competența organizațională, care include competența lingvistică și discursivă, și competența 
pragmatică, ce cuprinde competența socio-lingvistică și ilocuționară. 

În baza modelelor expuse, prezentăm locul competenţei lingvistice și pragmatice în 
formarea competenţei interpretative (figura 1):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Locul competenţei interpretative în traducerea orală și interacţiunea  
sa cu componentele comunicării interlinguale 

 
Făcând referire la abordarea pragmatică în traducere, M. Baker (1992) precizează că 

trebuie să se acorde atenţie nu doar sensului denotativ, ci și modului în care enunţurile sunt 
interpretate în context5. În aceeași ordine de idei, o interpretare pragmatică va încerca să 
redea sensul conotativ, figurativ și aspecte interpersonale ale comunicării precum tonul, 
registrul, implicatura etc.  

Cu siguranţă, condiţia obligatorie pentru a deveni un interpret competent este posedarea 
unor CL solide. Ne referim la bagajul lexical și gramatical al limbilor cu care se lucrează. Nu 
în zadar în formarea viitorilor interpreţi în mediul academic o atenţie sporită este acordată 

                                    
2 M. Canale, M. Swain, „Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language 

Teaching and Testing”, Applied Linguistics, nr. 1, 1980, p. 27. 
3 L. Zaharescu, Éléments de pragmalinguistique, Editura Alma Mater, Sibiu, 2005, pp. 114-115. 
4 L.F. Bachman, Fundamental Considerations in Language Testing, Oxford University Press, Oxford, 

1990, p. 87. 
5 M. Baker, In Other Words: A Coursebook on Translation, Routledge, London, 2011, p. 217. 
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componentei lingvistice. O persoană bilingvă sau multilingvă nu poate fi considerată în mod 
automat și un bun traducător/interpret. Abilitatea de a traduce nu se limitează la 
cunoștinţele despre sistemul vocabularului și al gramaticii unei limbi și la abilitatea de a 
recunoaște și a reproduce structuri corecte din punct de vedere gramatical și adecvate din 
punct de vedere semantic. Interpreţii trebuie să treacă dincolo de dimensiunea lingvisticului. 
Așadar nu este suficientă stăpânirea unei limbi străine; important este ca persoana care 
traduce să înţeleagă diferite registre și varietăţi ale limbii, să fie capabilă să producă un 
discurs coerent în LŢ, să respecte intenţionalitatea autorului DS, să redea, pe cât de aproape 
posibil, ceea ce este presupus și subînţeles, ceea ce este implicit, ce se inferează în DS. 

Dacă noile tendinţe în analiza discursivă încearcă să se îndepărteze de cadrul de cercetare 
pur lingvistică și, în schimb, să se orienteze spre perspectiva pragmatică, în acest articol 
analiza calităţii traducerii consecutive din limba engleză în limba română, efectuată de către 
studenţi, va fi o abordare semantico-pragmatică. Nu ne propunem să trasăm o linie de 
marcaj între traducerea semantică și traducerea pragmatică, ci, mai degrabă, vom aborda o 
teorie corelativă despre care sugerează și lingvistul P. Newmark (1988)6 și care va fi parte 
componentă a competenţei interpretative. 

Potrivit lui P. Newmark7, o traducere semantică încearcă să transmită, pe cât de aproape 
posibil, sensul contextual al originalului, atât cât permit structurile semantice și sintactice 
ale LŢ. Traducerea comunicativă, care se identifică cu traducerea pragmatică, încearcă să 
producă asupra publicului-ţintă un efect apropiat de cel obţinut asupra publicului 
culturii-sursă.  

De precizat că o traducere semantico-pragmatică va fi diferită de traducerea literală prin 
faptul că prima respectă contextul, interpretează și chiar explicitează mesajul (expresii 
figurative, spre exemplu). Traducerea literală, pe de altă parte, presupune traducerea cuvânt 
cu cuvânt și se identifică cu lexicul și sintaxa TS. Totuși, câtă vreme efectul de echivalenţă 
este asigurat de traducerea literală, aceasta este o metodă valabilă de traducere8.  

Nivelul competenţei de interpretare a studenţilor poate fi analizat prin prisma calităţii 
traducerilor acestora ca urmare a alegerilor făcute în scopul obţinerii TŢ: traduceri literale, 
versiuni semantico-pragmatice, traduceri adecvate sau eronate, parţiale, în care unităţile 
lingvistice sunt omise sau redate ambiguu.  

Metodologia studiului  

Studiul întreprins este de natură traductologică, în care, ca obiectiv principal, ne-am 
propus analiza calităţii transpunerii din engleză în română a trei segmente lingvistice care 
fac subiect de analiză semantico-pragmatică. Este vorba de unităţi expresive precum idiomul, 
metafora, epitetul, proverbul, observate în traducerea contextuală.  

Discursul selectat Want to Emigrate? ţine de domeniul migraţiei, a fost preluat de pe 
site-ul www.headsupenglish.com, rubrica Lesson for Listening, și este de nivel postinter-
mediar (B2, conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi). Criteriile de 
selectare a discursului se referă la actualitate, întrucât prezintă un subiect de interes 
internaţional, caracterul discursiv-informativ, în care evenimentele sunt ordonate cronologic, 
clar și coerent, adaptabilitate la necesitățile studenților, deoarece conţine material lingvistic, 
care dezvoltă competenţa interpretativă, precum și abilităţi aferente acesteia: memorie, 
atenţie, concentrare, și la nivelul de competențe, pe care le deţin și pe care și le pot forma.  

Eșantionul pe care s-a desfășurat studiul a fost format din 57 de studenţi din ciclul I de 
studii, licenţă, anul II din cadrul a două instituţii de învăţământ: Universitatea de Stat din 
Moldova, Departamentul Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată (TILA), și 
                                    

6 P. Newmark, A Textbook of Translation, Prentice-Hall International, New York, 1988, pp. 5-6.  
7 P. Newmark, Approaches to Translation, Pergamon Press, Oxford, 2001, p. 39.  
8 Ibidem. 
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Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Departamentul Limbi și Literaturi Străine 
(LLS).  

Studenţii au fost repartizaţi în patru grupuri conform principiului lingvistic (studierea 
limbii engleze ca limbă A și B, criteriu care ar stabili nivelul de cunoaștere a limbii străine și 
competenţele interpretative ale studenţilor) și strategiei de aplicare a studiului, la care ne 
vom referi ulterior. Astfel, studenţii de la Departamentul TILA cu specializare Limba Engleză 
Aplicată și Limba B au fost incluși în grupul LEA (11 studenţi, în continuare L1-L11); cei cu 
specializare Limba Franceză Aplicată și Limba B (engleză) – în grupul LEB (17 studenţi, în 
continuare M1-M17). Studenţii din cadrul Departamentului LLS cu specializarea Limbi 
Moderne Aplicate – limba engleză (A) au fost incluși în grupul LMAA (18 studenţi: S1-S8 și 
T1-T10), iar cei cu specializare în limba engleză (B) – în grupul LMAB (11 studenţi: O1-O11).  

Pentru desfășurarea acestui experiment didactic au fost aplicate două strategii diferite, 
scopul urmărit fiind analiza în termeni comparativi ai prestaţiei subiecţilor conform tipului 
de traducere utilizat. Studenţii din grupurile LEA și LEB au tradus textul consecutiv cu 
înregistrarea DŢ pe suport audio, iar pentru studenţii din grupurile LMAA și LMAB a fost 
aplicat un tip de traducere mixtă, cu audierea segmentelor lingvistice și traducerea în scris a 
acestora. Menţionăm că studenţii LEA și LEB au traducerea consecutivă ca disciplină din 
anul II, de trei și, respectiv, două ori pe săptămână, iar studenţii LMAA și LMAB din anul I – 
cu o oră săptămânal.  

În toate grupurile au fost urmăriţi aceiași parametri privind calitatea traducerilor: 
traduceri literale adecvate, traduceri semantico-pragmatice, traduceri eronate, traduceri 
ambigue, omisiuni.  

De asemenea, pentru toate grupurile antrenate în studiu profesorul a citit textul o dată în 
scopul familiarizării studenţilor cu tipul textului, domeniul la care acesta se raportează și 
pentru facilitarea înţelegerii de către studenţi a particularităţilor lingvistico-contextuale ale 
textului. Ulterior, profesorul a segmentat discursul în unităţi logice medii, pe care le-a citit 
pentru a fi traduse de studenţi fără luare de notiţe.  

Procesarea datelor 

Primul segment analizat este format din trei enunţuri interogative, care fac introducerea 
în text: Are you tired of your home country? Do you dream of better opportunities abroad? 
Do you sincerely believe that the grass is greener on the other side of the fence? 

În proporţie de 89,28%, studenţii care au interpretat consecutiv pe suport audio au redat 
aceste enunţuri făcând uz de intonaţie interogativă cu ton ascendent, potrivită contextului. 
Excepţie au făcut studenţii L1 și M12, care au tradus parţial sau nu au tradus deloc, și M13, 
care au utilizat ca strategie de traducere schimbarea ilocuționară, trecând de la discursul 
direct la cel indirect și integrarea enunțurilor. 

(M13) Dacă ești obosit de țara ta și vrei noi și mai bune oportunități […]. 
Redarea elementelor de paralimbaj în interpretare asigură fidelitatea efectului 

comunicativ pe care îl are DS asupra publicului-sursă.  
Întrucât grupurile LEA și LEB au reprodus mesajul în formă scrisă, acest aspect discursiv 

nu a putut fi urmărit.  
Majoritatea versiunilor pentru primul enunţ au fost redate literal Are you tired of your 

home country? – Ești obosit de țara ta (de origine)? Cea mai mare pondere a acestora s-a 
înregistrat în grupul LMAA (77,7%), urmat de grupul LEB (65%), LMAB (63,64%) și LEA 
(27,3%). Deși traduse corect din punct de vedere semantic, în opinia noastră, efectul 
perlocuţionar asupra publicului-ţintă a fost estompat.  

Versiunile, care s-au abătut de la traducerea literală, fiind transpuse din punct de vedere 
semantico-pragmatic, sunt Te-ai săturat / Ești sătul / Ești plictisit de țara ta? Ele au constituit 
63,6% în grupul LEA, 27,26% în grupul LMAB, 16,7% în grupul LMAA și 11,8% în LEB.  
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Am putut identifica și variante de traducere generate cu aplicarea modulării – tehnică de 
traducere ce vizează schimbarea punctului de vedere – cu alte cuvinte, exprimarea aceleiași 
idei într-un mod diferit. Am identificat, în total, trei asemenea versiuni: în grupul LEA 
(9,1%), în grupul LEB (5,8%) și în grupul LMAB (9,1%): 

(M8) Te simți bine în țara ta?  
(L10) Nu mai dorești să trăiești în țara ta?  
(O1) Nu v-ați săturat de propria țară?  
În scopul sistematizării varietăţii versiunilor de traducere propuse de studenţi pentru 

structurile lexicale tired și home country, le prezentăm în ordinea crescătoare a intensităţii 
efectului produs asupra publicului-ţintă: plictisit – obosit – sătul și țara ta – propria țară – 
țara natală.  

Traduceri precum Te-ai săturat de țara ta gazdă? reperate la studenţii M11 și M14 din 
grupul LEB (11,8%) cad sub incidenţa erorilor de traducere. Redând sintagma home country 
prin antonimul său semantic țară-gazdă, studenţii au denaturat sensul enunţului-sursă. 

Deși subiecţilor din grupul LMAA și LMAB li s-a acordat mai mult timp pentru a-și 
formula versiunile, deoarece le-au redat în scris, ponderea variantelor literale a fost cea mai 
înaltă în LMAA, pe când versiunile semantico-pragmatice au atins cea mai mare cotă în 
rândul celor propuse de studenţii din grupul LEA (figura 2).  

 

 
Figura 2. Ponderea parametrilor calităţii traducerilor în grupurile studiate pentru enunţul 1 

 
Următorul enunţ analizat – Do you dream of better opportunities abroad? – prezintă o 

gamă mai mare a variantelor de traducere datorită variaţiilor lexicale ale interogativului: Do 
you dream…?: Crezi că…? Te gândești…? Dorești…? Speri…? Acestea explicitează 
intenţionalitatea enunţului-sursă și au fost înregistrate în proporţie de 54,5% în grupul 
studenţilor LMAB, 33,33% în grupul LEB, 22,22% în grupul LMAA și 18,2% în LEA, spre 
deosebire de versiunile redate prin traducerea directă a englezescului to dream – a visa: 
Visezi la oportunități mai bune în străinătate/ în afară/ peste hotare/ peste graniță/ în alte țări? 
Raportul comparativ este ilustrat după cum urmează: 55,55% în grupul LMAA, 36,36% în 
grupul LMAB, 29,4% în LEB și 18,2% în LEA.  

O versiune de traducere, care nu se identifică cu ce ar vrea să exprime originalul, întrucât 
englezescul to dream nu poate fi tradus prin a căuta, este propusă de un student din grupul 
LMAA. Din punct de vedere semantic, cele două lexeme se contrazic: 

(T2) Cauți noi oportunități în străinătate?  
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O eroare lingvistică (gramaticală) a fost identificată la un student din grupul LEA, care a 
tradus verbul de la timpul prezent în engleză la perfectul compus în română: ai visat în loc 
de visezi.  

(L11) Ai visat la oportunități mai bune de peste hotare?  
Așa cum în comunicarea intralinguală vorbitorii trebuie să urmeze principiul de 

cooperare pentru a asigura succesul comunicării (P. Grice)9, tot astfel și în cazul comunicării 
interlinguale, mediată de interpret, pentru a facilita comprehensiunea dintre vorbitor și 
publicul-ţintă, este important ca persoana care transpune mesajul din LS în LŢ să urmeze 
același principiu pentru a asigura o comunicare eficientă. În interpretare, ca și în 
comunicarea obișnuită, principiul cooperării are la bază maximele propuse de P. Grice: 
maxima cantității, care presupune ca intervenţia interpretului să conţină exact cantitatea de 
informaţie expusă de vorbitor în situaţia respectivă, nu mai mult; maxima calității se referă 
la sinceritatea interpretului, transmiterea informaţiei așa cum aceasta este emisă de vorbitor, 
fără a o denatura; maxima pertinenței impune ca interpretul să abordeze subiectul tratat de 
vorbitor în legătură cu enunţurile vorbitorului; maxima modalității cere ca interpretul să se 
exprime clar și fără ambiguităţi. 

Alteraţii ale sensului original cauzate de introducerea unor elemente structurale și 
semantice suplimentare, care încalcă maxima calității, au fost reperate în traducerea unui 
student din grupul LEA.  

(L3) Dacă vrei să scapi de rutina zilnică, dacă ești obosit sau pur și simplu dacă vrei să-ți 
îmbunătățești nivelul de trai […]. 

Prin fixarea unor structuri noi, verb la modul conjunctiv să scapi de rutina zilnică și 
locuţiunea adverbială pur și simplu, studentul-interpret a furnizat informaţii adăugătoare 
celor din enunţul-sursă, ceea ce afectează valoarea de adevăr a acestuia.  

Omisiunea adverbului abroad a creat un efect de ambiguitate în 17,64% dintre versiunile 
propuse de studenţii din grupul LEB: (M2, M8, M16) Visezi la oportunități mai bune?  

Omisiuni ale întregii unităţi lingvistice s-au atestat în proporţie de 11,76% în grupul LEB, 
11,11% în grupul LMAA, în LEA – 9,1% și în LMAB – 9,1%. 

Cea mai mare rată a traducerilor literale s-a înregistrat în grupul LMAA (figura 3). 
Ponderea traducerilor semantico-pragmatice este identică în LEA și LMAB.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Ponderea parametrilor calităţii traducerilor  
în grupurile studiate pentru enunţul 2 

                                    
9 P. Grice, Studies in the Way of Words, Harvard University Press, London, 1991, pp. 26-27. 
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Ultimul enunţ: Do you sincerely believe that the grass is greener on the other side of the 
fence? din triada structurilor interogative conţine proverbul „iarba e mai verde de cealaltă 
parte a gardului”, redat în limba română prin echivalenţă formală, dorindu-se astfel să se 
păstreze culoarea locală a unităţii lingvistice, dar și corectitudinea formei în care aceasta a 
fost exprimată în LŢ. Ponderea versiunilor literale a prevalat, constituind cea mai mare rată 
în grupul LMAB –63,63%, urmat de LMAA cu 61,11%, LEA – 54,54% și LEB – 47% (figura 4). 

Versiuni, în care mesajul transmis de proverb este interpretat și explicitat pentru a 
asigura efectul comunicativ al enunţului, au fost atestate în 18,18% dintre traducerile 
efectuate în grupul LEA, în 11,76% dintre cele efectuate în grupul LEB, în 9,1% în grupul 
LMAB și în 5,5% în LMAA. Pentru ilustrare, prezentăm următoarele versiuni: 

(O11) Credeți că în străinătate e mai bine? 
(S6) Chiar crezi că e mai bine în altă parte? 
(L2) Crezi că în altă țară e mult mai bine? 
(M6) Crezi că este mai bine în alte părți ale lumii? 
(M8) Crezi că în celelalte țări este mult mai bine? 
Variante de traducere mai puţin reușite din cauza efectului de ambiguitate, care lasă loc 

pentru interpretări sau care nu se adresează direct publicului-ţintă au fost reperate, cel mai 
des, în grupul LMAA (22,22%), apoi în LMAB (18,18%) și în LEA (9,1%): 

(T8) Crezi că iarba este mai verde în partea cealaltă a lumii?  
(O2) Chiar crezi că dincolo este mai bine? 
(T1) Crezi cu adevărat că e mai frumos în cealaltă parte a lumii? 
(S7) Iarba e mai verde în altă parte?  
Versiuni ambigue nu au fost înregistrate în grupul LEB. Însă, urmărind parametrul 

omisiunilor, am constatat, că în acest grup au existat cele mai multe omisiuni (41,17%), urmat 
de grupul LEA (18,18%), LMAA (11,11%) și LMAB (9,1%) (figura 4). 

În continuarea analizei modalităţilor de traducere orală a limbajului figurat ne vom axa 
pe redarea enunţului Sub-Saharan Africa remains a desolate and desperate place for its 
inhabitants, and experts forecast an even darker future ce conţine epitete. Traducerea 
enunţului a pus studenţii în dificultate din cauza unităţilor lingvistice cu sens figurat pentru 
care, aparent, nu au putut fi identificate echivalenţe potrivite în timp util. Și traducerea 
toponimului Sub-saharan Africa (Africa Subsahariană) a fost, aparent, dificilă din cauza 
insuficienţei cunoștinţelor generale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Ponderea parametrilor calităţii traducerilor  
în grupurile studiate pentru enunţul 3 
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Cel mai frecvent, întreaga structură a fost tradusă doar parţial: în grupul LMAA (83,4%), 
în LEB (58,8%), în LMAB (36,4%) și în LEA (9,1%) (figura 5). Versiunile ambigue, cauzate de 
redundanţe și lipsă de coeziune, au constituit 36,4% în grupul LMAB, 27,2% în LEA și 5,9% în 
LEB: 

(O4) Africa reprezintă un teritoriu cel mai puțin dorit, iar experții estimează un viitor mai 
întunecat. 

(L10) Deșertul Sahara rămâne cel mai izolat loc, experții preconizează un viitor mai 
întunecat. 

(M4) Unii experți prevăd un viitor foarte întunecat pentru unele regiuni din Africa 
Sahariană de Sud. 

În grupul LMAA nu s-au semnalat traduceri ambigue.  
Puţinele versiuni semantico-pragmatice au fost identificate în grupul LMAB cu o rată de 

18,1% și în LEA cu același procentaj; în grupul LEB acestea au constituit 17,65%, iar în LMAA 
au lipsit (figura 5). Prezentăm câteva exemple: 

(O3) Africa Subsahariană rămâne un loc dezolant pentru locuitorii săi și experții 
preconizează un viitor și mai întunecat. 

(L6) Africa Subsahariană rămâne un teritoriu disperat și izolat, iar cercetătorii prognozează 
un viitor mai sumbru. 

(M3) Africa Subsahariană rămâne un loc defavorabil și experții prevăd un viitor și mai rău. 
Gradul de intensitate al adjectivelor din componenţa epitetelor este prezentat pornind de 

la adjectivele de intensitate mică și culminând cu cele de mare intensitate, efectul pragmatic 
al acestora modificându-se în funcţie de alegerile lexicale făcute de studenţi (adjective și 
adverbe de intensitate și cu valoare expresivă):  

– a desolate and desperate place – un loc cu speranţe reduse, loc nesigur, o zonă care nu 
oferă șanse, un loc defavorabil, un loc pustiu, loc ce aduce disperare, loc dezolant, un loc 
dezolant și disperat; 

– an even darker future – un viitor întunecat, un viitor mai sumbru, un viitor și mai 
sumbru, un viitor și mai întunecat, un viitor și mai greu, un viitor și mai negru, un viitor mai 
rău, un viitor și mai rău, nu văd viitor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Ponderea parametrilor calităţii traducerilor în grupurile studiate pentru enunţul 4 

 
Ultimul enunţ analizat din perspectiva traducerii este: The global economy continues to 

struggle, with a similar outlook for the near future, but once countries get back on their feet, 
citizens there have many more opportunities than the inhabitants in developing countries. În 
redarea în limba română acesta a prezentat dificultăţi în special din cauza incapacităţii 
studenţilor de a identifica echivalenţe potrivite pentru metafora global economy continues to 
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struggle și expresia idiomatică countries get back on their feet pe care le conţine. Din acest 
considerent, traducerile adecvate au constituit o rată foarte mică. Versiunile literale au avut 
cel mai mare procentaj în grupul LEA (18,18%), urmat de grupul LMAA (17,64%) și LMAB 
(9,1%). Exemplificăm cu unele versiuni: 

(L7) Economia globală continuă să se lupte. Odată ce aceste țări își vor reveni, oamenii vor 
avea mai multe oportunități decât locuitorii din țările în curs de dezvoltare. 

(T9) Economia globală continuă să aibă probleme în viitorul apropiat. Dar odată ce aceste 
țări se pun pe picioare, populația din acele regiuni vor avea mai multe oportunități. 

Traduceri literale în grupul de studenţi LEB nu s-au semnalat. 
Versiunile semantico-pragmatice, în care expresiile cu sens figurat au fost explicate, s-au 

înregistrat în proporţie de 18,18% în grupul LEA, 11,11% în LMAA, 9,1% în LMAB și 5,88% în 
LEB: 

(S6) Economia globală continuă să fie instabilă cu o viziune similară în viitor. Dar odată ce 
aceste țări își revin, cetățenii de acolo vor avea mai multe oportunități decât locuitorii din țările 
în curs de dezvoltare. 

(O3) Pe viitor situația nu promite să se schimbe. Dar odată ce aceste state se repun pe 
picioare, locuitorii lor au mai multe șanse decât cei aflați în state în curs de dezvoltare. 

(L9) Economia globală va continua să întâlnească greutăți, dar oricum în urma revenirii 
marilor economii oamenii de acolo vor avea oportunități mai bune decât în țările în curs de 
dezvoltare. 

Cele mai vehiculate versiuni pentru metafora The global economy continues to struggle și 
expresia idiomatică countries get back on their feet au fost redate prin echivalenţă formală și 
pragmatică.  

The global economy continues to struggle – economia globală continuă să fie problematică 
(echivalenţă pragmatică), ~ să aibă probleme (echivalenţă pragmatică), ~ să fie instabilă 
(echivalenţă pragmatică), ~ să întâlnească greutăţi (echivalenţă pragmatică), situaţia nu 
promite să se schimbe (echivalenţă pragmatică), economia globală continuă să se lupte 
(echivalenţă formală). 

[…] once countries get back on their feet […] – odată ce aceste ţări se pun pe picioare 
(echivalenţă formală), ~ se restabilesc (echivalenţă pragmatică), ~ își restabilesc puterile 
(echivalenţă pragmatică), ~ își revin (echivalenţă pragmatică). 

Din cauza redundanţelor și a incapacităţii de a înţelege enunţul-sursă au fost reperate 
traduceri ambigue în grupul LEB (23,52%), LEA (18,18%) și LMAA (11,11%) (figura 6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Ponderea parametrilor calităţii traducerilor în grupurile studiate pentru enunţul 5 
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Un exemplu elocvent îl constituie contrazicerea, din punct de vedere pragmatic, a 
maximei cantității enunţate de P. Grice: 

(S1) Economia globală pare să întâmpine aceeași situație în ceea ce privește viitorul apro-
piat. Însă atunci când aceste țări își vor reveni, cetățenii vor avea mai multe oportunități. 

Ilustrăm nerespectarea maximei manierei prin obscuritatea intervenţiilor studenţilor, 
acestea încadrându-se în categoria abaterilor de la normele de exprimare cu privire pentru 
sau a ambiguităţilor cauzate de incapacitatea de a înţelege contextual englezescul outlook, de 
unde și eroarea să lupte cu același punct de vedere. 

(L11) Economia globală continuă să lupte cu privire pentru un viitor nou, dar țările revin la 
realitate și cetățenii din aceste țări au cu mult mai multe oportunități decât oamenii din țările 
în curs de dezvoltare.  

(M6) Economia globală continuă să lupte cu același punct de vedere pentru viitorul apropiat, 
însă atunci când aceste țări își restabilesc economia cetățenii lor au mult mai multe oportunități 
decât cetățenii din țările în curs de dezvoltare. 

Nesatisfacerea maximei calității a fost reperată în secvenţa de mai jos. Studentul nu a 
abordat ideea așa cum apare în TS: 

(M2) Concluzia generală este că populația care trăiește în regiunile economice sărace trebuie 
să emigreze… 

Versiunile caracterizate prin omisiuni parţiale sau totale, ambele tipuri afectând calitatea 
TŢ, au fost reperate preponderent în grupul LMAB (63,63%), urmat de grupul LMAA (50%), 
LEB (29,41%) și LEA (18,18) (figura 6).  

Deși expresiile cu sens figurat au fost redate în mod corespunzător, s-au înregistrat 
denaturări de sens în redarea întregii secvenţe: 

T3 – Economia globală continuă să se chinuie pentru a rezista în viitor, dar odată aceste 
țări puse pe picioare, locuitorii vor avea mai multe șanse să rămână în aceste țări. 

M17 – Întreaga economie continuă să lupte pentru un viitor mai bun, dar dacă țările s-ar 
întoarce la situația care a fost vor arăta cu mult mai multe oportunități pentru o dezvoltare a 
țărilor. 

O4 – Economia globală se confruntă cu aceeași previziune în viitor. Dar odată ce economia 
țărilor defavorizate se va pune pe picioare atunci cetățenii acestora vor avea mai mult de 
câștigat decât cei din țările dezvoltate. 

Traduceri eronate au fost identificate în grupul LEB (41,17%), urmat de grupul LEA 
(27,27%), LMAB (18,18%) și LMAA (11,11%) (figura 6).  

Deși datele din figurile nr. 2-6 nu indică o rată foarte înaltă a versiunilor neconforme cu 
originalul, acestea totuși există, iar manifestarea lor marchează calitatea traducerii. La baza 
acestora sunt insuficienţa de timp sau lipsa cunoștinţelor de limbă, așa cum au apreciat 
studenţii după finalizarea traducerii.  

În opinia noastră, orice decalaj lexical, sintactic, morfologic, semantic sau pragmatic 
trebuie evitat sau remediat prin exerciţii de interpretare. În acest scop, sugerăm unele 
activităţi prin care studenţii și-ar putea îmbunătăţi competenţa semantico-pragmatică la 
orele de traducere:  

– audierea discursurilor autentice în limba română și engleză care să conţină expresii 
figurative, idiomatice, cu dublu sens, cuvinte realităţi etc., explicarea lor pentru a se asigura 
înţelegerea sensului în context, urmată de traducerea contextuală a acestora. Viitorul 
interpret va deveni astfel conștient de diferenţele lingvo-culturale ale limbilor din și înspre 
care traduce și le va trata cu atenţie;  

– fabricarea în clasă a discursurilor și prezentarea acestora pentru traducere orală. 
Studenţii pot fi încurajaţi să alcătuiască mici texte pe care le vor prezenta oral (1-2 minute), 
în care să introducă elemente culturale specifice LS, jocuri de cuvinte, glume, situaţii 
amuzante. Exerciţiul va stimula creativitatea și va dezvolta competenţa comunicativă a 
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vorbitorului, iar în cazul interpretului va fi urmărită adecvarea traducerii în LŢ. Exerciţiul 
poate fi desfășurat în perechi sau ca activitate frontală; 

– traducerea din engleză în română a unui discurs cu respectarea registrului și a 
intenţionalităţii TS, urmată de schimbarea deliberată a funcţiei sale și o nouă versiune de 
traducere – caz de transformare intralinguală, urmată de traducere interlinguală. De 
exemplu, un discurs știinţific specializat este transpus în LŢ într-un discurs știinţific de 
popularizare. Acest exerciţiu va urmări, pe lângă adecvarea semantică a TŢ, și capacitatea de 
adaptare a viitorului interpret la necesităţile publicului-ţintă.  

Concluzii 

Experimentul didactic a arătat rezultate diferite în toate cele patru grupe din cauza 
eterogenităţii grupelor. În linii mari, numărul traducerilor adecvate a prevalat.  

Pentru enunţul 1, cel mai des au fost propuse versiuni literale de către grupul LMAA 
(77,7%), dar și rata versiunilor semantico-pragmatice a fost înaltă (72,7%) în grupul LEA. La 
polul opus au fost traducerile ambigue – 0%.  

Pentru enunţul 2, traducerile literale (55,55% în grupul LMAA) au devansat versiunile 
pragmatice doar cu o unitate, în grupurile LEA și LMAB atestându-se câte 54,5%. 
Ambiguităţi s-au înregistrat doar în grupul LEB (17,64%).  

Proverbul din enunţul 3 a fost redat preponderent literal, cota maximă fiind în grupul 
LMAB (63,63%), iar erorile lipsind cu desăvârșire (0%).  

Enunţul 4 conţinând epitete a fost omis total sau parţial în traducere, în principal de 
studenţii din grupul LMAA (83,4%), erorile de traducere constituind 0% în toate grupurile. 
Metafora și expresia idiomatică din ultimul enunţ au pus studenţii în dificultate, fiind omise 
cel mai mult în proporţie de 63,63% în grupul LMAB. Aici o cotă înaltă s-a atestat și pentru 
traducerile eronate – 41,16% în grupul LEB.  

Implicaţiile pedagogice ale rezultatelor studiului sunt includerea aspectelor lingvo-prag-
matice ale LS și LŢ ca parte componentă a orelor de traducere și interpretare, acest fapt 
având drept scop dezvoltarea conștientizării de către studenţi a rolului înţelegerii și 
transmiterii adecvate dintr-o limbă în alta a mesajului în forma și cu sensul în care acesta a 
fost rostit de vorbitor și conform intenţiei pe care o are.  
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Descifrarea sensurilor atribuite termenilor competenţă şi  
competenţă de comunicare / comunicare profesională 

(Deciphering the Meanings Attributed to the Terms Competence 
and Communicative Competence / LSP) 

A N G E L A  T U L E I   

Abstract: The present study is an attempt to define the terms “competence” and “communicative 
competence”. A foreign language is an effective tool to enter a new level of culture, a tool of spiritual and 
intellectual maturity. Higher education represents an important means to accede to international sources 
of information and documentation in the professional field, promoting individual, professional and 
general human values. The study of a foreign language is not any more an objective of general culture; it 
is increasingly becoming a professional training objective. The need to develop students' communicative 
competence increases with the ideas found in pedagogical researches, which state that the human 
personality can be professionally formed only in the process of communication. It is almost impossible to 
develop students’ professional communicative competence outside the FL classes. The author explores a 
less trodden path for improving linguistic education by teaching students a foreign language: explaining 
the meanings given to the terms competence and communicative competence, which give theoretical 
solutions for achieving the formulated goal. 
Keywords: communication, foreign language, competence, communicative competence, general culture, LSP 

Introducere 

A vorbi într-o limbă străină înseamnă a putea comunica în limba respectivă. Activitatea 
verbală este un proces de utilizare a cuvântului în comunicare. Limba, cuvântul reprezintă 
un mijloc sau un instrument al comunicării, iar activitatea verbală reprezintă nemijlocit 
procesul de comunicare. În activitatea de comunicare sunt implicaţi oamenii, conştiinţa lor, 
sistemul de motivare, sfera lor emoţională, orientările şi valorile lor. Comunicarea este un 
mod de exprimare a unei anumite atitudini faţă de ceilalţi oameni. Ea presupune 
transmiterea de informaţii, mijlocul principal de comunicare în societatea umană fiind limba, 
însă, în paralel cu ea, în cadrul procesului de comunicare se folosesc în mare măsură şi 
mijloacele nonverbale: înfăţişarea, gesturile, mimica, poziţia capului, poziţia partenerilor 
unul faţă de altul. 

Limbile străine pot fi comparate cu paşaportul unei persoane către alţi oameni, alte 
civilizaţii, alte culturi. Ele facilitează comunicarea eficientă cu persoane de alte naţionalităţi 
cu care contactăm, fie că ne aflăm la muncă ori suntem în vacanţă. Limbile străine sunt 
folosite în toate sferele, ele apropie oameni, continente, leagă ţări, culturi şi civilizaţii. 

Pentru ce avem nevoie să cunoaştem limbi străine? Pentru că trăim în era internetului, 
unde totul circulă cu o viteză exagerat de mare, pentru că trăim în era globalizării şi pentru 
că toate informaţiile sunt transmise în limbi străine pentru a fi pe înţelesul tuturor1. 

Se consideră adesea că o persoană care cunoaște mai multe limbi străine este mai 
„bogată” decât celelalte. În prezent, studierea limbilor străine trebuie privită ca fiind în 
strânsă legatură cu fenomenul complex al globalizării. Putem afirma despre cunoaşterea 
limbilor străine că garantează reușita în toată lumea. La nivel european, plurilingvismul 
facilitează comunicarea și colaborarea între naţiuni, promovarea culturilor europene și, 

                                    
 Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova. 
1 http://www.ele.ro/cariera/abilitati/de-ce-sa-inveti-o-limba-straina--7501 (accesat la 19.02.2017). 



MULTILINGVISM, GLOBALIZARE... / MULTILINGUALISM, GLOBALIZATION... 

245 

bineînteles, elaborarea și realizarea de proiecte având scopuri comune. Europa devine, prin 
excelenţă, un veritabil mozaic al popoarelor și al limbilor. 

În prezent este extrem de important să studiem una sau mai multe limbi străine pentru a 
cunoaște alte culturi, alte civilizaţii, alte literaturi și pentru a vedea lumea altfel decât o 
vedem. Studierea limbilor nu poate fi privită doar ca un studiu ca oricare altul, ci reprezintă 
o colosală legătură cu lumea care ne înconjoară și în faţa căreia suntem, uneori, nepăsători.  

Însuşirea limbilor devine o exigenţă în contextul european actual, iar menirea 
profesorilor din această breaslă este, fără îndoială, aceea de a stimula discipolii să studieze 
alte limbi de la vârste destul de fragede și să-i facă conștienţi de ponderea unui multilingv în 
întreaga lume2. 

Limba poate fi considerată semnul caracteristic al identităţii oricărei persoane. Într-o 
uniune caracterizată de variaţie lingvistică şi culturală, comunicarea poate fi o problemă. În 
Uniunea Europeană se vorbesc circa 40 de limbi. Stăpânirea limbilor străine este factorul de 
bază în înţelegerea celorlalţi, factorul dialogului şi al colaborării. Instruirea în alte idiomuri 
deschide, de asemenea, căi spre culturile străine şi spre noi lumi spirituale. Nu în ultimul 
rând, constituie un imperativ pentru libertatea de circulaţie a cetăţenilor europeni, de 
selecţionare a unui loc de muncă în sânul Uniunii. Comunicarea multilaterală astfel instituită 
presupune toate celelalte valori: pace, armonie, linişte, unitate, solidaritate, securitate etc. 
Iată de ce cunoaşterea, conservarea şi răspândirea limbilor europene este considerată un 
obiectiv de prim ordin al politicii oficiale. Uniunea Europeană încurajează învăţarea a cel 
puţin două limbi străine de către cetăţenii ei. Pentru realizarea obiectivelor date, creează 
programe şi metode noi de predare în acest domeniu, având la bază Rezoluţia Consiliului din 
martie 1995 privind îmbunătăţirea calităţii învăţării limbilor străine3. 

Învăţarea limbii străine nu mai poate fi considerată doar un obiectiv de cultură generală; 
el devine tot mai mult un obiectiv de formare profesională.  

Comunicarea 

Procesul comunicaţional este deosebit de însemnat pentru tot ceea ce constituie lume vie. 
Fără mijloace eficiente de comunicare, animalele nu şi-ar putea semnaliza unele altora 
sursele de hrană sau pericolele, florile n-ar putea atrage insectele care realizează polenizarea, 
asigurând astfel răspândirea speciei. Cu atât mai mult comunicarea – în special comunicarea 
prin intermediul simbolurilor – reprezintă în sine o trăsătură esenţială a naturii umane. 

Anume comunicarea a dat speciei umane şansa de a dezvolta gândirea, de a înainta în 
cunoaştere, de a crea civilizaţia şi cultura. Oamenii sunt comunicatori fără abatere, ei 
transmiţând şi recepţionând mesaje continuu, astfel că un lipsa comunicării este imposibil de 
imaginat, aceasta fiind acelaşi lucru ca şi dispariţia socială. 

Definirea procesului comunicării a fost una din preocupările teoreticienilor încă din 
vremea Greciei antice. Deci ce este comunicarea? Este o întrebare la care au încercat să ofere 
răspuns toţi autorii literaturii de specialitate. Definiţiile sunt numeroase şi diferite. 

Comunicarea a fost înţeleasă ca o componentă de bază a existenţei umane încă din 
Antichitate. În fapt, însăşi etimologia termenului sugerează acest lucru; cuvântul comunicare 
provine din limba latină: communis înseamnă a pune de accord, a fi în legătură cu sau a fi în 
relaţie, deşi termenul circula în vocabularul anticilor cu sensul de a transmite şi celorlalţi, a 
împărtăşi ceva celorlalţi4. 

                                    
2 http://simpozion-lm.ecat.ro/?p=115 (accesat pe 02.05.2017). 
3 http://www.utgjiu.ro/revista/lit/pdf/2011-03/4_SORIN_IVAN.pdf (accesat pe 02.05.10). 
4 http://www.isj-db.ro/static/files/Suport_de_curs_-_Modulul_3_Comunicare.pdf (accesat pe 18.02.2017). 
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Dicţionarul de sociologie defineşte comunicarea ca un proces de emitere a unui mesaj şi de 
transmitere a acestuia într-o manieră codificată cu ajutorul unui canal către un destinatar în 
vederea receptării5. 

Dicţionarul de psihologie defineşte comunicarea ca relaţie între indivizi, ce implică 
transmiterea intenţionată sau nu cu influenţe asupra receptorului şi cu efect retroactive6. 

Deşi termenul este de origine latină, primele preocupări de ordin practic pentru 
comunicare le-au avut grecii. Pentru ei, arta cuvântului, iscusinţa de a-şi construi cuvântările 
şi de a le exprima în agora era o condiţie obligatorie a statutului de cetăţean (trebuie să avem 
în vedere faptul că accesul la funcţiile publice ale cetăţii era accesibil oricărui cetăţean grec 
doar prin tragere la sorţi). În afară de aceasta, legile din Grecia antică prevedeau dreptul 
cetăţenilor de a se reprezenta pe ei înşişi în faţa instanţelor de judecată, textul lui Platon 
Apărarea lui Socrate fiind un exemplu în acest sens. 

Noţiuni concrete de teorie a comunicării apar însă prima dată în lucrarea lui Corax din 
Siracuza, Arta retoricii, în secolul al VI-lea î.Hr. Platon şi Aristotel vor continua aceste 
preocupări, oficializând comunicarea ca disciplină de studii la fel ca filosofia sau matematica, 
în Lyceum şi în Academia Greacă. 

Romanii au recepţionat de la greci aceste preocupări, dezvoltându-le şi elaborând în jurul 
anului 100 î.Hr. primul model al sistemului de comunicare. 

Odată cu dezvoltarea Bisericii şi a creşterii rolului său în viaţa oamenilor, odată cu 
dezvoltarea drumurilor comerciale şi cu cristalizarea primelor formaţiuni statale, Evul Mediu 
va oferi noi dimensiuni comunicării. Putem vorbi chiar de o oficializare a acestei activităţi, în 
sensul că în toate statele existau, pe lângă liderul autohton, indivizi instruiţi, care aveau 
tocmai menirea de a se ocupa de redactarea actelor oficiale, de consemnarea faptelor, de 
elaborarea legilor. Mai mult, putem chiar vorbi de existenţa unui sistem comun de semne şi 
simboluri pentru anumite zone ale lumii. Este vorba, de exemplu pentru Europa, de folosirea 
cu preponderenţă a limbii slave în zona răsăriteană, ca limbă de circulaţie, ca sistem comun 
de semne şi simboluri, şi a limbii latine pentru zona apuseană. 

Epoca modernă a reprezentat boom-ul dezvoltării comunicării sub toate aspectele ei. 
Progresul tehnico-ştiinţific a favorizat apariţia telefonului, trenului, automobilului, 
intensificând comunicarea nu atât între indivizi, cât mai cu seamă între comunităţi; de 
asemenea, a determinat crearea de noi sisteme şi modalităţi de comunicare7. 

Exigenţa dezvoltării la studenţi a competenţei de comunicare creşte odată cu ideea pe 
care o descoperim în cercetări pedagogice care arată că personalitatea umană se formează 
profesional anume în procesul comunicării. 

Competenţa 

Educaţia este privită ca o dezvoltare şi modificare a personalităţii de-a lungul întregii 
vieţi, învăţăm deci mereu pentru o dezvoltare valabilă pe termen lung, deoarece progresul se 
desfăşoară cu o viteză mult mai mare decât cea a succesiunii generaţiilor. A. Petre 
menţionează că „prin intermediul comunicării indivizii îşi împărtăşesc interese, atitudini, 
simţăminte şi transmit cunoştinţe şi idei”8; iar J.-Cl. Abric apreciază în structura comunicării 
„ansamblul proceselor prin care se realizează schimbul de informaţii şi de semnificaţii între 
persoane aflate într-o situaţie socială concretă”9. Preocupat de problematica dezvoltării 
competenţei de comunicare, A. Petre menţionează: „comunicarea reprezintă un proces de 

                                    
5 G. Marshall (coord.), Dicţionar de sociologie – Oxford, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 

2003. 
6 S. Norbert, Dicţionar de psihologie, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996. 
7 http://www.isj-db.ro/static/files/Suport_de_curs_-_Modulul_3_Comunicare.pdf (accesat pe 18.02.2017). 
8 A. Petre, Stiluri şi metode de comunicare, Editura Aramis, Bucureşti, 2003. 
9 J.-Cl. Abric, Psihologia comunicării, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994, p. 58. 
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interacţiune între persoane, grupuri, ca relaţie mijlocită prin cuvânt, imagine, gest, simbol 
sau semn”10.  

Pentru prima dată conceptul de competenţă a fost folosit de Platon.  
Conceptul de competenţă de comunicare a fost folosit pentru prima dată de D. Hymes 

(1972)11, pe care o atribuie nivelului de învăţare a unei limbi; aceasta permite transmiterea de 
enunţuri şi înţelegerea mesajelor în situaţii contextuale specifice. 

Constatările lui D. Hymes au fost preluate de M. Canale şi M. Swain (1980), care au 
propus Modelul teoretic al competenţei de comunicare, servind drept punct de plecare urmă-
toarea idee: „Competenţa de comunicare se referă la relaţia dintre competenţa gramaticală, 
sau cunoaşterea regulilor gramaticale, şi competenţa socio-lingvistică, sau cunoaşterea 
regulilor de folosire a limbajului”12. Modelul conţine trei componente:  

1) competenţa gramaticală – acurateţea formării propoziţiilor şi a utilizării vocabularului;  
2) competenţa socio-lingvistică – capacitatea de a înţelege şi folosi limbajul în diferite 

contexte sociale; 
3) competenţa strategică – capacitatea de comunicare eficientă13. 
Teoria învăţământului bazat pe competenţe a apărut în SUA şi a rezultat din studiul 

experienţei avansate a cadrelor didactice. 
Iniţial, termenul competenţă a apărut în psihologia profesionalismului, apoi s-a răspândit 

în cercetările practice ale psihologiei sociale, iar de aici s-a răsfrânt asupra cercetărilor 
cognitive, inclusiv în studiul pedagogic. 

În practica internaţională, conceptul de competenţă apare în calitate de termen central, 
deoarece: 

– întruneşte elementul intelectual şi aptitudinal al educaţiei; 
– elementul intelectual şi aptitudinal al educaţiei include ideologia interpretării conţi-

nutului învăţământului, format „de la finalitate”; 
– competenţa de bază are esenţă integrativă, ea absorbind un şir de capacităţi şi 

cunoştinţe omogene sau înrudite, care se referă la sferele largi ale culturii şi activităţii 
profesionale.  

Conform lui Guy Le Boterf, competenţa desemnează un ansamblu de resurse (cunoştinţe, 
capacităţi, atitudini) în vederea rezolvării unei situaţii complexe aparţinând sferei 
situativ-problematice14. 

Pornind de la J. Henry şi J. Cormier, am dedus următoarele caracteristici de bază ale 
competenţei. Competenţa: 

– este complexă: integrează cunoştinţele, strategiile, abilităţile, atitudinile într-un proces 
complex de manifestări; mobilizează ciclic şi repetat, în contexte din ce în ce mai complexe, 
un proces care solicită simultan toate componentele sale;  

– este relativă: spre deosebire de un obiectiv care poate fi atins, o competenţă nu va fi 
niciodată atinsă, ea se dezvoltă pe parcurs trecând de la un nivel inferior spre unul superior; 
nivelul dezvoltării sale se caracterizează prin diversitatea şi complexitatea contextelor în 
care competenţa poate să se manifeste, prin specializarea resurselor pe care ea este capabilă 
să le utilizeze şi standardele din ce în ce mai exigente care respectă performanţele 
(finalităţile) pe care ea le generează; pentru a asigura această dezvoltare continuă, 
învăţământul trebuie să se sprijine sistematic pe cunoştinţele anterioare pentru a le plasa în 

                                    
10 A. Petre, Stiluri şi metode de comunicare, ed. cit. 
11 I. Gîncu, „Dimensiunea valorică a competenţei profesionale”, Didactica Pro, nr. 1 (83), 2014, pp. 19-24.  
12 M. Canale, M. Swain, „Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language 

Teaching and Testing”, Applied Linguistics, nr. 1, 1980, p. 46. 
13 Ibidem, pp. 28-31. 
14 Guy Le Boterf, L’ingénierie des compétences, Editions d’organisation, Paris, 1999, p. 38. 
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relaţie cu modele noi; el trebuie, de asemenea, să mobilizeze frecvent aceleaşi competenţe, 
dar asigurându-se de un progres în diversitatea contextelor sau complexităţii finalităţilor; 

– este potenţială: spre deosebire de o performanţă, care poate fi măsurată sau constatată 
şi se referă la trecut sau prezent, competenţa poate fi proiectată şi evaluată, posibilitatea 
mobilizării sale generând diferite performanţe în viitor, în contextele diferite ale contextului 
de învăţământ, când elevul/studentul va fi singurul în faţa unei sarcini de îndeplinit; 
învăţământul trebuie să producă rezultate, dar rezultatul (produsul sau performanţa) nu este 
garantarea unei competenţe; competenţa se bazează pe procesele care permit să genereze 
rezultate; 

– este exercitată într-o anumită situaţie: competenţa se manifestă esenţial prin capacitatea 
de a administra cu eficienţă o situaţie, sau prin modificarea situaţiei în care această 
competenţă este utilizată (asimilare), sau adaptându-se la situaţia în cauză (acomodare); 
dezvoltarea unei competenţe se efectuează esenţial în administrarea situaţiilor din ce în ce 
mai diversificate şi complexe, cu ajutorul resurselor din ce în ce mai specializate; 

– este completă şi insecabilă: competenţa nu este divizibilă; o competenţă generează o 
situaţie, altfel este o non-competenţă, o simplă resursă; dezvoltarea competenţelor nu poate 
fi efectuată într-un mod secvenţial sau segmentat, dar într-un fel concentric; 

– este transferabilă: deoarece competenţa trebuie să genereze o diversitate de perfor-
manţe într-o diversitate de contexte, ea nu poate să se reducă la un proiect, la un rezultat sau 
la o performanţă reproductibile, ci presupune că educabilul (studentul) este capabil să 
reutilizeze procesele, adaptându-le deliberat la un nou context (schimbând mijloacele sau 
îmbunătăţind procedurile, spre exemplu), ştie să facă diferenţa între esenţialul (de pildă, 
componentele sale) şi contextualul (cunoştinţele proprii unei discipline); dacă finalităţile nu 
sunt decât repetarea scopurilor realizate anterior, performanţa se va consolida, dar 
competenţa nu se va dezvolta, deoarece competenţa rezidă în transfer şi nu în reproducere; 

– este conştientizată: competenţa este conştientizată şi asociată necesităţilor şi intenţiilor; 
or, persoana trebuie să posede capacitatea de a gestiona competenţa pe care o deţine; astfel 
apare conceptul de metacunoaştere (cunoaşterea-de-sine-însuşi, socratică), de autoevaluare, 
diferite mecanisme destinate a conştientiza conţinuturile, deoarece conţinuturile constau 
esenţial în transformarea, în procesul de reflectare, a experienţelor în competenţe.  

În aceeaşi ordine de idei, A. Beauchense precizează că o competenţă este un tot întreg, 
compus din cunoştinţe, capacităţi şi atitudini care pot fi mobilizate şi traduse în 
performanţe15.  

Conform Cadrului european comun de referinţă pentru limbi, învăţare, predare, evaluare, 
competenţa de comunicare este o competenţă-cheie, ea incluzând competenţa lingvistică, 
competenţa socio-lingvistică, competenţa pragmatică16. 

O distincţie principială în definirea competenţei o realizează Vl. Pâslaru, care marchează 
drept una dintre caracteristicile sale principale faptul că ea reprezintă o achiziţie a 
personalităţii elevului, demonstrată și de predicatele a şti să faci, a fi în stare să..., a putea 
să..., a fi capabil să...17 

În Republica Moldova, menţionează același autor, termenul competenţă s-a instalat ca 
definitoriu educaţiei odată cu realizarea reformei învăţământului general şi universitar, 
Curriculumul Naţional (Curriculum de bază, 1997) fiind axat pe triada cunoştinţe–capacităţi–

                                    
15 A. Beauchesne, L. Bouchard, H. Hensler et al., Baccalauréat en enseignement au secondaire: modèle 

de développement curriculaire, Université de Sherbrooke, Faculté d’éducation, Département de 
pédagogie, Sherbrooke, 1993. 

16 Cadrul european comun de referinţă pentru limbi: învăţare, predare, evaluare. Consiliul de 
Cooperare Culturală, Comitetul Director pentru Educaţie, „Studierea limbilor şi cetăţenia europeană”, 
Strasbourg, 86 p. 

17 Vl. Pâslaru, Introducere în teoria educaţiei literar-artistice, Editura Sigma, București, 2013. 
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atitudini. Unele surse dau pentru noţiunea de capacitate (în sens îngust) sinonimul abilitate. 
Acesta însă, în anumite contexte, poate avea valoare generică în raport chiar și cu 
competenţa. Este cert însă că în procesul instructiv-educativ competenţa se formează prin 
activităţi de integrare a cunoştinţelor, capacităților şi atitudinilor18. 

Competenţa de comunicare 

Necesitatea dezvoltării la studenţi a competenţei de comunicare creşte odată cu ideea pe 
care o descoperim în cercetări pedagogice, ce arată că personalitatea umană se formează 
profesional anume în procesul comunicării. Comunicarea îi permite omului să aprecieze 
faptele şi atitudinile, să însuşească normele sociale, să le controleze şi să le pună în practică, 
elaborându-şi astfel principiile etice de conduită, potrivit cărora trăieşte şi acţionează. 
Psihologul I. Negură spune despre comunicarea că este forţa motrice principală a dezvoltării 
personalităţii umane, calitatea personalităţii fiind în raport direct de calitatea comunicării19.  

Universul informaţional şi cultural în care se formează personalitatea contemporană este 
foarte stresant, având în vedere provocările sociale remise de mediul virtual. Aspiraţia 
studenţilor spre integrare socială optimă punctează nevoia dezvoltării competenţelor de 
comunicare şi a celor emoţionale ce ar facilita valorizarea maximă a potenţialului individual 
al studenţilor. 

Procesul de comunicare are o triplă dimensiune: comunicarea exteriorizată (presupune 
acţiunile verbale şi non-verbale, observabile de către interlocutori), metacomunicarea (ceea 
ce se înţelege dincolo de cuvinte) şi intracomunicarea (comunicarea realizată de fiecare 
individ în forul său interior, la nivelul sinelui)20.  

Ideea lui V. Goia potrivit căreia „comunicarea, în esenţă, se învaţă, căci nu este suficient 
să ştii multe cuvinte, ci e necesar să ştii să comunici mesaje, organizând cuvintele în 
contexte, în funcţie de conţinutul de comunicare, de interlocutor, de scopul comunicării etc., 
mergând spre esenţe, evitând poluarea verbală, incongruenţa exprimării, lipsa de precizie a 
termenilor. Exprimarea precisă, nuanţată, plastică, adecvată scopului comunicării dovedeşte 
însuşirea culturii”21 a devenit un adevăr.  

Personalitatea studentului se defineşte în contextul formării profesionale, iar mediul de 
comunicare profesională contribuie la formarea identităţii lui profesionale.  

„Comunicarea este un mod fundamental de interacţiune psihosocială fără de care 
oamenii nu ar putea să devină oameni şi să cultive valorile proprii”, susţine L. Şoitu. Se 
consideră ideală acea comunicare în care tot ce se emite poate fi receptat. Filtrul este alcătuit 
din sistemul de valori proprii receptorului şi în funcţie de care alege – aproape spontan – 
partea din mesaj care îl interesează sau îi generează emoţii cunoscute, respingând restul22. 

Competenţa de comunicare este proces și rezultat al unei activităţi sintetice de acumulare 
a cunoştinţelor, formării capacităţilor și atitudinilor, care evolueză în comportamente, 
trăsături caracteriale și reprezentări/viziuni. Aptitudinile sunt comunicate prin ereditare și 
dezvoltate prin educaţie23.  

Fiinţa umană este o fiinţă socio-culturală, adică are capacitatea de a formula interese şi 
de a promova valori sociale. Omul este o fiinţă informaţională şi comunicantă, care nu poate 

                                    
18 Ibidem. 
19 A. Palii, Cultura comunicării, Epigraf, Chişinău, 2008. 
20 V. Tran, I. Stănciugeanu, Teoria comunicării, SNSPA, Bucureşti, 2001. 
21 V. Goia, I. Dragotoiu, Metodica predării limbii şi literaturii române, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1995. 
22 T. Slama-Cazacu, Psiholingvistica – ştiinţă a comunicării, Editura ALL Educational, Bucureşti, 

1999, p. 11. 
23 Vl. Pâslaru, Introducere în teoria educaţiei..., ed. cit. 
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trăi în afara comunicării. Este dispus să comunice prin experienţă şi prin exerciţiu, 
dobândind competenţa de comunicare. 

Competenţa comunicativă a unei persoane creşte odată cu gradul de maturizare cognitivă 
şi axiologică pe care aceasta l-a dobândit.  

T. Slama-Cazacu defineşte competenţa comunicativă drept „capacitate de a prezenta 
propriile intenţii, nevoi, interese în procesul de comunicare, precum şi de a percepe interlo-
cutorul, în vederea iniţierii unui dialog în procesul de învăţământ. În educaţie, capacitatea de 
comunicare determină înţelegerea dintre profesor şi educat în vederea atingerii scopurilor şi 
desfăşurării activităţii de învăţare”24. 

Competenţa de comunicare defineşte eficacitatea interacţiunii, a schimbului 
informaţional şi interpersonal, abilitatea de a folosi în mod deliberat anumite relaţii şi 
dependenţe, pentru a spori magnitudinea impactului şi a schimbului interpersonal şi pentru 
a converti respectivele determinaţii în acţiuni bine orientate într-o direcţie stabilă cu 
anticipaţie. Competenţa de comunicare se afirmă în exerciţiul curent al relaţionării, ca 
demers interacţional cu caracter psihosocial marcat de performanţă şi care angajează, din 
această cauză, acţiuni bine conştientizate, raţionalizate25. 

Conceptul de competenţă de comunicare în limbi străine defineşte capacitatea lingvistică 
general-umană care poate fi dezvoltată în diferite contexte specifice, abordabile din 
perspectiva antropologică, psihologică, pedagogică şi sociologică. Cele mai populare limbi 
străine (engleza, franceza, germana, spaniola, rusa) sunt considerate resurse de comunicare 
interculturală, în toate domeniile de activitate26.  

Competenţa de comunicare în limbi străine este probată, susţinută, argumentată, 
perfectată continuu printr-un set de: 

a) cunoştinţe esenţiale, de natură lexicală, gramaticală, semantică, fonologică, ortografică; 
b) deprinderi şi aptitudini, integrate în strategii cognitive, pentru rezolvarea problemelor şi 

situaţiilor-problemă, la nivel pragmatic, în termeni de realizare a discursului (verbal, scris) şi 
de abordare funcţională a cunoştinţelor lingvistice, utilizabile în contexte deschise, şcolare şi 
extraşcolare, cultural şi intercultural etc.; 

c) atitudini socio-lingvistice/psiho-lingvistice angajate în valorificarea pozitivă a cunoş-
tinţelor, deprinderilor, aptitudinilor/strategiilor cognitive – lingvistice, interiorizate la diferite 
niveluri cognitive (înţelegere, aplicaţie, analiză-sinteză, evaluare critic) şi noncognitive 
(sentimente superioare, motivaţie superioară, intrinsecă, bazată pe convingeri, relaţionare 
caracterială corectă în raport cu lumea şi cu sine) care permit raportarea optimă la: diferiţi 
indicatori ai relaţiilor sociale; reguli de politeţe; diferite expresii ale înţelepciunii populare; 
diferite formule dialectice şi accente etc.27 

Faptul că azi învăţarea limbii străine nu reprezintă un scop în sine, ci devine o 
componentă a formării profesionale, cu determinaţii sociale şi profesionale majore induce 
inserarea unor elemente de ordin non-lingvistic, de specialitate în procesul de 
predare-învăţare a limbii străine. Stabilirea acestor elemente implică o documentare asupra 
specificului activităţilor, a cerinţelor de limbaj specializat, precum şi asupra particularităţilor 
de gen și specie ale textelor provenite din sfera vieţii profesionale.  

Problematica formării competenţei de comunicare într-o limbă străină este plasată la 
intersecţia mai multor arii ale ştiinţei: lingvistică, pedagogică, semantică, pragmatică, 

                                    
24 T. Slama-Cazacu, Psiholingvistica..., ed. cit., p. 32. 
25 L. Ezechil, Comunicarea educaţională în context şcolar, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

2002. 
26 A. Petrescu, Formarea profesorului de limbă străină din învăţământul preşcolar şi primar – 

schimbări de paradigmă în contextul profesionalizării, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 
2012, pp. 22-23. 

27 S. Cristea, „Competenţa de comunicare în limbi străine”, Didactica Pro, nr. 4 (86), 2014. 
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sociologică, psihologică, analiza discursului sau teoria comunicării, domenii între care se 
stabilesc relaţii de complementaritate şi interdisciplinaritate. 

Din perspectivă pedagogică, formarea şi dezvoltarea competenţei de comunicare în limbi 
străine devine un scop strategic, susţinut la nivel de politică europeană a educaţiei prin:  

– Cartea Albă pentru educaţie şi instruire, care „stipulează necesitatea învăţării a trei limbi 
europene”, începând cu ciclul preşcolar (1995); 

– Cadrul european comun de referinţă al limbilor, care „a determinat schimbări majore în 
predarea, învăţarea şi evaluarea limbilor moderne”, promovând orientarea către aspectele 
funcţionale ale limbii (2000); 

– Portofoliul european al limbilor, care include: Paşaportul lingvistic valabil pentru toate 
statele Comunităţii Europene; Bibliografia lingvistică – „Memoria itinerarului de învăţare” 
(formală, nonformală, informală); Dosarul – „o selecţie de materiale alese de către elev 
pentru a justifica progresele” la nivel de dezvoltare a competenţelor lingvistice şi de 
experienţe interculturale (2001); 

– Anul European al Limbilor, iniţiat de CE şi de UE (2001); 
– Rezoluţia în formarea diversităţii lingvistice şi a educaţiei plurilingvale, adoptată de 

Conferinţa generală a UNESCO (2003); 
– Profilul european al formării profesorilor de limbi străine, care vizează „patru dimensiuni 

fundamentale” (structură; cunoaştere şi înţelegere; strategii şi competenţe; valori), cu o 
viziune unitară „asupra sintagmei de competenţă lingvistică” (2004); 

– Valorificarea studiului întitulat Date-cheie privind predarea limbilor străine în şcoli28. 
Competenţa de comunicare în limbi străine defineşte: 
• formă specifică de competenţă lingvistică, formată şi dezvoltată după competenţa 

lingvistică dobândită la nivel de limbă maternă (uneori simultan cu aceasta); 
• capacitate specifică exprimată prin: 
a. cunoştinţe esenţiale care permit comunicarea eficientă, verbală şi scrisă, în situaţii 

deschise, variabile; 
b. deprinderi de bază şi aptitudini de învăţare integrate pedagogic în strategii cognitive 

care permit: exprimarea contextuală eficientă; lectura şi înţelegerea unor texte diferite; 
scrierea de texte simple şi complexe, publicabile; 

c. atitudini cognitive şi non-cognitive (afective, motivaţionale, caracteriale) superioare 
care permit:  

– distincţia între informaţiile esenţiale-neesenţiale;  
– exprimarea unor opinii şi idei, argumentate verbal şi în scris;  
– valorificarea cunoştinţelor, deprinderilor şi aptitudinilor de învăţare, integrate în 

strategii cognitive dobândite, ca mijloace de comunicare interculturală, în diferite domenii de 
activitate cu efecte formative pozitive în termeni de (auto)dezvoltare psihologică şi socială, 
intrapersonală şi interpersonală durabilă29. 

Societatea Cunoaşterii se formează cu sprijinul educaţiei în ansamblu şi, în special, cu 
ajutorul învăţământului superior. Universităţile reprezintă spaţiul educaţiei academice, în 
care studenţii şi absolvenţii capătă competenţele şi calificările profesionale, în diferite 
domenii, cu scopul de a se integra pe piaţa muncii. La fel, universităţile sunt spaţiul unde au 
loc cercetări ştiinţifice, în care sunt valorificate competenţele obţinute în programele de 
studii de către absolvenţi. Instituţiile de învăţământ superior formează elitele pentru mediul 
socioeconomic, resursele umane calificate care participă la edificarea Societăţii bazate pe 
Cunoaştere30. 

                                    
28 Ibidem, pp. 28-38. 
29 S. Cristea, „Conceptul pedagogic de competenţă”, Didactica Pro, nr. 1, 2011. 
30 http://www.utgjiu.ro/revista/lit/pdf/2011-03/4_SORIN_IVAN.pdf (accesat pe 02.05.10). 
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În instituţiile superioare din ţara noastră, învăţarea limbilor străine are loc sub egida 
comunicării. Planurile de învăţământ la diversele programe de studiu conţin obligatoriu 
disciplina Comunicare de specialitate în limba străină. Aceasta subliniază importanţa acordată 
educaţiei multilingvale a studenţilor, precum şi obţinerii competenţelor de comunicare în 
limbi străine. Este vorba de competenţe de înţelegere, exprimare, scriere şi citire, de 
formarea la studenţi a capacităţii de a gândi în limba străină şi de a se exprima fluent, 
coerent, riguros din punct de vedere logic şi corect din punct de vedere gramatical.  

Dar nu este necesar să privim limbile străine doar ca pe nişte instrumente de comunicare. 
Această abordare are riscul de a deveni limitativă. Există riscul ca studenţii să acorde 
limbilor străine un rol secundar în ierarhia importanţei, dominată de disciplinele de 
specialitate. Astfel, pentru studenţii de la facultatea de drept, pe primul plan vor fi 
disciplinele juridice, pentru cei de la economie, cele economice, pentru cei de la medicină, 
cele medicale etc. În virtutea acestei optici, limbile străine pot fi privite ca discipline de 
importanţă secundară, în ordinea priorităţilor. De aceea, limbile străine trebuie abordate şi în 
calitatea lor de mijloc de cunoaştere. Prin intermediul limbii engleze, de exemplu, studenţii, 
masteranzii, doctoranzii, cercetătorii, cadrele didactice au acces nelimitat la varia resurse 
ştiinţifice, precum și la surse bibliografice pe suport tipărit şi virtual. În limba engleză există 
toată literatura ştiinţifică a lumii, din toate domeniile cunoaşterii şi ale cercetării de vârf. 
Relevarea acestei dimensiuni a limbilor străine exprimă o perspectivă pragmatică în 
receptarea şi abordarea lor. Cunoaşterea acestei dualităţi deschide în mod semnificativ 
orizontul studierii limbilor străine, subliniind importanţa şi miza cursurilor de specialitate. 

Concluzii 

Sensurile atribuite de specialiști termenilor competență și competență de comunicare 
configurează și un referenţial specific de formare-dezvoltare a acestora studenţilor, care 
discriminează și o anumită specificitate competenţei de comunicare în limba străină. Aceasta 
devine, în actualitate, nu doar o competenţă de cultură generală, ci și una de comunicare 
profesională. 

Competenţele de comunicare în limbi străine se dobândesc de-a lungul întregului proces 
educaţional. De aceea predarea şi învăţarea limbilor străine reprezintă o provocare 
permanentă şi o prioritate şi pentru instituţiile educaţionale. O miză de excepţională 
importanţă o prezintă studierea limbilor străine în învăţământul superior. În universităţi, 
regimul studierii acestora este pus sub egida cursului Comunicare de specialitate în limba 
străină. La acest nivel al formării, limba străină trebuie privită ca instrument de comunicare 
în domeniul de specializare şi în afara acestuia, dar şi ca mijloc de accedere la universul 
cunoaşterii, dat fiind că toată bibliografia lumii, toată cunoaşterea sau cea mai mare parte a 
acesteia există în engleză şi în franceză. Competenţele de comunicare în limbi străine 
prezintă o importanţă cardinală în procesul educaţiei academice şi al cercetării ştiinţifice, 
pentru dezvoltarea personală şi cea profesională. Învăţarea limbilor străine trebuie să fie 
asumată ca o necesitate permanentă, ca o prioritate continuă, ca un proces, al cărui cadru de 
dezvoltare îl formează diversele forme de educaţie sub egida lifelong learning. 
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Ambiguity versus Precision: 
the Use of Euphemisms in Diplomatic Discourse 

G A L I N A  B O B E I CĂ   

Abstract: Language can be used to reduce differences or produce violence. It is rarely neutral and 
often shapes perception and behaviour. The present communication is an attempt of studying the use 
of euphemisms in the diplomatic discourse, as a way of reaching agreement, which combines precision 
with ambiguity. The skill of finding formulations which avoid offence and are acceptable by both sides 
are often referred to as a “diplomatic” discourse. The main purpose of the human language is to convey 
the human thoughts and feelings in the most reliable way. The language of a nation is closely 
associated to the people's personality and is relevant to a certain social community. The explicit 
interchange of utterances might be sometimes embarrassing if we do not make use of metaphors or 
figures of speech. People have always tried to use less disturbing expressions instead of the hurtful 
ones. The diplomatic use of language is of major importance, since language is not a simple tool of 
communication or vehicle for transmission the thoughts, but very often mitigates the negative social 
phenomena. The term euphemism refers to polite, indirect expressions which replace words and 
phrases considered harsh and impolite. It is an idiomatic expression which respects the social code of a 
certain social layer and paraphrases an acceptable meaning which is less offensive or inappropriate. 
Therefore, the research that has been presented in this communication provided new opportunities, as 
well as challenges, for the study of euphemistic usage in the diplomatic discourse and its increasingly 
complex nature.  
Keywords: Language, euphemisms, discourse, ambiguity, precision, utterance, communication 

Introduction 

The main purpose of the human language is to convey the human thoughts and feelings 
in the most reliable way. The language of a nation is closely associated to the people's 
personality and is relevant to a certain social community. The modern world is perceived as 
a global village in which contacts, cooperation, and the exchange of goods, knowledge, 
experience and information have become widely accepted. Whenever there is contact, an 
exchange of experience from all walks of life takes place. The way one culture is perceived 
by another one largely depends on the language and diplomatic competences of the people 
whose job is to improve relationships between people or groups of people. This job would be 
impossible without the shared knowledge and experience of the members of different 
cultures. They serve as bridge-builders between two or more countries. The need for bridge 
building between cultures is related to the rooted in the history fact that the world consists 
of different countries. People who live in a certain country are supposed to have a common 
identity. This identity is something visible to the people themselves and to outsiders and it is 
rooted in things like a common language or a common religion. The euphemistic 
expressions that we find in diplomatic discourse illustrates the way how language can be 
manipulated to add value to certain words or ideas with the aim of masking or alleviating 
the violence.  

The diachronic research on diplomatic language has been directed to assert the 
quintessence of the information diplomats want to convey. Many scientists have strived to 
unwind the mystery of diplomats’ use of specific language by way of policy or other various 
purposes. However, the fact that diplomatic language is goal-oriented where diplomats 
choose their speeches consciously and thoroughly with specific aim in mind should never be 
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ignored. It is also claimed that such use of language attenuates the destructive form of 
communication and reduces the impertinence of political reality by replacing offensive 
terms with more acceptable ones. This strategy is referred to as euphemism. According to the 
Oxford Dictionary of Euphemism the term euphemism refers to polite, indirect expressions 
which replace words and phrases considered harsh and impolite. It is an idiomatic 
expression which respects the social code of a certain social layer and paraphrases an 
acceptable meaning which is less offensive or inappropriate1. 

Verbal politeness must be considered as the relationship between the use of certain 
linguistic units in communicative exchanges and the norms of social behaviour, as it has 
been observed by different scholars. In this juxtaposition between linguistic and social 
levels, euphemism is a phenomenon intrinsically linked to the conventions of politeness and 
social tact expected in interpersonal communication. In this regard, euphemisms function as 
a powerful linguistic tool to smooth communication and preserve interpersonal relationships 
in non-hostile verbal encounters. Thus, euphemism undoubtedly constitutes a faithful 
linguistic politeness marker. Indirectness in this way favours an ideal behaviour for 
mitigating conflictive situations and insuring the mutual protection of face. From this 
perspective, euphemistic use is closely tied to politeness by means of the notion of face 
proposed by Goffman2 and developed by Brown and Levinson3. Verbal mitigation 
significantly contributes to reduce conflict and hostility in interpersonal interaction. In 
doing so, euphemistic strategies enable a space safe from conflict in which the interlocutor 
does not feel any threat towards his public self-image. Therefore, euphemism, face and 
politeness are interrelated phenomena which pursue a common aim: social harmony in 
communication. For establishing euphemism as a verbal strategy and analysing its 
implications in relation to politeness and face concerns, it is necessary to adopt a more 
comprehensive view than the one generally followed in the study of linguistic interdiction. 
In fact, euphemism has been considered as a purely lexical phenomenon employed to 
substitute words and expressions considered unfit for polite linguistic usage. However, 
euphemism goes beyond the limits of a strictly lexical approach. In the light of this study, it 
is thereby possible to consider euphemism not only as a lexical process, but also as a verbal 
behaviour which takes place in political discourse. 

Attention in the present communication is directed towards the eloquence and accuracy 
of diplomats’ language and how it can be used both for maintaining relationships and for 
manipulating events. 

A Diachronic Approach on Euphemisms  

The etymology of the word euphemism comes from the Greek eu – good and phem – 
speak. These are words, phrases and expressions employed in communication when 
someone wants to avoid the words that do not suit the situation because they have 
unpleasant, embarrassing or taboo associations, thereby also avoiding possible 
misunderstandings, conflicts and embarrassments. Speakers employ euphemisms to express 
everyday realities, while listeners and readers have to decode them to properly understand 
the discourse. Euphemisms are not useless verbiage; they are like secret agents on a delicate 
mission. The euphemism expresses speakers’ attitudes toward the issue, the audience and 
the context, but also its linguistic elegance, its appreciation of the right to be different and 
ultimately perhaps its skill in ideological manipulation: evasion, distortion and falsification 
of the truth. In his Oxford Dictionary of Euphemisms, Holder claims that in speech and 

                                    
1 R.W. Holder, Oxford Dictionary of Euphemisms, Oxford University Press, New York, 2008.  
2 E. Goffman, Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behaviour, Double Day, New York, 1967. 
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writing, we use euphemism for dealing with taboo or sensitive subjects. It is therefore the 
language of evasion, hypocrisy, prudery, and deceit. Thus, euphemisms are used for 
manipulation, where the words can inflate or soften the true meaning and mislead the 
reader. There are a number of factors which have to be considered when deciding what kind 
of language behavior counts as polite: the audience, the relationship between the 
participants in communication, the subject matter, the context, place and time.  

It is impossible to talk about euphemisms without reference to taboos, which are 
considered the main cause of euphemisms. According to Allan and Burrige, taboos arise out 
of social constraints on the individual’s behaviour where it can cause discomfort, harm or 
injury4. Any such behaviour is subject to taboo, because of a potential danger to oneself or 
others, and even an unintended violation of a taboo risks condemnation. It should be noted 
that there is no absolute taboo. Not all people, in all situations, at all times, recognize the 
same taboo. It is subject to change due to cultural and social norms, which are community, 
time and context specific. A good example would be the word nigger, which, when used by 
white people, is considered highly offensive, and when used by black people can have a 
connotation of belonging to the same community sharing the same background, and simply 
means man.  

Traditionally, it has been considered that a language user resorts to euphemism with the 
purpose of mitigating the potential dangers of certain taboo words or expressions, 
considered too blunt or offensive for a given social situation. Nonetheless, euphemism 
should not be limited to a linguistic makeup which allows the speaker’s social goal to 
introduce taboos in public domain. To a certain extent, euphemism is a more general 
phenomenon that participants in communicative exchanges employ with the purpose of 
softening the effect of what they really wish to communicate, avoiding, as much as possible, 
offence and conflict. From this perspective, any linguistic unit or verbal strategy which tries 
to avoid conflict in interpersonal communication can be said to be euphemistic. Euphemism 
acts on taboos that the speaker attempts to tone down or disguise. However, impoliteness 
has not been considered as a taboo domain despite the fact that it stands out as the source of 
many linguistic strategies employed to produce a socially acceptable discourse. Indeed, in 
these contexts, issues of tact and social respect give rise to a higher number of euphemistic 
substitutions than in those settings in which social conventions are not so relevant for 
communicators. From this point of view, euphemism responds fundamentally to a social 
interdiction which has as its prime aim to maintain interpersonal ties, the speaker’s and 
addressee’s image and to make conversation progress in a fluent and satisfactory way for 
the parties involved. For this purpose, it is necessary to avoid face-threatening acts such as 
directive speech acts, especially orders and direct requests, which may be felt to be too harsh 
in a conversational encounter and, therefore, hostile. From this perspective, euphemism can 
be viewed as a dual phenomenon: first, as a process which acts on taboo concepts 
traditionally analysed as such in the investigation of linguistic interdiction, as indicated 
before (death, sex, etc.); secondly, as a set of discursive tactics which intend to model that 
verbal behaviour which does not conform to expectations and conventions of politeness. 

Therefore, euphemisms are directly linked to the customs, traditions and norms of social 
groups and peoples around the world. If we take into consideration the contexts or fields 
that employ the euphemisms, we can state that their use is wide and diverse. They spread 
through private and public communication, and euphemistic expressions seem to be used 
more frequently than before, perhaps because of the increased care and appreciation in 
modern society’s attempts to show more tolerance in terms of educational, social, racial, 
ethnic, religious and other kinds of diversity. 
                                    

4 Keith Allan, Kate Burrige, Forbidden Words: Taboo and the Censoring of Language, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2006. 
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Euphemism is a politeness strategy which never stands alone, but rather is related and 
firmly bound to a set of pragmatic theories that help achieve its aim in all contexts. 
Regardless of all the ambiguities it creates, its diplomatic function made it the preferable 
way to approach offensive and unacceptable topics. 

Within this realm, a way of describing euphemisms is to employ the term weasel, which 
is known to have a reputation for cleverness and craftiness. Weasel words are words or 
statements that are intentionally ambiguous or misleading. They are also indispensable in 
the political arena.  

On the other hand, it is considered that people must be informed and capable of 
argumentation with their government, and this one should be overt and unambiguous. The 
importance of gaining political approval through a selective usage of words is widespread as 
politicians strive to envelop the real in order not to exacerbate the situation. Thus, 
euphemisms are a form of lying in this case, because they invoke a milder response and are 
more practical and helpful for the speaker.  

Euphemisms contribute also to the richness of language. When used thoughtfully in 
everyday situations, particularly in public or diplomatic discourse, they can uphold 
interpersonal relationships. Contemporary diplomacy use discourses and practices that blur 
distinctions between war and peace, between violence and humanity. These discourses 
provide a fertile ground for linguistic creativity, for finding new evasive and non-violent 
expressions which mask the violent and unpleasant nature of their referents. Among the 
whole range of different linguistic tools, euphemisms have become increasingly used, adding 
new values to words and ideas, being affected by and at the same time contributing to the 
ever changing perception of modern reality.  

Euphemisms versus Dysphemisms in Political Discourse 

Euphemisms and dysphemisms function in tandem, they work as yin-yang in 
vocabulary. Euphemisms use more socially favourable expressions instead of more 
plain-spoken or socially unacceptable ones; a common discursive strategy of politeness, and 
an ideological practice of concealing plain truth; from the Greek eu – good, well and pheme – 
speaking; the opposite of dysphemism. 

Dysphemisms, on the other hand, use plain-spoken or socially taboo expressions instead 
of more socially acceptable ones; a discursive strategy of plain or offensive speaking; from 
the Greek dys – bad, unfavourable and pheme – speaking, the opposite of euphemism. 

Euphemisms reflect our emotional side, lack of control and intolerance. Allan and 
Burridge explain that dysphemisms are characteristic of political groups who tend to use 
derogatory comments to insult or wound. Often a euphemism is linked with the speaker’s 
point of view, whereas a dysphemism deals with some other view, which may be considered 
us versus other situation. Politicians may not use dysphemisms to attain their objective in a 
statement, but the audience may understand the offensiveness and therefore regard it in a 
pragmatic sagacity. Euphemisms are constantly commonplace in politics, in the case when 
the political language is meant to be persuasive and credible, communicated in an effortless 
and unproblematic way. When euphemisms are used by those in power, the result may be 
shaping people’s perception of social, economic and political problems. 

Whereas the term euphemism is well-known and has wide currency, dysphemism does not. 
Dysphemism is used for precisely the opposite reason that a euphemism is used. A dysphemism 
is an expression with connotations that are offensive either about the denotatum or to the 
audience, or both, and it is substituted for a neutral or euphemistic expression for just that 
reason. Dysphemisms, then, are used in talking about one’s opponents, things one wishes to 
show disapproval of, and things one wishes to be seen to downgrade. They are therefore 
characteristic of political groups talking about their opponents; of feminists speaking about 
men; and also of macho types speaking of women and effete behaviours. 



MASS-MEDIA: TROPII ȘI METAFORELE... / MASS-MEDIA: TROPS AN METAPHORS... 

261 

Dysphemism, like euphemism, is not just a property of the word itself, but of the way it 
is used. Like euphemisms, dysphemisms interact with style and therefore have the potential 
to produce stylistic discord. Like euphemisms, dysphemisms are motivated by fear and 
distaste, but also by hatred and contempt; and, in contrast to euphemisms, they are 
motivated by the desire to offensively demonstrate such feelings and to downgrade the 
denotatum or addressee when deliberately used. Therefore, they may both function as 
in-group identity markers and even to amuse an audience. 

The main purpose of a euphemism is to present a situation, a person or an object in a 
more agreeable, more reassuring or politer light than would be afforded by the hard glare of 
a dysphemism or by crude, direct definition. Euphemisms and dysphemisms are two 
rhetorical devices that are quite common. A Euphemism is a positive spin; it takes a word, 
phrase, or concept and makes it sound either neutral or more positive. On a more serious 
note, we can see it in politics, and political situations. For example, the word police could be 
referred to three different meanings: one person’s police was referred to as a group of 
freedom fighters. The next person interviewed referred to them as guerrillas and the final 
person referred to them as terrorists. They denote three different words evoking different 
emotional and psychological reactions. So in the above example, the freedom fighter phrase 
would be a euphemism, and the terrorist phrase would be a dysphemism, just as an example.  

There are a lot of dysphemisms which are employed in order to insult. Dysphemism 
employs emotionally and psychologically charged language, and has no evidence to back it 
up. Fear, in this respect, is one of the main reasons underlying the abundance of 
euphemisms used in diplomatic discourse.  

Verbal politeness, as a common conversational strategy in diplomatic communicative 
interchanges, constitutes a basic principle to analyse language as a social phenomenon and 
stands out as an integral part of the different pragmatic theories which deal with 
conversation analysis. According to Leech, the politeness principle is divided into six 
maxims: tact, generosity, approbation, modesty, agreement and sympathy. A major 
importance the author gives to the tact maxim, considered as the most important kind of 
politeness in the English-speaking society5. These maxims regulate a linguistic behaviour 
oriented towards avoiding conflict and minimizing any threat against the individual’s social 
image in communication. Hence, politeness plays such a crucial role in communicative 
exchanges that it can be argued that being polite is even more important than the clarity 
required by the transmission of information in conversational encounters. It is considered 
that in a conversation it is more important to avoid offence than to achieve clarity. It is also 
important to assert that a polite behaviour in diplomatic communication greatly helps to 
minimize the threat to the speaker’s own social image or that of the interlocutor. 

To this end, euphemism stands out as a useful linguistic tool in indirect verbal strategies. 
From this point of view, euphemism and politeness are mutually dependent phenomena in 
the sense that the need to be polite determines euphemistic use in a considerable way.  

Precision versus Ambiguity 

Political language is mostly pessimistic language by nature; consequently, euphemisms 
are crucial in concealing the right intention to negate importance, preventing people from 
understanding their true purpose, gain unending support and maintain undying respect. 
Euphemisms are therefore effective because they replace the offending word, the trigger, by 
another word which expresses the same or similar idea but that is not itself associated with a 
conditioned response.  

Using euphemisms to substitute some expressions with those that in a particular 
community have positive or at least neutral connotations provide a base for stylistic 
                                    

5 G. Leech, Principles of Pragmatics, Longman, New York, 1983.  
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synonymy and the resulting words and expressions enrich the language. Euphemisms are 
polite, evasive and diplomatically correct expressions, which promote well-being for us and 
for others. This constant battle of finding the right word leads to language censoring, which 
motivates the creation of inventive and often playful new expressions, or new meanings for 
old expressions. Sometimes a synonymous expression may push the other out, making it 
passive. For example the expression mentally handicapped child has been replaced by a child 
with learning difficulties, which has itself become pejoratively used among children who call 
each other LDs as an insult6. Thus, we can clearly state that euphemisation is one way of the 
generators of synonymy in language.  

The euphemisms politicians use can confuse people, hindering individual thought and 
conscious decision-making. It is striking, therefore, to note how euphemisms affect our 
behaviour and attitude and the extent to which we believe our politicians. From time to time, 
politicians may tell white lies, but that does not appear to be their primary intention; they 
have speculative looks and composed anticipation. They may stretch the truth, but do not 
intend to harm. Consequently, they do not want to admit fault for any circumstances and 
they neatly mange to avoid any serious trouble. In this respect, the diplomatic discourse has 
two possible motives for referring to a distasteful topic euphemistically: to minimize threat 
to the addressee’s face and to minimize threat to their own; but it is inclined to use it more 
for self-presentational purposes than out of concern for their addressee’s sensibilities. If the 
goal of the diplomatic discourse is to attain a personal achievement, it employs a vocabulary 
that provides the necessary reaction deflecting any blame from it. However, face threatening 
situations nevertheless do occur, and when they do, interlocutors collaboratively employ 
politeness strategies to mitigate the conflict. Euphemisms are used to create a favorable 
environment for the diplomat to continue to maintain his position in order to soften the 
situation. Those who are skilled at this are said to have social savoir faire, they are also said 
to be perceptive and diplomatic. After all, language, among other functions, is a device that 
humans use to their advantage.  

Politeness and political correctness have become a norm in diplomatic discourse and in 
public institutions, and the terminology inspired by the political correctness is euphemistic. 
It is of major role to correctly decide what kind of behaviour is subject to sanction and calls 
for the use of euphemisms. Humans as social beings are members of different groups, 
starting with gender, family, generation, then friendship, occupation, interest, etc. All of 
them have unwritten rules dominating the standards of behaviour, and sanctions for their 
violation. The result is the self-imposed censoring on the one hand, and the censoring 
prescribed by an authoritative body within that group on the other. This means that 
language is constantly subject to proscribing, either by individuals themselves or by those in 
power, allegedly acting for the common good. An example is the word chairperson 
introduced instead of chairman, which was considered discriminatory in terms of sex.  

We are unable to prevent the growth or usage of euphemisms because it is necessary, as 
our world changes, to unearth words and phrases that coincide with those alterations. It is 
assumed that the function of language is to express thoughts and communicate information. 
Language is a part of culture and human behaviour; it is not essential to study human 
behaviour deeply to comprehend that politicians select their terminology according to 
requirements and expectations made upon them. According to Noam Chomsky, language 
can be studied as objectively as any other science and the observations on the use of 
language is an altogether different area of study. The pertinent thing in this respect is that 
language codes are meant to be broken, dismissed and altered so that the intention can be 
fulfilled. To decide whether language behaviour counts as good manners depend on a 
number of factors, such as: the relationship between speakers, their audience, the subject 
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matter and the situation/setting. The use of euphemisms in diplomatic discourse is essential 
because among all of the factors stated above, language behaviour would not be of a good 
quality without euphemism, which is a language that avoids, shifts or denies responsibility, 
it is a language that conceals or prevent thought.  

A successful diplomat who is engaged in negotiations will often aim to persuade his 
interlocutors to reach agreement by means of words which combine precision with 
ambiguity. Diplomats are people who are considered to be bridge-builders because they are 
either living in or at least dealing with foreign cultures. The success of a diplomat depends 
on this brinkmanship because, on the one hand, they must remain credible with their 
superiors back home and, on the other hand, they must have access to the leaders in the 
country where they are posted. Diplomats socialize in their daily lives with a very mixed 
group of people. This gives them the opportunity to become communication and diplomacy 
bridge-builders and cultural experts. They usually tend to choose words to be precise 
enough to communicate clearly to their interlocutors yet elastic enough to suggest the 
alternative meanings the diplomat wants to convey. Many critical scholars strived to 
investigate the diplomatic habit of using ambiguity to create the necessary space for 
international agreement and room to negotiate politically at home and abroad. The theory of 
the speech act explains how the international states system was linguistically created, 
established and maintained by diplomats.  

A very significant portion of diplomatic communication is facilitated by the use of 
euphemism. A diplomatic text should be oriented not only towards giving information but 
also towards influencing and convincing the recipient. The euphemism which is a powerful 
device for making comparisons may be used to accentuate certain features of major concepts 
and to deemphasize the latest ones. It could be regarded as one of the most powerful 
linguistic tools at the disposal of a diplomat. Diplomatic discourse, which is astute and 
carefully-constructed, may be used to conceal as well as to reveal. It is evident that the 
euphemism can function as a form of linguistic embellishment, but this embellishment in 
terms of diplomatic language has a special nature and distinctive functions. The euphemisms 
used in diplomacy can differ considerably from what they are in other forms of discourse. In 
the context of our communication paper, to grasp the nature of euphemisms that are so 
deeply interwoven into political and diplomatic language, we investigate not only what they 
mean but in what manner they convey that meaning precisely and how we perceive them 
avoiding ambiguity. In the language of diplomacy it is of special importance to be sensitive 
to the potentially mystifying nature of language and meaning which euphemisms produce.  

There are countless non-concrete terms used by government officials to communicate a 
point in order to avoid damaging truths. When referring to political events, euphemisms are 
used loosely and convincingly. For example friendly fire is used to refer to shooting at one’s 
own troops; collateral damage is used to refer to killing or wounding civilians, etc.  

Conclusion 

In conclusion we can state that when we want to avoid words that have unpleasant, 
awkward or tabooed associations, and thus avoid possible misunderstandings, conflicts and 
embarrassing situations, we make use of euphemisms. We tend to be more aware of the 
words we choose during more formal situation. Due to the ever growing diplomatic 
relations, euphemisms have become increasingly used, adding new value to the already 
existing words and ideas. They serve as practical needs of diplomatic discourse and also 
support the ideological role of the diplomacy, particularly in global affairs around the world. 
Consequently, they contribute to the ever-changing perception of modern reality. 

Diplomatic language does not only involve verbal manifestations, but also a series of 
non-verbal signs used by diplomats and government representatives to communicate and 
convey messages to their respective foreign interlocutors. Attention in this communication 
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paper is focused on diplomatic discourse in its linguistic dimension, i.e. the written verbal 
dimension of the language of diplomacy. This communication paper highlights the influence 
of national cultures in the process of building a common diplomatic culture and discusses 
the international signification of diplomatic discourse. We have also addressed to the 
problem of the choice of a common working language and the tensions and interests 
involved in selecting this language.  

Language, as our primary tool of communication offers an endless coded stream of 
information which mysteriously and simultaneously mirrors and shapes current social 
dynamics and prevailing attitudes. It is encouraging to observe reconstruction of 
communication because of the constant changes in society. The political discourse becomes 
powerful enough to dictate and language serves as a tool of power. We can also state that 
political language is designed to make lies sound truthful and respectable. These are the 
types of unsavoury messages persistently presented through euphemisms.  

Through the discussion above, it can be concluded that, in order to avoid uncomfortable 
situations, diplomats tend to use the euphemism, as a figure of speech, in their interactions. 
They are considered to be bridge-builders and communication experts. They usually tend to 
choose words to be precise enough to communicate clearly to their interlocutors, yet elastic 
enough to suggest the alternative meanings the diplomat wants to convey. 
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L’événement et la forme événementielle de l’existence du monde 
(“Event” and “Event-Related” Form of the Existence of the World) 

A N N E  B O N D A R E N C O   

Abstract:This paper’s topic stands on the hypothesis that the world of things and the world of substance 
(contemplated and analysed) are reflected in our spirit in two ways: as substantial form (world with a 
substantial appearance) and as event-related form (world with an event appearance). For this reason, 
the event becomes an object of our observation, reflection, mental representations, a reference, object 
of inner language, defined by L. Wittgenstein as an entity of the same rank with the thing.The idea of 
an event-related form of the world is particularly relevant for my distinction between the 
logic-semantic function (understood, at the same time, as referential and communicative function)of 
the simple sentence, on the one hand, and the logic-semantic, referential and communicative function 
of the complex sentence, on the other hand. With this purpose, I focus on the concept of event, in its 
historiographicinterpretation, that is, as the historical event, and in its philosophical interpretation, as 
either contingent or random event.In this essay, action is defined as a means of drawing out inner 
energy, which has an inherent unity and, according to studies in dynamics and molecular biology 
carried out by S. Lupasco, behaves as a system. The event is not characterized only by its momentous 
and punctual nature; it has a temporal structure organized by the 3 dimensions of time defined by 
Heidegger. 
Keywords: the world of things, the world of substance, event, the thing 

 
Le choix du sujet de recherche a pour fondement la thèse selon laquelle le monde de la 

chose ou de la substance qu’on observe et qu’on analyse se présente dans notre esprit sous 
deux formes d’existence: forme substantielle et forme événementielle ou monde à visage 
substantiel et monde à visage événementiel. Serait-ce pour cette raison que l’événement 
devient l’objet de notre observation, de nos réflexions, de nos représentations mentales, 
objet de référence et du langage intérieur, objet de désignation, se présentant aussi comme 
motif de notre énonciation, étant qualifié par L. Wittgenstein comme entité de même rang 
que la chose?1 

L’idée de la forme événementielle du monde s’est particulièrement imposée lors de nos 
interrogations sur la distinction entre la fonction logico-sémantique et, en même temps, de 
la fonction référentielle et communicative de la phrase complexe, d’une part, et de la 
fonction référentielle de la phrase simple, d’autre part. 

L’étude de la structure logico-sémantique de la phrase complexe à subordination, 
enchâssant des subordonnées, se caractérise par son aptitude d’actualiser les catégories 
logiques, telles que: celle de l’existence, de la localisation spatiale et de la situation 
temporelle, de la qualification, du jugement de valeur ou de l’appréciation, de 
l’identification, de l’identité, etc.  

La phrase simple, sa valeur référentielle et sa fonction communicative  

Les deux unités communicatives à structure syntaxique différente répondent aux besoins 
langagiers du locuteur, celui de matérialiser par l’intermédiaire de la phrase simple les actes 
psychiques centrés sur un objet, tandis que la phrase complexe actualise le produit de 
l’activité psychique dont l’objet d’analyse est un événement ou une situation.  

                                    
 Université d’État de Moldavie, Chișinău, République de Moldavie. 
1 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, trad. G. Granger, Gallimard, Paris, 1993. 



REVOLUTIONS. THE ARCHEOLOGY OF CHANGE 

266 

La phrase simple verbalise l’acte de la qualification d’un objet ou d’une chose, la relation 
entre deux ou plusieurs objets, la localisation dans un espace et sa situation dans le temps, 
par cette unité le locuteur énonce le résultat de l’identification de l’objet, on détermine son 
identité par rapport à un autre objet, etc. La fonction référentielle de la phrase simple 
détermine sa dimension substantielle.  

Par conséquent, la fonction dénotative et par la suite, celle désignative de la phrase 
simple se résume à deux types de relation: 

– actualiser la relation entre deux ou plusieurs objets; 
– désigner la relation entre l’objet et le locuteur ou un autre être humain.  
Il y a, d’un côté, le monde de la chose ou de la substance, déterminant le visage 

substantiel du monde, et de l’autre côté, le monde de l’événement, monde à visage 
événementiel.  

Il s’ensuit que pour produire une unité communicative, notre esprit a pour objet 
d’analyse ces deux types d’entités réelles. Nous supposons que c’est la nature de ces entités 
et de leur relation qui demande des efforts de la part du sujet-analyseur, potentiel 
énonciateur ou locuteur, afin d’encoder et de verbaliser la psychomatière au moyen des 
signes linguistiques qui correspondent aux concepts mis en relation.  

La verbalisation de notre produit conceptuel impose le respect des critères de la 
cohérence et de la cohésion entre les mots d’une phrase simple, d’une part, et les unités 
prédicatives d’une phrase complexe, d’autre part. Le connecteur logique liant les 
propositions à l’intérieur d’une phrase complexe doit correspondre à la nature du rapport 
logico-sémantique existant entre les événements. L’utilisation correcte de la préposition ou 
des flexions casuelles, temporelles des mots significatifs au niveau de la phrase simple, des 
connecteurs logiques au niveau de la phrase complexe, leurs spécificités fonctionnelles, 
sémantiques ne constitue pas seulement le facteur déterminant pour rendre le produit verbal 
acceptable par le destinataire, mais elle détermine également la compréhension et 
l’intercompréhension des acteurs de l’acte communicationnel.  

La référentialité de la phrase complexe, sa dimension événementielle  

Le locuteur se sert de la phrase complexe au moment où il doit exprimer la relation entre 
deux ou plusieurs événements ou formuler un jugement de valeur sur un ou plusieurs 
événements, lorsqu’il doit actualiser sa localisation dans l’espace ou le situer dans le temps, 
etc. Par la suite, si par la structure de la phrase simple on actualise la relation entre deux ou 
plusieurs choses, la phrase complexe sert à désigner la relation entre deux ou plusieurs 
événements ou situations, ce qui démontre la dimension événementielle de cette unité 
communicative.  

Cette conclusion est confirmée par la théorie de la référentialité de ces unités 
syntaxiques:  

– la phrase simple a pour référent un événement ou une situation créée par des agents 
humains, par des facteurs extérieurs ou par des facteurs indéterminables; 

– la phrase complexe a pour référent la relation entre deux ou plusieurs événements, 
situations. Cette unité syntaxique actualise aussi la relation entre le locuteur et un ou 
plusieurs événements. 

Quant au texte, c’est un événement ou une situation, plutôt un événement ou un 
enchaînement d’événements qui restent à la source de la production d’une œuvre littéraire, 
de l’histoire sociale.  

La fonction désignative, dénotative de la phrase complexe se réduit à: 
 – actualiser la relation entre deux ou plusieurs événements ou situations;  
 – actualiser la relation entre le locuteur et un événement ou une situation. 
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Le retour à l’événement 

C’est la référentialité des deux unités syntaxiques qui a déterminé la nécessité 
d’approcher le problème de l’événement et de son interprétation dans la sociologie, 
l’historiographie et la philosophie.  

Dans les années 70 du siècle passé, l’illustre penseur, sociologue de notre époque, 
E. Morin, pour qui le problème de l’événement constitue l’un des centres de ses intérêts 
scientifiques, réunit une série de philosophes et consacre l’un des numéros de la revue 
Communications au problème de l’événement, en publiant une série d’articles consacrés à 
cette entité.  

Dans l’article au titre significatif Le retour à l’événement, E. Morin cite une série de 
scientifiques, comme B. d’Espagnat, S. Lupasco, J. Sauvan, R. Cahn, C. Backès-Clément, 
P. Nora, H. Atlan, qui situent leurs études au cœur de l’événement-problème2. Dans le 
premier numéro de cette revue, on problématise l’événement, tandis que dans les numéros 
ultérieurs on aurait dû repenser l’événement et présenter les thèses de la science de 
l’événement afin qu’il devienne objet de notre analyse psychique, objet d’étude. 

L’événement singulier et la science du singulier 

L’article d’E. Morin est révélateur, ce qui nous emmène à reconsidérer l’étude de 
l’événement, à réinterroger l’événement, car, comme écrit ce penseur, s’il n’y a pas de 
science du singulier, il n’y a pas de science de l’événement3. Par le qualificatif singulier le 
sociologue désigne l’un des traits pertinents et distinctifs de cette entité, il explicite la 
propriété inhérente à l’un des types principaux d’événement, celui de nature singulière, 
individuelle, assez souvent aléatoire. 

E. Morin trouve nécessaire «…de cesser de rejeter l’événement comme bruit, non 
seulement irrécupérable, mais de plus brouillant toute communication. C’est de réinterroger 
l’événement…»4. A notre avis, «rejeter l’événement comme bruit irrécupérable», c’est 
abandonner l’idée de l’existence d’une classe d’événements, événements à nature singulière, 
inclassable, ce qui les rend indéterminables, car la cause de sa production reste inconnue.  

Il est certain que les événements de ce genre constituent une classe, ils sont rapportés 
aux événements aléatoires. En même temps, le caractère singulier et surtout celui 
irrécupérable de l’événement bruit ne permet pas de le réinsérer dans un groupe, le rapporter 
à une classe d’événements, parce que chaque événement de cette nature est différent par 
rapport à l’autre, chacun ayant des propriétés qu’on ne trouve pas chez l’autre. Serait-ce 
pour cette raison que les sociologues, les philosophes ne les classaient pas, ils les 
rapportaient à des événements, en s’appuyant non pas uniquement sur les propriétés 
déterminantes et inhérentes à cette entité, mais sur leur appartenance à des domaines 
sociaux, événement politique, économique, phénomène naturel, etc.  

E. Morin explicite les motifs pour lesquels l’événement singulier avait été rejeté non 
seulement des sciences physico-chimiques, mais aussi de la sociologie, qui tend à s’ordonner 
autour des lois, modèles structures, systèmes:  

«L’événement a été chassé dans la mesure où il a été identifié à la singularité, la 
contingence, l’accident, l’irréductibilité, le vécu…»5 Comme le précise l’auteur, il avait été 
rejeté même de l’Histoire qui pratiquait «…l’étude de processus obéissant à des logiques 

                                    
2 E. Morin, «L’événement», Communications, 18, 1972. 
3 E. Morin, «Le retour de l’événement», Communications, 18, 1972, p. 6. 
4 Ibidem, p. 3. 
5 Ibidem, p. 6. 
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systématiques ou structurales et de moins en moins une cascade de séquences 
événementielles»6 . 

Par les deux considérations, l’auteur synthétise la tendance unilatérale de la manière de 
concevoir l’événement singulier, accidentel par des sociologues, par les scientifiques des 
sciences physico-chimiques, y compris par des historiographes.  

L’historiographie, selon l’auteur, ne s’intéressait qu’à des événements légitimes, 
déterminables, elle s’appuyait et a continué à prendre en compte, selon le sociologue, les 
logiques systématisées, ordonnées, où il s’agissait d’une évolution prédéterminée et pas 
comme une cascade de séquences événementielles. Cette tendance dans l’étude de 
l’événement dans les sciences humaines s’explique par ce qu’«elles… se modèlent selon un 
schéma mécanique, statistique et causaliste, issu de la physique, c’est à ce moment même 
que la physique elle-même se transforme radicalement et pose le problème de l’histoire de 
l’événement»7.  

Par conséquent, ce qu’on avait exclu dans l’interprétation de l’événement, c’est son 
caractère aléatoire, contingent, singulier, rare, accidentel et surtout irréductible, éventuel, 
probable, soumis au hasard, qui peut se produire, ou non, qui échappent à notre prévision. 

Le retour à l’événement est déterminé aussi par le fait que même l’entité fondamentale 
de l’existence humaine, celle du Cosmos, d’un Univers un et singulier, est interprétée 
aujourd’hui comme événement originaire, âgé d’à peu près 6 milliards d’années comme 
l’affirme E. Morin «…un phénomène, mieux, un processus singulier se déroulant dans le 
temps»8. 

Il est certain que le Cosmos, conçu comme espace dont le processus singulier se déroule 
dans son temps, existe à travers le temps, propriété immanente et déterminante de ce 
phénomène. En existant dans le temps, il le comporte et le porte, on dirait plutôt qu’il est 
venu avec le temps situé dans un espace, ce dernier étant un produit d’un processus 
indéterminable, déterminable selon les scientifiques.  

La coexistence de l’événement légitime et de l’événement contingent  

Le besoin de construire une science de l’événement, à condition que ce soit la science du 
singulier, du contingent ou aléatoire, s’explique par le fait que ce type d’événement constitue 
une condition obligatoire pour l’existence de l’événement nécessaire, légitime. Tous les 
deux, étant antipodiques, se rejettent et se complètent, s’entre-déterminent et coexistent 
dans le même espace et en même temps, au sein d’un système, d’un tout.  

L’idée de l’existence et de la coexistence des deux types d’événements avait été définie 
par S. Lupasco, éminent penseur d’origine roumaine. Le philosophe constate l’existence dans 
l’expérience scientifique des événements plus fréquents et d’autres plus rares. Cette idée 
s’appuie sur des études faites dans le domaine de la microphysique. L’éminent penseur 
insiste «…sur une logique nouvelle, adéquate aux enseignements précisément de ces 
événements» et qui devait s’émanciper «de la logique classique de non contradiction et 
d’identité»9.  

Dans la vision de S. Lupasco, «Le grand et scabreux problème de l’existence de la 
diversité a obsédé et obsède toujours la pensée théorique – pour la bonne raison qu’elle est 
commandée par la logique classique d’identité et de non-contradiction»10. «…tout 

                                    
6 Ibidem. 
7 Ibidem.  
8 Ibidem, p. 7. 
9 S. Lupasco, «La logique des événements», Communications, 18, 1972, p. 97. 
10 Ibidem, p. 101. 
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antagonisme a été ignoré par la physique et la biologie du XIX siècle et qu’aucune logique ne 
saurait, de plus, l’admettre sans bouleverser les fondements de l’entendement.»11 

L’énergie intérieure de toute molécule, source des «événements énergétiques» 

La coexistence des deux types d’événements détermine la coexistence de la diversité et 
de l’identité, représentant des entités oppositionnelles, assez souvent contradictoires, voire 
antagonistes, étant envisagées comme conditions obligatoires et incontournables du 
changement et, par la suite, de l’évolution de tout système. Le rapport de contradiction, 
entretenu par l’énergie intérieure de toute molécule, est à la source de la production des 
«événements énergétiques», pour reprendre les termes de S. Lupasco:  

Or, voici que la microphysique découvre un principe de diversification énergétique dans les 
événements eux-mêmes, les plus reculés, constitutifs de l’énergie; non pas dans le photon, mais 
dans l’électron, comme aussi dans le proton, mieux encore, dans les constituants des noyaux 
atomiques, c’est-à-dire chez les protons et les neutrons qui… s’attirent ici contre un cœur répulsif12.  

Selon le philosophe, la diversité persiste dans un électron, élément constitutif de l’atome, 
dans tous les constituants des noyaux atomiques. Le phénomène qui cause l’hétérogénéité 
dans la structure d’un électron, dans un proton, c’est l’association des particules ultimes 
d’un tout.  

Cela étant, S. Lupasco considère que les physiciens de la microphysique continuent à 
suivre la thèse de Démocrite,  

…à trouver les particules ultimes, les éléments derniers constitutifs de l’univers, dont les aspects 
variés, ne résultent que de leurs diverses associations; associations dès lors commandés par le pur 
hasard, dans la perspective notamment mécaniste de la physique du XIX siècle13.  

L’idée des diverses associations des «…particules ultimes, constitutives de l’univers 
commandées par le pur hasard» suppose aussi le processus contraire, légitime, ayant sa 
cause, qui l’assure, le détermine et le rend réductible. Les particules ultimes impliquent, 
avant tout, un choix légitime, un choix qui s’appuie sur le critère d’une certaine 
ressemblance, similitude qui sert de motif d’attraction ou de rejet des particules. La 
similitude conditionne la légitimité de l’association, cette dernière servant de causateur de 
l’association des éléments constitutifs d’un système.  

Par conséquent, l’association des éléments derniers d’un tout s’effectue tant par la 
légitimité propre à un système que par le pur hasard. Les deux types d’associations 
coexistent à l’intérieur d’un système, en assurant ainsi la nature homogène et à la fois 
hétérogène d’un tout. Dans ce contexte, S. Lupasco s’appuie sur le principe de l’exclusion de 
W. Pauli, physicien autrichien, qui avait proposé la thèse selon laquelle les électrons ne 
pouvaient pas se trouver simultanément dans le même état quantique. A notre avis, la 
variation de l’état quantique de l’électron conditionne l’hétérogénéité qualitative des 
électrons.  

En appliquant le principe fondamental de l’hétérogénéité énergétique et, par conséquent, 
des systèmes biologiques, S. Lupasco considère que les biologistes n’en tiennent pas compte:  

On ne considère que le Deuxième Principe de la Thermodynamique, lequel, comme on sait, 
constate, dans les systèmes macroscopiques clos, une homogénéisation progressive à partir d’une 
hétérogénéité initiale, au fur et à mesure de leurs transformations incessantes14.  

Ces transformations sont dues, comme le considère le philosophe, «…aux états 
énergétiques en chaleur ou l’agitation moléculaire de plus en plus désordonnée»15. 

                                    
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem, pp. 97-98. 
14 Ibidem, p. 101. 
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L’agitation ou le mouvement dans la structure d’un système biologique, générée par 
l’énergie de la matière vivante, entraîne des transformations, ces dernières apportant 
l’hétérogénéité au sein du système.  

L’idée de S. Lupasco sur la coexistence simultanée des contradictions, de l’homogénéité et 
de l’hétérogénéité, «dans un même lieu et dans un même temps» est une thèse contraire à 
celle de la logique classique, de la dialectique de Hegel et de Marx. La logique classique, 
usuelle, selon l’auteur, admet le oui et le non, l’affirmation et la négation. «Ce qu’elle 
n’accepte pas, c’est leur simultanéité dans le même lieu et dans le même temps, ce qui 
constitue précisément la contradiction…»16 

Par cette idée, S. Lupasco définit la condition fondamentale de l’existence humaine et de 
l’évolution sociale, celle de la coexistence simultanée des contradictions. L’homogénéité, 
produite par l’hétérogénéité énergétique des éléments d’un système, se présente comme un 
fondement sur lequel se déroulent les transformations nécessaires pour l’évolution. Par la 
suite, l’homogénéité ou l’identité n’est pas envisageable en dehors de l’hétérogénéité ou de 
la diversité, elles coexistent dans un même lieu et dans le même temps.  

A part ceci, S. Lupasco démontre le rôle fondateur des catégories de l’espace et du temps 
pour la coexistence des contradictions. Ces dernières allant de pair, elles assurent les 
perturbations au sein du système, afin de parvenir aux modifications positives par le biais du 
négatif17. 

On pourrait argumenter cette idée par l’exemple le plus évident et le plus parlant de la 
coexistence des contradictions et de leurs effets, celui des identités nationales et des 
différences de cultures, de l’interculturel, de leur coexistence dans le même espace social et 
en même temps, à l’époque où l’on vit, évidence pour tous les contextes sociaux de la 
planète. 

Par conséquent, ce qui fait que tout se tienne dans un tout, c’est la contradiction, 
l’opposition entre, par exemple, l’ancien et le nouveau, le premier retenant dans ses limites, 
dans ses griffes l’ordre instauré, le nouveau insistant à infiltrer le nouveau, à frayer le 
chemin au nouveau pour changer l’ancien.  

Un système existe et il est vivable grâce à la persistance de ce rapport contradictoire 
entre le légitime et le singulier, l’aléatoire, dans le cas contraire, il serait impossible de 
concevoir un tout comme tout, comme système où tout se tient.  

Par la suite, c’est à l’événement individuel, singulier qu’on devrait accorder la place qui 
lui revenait pour parler de l’événement légitime, déterminable, car c’est par le rapport 
oppositionnel des deux types d’événement qu’on arrive à définir la nature profonde de 
chaque constituant du couple des contradictions. L’événement singulier permet d’identifier 
et de définir les traits pertinents de l’événement légitime, ce qui conditionne la place 
revenant à l’événement singulier, survenant et existant dans tous les secteurs de la vie 
sociale, voire dans le système de la langue. 

Le rapport oppositionnel entre les deux types d’événement est nécessaire pour 
l’évolution d’un système social, il contribue à ce que des modifications se produisent au sein 
d’un système. La contradiction, restant à la source des modifications, assure le 
renouvellement des éléments du système, l’acquisition des nouvelles propriétés et, par la 
suite, d’une nouvelle qualité, entité fusionnant les propriétés; tout ceci se fait par l’énergie 
mise en mouvement, ce dernier étant déterminé par le temps et par l’agent agissant.  

Le caractère modificateur de l’événement serait la raison du renouvellement de 
l’association, de l’agencement nouveau des éléments d’un système et, suite à ceci, de 
l’émergence des molécules nouvelles.  

                                    
15 Ibidem.  
16 Ibidem, p. 98. 
17 Ibidem, p. 102. 
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Dans ses écrits, E. Morin insiste sur la double nature de l’événement, sur les motifs de la 
production ou de l’avènement d’un événement: celui de la causaliste, du nécessaire et celui 
du rôle du hasard, de l’aléatoire, de l’accidentel dans la production de l’événement. A cet 
égard, il affirme: «De toute façon, la vie se présente non seulement comme phénomène 
événementialisé, mais aussi comme système événementialisé où surgit l’aléa»18. Le caractère 
événementiel du monde n’empêche nullement qu’il obéisse à des relations nécessaires, mais 
ces relations n’excluent pas l’accidentel, comme les explosions d’étoiles ou les 
tamponnements de Galaxies19. La biologie moderne dans la vision d’E. Morin «…est ce qui 
nous introduit de tous côtés à la notion de système aléatoire ou événementielle»20. Par 
conséquent, l’événement se caractérise par sa double nature, événement légitime et 
l’événement contingent.  

Pour résumer, constatons que l’événement avait été interprété à partir des positions de la 
vision du déterminisme des phénomènes et des antagonismes des faits de la réalité, en 
exploitant les thèses des sciences physico-chimiques. La première doctrine suppose le 
caractère nécessaire, légitime de l’événement, son avènement étant expliqué par la loi de la 
causalité, la deuxième s’appuie sur l’aléatoire générant l’événement – accident.  

L’historiographie, source de la théorie de l’événement 

L’étude de l’histoire se réduisait à des faits, les historiens s’interrogeaient sur la nature 
des entités qu’on devait sélectionner et qualifier comme faits, les derniers demandaient leur 
définition. Un autre problème de l’histoire, c’était celui de l’identification des critères de la 
sélection des faits admis, significatifs. Le qualificatif «significatif» tient d’un des traits 
pertinents de l’événement et du fait. 

La notion d’événement historique dans la vision des historiens, des sociologues et des 
philosophes n’est ni un simple fait, ni un simple événement naturel.  

Dans l’ensemble des réflexions engendrées par l’événement historique, cette notion 
correspond à la vision selon laquelle l’événement se caractérise par ses spécificités 
pertinentes et par des propriétés qui ne sont propres qu’à l’événement historique, il est ce 
qui advient à une date et à un lieu déterminés, et, par la suite, il a une nature 
spatio-temporelle. Par ailleurs, il est ce qui se distingue du quotidien, du banal, du 
quelconque. En tant que tel, il est fait, mais il se distingue des autres faits de la même classe. 

Néanmoins, nombre de propriétés, représentant le contenu conceptuel de l’événement 
comme entité générique, persistent dans la structure de l’événement historique. Ce dernier, 
ainsi que celui générique, sont de nature individuelle, singulière, suite à ceci, ils ne se 
répètent pas, ils ont une cause et un causateur dans la majorité des cas, ils se caractérisent 
par leurs effets, etc. Par la suite, l’événement historique est un fait à caractère définissable, 
explicable. Il renvoie toujours, comme on l’a constaté, à un lieu d’origine et à une date, ces 
données supposent l’existence d’un agent qui reste à la source de son arrivée. Pour devenir 
historique il doit être mémoire car l’événement est commémoré. Du point de vue de sa 
temporalité, il pourrait être ponctuel, mais le processus de sa production pourrait s’étendre 
sur la ligne du temps. 

Ce qu’on reproche aux historiens, c’est qu’ils le limitaient aux événements politiques, 
guerres, transition à un nouveau système politique etc. L’événement historique est à la fois 
relatif et non-subjectif, par suite il a un caractère objectif, déterminable, ce caractère 
l’oppose à l’événement aléatoire.  

L’histoire événementielle et l’histoire structurelle 

                                    
18 E. Morin, «Le retour de l’événement», art. cit., p. 11. 
19 J.-L. Petit, La sémantique de l’action, Université Paris-I, Sorbonne, 1988, p. 6. 
20 E. Morin, «Le retour de l’événement», art. cit., p. 11. 
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L’histoire, selon les historiens, est de nature événementielle et de nature structurelle. 
Nous supposons que le premier type de l’histoire est celui contingent, dont le causateur est 
indéterminable et le deuxième type, c’est l’histoire dont les causes des événements sont 
définissables. Ce dernier se caractérise par une ou plusieurs causes et par ses effets, c’est ce 
qui arrive légitimement.  

Les historiens sont d’accord sur la nature définissable de l’événement historique, c’est 
pourquoi, ils trouvent qu’on ne peut pas coller un sens arbitraire, aléatoire à ce type 
d’événement. En même temps, l’événement historique, selon des historiens ne pourrait pas 
être situé dans la logique du nécessaire. Par exemple, toute guerre étant un fait historique, 
n’est pas nécessaire. L’événement historique singulier, c’est un fait dont les causes 
singulières pourraient être de nature explicable. 

Une autre spécificité de l’événement historique est que celui-ci est à la fois relatif et 
non-subjectif. Nous considérons que par la qualification «non-subjectif» on devrait entendre 
un événement objectif, généré et produit par un agent collectif, ce dernier le rend 
déterminable. C’est pourquoi il se présente dans la vision des historiens comme ce qui vaut 
pour un groupe, un peuple, une culture, un groupe d’hommes.  

Il marque une rupture dans le cours ordinaire du temps, c’est ce qui modifie de manière 
irréversible une certaine réalité humaine. C’est pourquoi il a une fonction modificatrice.  

En mettant en relation l’événement historique et celui naturel, on remarque que ce 
dernier pourrait devenir événement historique. La tempête de neige survenue dans notre 
pays et dans d’autres pays de l’Europe au mois de mai 2017, phénomène de la nature, est en 
même temps événement historique, il s’inscrit dans l’histoire de notre pays et d’autres pays. 

Chaque domaine de la vie sociale a son histoire et ses événements qui la constituent. Il 
est certain qu’on envisage l’histoire en ce cas-ci au sens large du mot.  

Le temps et la temporalité de l’événement 

L’un des problèmes relevant de l’événement, c’est son temps et sa temporalité. Les 
scientifiques constatent sa discontinuité temporelle. Cette spécificité de l’événement 
historique devrait être mise en rapport avec les phases de préparation de l’événement qui, 
dans nombre de cas, est de nature discontinue, tandis que la production de l’événement est 
ponctuelle. 

L’événement naturel dont les causes sont connues ou plutôt inconnues dans nombre de 
cas pourrait tenir de la continuité temporelle s’exprimant dans la continuité d’un processus, 
cause de sa production.  

F. Braudel réserve le titre d’«événements» aux phénomènes qui causent les changements 
les plus significatifs, des changements ponctuels, ceux-ci affectant la vie des individus en 
raison de leur brièveté et de leur soudaineté21. Ces deux spécificités de l’événement, c’est du 
temps court de l’événement qui conditionne des changements dans les modes de vie 
pratiqués. Il est certain que tout changement est de l’ordre du mouvement dans la chose en 
train de changer, et ce mouvement suppose une durée, même si le mouvement ne se confond 
pas complètement avec le temps, selon Aristote. 

Selon F. Braudel l’histoire événementielle, c’est-à-dire l’histoire à oscillations brèves, 
rapides, nerveuses, elle est la plus riche en humanité, mais la plus dangereuse. Sous cette his-
toire et son temps individuel, se déploie, comme l’affirme P. Chaunu, «une histoire 
lentement rythmée»22, une histoire légitime. La pratique des stéréotypes de vie par une 
communauté sociale crée ce dernier type d’histoire, les changements intervenus dans ce 
mode de vie rythmé sont envisagés comme des événements.  

                                    
21 F. Braudel, Ecrits sur l’histoire, Flammarion, Paris, 1969. 
22 P. Chaunu, Séville et l’Atlantique (1504-1650), 12 vol., SEVPEN, Paris, 1955-1960. 
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P. Ricœur, en soulignant l’importance du choix du concept d’événement pour l’histo-
riographie française et de la contribution de cette dernière à la théorie de l’histoire, 
considère que «…le concept d’événement implique deux séries d’assertions non critiquées: 
ontologiques et épistémologiques, les secondes se fondant sur les premières»23.  

Au sens ontologique, on entend par événement historique ce qui s’est effectivement produit dans le 
passé. D’abord, on admet que la propriété d’avoir déjà eu lieu diffère radicalement de celle de ne 
pas encore avoir eu lieu; en ce sens, l’actualité passée de ce qui est arrivé est tenue pour une 
propriété absolue [du passé], indépendante de nos constructions et reconstructions. Ce premier 
trait est commun aux événements physiques et historiques24. 

Le caractère ontologique de l’événement est désigné par les expressions: «avoir déjà eu 
lieu», «l’actualité ce qui est arrivé est tenu pour une propriété absolue».  

Les historiens affirment assez souvent que l’événement ne se comprend qu’a posteriori et 
que sa valeur historique est connue au moment présent. Les grands événements historiques, 
en effet, sont vécus au présent, mais ils restent événements, quelle que soit leur nature 
positive ou négative, pour les temps postérieurs des générations futures. 

L’événement dans l’expérience quotidienne 

S. Lupasco considère que l’événement dans l’expérience quotidienne est ce qui arrive 
dans la monotonie et la probabilité de la succession des faits, néanmoins c’est un ce qui 
arrive d’exceptionnel, d’imprévu, de rare25.  

Dans le langage de la physique moderne, il n’est pas utilisé dans ce sens, parce que dans 
ce domaine le terme d’événement a remplacé celui d’élément26. L’élément d’un système est 
envisagé comme l’ultime unité d’un tout, parce que «Le dernier invariant, la masse ultime 
support de l’objet matériel, petit ou grand, a été elle-même réduite à de l’énergie, par suite 
de la célèbre équivalence d’Einstein»27. Pour l’auteur, «…l’expérimentateur s’est trouvé en 
présence de purs phénomènes énergiques, qui arrivaient, c’étaient des événements 
dynamiques, c’est-à-dire d’énergie»28. 

Les événements dynamiques dans la vision de S. Lupasco sont des événements électriques, 
parce que «Un électron, un proton, un neutron, un méson, toutes autres particules, 
microphysiques, un atome, une molécule, un objet quelconque sont des éléments et des 
systèmes d’événements électriques, c’est-à-dire d’énergie»29. Les événements énergétiques ne 
sont pas d’événements rares, extraordinaires, imprévisibles, improbables, etc. 

Les représentants de la logique classique envisageaient les éléments d’un système comme 
«…quelque chose de stable, d’invariant, demeurant toujours le même quelque soit le système 
dans lequel il se trouvait et qu’il contribuait à édifier»30. Suite à ce mode de concevoir les 
éléments constitutifs d’un tout, on soutenait la thèse de la non contradiction entre les 
éléments au sein d’un système. S’il n’y a pas de contradiction, il n’y a pas d’évolution, car il 
ne reste que l’invariant, l’identité, cette dernière ne peut exister et se manifester que par et 
dans la diversité, à côté des différences. C’est pour cette raison que S. Lupasco met en valeur 
la nouvelle approche d’envisager l’élément ultime d’une matière et, par suite, une logique 
nouvelle dans l’interprétation de ce type d’événement.  

                                    
23 P. Ricœur, Temps et récit, tome I, Seuil, Paris, 1983, p. 138. 
24 Ibidem, pp. 138-139. 
25 S. Lupasco, «La logique des événements», art. cit., p. 97. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
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Le fondement théorique exposé sert de support scientifique pour examiner les spécificités 
linguistiques de l’événement dans le texte littéraire. A cette fin, nous avons choisi deux 
œuvres littéraires, celle de La Peste d’A. Camus et Germinal d’E. Zola afin d’analyser les 
formes de manifestation de l’événement aléatoire décrit dans le premier roman et démontrer, 
dans le deuxième roman, l’interaction entre l’action et son agent, d’une part, et l’action et 
sont agent, rapportés à l’événement, d’autre part31. 

Conclusion 

La théorie de l’événement a son parcours et par la suite son histoire. Dans les débuts de 
son interprétation, il s’identifie à la théorie de l’historiographie, cette dernière envisageait 
l’événement uniquement comme fait qui arrive, ayant à sa source une loi et par la suite étant 
déterminable et définissable. L’étude de l’histoire se réduisait à l’analyse des faits, ces 
derniers avaient aussi suscité un intérêt chez les philosophes.  

Jusqu’aux années 70 du siècle passé, c’est l’événement légitime qui était reconnu et 
examiné à partir des critères du déterminisme; il était défini comme quelque chose qui 
advient, se produit, se passé, ayant sa cause et ses effets.  

E. Morin, sociologue éminent français, ayant pris conscience de l’unilatéralisme dans 
l’interprétation de l’événement, avait lancé l’appel du retour de l’événement, de l’orientation 
de la pensée des scientifiques vers l’événement bruit, événement aléatoire ou contingent.  

Les deux types d’événement, celui légitime et celui contingent, se caractérisent par des 
traits pertinents communs et se distinguent par le caractère, dans certains cas, 
indéterminable de la cause de l’événement contingent.  

L’étude effectuée s’appuie sur les thèses d’E. Morin, de P. Ricœur, de S. Lupasco, de 
F. Braudel, de J.–L. Petit, sur l’idée de la coexistence des contraires, sur la temporalité et 
l’agentivité et, par suite, de la causalité de l’évènement, sur la philosophie de l’action. 
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L’implicite comme stratégie discursive  
dans la communication politique médiatique 

(The Implicit as a Discursive Strategy  
in Mass-Media Political Communication) 

A N G E L A  G RĂD I N A R U *  

Abstract: This article is dedicated to the study of the implicit as a discursive strategy in political 
communication in mass-media. Special attention is granted to functioning mechanisms of the implicit 
in the context of discursive interaction. An act of language is not always explicit and the intention 
underlying it is not always accessible, its meaning being always dependant on extra-linguistic factors 
(context, knowledge and interests of the interlocutors). Today what is said becomes less important 
than how it is said. What is not stated directly (the implicit contents) represents a major aspect of the 
communicational process sometimes able to state more and produce a stronger effect than an explicit 
message. The implicit phrase does not make the speaker liable directly for what s/he stated. Nowadays, 
in the political communication in mass-media, we are witnesses to a real art of manipulating the 
implicit based on innuendoes over the status or activity of the interlocutor which, in the event of a lack 
of proofs can be denied (I did not say that). At the same time, the implicit is inside and outside 
language, expressed or not. The speaker resorts to the implicit when, in the current communicative 
practices, there is not enough evidence to prove what is wanted to be said, when one hesitates to make 
direct remarks for which the speaker could be held liable. Innuendoes, allusions, reported speeches, the 
polyphonic dimension of messages are practiced in the political communication. The implied contents 
can be classified into presupposed and understood. The direct correspondence: signified – signifier is 
almost always an illusion because the elements of an arbitrary system of conventions cannot provide 
an infinity of extra-linguistic circumstances through one-to-one equivalence.  
Keywords: allusion, skill, political communication, explicit, implicit, irony, presupposed, understood 
polyphony 

Introduction 

Toute communication, qu’elle soit écrite ou orale, repose sur un échange d’informations 
clairement exprimées (explicites), mais aussi relevant d’un non-dit (implicites). Un acte de 
langage n’est pas toujours un acte explicite. L’intention avec laquelle un acte de langage est 
produit n’est pas toujours accessible, le sens étant dépendant des facteurs extralinguistiques 
(le contexte, l’ensemble des connaissances et des intérêts des interlocuteurs). Ce qui est dit 
aujourd’hui est moins important que la façon dont il est dit. Ce qui n’est pas dit directement 
(le contenu implicite) constitue un aspect important dans la communication, parfois en 
mesure d’en dire plus et de produire un effet plus fort qu’un message explicite. L’expression 
implicite ne conditionne pas directement la responsabilité de celui qui l’énonce. Par 
conséquent, on assiste aujourd’hui, dans la communication politique médiatique, à un 
véritable art de manipulation de l’implicite basé sur des insinuations concernant la qualité 
ou l’activité de l’interlocuteur, qui pourraient être niées (je ne l’ai pas dit). L’implicite est à la 
fois intérieur et extérieur à la langue, exprimée et non exprimée. On recourt à l’implicite 
quand on n’a pas de preuves pour démontrer ce qu’on veut dire, ou faire des déclarations 
catégoriques pour lesquelles l’émetteur pourrait être considéré responsable. La 
correspondance directe signifiant – signifié est presque toujours illusoire, car les éléments 
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du système arbitraire des conventions ne peuvent pas couvrir par stricte équivalence un 
nombre infini d’aspects extralinguistiques. 

À plusieurs reprises, nous avons été confronté au fait qu’un énoncé contient plus de sens 
qu’il ne le manifeste explicitement et que, par conséquence, il nécessite souvent, pour être 
compris, une certaine activité inférentielle1. L’activité inférentielle rend encore plus évidente 
la question de la compréhension des actes indirects. Nous pouvons dire qu’à chaque instant 
nous ne nous limitons pas à établir la signification des paroles qu’on nous adresse, nous 
allons plus loin, nous cherchons à deviner pourquoi on nous parle, l’expérience de la vie 
sociale, le savoir-vivre, nous permet de deviner ce qu’on veut nous faire comprendre sans 
nous le dire. Eric Buyssens appelle connotation le message qui se cache derrière les paroles2. 
Le linguiste estime que la connotation est possible grâce à notre expérience, plus notre 
savoir-vivre est riche, mieux nous devinons pourquoi les gens parlent comme ils le font.  

Le concept d’implicite  

On appelle implicite ce qui n’est pas dit dans un énoncé en termes clairs et que 
l’interlocuteur doit comprendre par lui-même. Un locuteur peut souhaiter en effet passer 
sous silence certaines informations, parce qu’elles pourraient choquer ou nuire à sa propre 
image ou à celle d’autrui. 

Dans l’introduction à L’Implicite, Catherine Kerbrat-Orecchioni définit les contenus 
implicites comme «des choses dites à mots couverts, ces arrière-pensées sous-entendues 
entre les lignes»3, en affirmant que ces contenus jouent un rôle important dans les 
interactions verbales. La linguiste estime que les contenus explicites correspondent toujours 
à l’objet essentiel du message à transmettre, alors que les contenus implicites ont la 
propriété de «ne pas constituer le véritable objet du dire»4.  

Les risques existent de ne pas toujours saisir l’information implicite, l’allusion, de passer 
à côté d’une partie du message ou de se laisser influencer à son insu, il est également 
possible de mal décoder l’implicite, ce qui peut aboutir à des malentendus. Quoi qu’il en soit, 
quiconque cherche à analyser un discours ne peut ignorer les présupposés et les 
sous-entendus, autrement dit l’implicite, qui participent également à la construction du sens. 
La prise en compte du contexte immédiat du texte, de la situation d’énonciation, et du 
contexte plus large, doit conduire à une meilleure compréhension des énoncés. Selon 
Catherine Kerbrat-Orecchioni, «toute unité de contenu susceptible d’être décodée possède 
nécessairement dans l’énoncé un support linguistique quelconque»5. Par conséquent, on 
estime que toute unité de contenu, explicite ou implicite possède un ancrage textuel direct 
ou indirect, des supports signifiants sur lesquels repose son émergence, qui peut être 
sollicitée par un certain nombre d’indices extérieurs à la séquence porteuse du sens 
envisagé: indices de nature contextuelle, paratextuelle6. 

On nomme sens implicite tout sens qui n’est pas directement lié au signifiant d’un 
message, mais qui est anticipé, prémédité, à partir des signifiés normalement associés à ce 
message. Le sens implicite est donc tout ce qui dépasse le signifiant d’un message, le sens 
littéral de l’énoncé. Comme c’est le cas pour plusieurs phénomènes discursifs, l’implicite 

                                    
1 J.-P. Meunier, D. Peraya, Introduction aux théories de la communication, De Boeck, Bruxelles, 
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2 E. Buyssens, «De la connotation ou communication implicite», Actes du Xe congrès international des 
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3 C. Kerbrat-Orecchioni, L’implicite, Armand Colin, Paris, 1986, p. 6. 
4 Ibidem, p. 21. 
5 Ibidem, p. 13. 
6 A. Soare, Le discours implicite du langage quotidien, Editura Paralela 45, Pitești, 2008, p. 24. 
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montre que le langage n’est pas transparent. Ce qui veut dire des contenus dérivés viennent 
se greffer sur le contenu littéral d’un énoncé7. Dans une situation de communication, les 
locuteurs ne parlent pas toujours directement ou explicitement. Ils expriment indirectement 
leur pensée pour faire passer un message ou un point de vue sans pour autant assumer la 
responsabilité de cet acte.  

Selon Oswald Ducrot, on a bien fréquemment besoin à la fois de dire certaines choses et 
de pouvoir faire comme si on ne les avait pas dites, de les dire, mais de façon telle qu’on 
puisse refuser la responsabilité de leur énonciation. De ce fait, l’implicite est une formulation 
indirecte d’un message qu’on peut dire explicitement mais pour des raisons de convenance, 
on recourt à la formulation implicite8. Parler directement selon un mode implicite est plus 
simple, voire plus clair aussi bien pour le locuteur (qui énonce) que pour le récepteur (qui 
interprète).  

Herbert Paul Grice oppose implicite à explicite en soulignant qu’explicite signifie «to tell 
something» (dire quelque chose), tandis qu’implicte serait «to get someone to think 
something» (induire quelqu’un à penser quelque chose). «Il y a implicite quand, en faisant 
référence à quelque chose, on se tait sur l’essentiel» et enchaîne en soulignant que le 
lecteur/interlocuteur doit procéder à compléter ce qui n’a été qu’ébauché; son décodage 
(celui du récepteur, il s’entend) sera d’autant plus précis qu’il partagera avec l’émetteur un 
savoir, une mémoire collective9. 

L’implicite serait donc une allusion qui doit être décodée mais c’est également une 
adaptation à l’énonciateur. L’implicite représenterait donc une continuité avec le déjà fait, le 
déjà dit et exigerait de la part du décodeur une mise en hypothèse. Le décodeur devra 
s’adapter à tout moment à la situation donnée. Comment sinon prélever ce qui relève du 
silence, du demi-mot, de l’allusion, du sous-entendu, voire du jeu de mots? Le décodeur devra 
sans relâche suivre les règles du jeu imposées par l’encodeur. Si le locuteur ne capte pas les 
allusions, les sous-entendus, nous arrivons à une situation faussée: la communication passe 
plus ou du moins, elle ne passe pas telle que l’aurait voulu l’émetteur, elle peut donner lieu à 
des équivoques. 

Les différentes formes de l’implicite 

L’interprétation d’un énoncé ne doit pas rendre compte seulement de son sens littéral, 
explicite, mais aussi des différents sens implicites de cet énoncé. De ce fait, le contenu d’un 
énoncé peut être formulé soit de façon explicite soit de façon implicite, ou bien les deux 
conjointement. Catherine Kerbrat-Orecchioni reformule de la façon suivante la 
schématisation d’un énoncé proposée par Paul Grice: les contenus peuvent être explicites et 
implicites (= inférences). À leur tour, les contenus implicites se divisent en présupposés et 
sous-entendus. En effet, dans les contenus implicites, deux catégories émergent dans le 
fonctionnement d’une interaction verbale: le présupposé et le sous-entendu. Habituellement 
dans les traditions de recherche on oppose les présupposés, produits par le message 
linguistique lui-même, aux sous-entendus, qui sont en rapport avec les données 
situationnelles et les activités d’interprétation des interlocuteurs. 

Jacques Moeschler distingue les implicites sémantiques et les implicites pragmatiques. Le 
linguiste affirme: «je dirais qu’un implicite sémantique est le produit du seul matériel 

                                    
7 F.Z. Lalaoui-Chiali, Guide de sémiotique appliquée, OPU, Oran, 2008, p. 100. 
8 O. Ducrot, Dire et ne pas dire. Principes de sémantique linguistique, Hermann, Paris, 1991, p. 227. 
9 Guiziou M.-C. Durand, «L’implicite dans le discours», disponible en ligne à l’adresse 

http://acceda.ulpgc.es/bitstream/10553/5094/1/0235347_01992_0021.pdf (consulté le 28.02. 2017). 
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linguistique, alors que les implicites pragmatiques sont liés à des règles et des normes 
discursives»10.  

Oswald Ducrot identifie deux formes d’implicite: linguistique et discursif. L’implicite 
linguistique est littéral (c’est la présupposition) et l’implicite discursif est de deux types: 
fondé sur l’énoncé (dont la connotation) et fondé sur l’énonciation (dont les actes 
illocutoires). Jean-Pierre Meunier et Daniel Peraya estiment que la présupposition inclut, 
dans le sens littéral, la signification implicite11. L’élément de signification présupposé est 
laissé à entendre par la forme linguistique elle-même de l’énoncé. Quant à l’implicite 
discursif, il demande de la part du locuteur, une démarche de reconstruction de l’élément de 
signification implicite, un raisonnement qui s’appuie soit sur l’énoncé lui-même, soit sur le 
contexte de l’énonciation, soit sur l’un ou l’autre à la fois. La formule canonique 
correspondant au premier type d’implicite est «il a dit X, or X=Y, donc il a dit Y». Le second 
cas correspond à: «il a dit X; or, on ne dit X que si Y, donc il a voulu dire Y»12. Toute forme 
d’implicite nécessite un raisonnement. Pour comprendre un sous-entendu, l’interlocuteur 
doit développer une stratégie d’inférence qui l’amènera à comprendre que le but illocutoire 
de cet acte diverge de celui de l’acte littéral et à déterminer parmi tous les actes possibles 
quel est l’acte illocutionnaire dérivé réellement accompli. Le but illocutionnaire de son 
énonciation doit donc diverger de son but illocutionnaire littéral.  

Catherine Kerbrat-Orecchioni définit comme présuppositions «toutes ces informations 
qui, sans être ouvertement posées, sont cependant automatiquement entraînées par la 
formulation de l’énoncé dans lequel elles se trouvent intrinsèquement inscrites, quelle que 
soit la spécificité du cadre énonciatif»13. La présupposition entraîne nécessairement la 
responsabilité du locuteur qui ne peut pas contester ses propres affirmations et les 
présuppositions qui en découlent. Les présuppositions sont inscrites dans l’énoncé. Par 
contre, les sous-entendus découlent d’une mise en relation de l’énoncé avec le contexte 
d’énonciation. Catherine Kerbrat-Orecchioni définit les sous-entendus comme «toutes les 
informations qui sont susceptibles d’être véhiculées par un énoncé donné, mais dont 
l’actualisation reste tributaire de certaines particularités du contexte énonciatif»14. Si les 
présuppositions ne peuvent être suspendues que par l’action des cotextes très particuliers, 
en absence desquels ils s’actualisent automatiquement, les sous-entendus s’actualisent grâce 
aux informations cotextuelles ou contextuelles. Par conséquent, on peut affirmer que le 
présupposé est interprété en se référant au seul contenu linguistique de l’énoncé, tandis que 
le sous-entendu est interprété en se référant au contexte et à l’environnement discursif de sa 
production. 

La plus importante source de production du sous-entendu est la transgression des règles 
qui contrôlent le dire. L’interlocuteur devra reconnaître l’intention du locuteur (qui peut 
produire un sous-entendu), inférer les contenus sous-entendus s’appuyant sur les 
informations offertes par le contexte. La coopération entre les interlocuteurs est très 
importante. Le locuteur produit un sous-entendu, le plus souvent avec une certaine 
intention. Le récepteur, à son tour, doit le reconnaître. Il peut arriver que le récepteur ne 
comprenne pas le sous-entendu et ne le décode pas correctement. Un énoncé n’accède au 
sens qu’à partir du moment où il est reçu, perçu et déchiffré. Autant de déchiffreurs, autant 
de sens différents15. On distingue trois possibilités pour décoder un sous-entendu: 

                                    
10 J. Moeschler, Argumentation et conversation. Élément pour une analyse pragmatique du discours, 

Hatier – Crédif, Paris, 1985, p. 35. 
11 J.-P. Meunier, D. Peraya, Introduction aux théories de la communication, ed. cit., p. 112. 
12 O. Ducrot, Dire et ne pas dire..., ed. cit.  
13 C. Kerbrat-Orecchioni, L’implicite, ed. cit., p. 25. 
14 Ibidem, p. 39. 
15 A. Soare, Le discours implicite..., ed. cit., p. 32. 
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l’interprétation du récepteur coïncide avec l’intention de l’émetteur; le récepteur donne au 
sous-entendu une interprétation différente de l’intention de l’émetteur; le récepteur ne se 
rend pas compte du sous-entendu et interprète l’énoncé littéralement.  

Pourquoi on recourt à la communication implicite? 

Pourquoi ne parle-t-on pas directement? Pourquoi recourt-on à des formulations qui 
dépassent le sens littéral d’un énoncé? Pourquoi l’implicite est-il aussi sollicité par les 
interlocuteurs? Pourquoi on laisse à l’auditeur le soin de réfléchir et de deviner ce qu’on ne 
dit pas? Eric Buyssens considère que cela peut être par souci du moindre effort (nous ne 
nous donnons pas la peine de dire ce que l’auditeur devine aisément; à bon entendeur 
demi-mot suffit)16. On peut recourir à l’implicite pour éviter de déplaire. L’émetteur laisse au 
lecteur le soin de tirer la leçon du message transmis. L’émetteur ne veut pas condamner 
ouvertement la plupart de ses auditeurs. C’est au récepteur que revient le devoir de 
découvrir ce qui n’a pas été dit, ce qu’il faut lire entre les lignes. La stratégie d’indirection est 
utilisée pour atténuer ce qu’un acte illocutoire peut avoir de menaçant pour la face de 
l’interlocuteur. On (le locuteur) enfreint dans la communication politique la «maxime de 
modalité», selon laquelle il faut être direct et explicite dans la mesure du possible, car le 
locuteur recourt à l’implicite. Dans le cadre des interactions sociales, le caractère direct ou 
indirect des actes de discours peut être considéré comme l’un des moyens dont dispose 
l’individu pour se positionner dans les rapports sociaux. On peut être indirect pour ne pas 
faire perdre la face, mais on peut aussi, contre la norme, être direct pour faire perdre la face 
(dans un débat politique), ou tout au moins adresser une menace à autrui, ou encore pour 
montrer qu’on occupe une position au dessus de la norme. La direction ou l’indirection sont 
des choix intervenant dans divers types de stratégies interactionnelles et pouvant d’ailleurs 
viser différentes sortes d’effets (perlocutionnaires).  

La direction et l’indirection 

Un acte indirect exige une démarche inférentielle. Il faut une interprétation de la part du 
destinataire. Même le contenu propositionnel réclame une interprétation. Il arrive, par 
exemple, que le destinataire soit obligé de construire des «inférences» pour reconstituer à un 
énoncé un contexte de référence commun qui seul rend l’énoncé compréhensible17. Un 
sous-ensemble d’hypothèses sur le monde du locuteur permet à l’auditeur de formuler une 
hypothèse lui permettant de reconstruire pour lui-même un contexte identique à celui du 
locuteur. D’après ce qu’on a énoncé il résulte que la communication n’est jamais accomplie 
au moyen d’un simple décodage linguistique. Le sens linguistique de l’énoncé ne détermine 
que très partiellement sa compréhension. Pour être compris, un énoncé doit être interprété.  

La communication politique médiatique est une forme complexe de communication. Le 
codage et le décodage linguistique y jouent évidemment un rôle, mais la signification 
linguistique d’une phrase énoncée n’encode pas complètement le vouloir-dire du locuteur: le 
sens aide simplement le destinataire à inférer le vouloir-dire18. Le résultat du décodage est à 
juste titre traité par le destinataire comme indice des intentions de communication. Ce qui 
permet de reconnaître le vouloir-dire du locuteur, c’est, comme l’a montré Grice, le respect 
de certaines normes. Pour Sperber et Wilson, le principe de la pertinence (correspondant à la 
maxime de relation de Grice), suffit à expliquer la compréhension verbale. Selon ces auteurs, 
ce principe peut être caracterisé en termes d’efforts et d’effets: le traitement de l’information 
par les êtres humains leur demande un certain effort mental et produit en eux un certain 
effet cognitif. L’effort demandé est un effort d’attention, de mémoire et de raisonnement. 
                                    

16 E. Buyssens, «De la connotation ou communication implicite», dans op. cit., pp. 712-713.  
17 J.-P. Meunier, D. Peraya, Introduction aux théories de la communication, ed. cit., p. 119. 
18 Ibidem, p. 124. 
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L’effet produit consiste en une certaine modification de croyances (hypothèses) de 
l’individu19. Plus grand est l’effet cognitif produit par le traitement d’une information 
donnée, plus grande sera la pertinence de cette information pour l’individu qui l’a traitée. 
Plus l’effort requis par le traitement d’une information donnée est grand, moins la 
pertinence de cette information pour l’individu qui l’a traitée sera grande. La communication 
cherche toujours la plus grande pertinence.  

Les types de compétences  

Le décryptage du message politique (électoral) est dû à un ensemble de compétences et 
de différents mécanismes. On connaît quatre catégories de compétences, qui permettent 
d’évaluer le sens implicite dans les débats politiques: la compétence linguistique, la 
compétence encyclopédique, la compétence rhétorico-pragmatique, la compétence logique. 

Il y a donc lieu de faire appel à la compétence linguistique de l’électeur. Elle prend en 
charge, pour leur assigner des signifiés en vertu des règles constitutives de la «langue», les 
signifiants textuels, contextuels, et paratextuels (ou du moins prosodiques). Toute unité de 
contenu possède, directement ou indirectement, un support signifiant quelque chose. Il n’est 
donc aucune unité de contenu dont le décodage puisse s’effectuer sans l’intervention de la 
compétence linguistique.  

Mais la compétence linguistique ne peut suffire dans une analyse comme celle que nous 
prétendons mener. Un trope pourra être analysé, décomposé et compris dans son mécanisme. 
Mais si le locuteur est incapable d’associer ce nouveau sens à un savoir préalable des 
connaissances culturelles allant au-delà du terme en soi, l’information ne lui parvient que 
partiellement. Il devra donc faire appel à une nouvelle compétence, sa compétence 
encyclopédique, celle que Kerbrat-Orecchioni appelle la compétence culturelle et idéologique. 
Cette compétence s’assimile à un vaste réservoir d’informations extralinguistiques (éléments 
hexaphoniques portant sur le contexte pris dans son sens le plus général). Il s’agit en fait 
d’un ensemble de faits, de vérités, présomptions et valeurs qu’on suppose connus ou du moins 
admis par l’auditoire. C’est ainsi que tout implicite dans le discours construit une barrière 
symbolique isolant les lecteurs/locuteurs potentiels qui n’auraient pas «les moyens» de 
capter le mécanisme allusif. L’implicite culturel trace ainsi les contours d’une communauté 
en faisant émerger ce qui relève d’un vécu et exclut symboliquement ceux qui ne peuvent s’y 
reconnaître. 

La compétence encyclopédique se présente comme un vaste réservoir d’informations 
extra-énoncées portant sur le contexte, ensemble de savoirs et de croyances, système de 
représentations, interprétations et évaluations de l’univers référentiel, que l’on appelle 
«bagage cognitif», «informations préalables», «information en coulisse», «postulats 
silencieux», «complexe de présupposés», etc. La compétence culturelle sera le résultat de la 
capacité d’associer ce que le locuteur connaît déjà dans des domaines variés (histoire, 
littérature, philosophie, sciences, etc.) avec ce que le texte évoque.  

La compétence rhétorico-pragmatique relève de l’ensemble des savoirs qu’un sujet parlant 
possède sur le fonctionnement des principes discursifs. Cette compétence discursive permet 
à l’interlocuteur de maîtriser les règles de cohérence et pertinence dans le discours ainsi que 
celles de l’informativité et d’exhaustivité. Quant à la règle de pertinence, elle est facilement 
explicable: on ne peut s’adresser à son interlocuteur sans rester dans un minimum 
d’informativité. Toute ambiguïté devra être éliminée. D’autre part, un discours incohérent 
sera évidemment non pertinent. 

Une quatrième et dernière compétence sera nécessaire pour relever et décoder l’implicite. 
Il s’agit de la compétence logique. Elle relève de la capacité du lecteur de reconnaître les 
                                    

19 D. Andler (sous la dir. de), Introduction aux sciences cognitives, 1992, Gallimard (Folio essais),  
Sperber et Wilson, Paris, pp. 228-229. 
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inférences et les présupposés ou sous-entendus pour parvenir à un raisonnement qui lui 
assure la compréhension du message. Elle est intimement liée aux autres compétences en 
particulier à la compétence linguistique. 

Par conséquent, on peut affirmer que le décodage des sous-entendus implique «un calcul 
interprétatif» et, outre la compétence linguistique, entraîne également les compétences 
encyclopédique, logique et rhétorico-pragmatique. Pour décoder le sous-entendu, il faut 
recourir aux informations contextuelles sur le locuteur, le récepteur et la relation d’entre 
ceux-ci.  

Débats politiques télévisés – énonciation polyphonique  

Le discours politique sous la forme de débats politiques télévisés a des points communs 
avec le discours théâtral, car, outre les destinataires directs (les interlocuteurs qui se 
confrontent face à face), il s’adresse également à un destinataire indirect – le public (les 
téléspectateurs). Cette particularité des débats politiques télévisés, cette modalité de 
s’adresser indirectement aux interlocuteurs absents physiquement aux débats, font de 
l’implicite une stratégie de base. Le destinataire indirect – le public – est en fait le 
destinataire principal. Le destinataire direct est en réalité secondaire, tandis que le véritable 
allocutaire est celui qui en apparence a le statut de destinataire indirect. Le locuteur recourt 
à ce truc pour menacer, reprocher, critiquer, témoigner, insulter le destinataire direct (un 
autre candidat). Dans les débats politiques télévisés représentant une lutte, une 
confrontation qui existe entre le gagnant et le vaincu, les actes verbaux qui menacent autrui 
sont fréquents, d’où la nécessité d’utiliser l’implicite, de ne pas dire directement. Par 
conséquent, on peut parler d’un destinataire latéral, auquel les locuteurs s’adressent 
indirectement, et de l’autre côté, les débats politiques télévisés se caractérisent par une 
compétitivité en coopérativité. Lors des débats on parle implicitement pour pouvoir attaquer 
et garder la coopérativité en même temps.  

Dans la terminologie de Trognon et Larrue20, les participants aux débats politiques 
télévisés sont: l’opposant (celui qui attaque), le proposant (celui qui se justifie, se défend ou 
contrattaque), le modérateur et le public. Comme le public n’est pas présent directement aux 
débats, le message transmis pour eux peut être implicite. En général, le but des débats 
politiques télévisés est de convaincre les électeurs, d’obtenir des effets perlocutionnaires. Par 
rapport aux effets communicationnels (se faire comprendre, communiquer avec succès), les 
effets perlocutionnaires signifient dire quelque chose pour faire le public agir d’une certaine 
façon (par exemple voter pour l’un d’entre eux). Le public doit avoir la possibilité de choisir 
et, par conséquent, le candidat qui dans un débat électoral doit vaincre son adversaire ou 
essaie de gagner un avantage. C’est un candidat qui prend l’initiative discursive, qui parle le 
plus, qui manifeste une maîtrise de soi, de la langue et de la situation, c’est le candidat qui 
impose son style, sa vision sur les choses, qui ne se laisse pas critiquer par son adversaire, 
qui réussit à imposer son jeu, qui utilise un rythme argumentatif attrayant et qui réussit à 
convaincre. Dans une interaction conflictuelle, on peut gagner cet avantage en recourant à 
une série de stratégies. Dans ce jeu de langage où on attaque et défend des points de vues, 
les adversaires occupent certaines places. Le gain d’un avantage qui place l’adversaire dans 
une position inférieure se réfère au rapport des positions construit par les sujets parlants. 
Catherine Kerbrat-Orecchioni21 définit ces positions comme «taxèmes» ou «relationèmes» 
qui se manifestent soit de façon non verbale ou paraverbale (gestes, mimiques, regards, 
postures plus ou moins distants vs familiers; intensité, timbre de voix, débit de parole…), soit 
de façon verbale par différents procédés, tels que l’utilisation des termes d’adresse ou la 
particularité des thèmes abordés et le niveau de langue utilisé. Dans un échange verbal, ce 
                                    

20 A. Trognon, J. Larrue, Pragmatique du discours politique, Armand Colin, Paris, 1994. 
21 C. Kerbrat-Orecchioni, L’implicite, ed. cit. 
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rapport de positions fait que l’un des interlocuteurs s’impose comme leader et l’autre se 
place dans une position inférieure. Par la suite, le but des débats politiques télévisés est de 
dominer, de s’imposer, de gagner un avantage et de maintenir cet avantage jusqu’à la fin des 
débats, de placer l’adversaire dans une position inférieure.  

Les stratégies dans les débats politiques télévisés 

Pour atteindre le but, les participants aux débats politiques télévisés ont à leur 
disposition une panoplie de stratégies22:  

a) les stratégies de positionnement réciproque – l’un des candidats domine la situation, se 
considère comme supérieur parce qu’il sait tout grâce à sa position institutionnelle; la mise 
en difficulté de l’adversaire qui devient inférieur; l’affirmation de son point de vue; la mise 
en position de «spécialiste» par rapport au «non-spécialiste»; le remplacement d’une image 
de compétence par une image de «froideur technocrate»23; le remplacement d’une image 
d’honnêteté par une autre de malhonnêteté, etc.; 

b) les stratégies de multiplication des positions – en profitant de sa position «supérieure» 
dans un rapport de positions, un combattant peut introduire un autre rapport de positions 
parallèlement au premier. Par exemple, le rapport d’amabilité explicite dans un débat peut 
être doublé par un rapport de commande implicite; 

c) les stratégies conversationnelles – ont comme objectif de gagner dans l’échange verbal 
par l’attaque et la défense d’une allocution. On peut obtenir des gains majeurs par un 
argument décisif, soit par une mise en contradiction; par contre, on peut obtenir des gains 
mineurs en ignorant une attaque, en empêchant l’adversaire de prendre la parole. Lors de 
l’échange verbal il faut respecter «le principe de la coopération» et «les maximes 
conversationnelles» (Grice), il faut exploiter d’une manière stratégique les moyens 
linguistiques d’organisation de la conversation, les règles d’alternance conversationnelles, les 
attaques (on peut attaquer toutes les parties composantes d’un acte illocutionnaire, le 
contenu propositionnel et la force illocutionnaire, y compris toutes les composantes de la 
force: le but, la manière de réalisation, les conditions de contenu propositionnel, les 
conditions de sincérité); la contradiction et la mise en contradiction (la contradiction ne se 
réfère pas obligatoirement à ce que l’adversaire affirme, on ne discute pas des thèses 
contraires, mais on attaque la personnalité de l’adversaire, on attaque sa sincérité, pour que 
le public se rende compte s’il a affaire à une personne responsable). La contradiction peut 
s’actualiser entre ce qu’on dit et ce qu’on fait, entre ce qu’on a promis et ce qui s’est passé en 
réalité. Les participants aux débats peuvent s’assumer la contradiction, la négliger ou lui 
opposer une autre contradiction; 

d) les stratégies de l’implicite – il est inutile d’attaquer le contenu implicite (le 
sous-entendu), parce que le locuteur qui a énoncé ce contenu peut le nier. Mais, par hasard, 
notamment ce contenu implicite (ce qui n’est pas dit) dans les débats politiques peut toucher 
l’image publique de l’adversaire, et ce dernier peut réagir à l’illocution implicite. Dans ce 
contexte, on peut relever deux stratégies: 1) l’attaque directe de l’implicite et 2) la 
destruction de l’implicite par l’exploitation de sa structure formelle. L’implicite peut être 
attaqué pour détruire l’image positive que l’interlocuteur offre de soi. On défend l’implicite 
pour marquer des points en faveur d’un participant.  

La présupposition et ses stratégies  

Les présuppositions sont inscrites dans l’énoncé, sont produites par la langue, et résistent 
à la négation et l’interrogation. La présupposition peut être niée sans que le sens littéral soit 
                                    

22 I. Dragomirescu, «Implicitul ca strategie discursivă în dezbaterea politică televizată», Revista 
română de sociologie, VIII, nr. 3-4, 1997, Editura Academiei Române, București, p. 223. 

23 R. Vion, La communication verbale. Analyse des interactions, Hachette, Paris, 1992. 
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modifié. Par conséquent, dans un énoncé il y a le sens littéral qui peut être contesté. Par 
contre, il est difficile de nier une présupposition. 

Selon Robert Vion, on peut relever trois types d’implicite: l’implicite discursif (ayant un 
support linguistique: les verbes aspectuels (cesser, continuer, etc.: Il a cessé d’attaquer. – 
présuppose Auparavant il attaquait), les verbes factifs (savoir, regretter, etc.: Le candidat sait 
que son contre-candidat est voleur. – présuppose Le contre-candidat est voleur; Benoît Hamon a 
regretté cette allégeance de Marine Le Pen à la Russie. – présuppose Benoît Hamon n’admet pas 
la soumission de Marine Le Pen à la Russie), les verbes contre-factifs (prétendre, imaginer, etc.: 
Le candidat s’imagine que son contre-candidat est coupable. – présuppose Le contre-candidat 
n’est pas coupable; Marine Le Pen prétend défendre les intérêts de la France – présuppose qu’en 
réalité elle ne les défend pas), les verbes de jugement (Il l’accuse de trop parler. – présuppose 
Trop parler est une chose condamnable), les verbes qui marquent un changement d’état (Il est 
devenu sceptique. – présuppose Auparavant il n’était pas sceptique), les verbes implicatifs (Il a 
réussi à reprocher. – présuppose Il a essayé à reprocher), certains verbes et adverbes itératifs 
(il est de nouveau leader– présuppose Il l’a été aussi.), les nominalisations (Le désespoir du 
candidat. – présuppose que Le candidat est désespéré), les interrogations partielles (Qui 
s’intéresse à ça? – présuppose Il y a des candidats qui ont intérêt à un tel débat; Le PS a-t-il 
encore en avenir? – présuppose Le PS peut obtenir de bons résultats aux élections), les 
constructions clivées (C’est un scrutin qui prépare «l’après». – présuppose Que ce scrutin va 
déterminer l’avenir du pays), des conditionnelles contrefactuelles (Pour David Desgouilles, si 
l’idée peut paraître excellente, l’expérience des primaires témoigne de la difficulté d’organiser un 
tel exercice. – présuppose David Desgouilles ne considère pas cette idée excellente; Si on devait 
les éliminer pour conserver seulement les quatre ou cinq les mieux placés [candidats] dans les 
sondages, on serait là dans l’escroquerie et mieux vaudrait ne rien organiser du tout. – 
présuppose qu’on ne devait pas les éliminer pour conserver seulement les quatre ou cinq les 
mieux placés dans les sondages), etc.; l’implicite culturel (les connotations: Mélenchon-Macron: 
c’est le match le plus intéressant de cette première partie de campagne présidentielle. – 
présuppose que la campagne présidentielle sera une compétition; Ayant déploré le spectacle des 
débats des deux primaires, je crains qu’on y retrouve la même mise en scène, à la manière d’une 
retransmission sportive. – présuppose que les débats présidentiels auront la même mise en scène 
que les débats primaires) et l’implicite idéal – les présuppositions idéologiques (Jusqu’ici 
Emmanuel Macron esquive ce genre d’exercice. Est-ce selon vous une bonne stratégie? – 
présuppose que quoiqu’Emmanuel Macron ne passe pas dans les médias très souvent, il est haut 
dans les sondages et il le doit avant tout à sa nouveauté et à son positionnement hors-partis 
institutionnels). 

Si une présupposition est attaquée, l’énoncé qui la véhicule échoue. Voilà pourquoi les 
présuppositions sont le plus souvent attaquées lors des débats politiques par les moyens 
suivants: les questions pièges qui englobent une présupposition peuvent servir à la 
manipulation lors des débats. Par exemple: «Vous avez de nouveau changé votre opinion?» 
implique «il change toujours son opinion». Une réponse affirmative ou négative signifie qu’on 
s’assume la présupposition. Il est risqué qu’un interlocuteur pendant les débats laisse passer 
une présupposition émise par son adversaire. Ainsi, il en résulte que cette forme d’implicite 
est un instrument important dans la lutte des débats: on utilise la présupposition pour 
résister à la négation et au développement de l’argumentation, pour obtenir un avantage. On 
peut placer sous la forme de présupposition une information qui n’est pas vraie mais qui ne 
peut pas être discutée et niée en conséquence.  

Catherine Kerbrat-Orecchioni24 a identifié quelques règles de l’utilisation des 
présuppositions: l’information sous la forme d’une présupposition doit être vraie; cette 

                                    
24 C. Kerbrat-Orecchioni, L’implicite, ed. cit. 
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information doit être déjà dans la possession du récepteur au moment de l’interaction 
verbale; cette information ne doit pas être pour le locuteur le vrai objet du message transmis. 

La première règle est violée quand l’information sous la forme d’une présupposition n’est 
pas vraie. La ruse consiste dans le fait de placer une information qui n’est pas vraie sous la 
forme d’une présupposition, c’est-à-dire la présenter comme étant sure, énoncée par un sujet 
anonyme et universel: Mme Le Pen a repris le flambeau «Cette campagne a un avantage: elle 
fait découvrir qu’il y a des candidats qui défendent des intérêts privés, de grands groupes et non 
pas les intérêts des Français. […] Quelque chose me choque: le pantouflage». Le terme 
«pantouflage» désigne de manière familière le fait pour un haut fonctionnaire d’aller 
travailler dans une entreprise privée. En utilisant ce mot, Mme Le Pen prétend que son 
contre-candidat Emmanuel Macron défend les intérêts des grands groupes. La réaction, un 
peu violente, n’a pas tardé: «Je ne vais pas me fatiguer à répondre à ces actes ad hominem». 

La deuxième règle est violée quand l’émetteur sait que le récepteur ne connaît pas 
l’information sous la forme de présupposition. La ruse consiste de faire passer une nouvelle 
information en prétendant en même temps qu’on communique autre chose.  

La troisième règle est violée quand l’information sous la forme de présupposition 
représente le vrai message à transmettre. Le locuteur communique l’information sous la 
forme de présupposition, comme si le récepteur pouvait déjà connaître la présupposition. 
Dans ce cas, le contenu explicite est marginalisé en faveur du contenu implicite qui véhicule 
l’information principale.  

Les types de contenus sous-entendus 

La classe des sous-entendus englobent: 
– des actes verbaux indirects – la modalité implicite de produire des actes, comme par 

exemple un énoncé comme «Vous avez un talent fou?» peut fonctionner comme un reproche 
ou comme une appréciation; 

– des sous-entendus (en général malveillants): Marine Le Pen «Vous ne voulez pas voir la 
réalité de la gravité de ce qui se passe dans notre pays, mais il n’en demeure pas moins qu’il y a 
quelques années, il n’y avait pas de burkini sur les plages, je sais que vous êtes pour, M. 
Macron, mais il n’y en avait pas. Emmanuel Macron: – Non, s’il vous plaît, Mme Le Pen, je ne 
vous fais pas parler, je n’ai pas besoin d’un ventriloque». Ces débats portent sur l’interdiction 
du burkini sur les plages françaises. Seulement le contexte extralinguistique peut nous aider 
à décoder le sous-entendu (burkini est un vêtement destiné aux femmes musulmanes qui 
veulent profiter de la plage. C’est un sujet qui a suscité des réactions dans de nombreux 
médias. D’autres médias ont même ironisé sur ce sujet, en déclarant que pour la France, le 
burkini désigne la dernière menace pour sa sécurité.). Emmanuel Macron a nommé son 
contre-candidat ventriloque. Grâce à la compétence encyclopédique on peut comprendre 
qu’un ventriloque est un illusionniste qui utilise ses cordes vocales et non son ventre pour 
prêter la parole à un autre personnage, généralement une marionnette. Par conséquent, 
Emmanuel Macron affirme indirectement que Marine Le Pen est une marionnette, elle 
n’exprime pas son point de vue à ce sujet mais elle cède la parole à son contre-candidat; 

– des incitations (provoquer le contre-candidat): Le candidat LR s’en est pris à sa rivale du 
FN: «Le vrai “serial killer” du pouvoir d’achat, c’est Marine Le Pen avec la sortie de l’euro, 
une inflation galopante.» «Ça s’appelle le projet peur». Plus tard, M. Fillon a attaqué cette 
dernière sur la question des retraites: «Le programme de Le Pen c’est le programme de la 
gauche en 1981». Il faut recourir aux connaissances extralinguistiques pour comprendre 
le contenu implicite, par exemple ce que signifie Brexit, quel est le programme de Marine Le 
Pen et quel a été le programme de la gauche en 1981; 

– les attaques prudentes: (M. Hamon: «Je me disais que vous (Marine Le Pen) soyez une 
droguée aux pages faits divers c’est une chose, mais vous êtes candidate à la présidence de la 
République. Et je trouve que ce n’est pas très sérieux.» Si l’interlocuteur s’oppose, il doit le 
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faire sur un ton violent, parce que le comportement même de l’émetteur est mis en 
discussion: «– Ça vous oblige à ouvrir les yeux M. Hamon», a-t-elle répliqué.); 

– les allusions: M. Hamon a évoqué «ces lobbies industriels [qui] pèsent sur la décision 
publique, la clarté avec laquelle nous faisons campagne, la clarté avec laquelle nous 
montrerons que nous n’avons pas de dons provenant de grands groupes.» M. Macron: Des dons 
allant de «1 000 à 7 500 euros», comme le «prévoit la loi», avec «32 000 personnes qui ont donné» 
et un «don moyen» de «50 euros», a-t-il précisé. C’est une allusion voilée à la polémique sur 
l’identité des donateurs. Emmanuel Macron est attaqué au sujet de financement de sa 
campagne; 

– l’ironie: «Je vous fais confiance!», a répondu M. Hamon, qui a toutefois demandé à son 
rival (M. Macron) de prendre «l’engagement» qu’il n’y avait pas, parmi ses donateurs, des 
cadres «d’entreprises pharmaceutiques» ou «pétrolières». Cette affirmation est ironique parce 
que ça présuppose qu’il est sûr que M. Macron ne dit pas la vérité; 

– les insinuations (avec un haut degré de malveillance): Benoît Hamon, le candidat 
socialiste, invité de Ruth Elkrief sur BFMTV le vendredi soir (24.03.17), a eu des mots très 
durs à l’égard de la visite de Marine Le Pen en Russie. «Soumise, voilà ce qu’elle est, Madame 
Le Pen, soumise au Kremlin. Soumise parce que manifestement elle a bénéficié de millions 
d’euros de banques russes, soumise parce que Vladimir Poutine soutient son projet de 
dislocation de l’Europe pour le laisser maître du jeu demain sur le continent européen, soumise 
fondamentalement parce que Vladimir Poutine l’inspire quant à la manière de diriger un 
pays. Et ce qui me frappe, c’est cette allégeance de Marine Le Pen à la Russie au moment où 
elle prétend défendre les intérêts de la France. Les intérêts de la France ne sont pas ceux du 
Kremlin». Le candidat socialiste fait des insinuations avec un haut degré de malveillance à 
l’égard de son contre-candidat Marine Le Pen, en répétant quelques fois le mot «soumise», 
en insinuant et en l’accusant qu’elle est influencée par le président russe Vladimir Poutine, 
et qu’elle oublie les intérêts de la France (elle prétend défendre); 

– les suggestions (qui sont des incitations): Benoît Hamon «Il ne sert à rien de se montrer 
armés jusqu’aux dents en face des Russes.» La relation avec la Russie divise aussi Jean-Luc 
Mélenchon et Benoît Hamon. Par l’expression se montrer armés jusqu’aux dents Benoît 
Hamon a suggéré à son rival qu’il vaut mieux discuter avec la Russie et pas s’armer.  

Il existe, selon Catherine Kerbrat-Orecchioni, quatre critères de classification des 
sous-entendus: le type d’ancrage; la genèse; la nature du contenu sous-entendu et le degré 
d’évidence ou la force d’actualisation25. 

Le type d’ancrage du sous-entendu peut être direct ou indirect. L’ancrage direct est le fait 
de l’intonation, du vocabulaire et de la syntaxe. L’ancrage indirect est le fait du contexte. 
Seul le contexte nous aide à interpréter un sous-entendu du type: «Nous soumettre au 
Kremlin, accepter l’annexion de la Crimée, la guerre en Ukraine... Voulons-nous de cela?». 
C’est dans le contexte de la visite de Marine le Pen en Russie que Benoît Hamon affirme ça, 
en accusant son contre candidat de soumission aux ordres de Vladimir Poutine. Grâce au 
contexte linguistique et extralinguistique on peut comprendre ce que signifie être soumis à 
la Russie, c’est accepter l’annexion de la Crimée, la guerre en Ukraine. Par la question 
rhétorique Voulons-nous de cela? on peut sous-entendre que le candidat socialiste ne 
soutient pas la politique russe. 

La genèse du sous-entendu: seule la compétence encyclopédique pourrait aider le 
récepteur à comprendre la signification du sous-entendu.  

Selon la nature du sous-entendu on peut relever des sous-entendus pragmatiques (le 
locuteur parle en connaissance de cause, il tire son savoir d’une source quelconque, de son 
expérience personnelle: Je te parle de quelque chose qui m’est arrivé) et des types particuliers 
de sous-entendu (l’insinuation et l’allusion). 
                                    

25 Ibidem, p. 43. 
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Selon le degré d’évidence ou la force d’actualisation, les sous-entendus peuvent être plus 
ou moins contestables ou incontestables, stables ou instables.  

Comment exploite-t-on les sous-entendus dans les débats politiques?  

Il y a peu de risques pour le locuteur qui transmet une information sous la forme de 
sous-entendu. On peut dire sans dire, sans s’assumer toute la responsabilité (le locuteur peut 
dire à tout moment «Je n’ai jamais voulu dire ça»).  

Le principe de la coopération et les maximes conversationnelles sont fréquemment violés 
dans les débats politiques: on donne des réponses ambiguës, on ment, on affirme sans 
preuves, on interrompt l’adversaire pour le déstabiliser. En général, le locuteur recourt à 
l’implicite parce qu’il ne peut pas toujours dire ce qu’il pense, parce qu’il y a des formes de 
codage qui peuvent ménager la susceptibilité de l’interlocuteur et parce qu’on ne dispose pas 
de preuves suffisantes sur ce qu’on affirme. Quant aux débats politiques, les sous-entendus 
correspondent à des attaques. Une attaque est suivie par une contre-attaque. On connaît 
deux motifs pour utiliser ce type d’implicite: a) le locuteur occupe simultanément deux 
positions: la première est basée sur la coopérativité, en utilisant des contenus plus ou moins 
explicites, et «la menace» utilisée sous la forme de sous-entendu; b) les attaques directes 
(explicites) sont évitées parce qu’elles peuvent conditionner des réactions violentes. Les 
sous-entendus permettent aux participants aux débats de renégocier la production du sens 
(Robert Vion). Le locuteur s’assume la responsabilité quant à la signification littérale. Mais 
c’est au public que revient la responsabilté de décoder la signification implicite.  

Les tropes – un type particulier d’implicite 

Un autre type d’implicite actualisé dans la communication politique repose sur la 
conception plus large de l’implicite attribuée à Catherine Kerbrat-Orecchioni26, selon 
laquelle «tous les types de contenus implicites sont dans certaines circonstances susceptibles 
de fonder l’existence d’un trope»27, opinion partagée par Paul Grice, qui considère les tropes 
comme des implicatures conversationnels28. Selon la conception générale, le trope est perçu 
comme une déviation, une «déviance» par rapport à l’usage, à la norme: une déviance 
sémantique se caractérise par la substitution d’un sens à un autre (dans la perspective de 
décodage) et une déviance dénominative caractérisée par la substitution d’un signifiant à un 
autre (dans la perspective d’encodage). Le sens dérivé, implicite se greffe sur le sens littéral, 
explicite, produisant la déviation29. 

On utilise la métaphore (qui repose sur une relation d’analogie perçue entre deux objets 
qui ont en commun certains traits, permettant le transfert métaphorique) dans le discours 
politique non pas pour créer un effet de style mais pour choquer et surprendre le lecteur. Ce 
n’est pas seulement une figure de rhétorique, mais un outil discursif: «Oui, c’est indéfendable 
d’avoir été le candidat du pouvoir d’achat et le président de son amputation.»30; «Le 
problème collectif, c’est que même ceux qui, dans cette société, peuvent tirer leur épingle du 
jeu, le font au milieu d'un océan de misère et d'injustice.»31; «Ainsi, les transports 
régionaux reviendront au cours du quinquennat dans le giron de l’Etat parce que la 
décentralisation a été beaucoup trop loin, entraînante avec elle son cortège d’inégalités et 

                                    
26 Ibidem. 
27 Ibidem, p. 93. 
28 J. Moeschler, A. Auschlin, Introduction à la linguistique contemporaine, Armand Colin – Masson, 

Paris, 1997, p. 169. 
29 M.-C. Pop, «L’implicite des modalités axiologiques», dans Comunicare instituțională și 

traductologie, Editura Politehnică, Timișoara, 2002, p. 355.  
30 Discours de François Hollande, à Evry, le 22.02.2012. 
31 Discours de Nathalie Arthaud, Zénith, Paris, le 17.03.2012. 
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d’injustices.»32; «[…] échappant ainsi à la bouillie du mondialisme unidimensionnel qui 
est le contraire de l’universel.»33. 

On utilise l’antiphrase avec l’intention d’exprimer le contraire de ce que l’on a dit: 
«Cette gauche qui prétend défendre les services publics mais qui ne prend jamais les 
transports en commun.»; «Cette gauche qui aime tellement l’école publique qu’elle n’y met 
pas ses enfants.»; «Cette gauche qui adore la banlieue, qui en parle brillamment, mais qui se 
garde bien d’y habiter.»; «Cette gauche qui trouve toujours des excuses aux voyous à 
condition qu’ils restent dans des quartiers où elle ne va jamais.»; «Cette gauche qui fait des 
grands discours sur l’intérêt général mais qui s’enferme dans le clientélisme, dans le 
corporatisme et dans l'immobilisme.»; «Cette gauche n’est pas avare pour signer des 
pétitions quand on expulse des squatters mais qui n’accepterait pas que l’on s’installe chez 
elle.»34.  

Le chiasme consiste en un croisement d’éléments dans une phrase ou dans un ensemble 
de phrases et qui a pour effet de donner du rythme à une phrase ou d’établir des parallèles. 
Le chiasme peut aussi souligner l’union de deux réalités ou renforcer une antithèse: que 
l’échec du président sortant a conduit à une grave crise économique «Et ce n’est pas la crise 
(A) qui explique l’échec (B). C’est l’échec (B) qui a, aussi, conduit à la crise (A)!»35. 

La tautologie est utilisée comme un effet de rhétorique, pour renforcer l’expression de 
la pensée du candidat: «La finance qui ne finance pas l’économie est notre ennemie, mais 
la finance qui est au service de l’emploi, de l’activité, doit être encouragée.»36. 

On utilise l’interrogation rhétorique non pour interroger le public mais pour le faire 
adhérer à la réponse évidente que le candidat fournit (ou suggère) dans les phrases 
suivantes: «Comment vouloir une France forte, comme l’on nous dit, si on a affaibli tout au 
long de ces années ce qui était en définitive nos villes, nos quartiers, nos territoires?»; «Souvent 
il m’est dit: est-ce que vous allez présenter un plan Marshall, un plan banlieue?»; « Comment 
l’admettre? Comment admettre que ce soit le meilleur de notre intelligence qui puisse ainsi être 
détenu par des capitaux étrangers?»37. 

La métonymie désigne une chose par un terme proche de la chose désignée parce qu’il 
entretient avec elle une relation logique facilement identifiable: «[…] ce ne sont pas des 
dossiers […]» – l’objet pour la personne, […] ce sont des visages […]»38 – la partie pour le 
tout, dans les deux cas la métonymie remplace les retraités desquels a parlé le candidat et il 
veut que les personnes qui sont à la retraite bénéficient des conditions nouvelles instaurées 
par le futur président. 

Une autre forme de construction implicite dans le discours politique est la négation, 
dont la fonction principale est «l’opposition fondée sur des mots avec un sens contraire». La 
négation peut aussi exprimer une forme d’indignation face à l’impossibilité de certains faits: 
«[…] une politique qui ne respecte pas sa parole pour la rénovation de nos quartiers […]»; 
«Est-il acceptable, dans la République française telle que nous l’aimons, que des jeunes ou des 
moins jeunes, ne puissent pas accéder à l’emploi […]»; «Et combien de fois a-t-il été repoussé 
dans un lieu de formation, dans un parcours, ou plutôt combien de fois l’a-t-on conduit vers des 
formations qui ne mènent nulle part?»39; «[…] comme si nous avions un extraordinaire jeu de 
cartes et que nous ne savions pas jouer les atouts qui sont les nôtres.»; «[…] des enfants qui ont 

                                    
32 Discours de Marine Le Pen, à Châteauroux, le 26.02.2012. 
33 Ibidem. 
34 Discours de Nicolas Sarkozy, à Bercy, le 29.04.07. 
35 Discours de François Hollande, à Evry le 22.02.2012. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
38 Discours de François Bayrou, Zénith, 25.03.2012. 
39 Discours de François Hollande, à Evry le 22.02.2012. 
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fait des études et que ces enfants-là ne trouvent pas d’emploi […]»40. L’indignation est 
exprimée par les syntagmes: «ne respecte pas sa parole», «ne puissent pas», «ne mènent nulle 
part», «ne savions pas jouer», «ne trouvent pas». 

L’usage de l’implicite peut être justifié par un simple plaisir de recourir au niveau 
profond de la langue. Ainsi, l’échange est valorisé, dans la mesure où la langue devient un 
jeu de devinette or, ce plaisir de la formulation indirecte peut poser des problèmes 
d’intercompréhension surtout quand on n’arrive pas à l’interpréter.  

L’implicite devient également un effet de style lorsque le locuteur vise à apporter une 
certaine variété ou nouveauté à son discours. Il s’agit d’une intention qui poursuit un certain 
degré d’élégance. Par ailleurs, on ne peut nier que le locuteur éprouve toujours un vif plaisir à 
dissimuler le véritable objet de son discours. Ne désire-t-il pas, par ce biais, aiguiser 
davantage la curiosité de son interlocuteur pour l’amener à partager avec lui ce plaisir qui 
consiste à décoder, à résoudre une énigme? C’est à ce moment-là (dans l’intention) que 
s’instaure la complicité. 

Conclusion 

En conclusion, on peut affirmer que tous le types d’implicite, tant celui linguistique (la 
présupposition), que l’implicite pragmatique (le sous-entendu) sont des stratégies discursives 
pour occuper des positions dans la relation interlocutionnaire qui se crée dans un débat 
politique télévisé. L’implicite «dire une chose pour penser à autre chose» reste une arme 
indispensable dans les débats politiques télévisés. Le locuteur exprime sa pensée par 
demi-mots laissant ensuite au récepteur le soin de reconstituer le message intégral. 
L’utilisation des énoncés implicites a une série d’avantages pour les débats politiques 
télévisés: d’un côté, on peut attaquer, de l’autre on peut surprendre. La création de l’image 
positive pour un candidat est plus efficace si elle est transmise d’une manière implicite 
(personne ne peut se vanter directement). Grâce au fonctionnement de l’implicite, l’émetteur 
énonce son attitude à l’égard de son adversaire. Par cette stratégie discursive on crée une 
relation interlocutionnaire entre les participants aux débats, dont le but consiste dans le fait 
de rendre l’adversaire dans une position inférieure et d’obtenir un avantage. Dans les débats 
politiques l’implicite peut devenir une arme ou un bouclier, une défense pour nier ce que l’on 
a exprimé car on ne l’a pas dit ouvertement. Dans ce type de communication, le locuteur peut 
faire comme s’il n’avait pas réellement émis le message indiqué, tandis que le destinataire a 
le droit de faire comme s’il n’avait pas déchiffré l’implicite.  
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Linguistic Globalization and Anglicisation 

T A M A R A  M A T E I *  

Abstract: In this presentation we intend to focus on two relatively new concepts which emerged in 
linguistics in the last decades of the twentieth century, respectively those of globalization and of 
Anglicisation, concepts which nowadays acquire a particular relevance in the new socio-economic 
context the society goes through, re-launching, in a new light, an older problem of the field, that of 
language-society relationship. Issues related to globalization must be discussed together with the 
analysis of changes in language, many of which are related to and depend on cultural globalization. 
Globalization has an impact on the peoples and systems of the world, cultural changes, facilitated by 
globalization processes, are reflected in language use.  
Keywords: linguistic globalization, anglicisation, language use, communication tool 

 
The term “globalization” has been created relatively recently, through the derivation 

process, starting from the root globe/global, following a series of foreign models and is 
placed within the international vocabulary; it entered the Romanian dictionaries only at the 
beginning of the 21st century, while in the French language globalisation was certified as 
early as 1968 in Dictionnaire Historique de la Langue Française, but with its value of abstract 
verbal, its special use in the economic field not being probably considered general at the 
time of publication of the respective work (1992). One of the earliest known usages of the 
term as a noun was in a 1930 publication entitled, Towards New Education, where it denoted 
a holistic view of human experience in education. 

The term globalisation refers to a multi-faced process, firstly introduced in economy, 
subsequently spreading rapidly in other spheres such as financial, labour and intellectual 
resources and information technology. Globalization, as analysts believe, is unquestionably a 
general process of development of capitalism, a process which gained momentum especially 
after the collapse of the Soviet Union as a viable alternative to the abolition or 
re-dimensioning of the old interstate economic organizations. “Globalisation is the rapid 
increase in cross-border economic, social, technological exchange under conditions of 
capitalism.”1 Today the phenomenon has ramifications and impacts on the structures of 
political life, environment, culture, language, etc.  

In linguistics, the idea of globalization has emerged as a direct result of the situation in 
the economy; therefore, it illustrates a particular aspect of the relationship between the 
dynamics of society and the communication needs. The term linguistic globalization refers 
to the transformations in the last decades of the national languages. The four space-time 
dimensions of globalization – extension, intensity, velocity and impact2 – represent as many 
criteria in the field of linguistics; in particular, these are performed through the use of 
English. Consequently, the concept of linguistic globalization is understood as a deliberate 
acceptance of a common communication tool – unique in international economic relations. 
Thus, only those means will be accepted which meet the requirements of a concise, accurate 
communication, which do not allow for ambiguity in decoding the information. From these 
the expressive elements will be removed, but the basic linguistic elements that express one 
reality will be used with the purpose of exact and accurate understanding of the message. 

                                    
* Moldova State University, Chișinău, Republic of Moldova. 
1 C. Veltman, Language Shift in the United States, Mouton de Gruyter, Berlin – New York, 1983, p. 134. 
2 D. Held, Global Transformations, Stanford University Press, Stanford, 1999, p. 15. 
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Politically and socially, the main explanation concerns the status of English as a lingua 
franca or “language of globalization”, demonstrated by scientific, political, statistical and 
sociolinguistic arguments in works devoted to the subject or the process of globalization in 
general. Linguistic globalization may be seen as a global intensive lexical borrowing from 
English by languages whose speakers use English as a foreign language. It is interesting to 
note that the rise of English as a “global language” was reported in the 60s by Pierre Bourney 
in a work devoted to the languages used internationally, where the chapter concerning 
English is entitled “Une même pour le monde entier langue”3. 

Linguistic consequences of globalization (most evident in the languages of the 
ex-communist Central and Eastern Europe) were the research subject of specific or general 
studies. A suggestive image (although incomplete) regarding the impact of English on 
European languages (including Romanian) follows (from) the consultation of a large-scale 
lexicographic work – Manfred Goerlach (ed.), A Dictionary of European Anglicisms. A Usage 
Dictionary of Anglicisms in Sixteen European Languages (Oxford University Press, Oxford, 
2001). In the years after the fall of the communist regime in 1989, when Romania and 
Moldova opened to the West, the influence of English on the Romanian language rose to an 
unprecedented level. Nowadays, English words can be found in all Romanian and Moldovan 
newspapers and journals, can be heard on any Romanian and Moldovan TV channels, and 
are frequently used as shop or business names4; English has even become the language of 
Romanian graffiti. 

The world status of the English language is the result of two major factors: the expansion 
of the colonial power of Great Britain towards the end of the 19th century and the emergence 
of the United States of America as the leading economic power of the 20th century. It is due 
to the latter (factor) that English has preserved its international status at present. This 
increasing use of the English language globally has had a large impact on many other 
languages, leading to a language shift and even language death, and to claims of linguistic 
imperialism. The colonial history of English, of course, is to a great extent responsible for 
the language getting planted around the world, but authorities say its growth in more recent 
times stems from its use in technology and science, advertising, pop music, international 
business in general and various cooperative efforts among countries such as air-traffic 
control and the work of the United Nations and its agencies.  

Anglicisation is the process of converting anything to norms that are more English. In terms 
of language, Anglicisation is a policy of use of the English language. The adoption of English as 
a personal, preferred language is another form of Anglicisation. Calvin Veltman uses the term to 
refer to the practice of individuals in minority language groups who cease using their mother 
tongue as their usual, preferred language and adopt English instead. When such individuals 
continue to speak their mother tongue, they are referred to as English-dominant bilinguals5 and 
when they cease to do so, they are referred to as English monolinguals6. Rates of Anglicisation 
may be calculated by comparing the number of people who usually speak English to the total 
number of people in any given minority language group.  

An important role in the globalization process and the dissemination of the English 
terminology in Romanian is attributed to the democratization of information through its free 
movement and of diversification (including the internet) of transmission channel, which 
exert a continuous media bombardment on both the political actors and on the journalists. 
The language of commercial contracts, financing agreements, of supply and demand, often 
                                    

3 P. Burney, Les Langues Internationales, PUF, Paris, 1962, p. 105. 
4 H. Parlog, “English Shop Names in Romania”, in Danuta Stanulewicz (ed.). PASSE Papers in 

Language Studies: Proceedings of the Ninth Annual Conference of the Polish Association for the Study of 
English, Gdansk, 26-28 April 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk, pp. 229-236. 

5 C. Veltman, Language Shift…, ed. cit., p. 134. 
6 Ibidem, p. 115. 
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present in a form with particular characteristics in the advertising industry as a written 
variant, together with the language used in (the direct negotiation as an oral variant, 
complies with the same general requirements of communication used in this area of 
communication. Accepting a unique natural language as a tool of communication appears 
today as an urgent objective necessity of the contemporary social life. 

For purely circumstantial reasons, which emerged in the process of economic, social, 
technical and scientific evolution of the society, the language accepted as the language of 
globalization was English. At present, the English language occupies rightly the status of a 
lingua franca. It has developed a diverse functional range being the language of 
communication in technology, science, business, tourism. The language is studied worldwide 
even in the most remote regions, due to the social prestige it confers to its speakers. English 
is taught and learned in many countries because it is indisputably the international 
language, it is seen by many as a means to open doors to parts of the world that are not 
accessible to everyone otherwise, and learners are delighted by the increased international 
opportunities they believe the knowledge of English will bring to them. The reasons which 
generated the imposition of English are obvious and their brief enumeration seems 
sufficient; it is clear that the rapid development of computer technology and of the banking 
financial sector occurred, first of all, in the USA, therefore in an English-speaking area. The 
fact led those who wanted to have access to the American information and scientific 
achievements or forced the business partners to adopt in the negotiations the language of 
the interlocutor from across the ocean. 

An illustration of the fact that the objective necessity of accepting a single language of 
communication in the process of globalization is a phenomenon in progress, which is 
required under the pressure of economic development, is demonstrated at present by the 
situation in Central and Eastern Europe in general, and that in Romania and Moldova in 
particular. It is well known that the modernization of the Romanian language in the 
nineteenth century occurred under the influence of the French language, that in the various 
statistical researches carried out, the percentage of words of French origin in the 
contemporary Romanian language ranges between 29-38%, that most researchers agree that 
the adaptation of these words was made relatively easily, given the Latin structure inherited 
by both these languages, related genealogically.  

Yet in Moldova, English is used today as a tool to accelerate the synchronization and 
participation in the global economy. Its penetration has been achieved as a result of 
acceptance of economic realities and of the need for rapid natural synchronization with 
them. Access to computer technology could not be achieved in an effective manner but 
through direct access to sources of information,; an intermediary language would have 
complicated and delayed the process and the costs would have substantially increased. This 
phenomenon was perceived relatively quickly by the educational system, which responded 
to this need, providing a deep transformation of its own structure. 

A larger scale use of English in our country was determined, after 1989, by a number of 
economic issues arising from economic liberalization, so it was directly caused by the same 
phenomenon of linguistic globalization. In the last decades in the areas of production and 
trade, we have witnessed and are still witnessing the implantation of “multinational” or 
foreign companies within the Romanian-speaking geographic area. Advertising which is 
done by these companies in the process of personnel recruitment demonstrates the 
unreserved use of English. Thus, many job opportunities are advertised in a foreign 
language, and the majority are in English. Such newspapers as Timpul, Săptămâna, Flux 
contain job offers made in the English language (by United Nation Development Programme 
seeking a full-time Project Manager, by a multinational company seeking Marketing Manager 
and by another international company announcing recruiting energetic, responsible young 
women with excellent English and computer skills). 
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Anglicization appears as a tendency of current languages to allow the English language 
to penetrate, especially in what regards the vocabulary, English manifesting itself, therefore, 
as an element of super-stratum. The phenomenon is particularly interesting, as it takes place 
between unrelated languages genealogically, it comprises today a growing number of 
languages; it has the tendency of internationalization, revealing a new dimension of contact 
between languages. 

Language borrowings from the English language (British or American), used in 
Romanian, adapted to the rules of the Romanian language partly or completely unadapted, 
are known as anglicisms. Quite widespread in linguistics, the term anglicism has been 
defined, interpreted, and subjected to clarification in various reference works by such 
famous authors as M. Grevisse, A. Martinet, S. Puşcariu, Mioara Avram, etc. In the work 
Anglicisms in the Romanian Language, the concept of anglicism is defined as a type of 
foreignism or xenism, which is not confined to the unadapted or useless borrowing and is 
defined as a linguistic unit (not just a word but also a formant, a phrasal expression, 
meaning or grammatical structure as well as a pronunciation or spelling unit, including one 
of punctuation) of English origin, irrespective of the territorial variation of English, and 
therefore of American English too, not just British English7. 

Taking into account the socio-cultural norm, we will accept the position of Sextil 
Puşcariu, according to which two types of borrowings are considered: 

A) Necessary borrowings; 
B) Luxury borrowings. 
The terms have been taken over by other linguists (Gligor Gruita, Theodor Hristea, 

Adriana Stoichiţoiu-Ichim and others), who apply them to the problem of anglicisms. 
The necessary borrowings are the words, phrases or phraseological units, which do not 

have equivalents in Romanian, and some of them display advantages when compared with 
the autochthons term. For the sake of clarity, anglicisms are necessary in terms of precision, 
accuracy, conciseness and last but not least of international circulation. They are motivated 
by the referent's novelty. At the same time, we also take into consideration a denotative 
motivation, even a connotative (stylistic) one8.  

The denotative anglicisms do not generally have equivalents in Romanian, as they refer 
to realities which have recently emerged in different fields of material and spiritual culture. 
We will briefly review the areas in which these anglicisms are present, with examples and 
some explanations, where necessary. 

In sports, we have examples such as: fotbаl (fotbаlist), bаschet (bаschetbаlist), rugby 
(rugbist), schi, meci, volei, kаrаte, cros, skаteboаrd, etc. 

As far as sports is concerned, it is important to note that most anglicisms should be 
treated as pseudoanglicisms as these are words that do not actually exist in English and 
which have been created in other languages by combining formative elements of English 
origin. The model for such structures is the pre-existing borrowings, which unmistakably 
come from English and have a similar structure to that of pseudo-anglicisms. Such a false 
anglicism is the word tenisman, which is not even recorded in dictionaries, although there 
are hundreds of attestations for this word. For this reason, it is not known exactly whether 
the spelling and, especially, the pronounciation of this term should be: – tenismán – 
according to the French etymon from which it originates; – ténisman – with the stress on 
the first syllable; – ténismen – as it is pronounced and even spelled more and more 
frequently. From an etymological point of view, the form of tennismen is not justified 
because the term is, in Romanian, a borrowing from French (tennisman), not from English, as 
it has been interpreted and considered in general. 
                                    

7 M. Аvrаm, Аnglicismele în limbа română аctuаlă, Editurа Аcаdemiei Române, Bucureşti, 1997, p. 11.  
8 А. Stoichiţoiu-Ichim, Vocаbulаrul limbii române аctuаle. Dinаmică – Influenţe – Creаtivitаte, 

Editura АLL, Bucureşti, 2007, p. 85. 
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In the economic, technical field: lаp-top, site, wаlkmаn, pаger, sponsor, hаrd, soft, 
hаrdwаre, softwаre, etc. 

A term such as airbag is used in English with the meaning from French: an inflatable 
cushion intended to protect the passengers from the front seats of a vehicle in case of a crash. 
There are also verbs such as a scana, a form adapted to Romanian linguistic reality from the 
English to scan. 

In the field of communication and press: computer, web, clip (video-clip), e-mаil, etc. 
Clip has expanded its sphere and is used not only in music and film but also in such a 

phrase as clip electoral. 
In the field of education: curriculum, test, master, etc. 
Curriculum and its adjectival derivative curricular (even though this is a term of Latin 

origin, it has been borrowed from English into the Romanian language). Grant is often used 
in scientific research as a consequence of being accepted in official terminology. Master and 
mаsterаt are two other examples that do not require explanations.  

In the field of gastronomy: fast-food, ketchup, hamburger, hot-dog, chips, etc. 
Certainly, the number of domains in which anglicisms enter is far greater, but we do not 

have the intention to exhaust the examples, just to point out the diverse domains. The main 
advantage of using these terms is their international character, which facilitates the 
exchange of information and technologies among specialists. We could also add to this the 
accuracy of the meaning, the conciseness and the simplicity of the structure (mass-media 
opposed to mijloаce de comunicаre în mаsă). Having a denominational function, these terms 
are devoid of expressivity. 

The connotative anglicisms are stylistic ones, which double pre-existing Romanian words, 
in order to develop some stylistic nuances. To illustrate this, the following examples are worth 
mentioning: pаrty for petrecere; hаppy-end for sfârşit fericit; weekend for sfârşit de săptămână; 
penаlty for lovitură de lа 11 metri; live for în direct; summit for întâlnire lа vârf, etc. 

Also in this category, the anglicisms encountered in the colloquial variant should be 
classified: boss, high-life (used exclusively pejoratively), speech (with pejorative connotation 
as spici). The most frequently used anglicisms in colloquial language are OK, full, and party 
(these anglicisms are used not only by young people but also in mass media)9. 

A very eloquent example of a phraseological unit of colloquial type is the phrase no 
comment – a formula used in interviews to avoid the answer to a question.  

“Luxury” borrowings are unnecessary borrowings, which are related to the subjective 
tendency of some social classes to be linguistically individualized in this way. These terms 
only duplicate the Romanian words, but do not bring additional information; therefore, the 
use of this type of borrowings is not strictly necessary, but they are used for stylistic 
reasons. They are snobbish and we will only illustrate a few examples: letter of Intent for 
scrisoаre de intenţie; meeting for întâlnire; request for cerere; job for slujbă; tаlk-show for mаsă 
rotundă; аdvertising for publicitаte; boss for şef, superior; brаnd for mаrcă, firmă; deаler for 
distribuitor; trend for tendinţă. 

The linguistic norm involves several aspects, some of them contradictory. Our intention 
is not to impose such a norm but to highlight the difficulty of adapting the anglicisms to the 
Romanian inflectional system, the phonetic one, etc., the oscillations in their spelling; the 
extensions and the constraints of meaning and other situations of this type. However, we are 
speaking of norms, since studies that have debated the problem of anglicisms have revealed 
some aspects that, by their regular, repeatable nature, can be considered to be the norm10. 

                                    
9 M. Аvrаm, Аnglicismele…, ed. cit., p. 17. 
10 H. Mirskа, “Unele probleme аle compunerii cuvintelor în limbа română”, in Studii şi mаteriаle 

privitoаre lа formаreа cuvintelor în limbа română, vol. I, Editurа Аcаdemiei Republicii Populаre 
Române, Bucureşti, 1959, p. 163. 
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The phonetic and grammar adaptation depends on several factors: the moment of 
entering the language, the linguistic consciousness of the speakers (knowing or not knowing 
the English language). Those who speak English act as a brake on the way of adaptation. The 
international implication of denotational anglicisms leads to their use in their original form 
(so that they could be an effortless “instrument” of communication between specialists and 
not only). They will never undergo the process of adaptation, due to this nature: lobby, 
hobby, holding, dumping, boom, etc. 

Another factor worth considering is the channel through which anglicisms entered the 
Romanian language. There are anglicisms which penetrated the Romanian language through 
the French language (şаlаnger from chаllenger, golаverаj from goаl-аverаge) and German 
(incorrectly spelled forms with ş for stаrt, sprint, strаnd). 

Two aspects of the influence of the English language on the modern Romanian language 
should be mentioned. One issue concerns the category of necessary neologisms, and in this 
case, we consider several areas in which the vocabulary of English origin has established 
itself and begun to be used both in the written language and in the spoken version. 
Depending on the area, the movement of such lexical items may have a wide popular 
character, an example in this respect is the sports terminology11, in which the anglicisms 
imposed themselves and sometimes even created a “prototype” following an English model, 
which demonstrates a certain productivity of the model – for example, the word tenisman, a 
word not found in English. 

Another issue is related to linguistic fashion and has therefore a more superficial and 
ephemeral character. The use of anglicisms today, especially in the speech of young people, 
exceeds the limits of classical jargon, which used to be a means of expression not only of 
snobbery but also of social differences. The anglicisms in the current language of young 
people are mostly lexical items (words and phrases) taken from the familiar spoken 
language, (ok, cool, fresh, etc.) and a means to behavioural internationalization and, as 
opposed to the classical jargon, a means of erasing social and national differences.  

In the context of the “invasion” of Anglicisms and Americanisms that characterizes the 
dynamics of the Romanian vocabulary after 1989, The Spelling, Orthoepic and Morphological 
Dictionary of Romanian Language proves a remarkable openness to borrowings of English 
origin, giving up both the rigid selection criteria as well as the attempts of forced 
Romanization, present in the first edition (1982) of the dictionary. Among the approximately 
2,500 new words accepted by The Spelling, Orthoepic and Morphological Dictionary of 
Romanian Language, there is a significant number of anglicisms (the newly introduced being 
marked with an asterisk). The examination of those included under the letter S, for example, 
reveals, apart from the promptness of their recording, a receptivity towards borrowings 
from different functional variants of the language:  

– terminologies: science-fiction, server, a seta, showbiz, showroom, single, sit, site, skate, 
skateboard, soft, soul, stagflation, stand-by;  

– words from the standard literary language: self-service, self-made-man, skinhead, 
snack-bar, song, sponsor, staff. steward, story, stripper, summit, supermarket; 

– elements familiar-colloquial from the register: second-hand, sexy, shopping, sticks, 
superman, etc. 

From the above analysis, it follows that both linguistic globalization and the spread in 
various languages of anglicisms are actual phenomena which have a tendency to become 
international. 

Not knowing the meaning of some anglicisms, sloppiness in speech, inadequacies in 
expression often generate pleonastic constructions. Morphological pleonasms are tolerable, but 
in addition to these, there are also lexical pleonasms that should not be tolerated in a standard 
                                    

11 I. Constantinescu, “Influenţa limbii engleze în vocabularul sportiv românesc”, Limba română, nr. 6, 
1972, pp. 527-537. 
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variant of any language. Thus, such situations as nаrаţiuneа unui story, bаni cаsh, hobby 
preferаt, bord de conducere, а fаce henţ cu mânа should be avoided in a standard dialect. Most 
pleonasms occur by joining some terms in redundant constructions, as the meaning of the 
determinant is included in the definition of the determinate (anglicism). The most often 
encountered lexical pleonasm, in spite of the many warnings, is mijloаce mаss-mediа. 

The facts and the arguments discussed show, on the one hand, that the linguistic 
globalization should be interpreted as a consequence of the globalization of the economy, 
which, in terms of verbal exchanges, has led to the creation of a new communication 
situation which requires the use by the economic partners of a single language as the sole 
linguistic tool of communication, and, on the other hand, the choice of English for this 
function is a conjectural historical phenomenon. 

The linguistic globalization may be related, in terms of theory, to bilingualism, seen not 
in collective terms, but in individual terms, since, in the economic and trade relations, the 
parties are interested in the knowledge of the English language of the partner only to the 
extent that they must ensure effective communication. The linguistic globalization, when 
acting in a narrower or wider field, does not mandatorily have repercussions on the 
language that adopted it. The exclusive use of the English language at a given moment in the 
communications sector in navigation or aviation activities has not had an impact on the 
linguistic system of the users. 

The current anglicisation of languages, although it has a tendency of internationalization, 
remains a scarce phenomenon as percentage, resulting from the natural development of one 
language or another, and, from the linguistic point of view, it is circumscribed to phenomena 
of superstratum. Positive changes occurring in the language are more than negative ones. 
When we compare the situation today with the greyness of the communist decades of public 
language, we discover the variety, the picturesque, the inventiveness, the vivacity of the 
present Romanian language. 
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Efecte ale intertextualităţii în editoriale sub impactul globalizării 
(The Effects of Intertextuality in Editorials under the Impact of Globalization) 

N I N A  R O ȘC O V A N * ,  L U D M I L A  Z B A NŢ * *  

Abstract: As a result of the seemingly unstoppable process of globalization, the reality we live in today is 
characterized by growing levels of contact and communication among cultures, thus, generating new 
effects in the inter-social and intercultural communication, including the mass media. Therefore, we shall 
focus on the intertextuality as a mechanism for the production of a new dialogue through the editorial. 
The intertextual strategies, that the editorialists use when writing their articles, enhance the overall 
message of the text. Furthermore, the present research identifies the types of intertextuality exploited by 
the editorialists from various sociocultural areas, being united by the topics with a global scope; as well as 
their sources of inspiration and arguments, serving as a background for their editorials. 
Keywords: intertextuality, editorial, globalization, intercultural communication 

Introducere 

Realitatea în care trăim astăzi este caracterizată prin niveluri în continuă creștere de 
contact și comunicare cu persoanele alterităţii, ca rezultat al unui proces aparent de neoprit: 
globalizarea. În momentul când oameni din culturi diferite vin în contact, ei aduc inconștient în 
comunicare trăsăturile, elementele și modalităţile de prezentare specifice culturii de care 
aparţin. 

D. Barnlund extinde consideraţiile în acest domeniu și afirmă că fiecare cultură își 
exprimă obiectivele și își desfășoară afacerile prin intermediul comunicării. Autorul 
consideră că toate culturile, au în primul rând scopul de a crea și conserva sistemele și 
simbolurile comune, cu ajutorul cărora membrii culturilor respective pot atribui și, în același 
timp, pot face schimb de semnificaţii. Mai mult decât atât, D. Barnlund menţionează că 
„diferenţa de sens izolează culturile mult mai mult decât diferenţele de vocabular”1 și îi 
determină pe reprezentanţii acestora să se considere unul pe altul străini. Astfel, „orice 
comunicare, interpersonală sau interculturală, este o tranzacţie între lumi private”2.  

Comunicarea ce vizează atitudini de ordin intercultural are ca obiectiv atingerea gradului 
maxim de proximitate în cadrul relaţiilor ce se stabilesc la diferite niveluri ale cadrului 
comunicaţional. Se impune abordarea comunicării ca un act de primire și oferire 
interpersonală reciprocă, ca un proces informaţional de schimb și de conexiune interactivă3. 
Comunicarea interculturală caracterizează relaţiile dintre identităţi socioculturale diferite, 
precum și conștientizarea propriei identităţi în cadrul procesului integraţional. 

În cadrul direcţiilor de cercetare a lingvisticii comunicative, având la bază omul în 
calitate de subiect al actului de vorbire (comunicării), intertextualitatea, ca mecanism de 
producere de semnificaţii noi și ca dialog între texte și culturi, capătă rolul unei categorii 
discursive și textuale care asigură ancorarea și transmiterea mesajului în situaţia de 
comunicare, inclusiv prin editoriale. 

                                    
* Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova. 
** Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova. 
1 D. Barnlund, „Communication in a Global Village”, în Milton J. Bennett (ed.), Basic Concepts of 

Intercultural Communication: Selected Readings, Intercultural Press, Yarmouth, 1998, pp. 38-41. 
2 Ibidem. 
3 A. Lavric, T. Moraru, Mass-media și comunicarea interculturală, FPS Multicolor, CCRE Presa, 

Chișinău, 2005, p. 13. 
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Cercetarea noastră are intenţia de a identifica formele de intertextualitate valorificate de 
editorialiști și sursele de inspiraţie și argumentare ce servesc ca fundal de concepere a 
textului produs, folosite în discursul editorial. Zonele de intersecţie pentru sfera 
intertextualităţii reprezintă tematologia, temele recurente, motivele, locurile comune, 
clișeele, arhetipurile, evenimentele sociopolitice, cultura, istoria și religia. Din cele expuse 
rezultă că intertextualitatea în editoriale se prezintă ca ţesătură de evenimente 
interrelaţionale. Consumând articole editoriale, mii de oameni se leagă prin infinite fibre 
invizibile. Ca rezultat al expunerii la mesaje asemănătoare transmise de editorialiști, oamenii 
ajung să împărtășească valori și reprezentări culturale similare și chiar să gândească prin 
informaţii și simboluri comune. Din perspectiva acestei realităţi, Victor Moraru afirmă că 
„mass-media pot fi considerate un adevărat «ciment social», care apropie diversităţile și 
coagulează societatea contemporană”4.  

O altă trăsătură importantă este că, în contextul globalizării, textele sunt internaţionale, 
prin urmare, ele prevăd existenţa unor fire invizibile care leagă lucrările numeroșilor autori 
și diferitelor culturi ce respiră prin text și conectează civilizaţii. Intertextualitatea, ea însăși 
un concept dialogic, stabilește un dialog intercultural și permite apropierea între texte, 
literaturi și culturi, fiind un punct de întâlnire și de confruntare între universuri culturale 
diferite. În acest context intertextualitatea și interculturalitatea se presupun reciproc. 

Intertextualitatea derivă din acest mod de gândire a lumii. Scopul utilizării 
intertextualităţii nu este acela de a oferi „modele” de scriitură sau tipare interpretative, ci de 
a dezvălui legătura profundă a textului cu factorii implicaţi în devenirea sa, căci în cadrul 
fiecărui registru scriptic există şi forme ale discursului altuia, ascunse, semimascate, difuze. 
Există chiar texte care transformă exploatarea intertextualităţii în principiu al propriei lor 
generări.  

În conformitate cu natura dialogică a textului prezentat de lingvistul și filosoful rus 
M. Bahtin în opera sa celebră, textul poate fi considerat un dialog între identităţile culturale 
cu Alteritatea. În aceeași ordine de idei, G. Ferréol estimează că „textele literare ar constitui 
excelente punţi între culturi, pentru că sunt locuri privilegiate în care se dezvăluie alte 
viziuni asupra lumii”5. „Textele ne pot învăţa multe despre ceea ce ţine de etnografia 
comunicării, adică despre efectele punerii în scenă a participanţilor, despre comportamentele 
rituale, atitudinile sau gesturile inerente unei culturi anume.”6  

Astfel, chiar și într-un singur text poate exista un dialog continuu între textul dat și alte 
texte (anterioare, actuale sau viitoare). Ne aliniem ideilor expuse de J. Kristeva, care 
definește conceptul de intertextualitate ca „o încrucișare de suprafeţe textuale, un dialog al 
mai multor scrieri: cea a scriitorului, a destinatarului și contextul cultural actual sau 
anterior”7. Prin urmare, conceptul de intertextualitate a fost analizat în funcţie de două axe: 
una orizontală, care leagă autorul și cititorul unui text, iar alta verticală, care leagă textul de 
alte texte. Astfel, cuvintele și textele autorilor comunică existenţa textelor anterioare în 
lucrările lor, în paralel cu comunicarea dintre cititori și autori. 

Combinarea genurilor și a diferitelor discursuri marchează practicile sociale și ideologiile 
vizate, iar vocea este un indiciu despre participanţii discursului și despre identitatea ce și-o 
asumă. Editorialistul plasează cititorii într-o cultură împărtășită sau aparţinând unei societăţi 
străine (alterităţii), dar care formează mediul comunicaţional și, într-o măsură oarecare, 
determină contextul extern al comunicării. Editorialele se caracterizează printr-o acoperire 
largă a subiectelor actuale unei comunităţi, la nivel naţional și internaţional. Ca rezultat, 

                                    
4 Ibidem, p. 7. 
5 G. Ferréol, G. Jucquois, Dicționarul alterității și al relațiilor interculturale, traducere de Nadia 

Farcaş, Editura Polirom, Iași, 2005, p. 371. 
6 Ibidem, p. 374. 
7 J. Kristeva, Semiotike. Recherches pour une sémanalyse, Seuil, Paris, 1969, p. 83. 
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receptorii mesajelor sunt plasaţi în medii culturale străine și astfel sunt atraşi în 
comunicarea interculturală.  

Exemple de funcţionare a referinţelor interculturale în editoriale 

Susţinem că utilizarea intertextualităţii ca practică discursivă este o strategie utilizată 
pentru a face un editorial mai persuasiv și pentru a provoca reacţii dorite la publicul său. 
Ipoteza care stă la baza argumentului nostru constă în faptul că intertextualitatea poate fi 
utilizată ca o strategie pentru a produce cele mai eficiente discursuri editoriale. În studiul 
nostru propunem o abordare sintetică a efectelor de enunţare în editoriale, obţinute prin 
inserarea elementelor intertextuale, purtătoare de mărci interculturale, demers bazat pe 
ideea că, de multe ori, conţinutul editorialului este colorat de textele și conceptele provenite 
din alte culturi decât cea a editorialistului (jurnalistului). Astfel, editorialele deţin un rol 
semnificativ în procesul comunicării interculturale deoarece promovează interacţiunea 
culturală în societatea globalizată de astăzi. 

Editorialul este intercultural, mai bine zis transcultural, luând în consideraţie lipsa 
limitelor culturale în intenţiile editorialistului, care face apel la toţi interlocutorii capabili să 
descifreze mesajul, indiferent de cultura de care aparţin. În condiţiile globalizării, 
actualizarea marcherilor intertextuali necesită competenţe transculturale (enciclopedice, 
lingvistice, culturale specializate). 

Uneori receptorul ordinar recunoaște ușor conotaţiile aflate în spatele a ceea ce pare a fi 
doar un citat, dar în majoritatea cazurilor citatul creează un fel de ambivalenţă cu privire la 
apartenenţa vocii (opiniei) și, în cazul acesta, se impune descoperirea ideologiei care stă în 
spatele citatului. Citarea altora prezintă producătorul de text într-o lumină neutră și 
obiectivă, creând astfel impresia că editorialistul expune lucrurile ca fapte reale, când de fapt 
el ar putea fi tentat să transmită un mesaj ideologic și cultural. Prin urmare, acest tip de 
intertextualitate nu este niciodată inocent, ci mai degrabă ascunde semnificaţii culturale 
(ideologice) implicite. Este o strategie de a salva imaginea editorialistului prin alienarea sa de 
la enunţul emiţătorului original.  

De asemenea, mai poate fi admis faptul că cititorii din sânul grupului social sursă uneori 
nu observă efectele posibile generate de referinţele inspirate din aceste cunoștinţe 
împărtășite (comune). Cu toate acestea, ele pot fi inedite în noile condiţii de funcţionare, în 
special fiind adresate membrilor altor comunităţi sociale, care nu împărtășesc aceleași 
cunoștinţe, aceeași cultură sau aceleași viziuni asupra lumii cu destinatarii proveniţi din 
societatea-sursă și, prin urmare, vom asista, în asemenea situaţii, la declanșarea și 
funcţionarea unor efecte intertextuale și interculturale fără precedent. În studiul nostru 
analizăm efectele discursive și enunţiative rezultate din astfel de interferenţe și din posibilele 
niveluri de decodare și interpretare a lor. 

Deseori editorialistul folosește informaţii excerptate din domeniul afacerilor externe, 
precum și date referitoare la evenimente istorice pentru a contura situaţia problematică din 
ţara dată, pentru a-și exprima dezacordul și a declanșa o atitudine critică, ironică sau chiar 
sarcastică. Sarcasmul și ironia îi permit cititorului să considere aceste inserări o lecţie de 
istorie oferită de editorialist spre interpretare. 

O descriere cu bază intertextuală, ce vizează cultura și mentalitatea americană, este 
oferită de David Horsey, care vorbește despre pericolul Statelor Unite de a fi blocate în 
nisipurile Orientului Mijlociu. Editorialistul începe cu un citat al lui T.E. Lawrence – 
legendarul britanic numit „Lawrence of Arabia” (Lawrence al Arabiei):  
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Exemplul nr. 1: „However friendly and informal the treatment of yourself may be, 
remember always that your foundations are very sandy ones”8.  

Acest citat, utilizat intertextual, evidenţiază ideea că pentru străini (vizitatori), Arabia nu 
este un spaţiu ospitalier. Este o aluzie la faptul că lumea islamică s-a dovedit a fi un teren 
nisipos, nesigur, adică neprimitor pentru americani, la fel ca și quicksands (nisipurile 
mișcătoare) care fac imposibilă evadarea. 

De obicei se recurge la citat în scopul de a fundamenta un enunţ al producătorului de 
text. Deşi citatul apare în discursul academic, pentru a adăuga obiectivitate și pentru a evita 
plagiatul, acesta poate fi la fel folosit ca o practică discursivă marcată ideologic. Alegerea 
citatului este intenţionată. Autorii editorialelor recurg la această practică atunci când este 
riscant pentru ei să se expună direct, din motiv că acordarea de comentarii negative cu 
acuzaţie implicită poate fi văzută ca un fel de atac verbal. Comentând comportamentul sau 
acuzând pe cineva de un anumit act, editorialistul se expune riscului de a fi considerat 
agresiv și ofensiv. Cu ajutorul citatului, editorialistul poate atinge două obiective în același 
timp – poate critica fără să poarte responsabilitate acestui act. 

În exemplul următor (2): „Back in the days of Lawrence, the Middle East was a headache 
primarily for the British and French, and most Americans would probably be happy to return to 
a more detached relationship with all the travails of the region”9, remarcăm preluarea unui 
împrumut în original (limba franceză – travails) pentru a indica faptul că SUA nu vor fi în 
măsură să revină la o relaţie mai independentă, situaţie fundamentată de imaginea istorică 
contextualizată prin clișeul (exemplul nr. 3) „We have become a superpower by circumstance 
and by choice, and that position fits with our historical image of ourselves as the greatest 
country on the planet”10: „the greatest country on the planet” – superputere creată prin 
circumstanţe și prin alegere („a superpower by circumstance and by choice”). 

Clișeul intertextual dat se regăsește în articolul „Où est passée l’ONU?” (exemplul nr. 4), 
scris în limba franceză, marcând astfel transgresarea limitelor geografice și culturale – „une 
seule superpuissance mondiale – les Etats-Unis”. Acest exemplu reprezintă un „transfer 
cultural”, fiind împrumutat un clișeu din limba engleză, transferul fiind motivat de intenţia 
editorialistului de a evoca mediul social, cultural american și de a caracteriza Statele Unite.  

Exemplul nr. 4: „Or, depuis la disparition de la bipolarité et l’émergence d’une seule 
superpuissance mondiale – les Etats-Unis – la tendance a été de frapper militairement d’abord 
et tenter, s’il en est encore temps, de trouver des solutions aux problèmes posés ensuite”11.  

Clișeul „superpuissance mondiale” implică actualizarea modelului cognitiv și a codurilor 
culturale și sociale ale cititorului și, prin urmare, devine un internaționalism, datorită 
faptului că evenimentul comun motivează dimensiunea internaţională a intertextului.  

Această superputere nu poate fi „the greatest” („cea mai puternică”) și să ignore în acelaşi 
timp „the deadly pathologies of the Arab world” („patologiile lumii arabe”). Exemplul următor 
vine cu o explicaţie: 

Exemplul nr. 5: „We cannot be the greatest and, at the same time, ignore the deadly 
pathologies of the Arab world. Our idealism won’t allow it, our hubris won’t allow it, and our 
selfinterest won’t allow it”12.  

                                    
8 D. Horsey, „U.S. is destined to remain stuck in the sands of the Middle East”, Los Angeles Times, 

21.08.2014, http://www.latimes.com/opinion/topoftheticket/ la-na-tt-us-stuck-in-sands- 20140806-story.html 
(accesat la 24.09.2014). 

9 Ibidem.  
10 Ibidem. 
11 K. Mohsen, „Où est passée l’ONU?”, L’Expression – Le Quotidien, 16.09.2014, 

http://www.lexpressiondz.com/ edito/202147-ou-est-passee-l-onu.html (accesat la 24.09.2014). 
12 D. Horsey, „U.S. is destined...”, art. cit. 
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Motivele prezenţei Statelor Unite în Orient, invocate de autor, sunt descrise cu ajutorul 
următoarelor mărci intertextuale: aluzie religioasă, prin recurgerea la conceptul „Israel” 
reprezentat ca „The Holly Land” (Tărâmul sfânt), care identifică valori (naţionale și general 
umane) apropiate de cele ale Statelor Unite, fapt ce ar motiva intenţia de a instala pacea; 
aluzie la conceptul „Our oil” („petrolul nostru”) care zace îngropat sub nisipurile arabe și nu 
poate fi ignorat de o asemenea superputere; și, în final, aluzie la conceptul „Terrorism” sau, 
mai bine zis, la rezultatul propagandei „Death of America” din regiune, prin care se afirmă că 
SUA sunt nevoite să-și apere securitatea. 

Aluzia ca formă de intertextualitate este valorificată discursiv de editorialist și devine o 
aluzie interculturală. Se atestă semne de genuri mixte și combinaţii de voci diferite, utilizate 
variat și având scopuri concrete. Ceea ce pare, la prima vedere, o simplă referinţă sau o 
utilizare neutră ascunde de fapt mari implicaţii culturale și ideologice. Pentru a actualiza 
intertextul său, autorul face apel la trei caracteristici de bază (regăsite în exemplul nr. 5), 
pertinente mentalităţii (ideologiei) și culturii americane, toate trei fiind mărci ale unei 
legături intertextuale.  

Hubris – orgoliu (mândrie) și încredere excesivă în sine; în textele literare, de obicei, 
personajele marcate de acest orgoliu nu iau în considerare avertismentele și legile 
pertinente, iar rezultatul final se rezumă (reduce) la decăderea și moartea lor.  

Idealism – este o referinţă la punctul de vedere american ce ţine de veridicitatea exclusivă 
a ideilor naţiunii lor. 

Self-interest – expresie dezaprobatoare ce descrie mentalitatea americanilor care tind să 
se conducă doar de propriile interese, indiferent de necesităţile altor persoane. 

Aceste caracteristici dau tonalitatea articolului și, doar graţie decodării conceptelor-cheie, 
destinatarul poate decripta atitudinea reală a autorului editorialului. La prima vedere, s-ar 
părea că editorialistul aprobă și este mândru de inferenţele noi în Orientul Mijlociu, în timp 
ce mesajul ascuns exprimă, de fapt, contrariul. 

Un război care este lansat pentru a stabili pacea pare a fi acceptabil și justificat. 
Exemplele de mai sus arată cât de dependent este Vestul de ideologia „bun” vs „rău”, ea fiind 
puternic distorsionată ideologic. De asemenea, în editorial se observă combinarea discursului 
religios cu cel politic în scopul sprijinirii actului declarat de luptă împotriva „răului” prin 
consolidarea ideii unei „misiuni”. Astfel este creat un fel de raport între liderii politici și 
publicul acestora în vederea „justificării” implicării în Orientul Mijlociu.  

Situaţia de implicare în Orientul Mijlociu este, de asemenea, reflectată de Karim Mohsen 
în editorialul „«Communauté Internationale»: Une entité au-dessus des lois”. Autorul descrie o 
entitate omnipotentă, pe care o numește „communauté internationale”: 

Exemplul nr. 6: „Bien sûr, ladite «communauté internationale» autoproclamée qui se 
présente comme l’incontournable maître à penser des affaires de la planète!”13. 

Activitatea acestei comunităţi este explicată reuşit prin utilizarea unui link intertextual, 
actualizat printr-un panou instalat la traversarea căii ferate, care conţine următoarea 
avertizare:  

Exemplul nr. 7: „Il n’y a pas que le train qui peut en cacher un autre”14. 
Imaginea reprezintă o familie care trece calea ferată prin spatele unui tren fără să observe 

un al doilea tren care se deplasează în sens opus. Ideea încifrată este că există lucruri care le 
ascund pe altele, mult mai periculoase, căci acestea rămân în umbră. Elementul intertextual 
implicit din editorial transmite un mesaj de atenţionare, adică acela că unele lucruri sau 
afirmaţii ascund nişte jocuri considerate prejudicioase de către societatea internaţională. 
Coaliţia de puteri, vizată în editorial, scoate la suprafaţă absolutismul monarhiilor medievale 

                                    
13 K. Mohsen, „«Communauté Internationale»: Une entité au-dessus des lois”, L’Expression – Le 

Quotidien, 11.09.2014, http://www.lexpressiondz.com/edito/201839.html (accesat la 24.09.2014). 
14 Ibidem. 
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ale Golfului, formând totodată o autocraţie mult mai periculoasă, pentru că nimeni nu o 
sesizează ca atare. Fragmentul citat generează semantica aluzivă a compromisului, prin 
alianţe și colaborări imprevizibile, dictate de o politică controlată.  

Intertextualitatea combină procesul semiotic, pragmatic și condiţia socioculturală, iar în 
editoriale aceste interferenţe se manifestă cu o deosebită pregnanţă. Într-un alt articol, „Où 
est passée l’ONU?”, editorialistul face din nou referinţă la această „communauté 
internationale” („comunitate internaţională”) numită „«coalitions» – montées de bric et de 
broc”: 

Exemplul nr. 8: „La fumisterie est de faire croire que ces «coalitions» – montées de bric et de 
broc, au pied levé, sous la pression et le chantage de pays réellement intéressés par ces guerres – 
vont solutionner les conflits que ces «pompiers-pyromanes» ont largement contribué à 
allumer”15. 

Segmentul „coaliţia” („montée de bric et de broc”) „din frânturi și rămășiţe” actualizează o 
expresie datată etimologic din 1615 (provine de la o onomatopee și este similară cu 
bric-à-brac, adică diverse obiecte îngrămădite în dezordine). Este o expresie uşor de regăsit şi 
în alte limbi și culturi: de exemplu, în engleză „odds and ends”: locuţiune adverbială 
semnificând descoperiri întâmplătoare, fragmentare, amestecătură pestriţă. În contextul 
editorialului este vorba despre o coaliţie formată din SUA, Franţa, Marea Britanie și 
Germania și, „last but not least” (din nou utilizarea împrumutului în limba originală), Israel, 
care legitimează implicarea Statelor Unite în conflictele din Irak și Siria, sub pretextul de a 
contribui la soluţionarea lor, pe când, în realitate, „Pompiers-Pyromanes” („pompieri – 
piromani [incendiatori]”) au contribuit în mare măsură la declanşarea lor. Este o aluzie 
istorică și culturală directă la crizele de care se face responsabilă această coaliţie, direct sau 
indirect, cum ar fi cele din Siria, Irak, Libia, Ucraina şi Afganistan. 

Este ușor de ramarcat că elementele culturale și textuale tricotate în editorial creează noi 
semnificaţii expresive, care au un rol important în construirea imaginii realităţii sociale și 
politice vizualizate de editorialist. Situaţia conflictuală existentă în prezent în Ucraina este 
reflectată de numeroase editoriale.  

Sursele culturale valorificate de editorialiști în calitate de marcheri intertextuali variază 
de la ideologii pertinente la politici de vecinătate, istorie, spaţii geopolitice etc. În urma 
analizei exemplelor incluse în corpusul faptic remarcăm puncte de interferenţă a 
editorialelor de limbă română și engleză. Totuși se observă surse culturale și intertextuale 
specifice evenimentului și spaţiului geopilitic vizat. 

În ceea ce privește personalitatea președintelui Rusiei, Vladimir Putin, am remarcat 
utilizarea unanimă a clișeului de genul „Russian ruler”, „souverain russe” („suveran rus”) 
(exemplul nr. 9), completată de explicaţia prezentată de editorialistul A. Ciubotaru 
(exemplele nr. 10-11) care face aluzie la trecutul dubios al președintelui rus: 

Exemplul nr. 9: „Whether that would be enough to deter Russian ruler Vladimir Putin 
wasn’t clear on Monday”16. 

Exemplul nr. 10: „Președintele rus, un jucător educat la școala de spioni și călit în baia de 
afaceri dure și dubioase ce caracterizează turbulenții ani 1990 din Rusia”17.  

Exemplul nr. 11: „Ca să înțelegem mai bine comportamentul cofondatorului cooperativei 
«Ozero», trebuie să citim mai curând celebrul roman al lui Mario Puzo sau să privim 

                                    
15 K. Mohsen, „Où est passée l’ONU?”, art. cit. 
16 Editorial Board – „The West must oppose Russia’s «humanitarian» invasion of Ukraine”, 

Washington Post, 11.08.2014, http://www.washingtonpost.com/ opinions/the-west-must-oppose-russias- 
humanitarian-invasion-of-ukraine/2014/08/11/ade3c982-217a-11e4-8593-da634b334390_story.html 
(accesat la 24.09.2014).  

17 A. Ciubotaru, „Crimeea, idioţii morali şi Realpolitikul lui Putin”, Jurnal de Chișinău, 21.03.2014, 
http://www.jc.md/recurs-la-metoda-crimeea-idiotii-morali-si-realpolitikul-lui-putin. 
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ecranizarea lui Coppola”18 și are ca scop evident să sublinieze și să critice acţiunile invazive 
în Ucraina prin faptul că această invazie este ironic numită „humanitarian operation” 
(„operaţiune umanitară”) și „humanitarian intervention” („intervenţie umanitară”) 
contextualizând implicit pretextul lui Vladimir Putin de a se implica în regiune, care mai 
târziu în articol devine „humanitarian crisis” („criză umanitară”) și „humanitarian invasion” 
(„invazie umanitară”) reflectând viziunea internaţională asupra situaţiei:  

Exemplul nr. 12: „RUSSIA AGAIN appeared on the verge of invading Ukraine over the 
weekend, this time in the guise of a «humanitarian operation»”19.  

Exemplul nr. 13: „The motive for another escalation in Russia’s ongoing meddling is clear 
enough: not the «humanitarian crisis» the Kremlin claims is occurring in areas held by its 
surrogate forces but the threat that the Ukrainian army and allied militias will win a military 
victory”20.  

Editorialistul păstrează în toate segmentele adjectivul „humanitarian” („umanitar”) 
pentru a ironiza profund situaţia, completând-o printr-o graduare în creștere a intensităţii ce 
rezultă din amplificarea funcţionării semantice a substantivelor care trece de la „operation” 
(„operaţiune”), la „intervention” („intervenţie”), la „crisis” („criză”) și în final la „invasion” 
(„invazie”), care la rândul său definește explicit părerea editorialistului. Constatarea noastră 
se referă la faptul că repetiţia adjectivului/substantivului în exemplele de mai sus comportă 
indiciile unui limbaj marcat de afectivitate căpătând o expresivitate intensă, vădită. 

Această politică specifică regimului Putin, dar și implicarea „relativă” a Occidentului în 
rezolvarea conflictului este actualizată și criticată de editorialiști prin referiri ironice la faptul 
că marile puteri sunt preocupate de probleme domestice mai puţin importante pe plan 
internaţional (exemplele nr. 14-16):  

Exemplul nr. 14: „Rusia acționează agresiv, cu mult tupeu, mizând, corect, pe impotența 
morală a Occidentului, absorbit exclusiv de rata de creștere a PIB-ului”21.  

Exemplul nr. 15: „The reality is that the beleaguered Ukranian leader left Washington 
backed by considerable rhetoric from the Obama administration but little with which he can 
turn back the continuing Russian aggression agains his country”22.  

Exemplul nr. 16: „Criminală este nu atât aderența la bine sau la rău, cât indiferența față de 
ambele, sugera Dostoievski în Demonii, interpretând un pasaj din Apocalipsă”23.  

Un alt element cultural specific politicii de vecinătate a Rusiei este remarcat prin 
preluarea frecventă a clișeului „frozen conflict” („conflict îngheţat”) (regăsit în 5 editoriale, 
exemplele nr. 17-20), prin urmare, devine un internaţionalism, din cauză că evenimentul 
comun motivează dimensiunea internaţională a intertextului. Acest termen este utilizat, în 
general, cu referinţă la autoproclamata regiune Transnistria și la Abhazia, pentru a face 
aluzie la rezultatele posibile ale conflictului ucrainean, adică la dezmembrarea unei ţări în 
regiuni controlate din exterior (exemplele nr. 17-20). Acest clișeu este indicatorul răscrucilor 
intertextuale și interculturale în editorialele provenite din diferite spaţii geografice, astfel 
editorialiștii valorifică referinţele la istorie (războiul din 1992 din Republica Moldova, 
războiul ruso-georgian din 2008):  

                                    
18 Ibidem. 
19 Editorial Board – „The West must oppose...”, art. cit. 
20 Ibidem. 
21 A. Ciubotaru, „Crimeea, idioţii morali...”, art. cit. 
22 Editorial Board – „Provide Ukraine with the military aid it needs to deter Russia’s aggression”, 

Washington Post, 19.09.2014, http://www.washingtonpost.com/ opinions/provide-ukraine-with- 
the-military-aid-it-needs-to-deter-russias-aggression/2014/09/19/dd4bba46-400f-11e4-9587-5dafd96295f0_
story.html (accesat la 24.09.2014). 

23 A. Ciubotaru, „Crimeea, idioţii morali...”, art. cit. 
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Exemplul nr. 17: „Pe de altă parte, cezarul trebuie să cucerească mereu Galia pentru a nu 
pierde tronul la Roma, de aceea Putin va fi nevoit să-și mute legiunile într-o altă «zonă de 
conflict»”24. 

Exemplul nr. 18: „Deci, ruşii provoacă conflictele, ei le alimentează militar, ei varsă sânge şi 
tot ei ies în faţa lumii şi se victimizează. Exact ca şi în cazul războiului din 1992 de la Nistru, 
sau a celui ruso-georgian din 2008: trei războaie, din acelaşi gen de scenarii geopolitice şi cu 
aceeaşi abordare, în fond: în primul caz Rusia şi-a atribuit (?!) rolul de apărătoare a 
Transnistriei de pericolul «ocupaţiei româneşti» şi a ocupat Transnistria, în cel de-al doilea – de 
apărare a osetinilor şi abhazienilor de NATO şi a ocupat Abhazia şi Osetia de Sud, în cel de-al 
treilea  –  de protejare a ruşilor din Ucraina de fascismul ucrainean şi a ocupat Crimeea [...]”25.  

Exemplul nr. 18: „If Mr.  Putin’s forces are able to hold onto a piece of territory, the Russian 
president will be able to block Ukraine’s stabilization indefinitely, just as he has used «frozen 
conflicts» to sabotage other Russian neighbors”26.  

Exemplul nr. 19: „Mr. Poroshenko appears resigned to a «frozen conflict» in eastern 
Ukraine”27.  

Exemplul nr. 20: „No cease-fire or diplomatic bargaining should be contemplated that would 
effectively freeze this conflict in place, creating another Abkhazia or Trans-Dniester”28.  

Exemplele nr. 17-20 exteriorizează politica de vecinătate a Rusiei, care tinde să controleze 
teritorii pentru a domina geopolitic și a destabiliza situaţia politică din ţările vecine. Această 
strategie pare a fi aplicată și în privinţa Ucrainei, în scopul de a o dezintegra și a întrerupe 
parcursul său european. Asistăm din nou la crearea unui internaţionalism cu marcă 
intertextuală, care integrează multiple situaţii similare și totodată diferite, dar actualizate 
concomitent de clișeul „frozen conflict”. Clișeele examinate anterior necesită o ancorare în 
spaţiu și în timp, factori importanţi în condiţionarea contextualizării. Astfel cunoașterea 
contextului geopolitic devine un element-cheie în interpretarea mesajelor transmise de 
aceste intertexte.  

Un alt exemplu descrie reușita culturală și mentalitatea rusă, simbolizată prin 
personalitatea lui Vladimir Putin, este utilizarea clișeului „little green men” (exemplul nr. 21) 
în combinaţie cu adjectivul sly („viclean”) în contextul evenimentelor ce descriu ocuparea 
Crimeii: 

Exemplul nr. 21: „Mr. Putin’s approach has been terribly sly, from the «little green men» 
who took over Crimea without noticeable military insignia, to the «uprising» in eastern Ukraine 
of separatist fighters who just suddenly happened to possess anti-aircraft missiles”29.  

Structurile prezentate și analizate sunt profund marcate de nuanţele socioculturale 
specifice unor comunităţi. Pentru a le înţelege și a decodifica adecvat sensul intertextual, 
avem nevoie de informaţii suplimentare asupra originii fenomenelor sau a ideii vehiculate în 
secvenţele de mai sus. Nu toţi cunosc că în context general, clișeul „little green men” 
(exemplul nr. 21) oferă reprezentarea stereotipă a extratereștrilor, creaturi mici umanoide, cu 
pielea verde și, uneori, cu antene pe cap, de aceea pot să nu înţeleagă motivul pentru care 
acesta este baza referenţială a exemplului citat. Termenul este de asemenea folosit uneori 

                                    
24 A. Ciubotaru, „Cruciada lui Putin. Putin Sirul”, Jurnal de Chișinău, 2.10.2015, 

http://www.jc.md/recurs-la-metoda-cruciada-lui-putin-putin-sirul-adrian-ciubotaru. 
25 P. Grozavu, „Despre Ucraina, cu ochii deschişi”, Ziarul de Gardă, 10.06.2014, 

https://www.zdg.md/editia-print/editoriale/despre-ucraina-cu-ochii-deschisi. 
26 Editorial Board – „The West must oppose...”, art. cit. 
27 Editorial Board – „Provide Ukraine...”, art. cit. 
28 Editorial Board – „On Ukraine, any bargain is a bad bargain”, Washington Post, 21.08.2014, 

http://www.washingtonpost.com/opinions/on-ukraine-any-bargain-is-a-bad-bargain/2014/08/21/90826
b90-2964-11e4-958c-268a320a60ce_story.html (accesat la 24.09.2014). 

29 Ibidem. 
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pentru a descrie Gremlins, creaturile mitice care cauzează probleme în avioane și în diferite 
dispozitive mecanice. Pe când în contextul prezentat de editorialist, acest clișeu face 
trimitere directă la soldaţii mascaţi în uniforme verzi, fără semnele distinctive ale unei 
armate, dotaţi cu arme și echipamente rusești, aflaţi pe teritoriul Ucrainei. Această metodă a 
fost folosită pentru prima dată în timpul crizei din 2014 din Crimeea, atunci când acești 
soldaţi au ocupat și au blocat Aeroportul Internaţional din Simferopol, majoritatea bazelor 
militare din Crimeea și clădirea Parlamentului din Simferopol.  

O viziune similară este remarcată în editorialul semnat de C. Tănase (exemplul nr. 22): 
„Legendarul Ulise a folosit vicleșugul cu calul de lemn pentru a-i introduce în oraș pe greci. 
Moldova e plină cu «cai rusești» și nimeni nu se gândește să-i trimită înapoi, în patria lor”30, 
care constată că rușii au cucerit Crimeea fără să tragă un foc de armă și actualizează prin 
citatul „nici o ţară nu poate fi cucerită fără o complicitate din interior” din Arta războiului a 
generalului antic chinez Sun Tzu și, în plus, face apel la mit (Ulise și calul de lemn) pentru a 
compara strategiile utilizate în Antichitate și situaţia întâlnită actual în „războiul psihologic” 
pe care Rusia îl duce în zonele de conflict îngheţat (complicitatea din interior). 

Pentru a întări viziunea critică în ceea ce privește metoda de luptă cu ajutorul agenţiei 
militare de informaţii secrete (Vladimir Putin), editorialistul recurge la inserarea în contextul 
articolului său a unui citat direct din afirmaţiile lui Mark Galeotti de la New York University, 
care numește această strategie „a mix of stealth, deniability, subversion, and surgical violence” 
(„un amestec de camuflaj, contestabilitate, subversiune și violenţă chirurgicală”). Autorul 
subscrie totalmente la acest citat, completându-l cu „outrageous lies and propaganda” 
(„minciuni scandaloase și propagandă”). 

Concluzii  

În contextul globalizării, editorialiștii operează cu modelele existente în conștiinţa 
destinatarilor și utilizează aluziile (la concepte internaţionale și interculturale) ca punţi de 
transgresare a limitelor geografice, culturale, interpretative.  

Elementele comune ale referinţelor intertextuale extrase din exemplele analizate în 
investigaţia noastră explică dimensiunea globală a intertextualităţii și conduce la ideea 
caracterului interinstituţional al acestor noţiuni. Forma indirectă a comunicării interculturale 
în editoriale este specificată de referinţele la culturile diferitor ţări. Sursele informative 
utilizate ţin preponderent de domenii precum istoria, valorile general-umane, religia, dar și 
de literatură, cinematografie etc. Vom menţiona că editorialele cuprind un spaţiu temporal și 
geografic foarte larg, uneori greu de delimitat; totodată ele sunt strâns ancorate în 
evenimentele de top într-o perioadă concretă, actualizată.  

Efectele discursive și enunţiative devin expresia unei noi realităţi lansate pentru 
decodare. După cum rezultă din exemplele prezentate anterior, editorialiștii utilizează 
diverse texte și surse culturale pentru a exprima indirect dezaprobarea sau opiniile lor critice 
în ceea ce privește evenimentele descrise. Ne alăturăm poziţiei cercetătoarei L. Zbanţ, care 
subliniază că interpretarea informaţiei codificate în text este strâns legată de o societate 
concretă, căpătând efecte neașteptate, originale în extensii spre alte culturi și societăţi. 
Această informaţie poartă valorile cognitive pe care cultura dată le-a acumulat la o etapă 
specifică de dezvoltare a sa. Revoluţia ce se produce într-o astfel de comunicare cu 
destinatarii constă în faptul că atare așteptări cognitive se extind spre un public larg, situat 
oriunde, dar efectele interpretative ale mesajelor produse au un diferit grad de reușită, căci, 
totuși, există zone focalizate mai mult spre cultural decât spre intercultural, adică unii 
destinatari pot să nu cunoască sursele intertextuale și, deci, să nu sesizeze mesajul respectiv. 
Iată de ce comprehensiunea textului necesită competenţe speciale, de ordin enciclopedic și 
                                    

30 C. Tănase, „Rușii și «complicitatea din interior» în R. Moldova”, Timpul, 24.03.2014, 
http://www.timpul.md/articol/rusi-si-complicitatea-din-interior-in-r--moldova-56970.html. 
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psiholingvistic, care pot contribui la decodarea informaţiilor având sursele în efectele de 
intertextualitate interculturală31.  
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Caracterul revoluţionar al poeziei lui Mircea Ivănescu 
(The Revolutionary Characteristic of Mircea Ivanescu’s Poetry) 

L A U R A  A L E X A N D R A  B O T U ȘA N *  

Abstract: Mircea Ivănescu is one of the first postmodern poets in the Romanian literature, introducing 
the postmodernist elements in a literature which, in the 60s and 70s, was in a visible setback. The 
revolutionary nature of Ivănescu`s poetry lies in his attitude of self-awareness that he can experiment 
with anything. Therefore, he was constantly surprising his contemporaries with a prosaic lyrical formula 
that has brought a new spirit in poetry. Ivănescu has composed his poetry based on a narrative model. 
This revolutionary technique was, however, quite familiar in the Anglo-American space. Following the 
model of Ezra Pound, E.E. Cummings or Sylvia Plath, Ivănescu has transformed the concept of poetry into 
an act of intimate manifestation, a poetry of atmosphere that strongly cultivates the banality and the 
daily. He turned out to be one of the most unusual cases in the post-war Romanian literature, regarded 
with reluctance. His poetry was perceived as “flat”, “unsurprising” and “eccentric”. Even if his approach 
was a frontal assault on modernism, his poetry started to be understood and valued only in the 80s, with 
the new generation of writers who considered him to be one of the first representative postmodern poets 
in the Romanian literature. 
Keywords: livresque, atmosphere, narrative, postmodernism, the daily, authenticity 

 
„viaţa, orice ai face, 

ţi se petrece în încăperi – unele cu cărţi în pereţi, altele 
cu cerul deasupra” 

M. Ivănescu, înainte de performanță 
 
M. Ivănescu reprezintă un caz aparte în literatura română. Debutul propriu-zis și-l face la 

37 de ani cu volumul Versuri din 1968, cu toate că mai publicase câteva poeme până atunci în 
revista Steaua. Menţinut de critici într-un regim de oarecare marginalitate, Ivănescu nu vine 
în continuarea tradiţiei moderniste, ci, dimpotrivă, se depărtează substanţial de aceasta. 
Orientarea sa estetică se explică prin orientarea culturală. Deși absolvent de filologie, cu 
specializarea română-franceză, Ivănescu se revendică pe filiera anglo-saxonă și 
anglo-americană. Engleza o învaţă mai întâi de la tatăl său și mai apoi singur, dezvoltându-și 
o înclinaţie spirituală spre anumite modele literare. Ajunge să citească și să traducă masiv 
poeţi prozatori anglo-americani precum Joyce, Faulkner, Fitzgerald, Cummings sau 
Berryman, iar deplasarea sa către altceva este lesne de înţeles. Astfel se produce noutatea, 
prin mutarea dinspre un spaţiu literar obosit și neîncăpător spre ceva nou ce impune o 
schimbare decisivă, o nouă orientare.  

Apariţia volumului Versuri nu întâmpină nicidecum o deschidere din partea criticii care 
adoptă mai degrabă o atitudine rezervată, plasându-l în opoziţie cu poezia momentului. 
Critica de întâmpinare nu îi este favorabilă, nefiind neapărat ignorant, dar văzut ca făcând 
parte din altceva, și asta deoarece Ivănescu și-a compus opera poetică pe un model narativ. 
Neobișnuită la noi, această opţiune prozodică, familiară însă spaţiului anglo-saxon, 
presupune extensia textului și desfășurarea sa ca în proză a unor povești în versuri1. Pe 
fundalul metaforei năvalnice2 care domina a doua jumătate a anilor ’60, Ivănescu venise cu o 
poezie ciudată, narativă, care nu părea deloc spectaculoasă; o poezie care era cu mult diferită 
                                    

* Facultatea de Litere, Universitatea din București, România. 
1 I.B. Lefter, „Mircea Ivănescu – poetul care nu încape într-o antologie”, prefaţă la Mircea Ivănescu, 

Versuri, Editura Eminescu, București, 1996, p. 324. 
2 Ibidem, p. 325. 
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de cea a antecesorilor și subsuma atribute specifice unei alte orientări cultural-estetice: 
apusul metaforei, declinul atitudinii elitiste, al limbajului înalt în favoarea celui jos, declinul 
abstacţiunilor în favoarea spaţiului banal, cotidian, concret, declinul liricului în favoarea 
livrescului, dar și deschiderea faţă de spiritul ludic și ironic, faţă de intertext ca atitudine 
recuperatorie. Generaţia poeţilor optzeciști îl recuperează pe Ivănescu și îl privesc cu interes, 
considerându-l nu numai precursor al postmodernismului, ci unul dintre adevăraţii 
reprezentanţi ai postmodernismului în literatura română. Optzeciștii se atașează de poeţi 
precum Ivănescu sau Dimov care, după un deceniu și jumătate, încep să fie cu adevărat 
valorificaţi. Dorinţa de a reîmprospăta aerul în spaţiul literar creează o atitudine efervescentă 
care, cu mult exces de zel, se avântă în reprezentarea unor structuri de profunzime cu cele 
mai originale tehnici de redare.  

Noutatea pe care o aduce poezia ivănesciană este caracterul de discurs continuu ale cărui 
semnificaţii se dezvăluie numai dacă este privit panoramic3. Acest tip de lirism refuză ideea 
selecţiei pasajelor de vârf, deoarece maxima intensitate se obţine doar prin acumulare. Însă, 
fiind comentat doar în cronici de întâmpinare și mult prea rar din perspectivă globală, 
receptarea poeziei ivănesciene a fost una fărâmiţată, cu un caracter mai degrabă recenzist4 și 
oarecum superficial. Opera sa este resimţită ca o mutaţie decisivă tocmai pentru că reușește 
să creeze în imaginarul său poetic un nou model despre lume5, demersul fiind resimţit ca un 
atac asupra modernismului, atât la nivel formal, cât și de conţinut. 

La nivel formal, Ivănescu operează cu noi instrumente poetice, radical antimoderniste. 
Poemele sale propun o confesiune personalizată, cu un oarecare aer biografic, un discurs 
prozaizant, non-metaforic și non-liric6 în care poetul încearcă, în mod consecvent și unitar, 
să capteze autenticitatea trăirilor cotidiene. Este vorba despre un nou mod de raportare la 
real, o altă lentilă prin care eul producător prelucrează și care îl situează în opoziţie cu alte 
formule lirice; o prelucrare fără atribuire de sens7. Astfel, Ivănescu prezintă o poezie 
constatativă, descriptivă care nu deformează, nu transfigurează și nu substituie realul, un tip 
de poezie rezultat al unei enumerări de gesturi, gânduri, fapte și nimicuri cotidiene8, cărora 
nu le lipsește însă profunzimea. Noutatea pe care o aduce este abuzul de banal, de cotidian, 
de consemnări monotone ce construiesc o veritabilă cultură a interiorității9. Poeme sale 
îndeplinesc un rol muzeistic, culegând și salvând eșantioane de viață10. 

La nivel de conţinut, noutatea constă în caracterul vădit intertextual al poemelor. 
Versurile lui Ivănescu includ numeroase referinţe literare și informaţii livrești, fie prin citare 
directă, fie prin aluzii culturale de tot soiul, prin parafraze sau pastișe. Ne aflăm în faţa unui 
joc ameţitor de ironii în ironii, de procedee în procedee, de măști sub alte măști, un joc care 
este definitoriu poeticii ivănesciene. Originalitatea sa nu constă numai în acest amestec de 
proză și ficţiune, ci în construirea unei poetici proprii, o poetică a unei lumi lăuntrice difuze 
și melancolice, un spațiu carapace11 construit printr-un joc metapoetic și intertextual.  

Poetul și-a surprins iniţial contemporanii prin această formulă prozastică de lirism, de o 
monotonie vicleană, analitică și introspectivă. Într-un moment în care poeţii preferau lirismul 

                                    
3 Ibidem, p. 324. 
4 Ibidem, p. 326. 
5 C. Dobrescu, „Marele poet al erei postbelice”, în Al. Cistelecan (coord.), Ivănescu 80, Editura 

Paralela 45, Pitești, 2008, p. 129. 
6 I.B. Lefter, „Mircea Ivănescu – poetul care nu încape într-o antologie”, în op. cit., p. 327. 
7 E. Negrici, Introducere în poezia contemporană. Partea I, Editura Cartea Românească, București, 

1985, p. 30. 
8 Ibidem, pp. 30-33. 
9 L. Raicu, Fragmente de timp, Editura Cartea Românească, București, 1984, p. 224. 
10 E. Negrici, Introducere..., ed. cit., p. 34. 
11 L. Raicu, Fragmente..., ed. cit., p. 226. 



IDEOLOGII ȘI ESTETICI... / IDEOLOGIES AND AESTHETIC THEORIES... 

311 

cel mai lipsit de anecdotă, Ivănescu a ales calea reprezentării dramelor sale intime sub forma 
unor scurte scene sau naraţiuni fals epice, impregnate de o puternică atmosferă particulară. 
Urmând modelul lui Rilke, Eliot și Pound, a transformat poezia într-o proză lentă, divagantă, 
parantetică, ce nu numai că nu încerca să evite banalitatea și cotidianul, ci, dimpotrivă, le 
cultiva cu insitenţă în detrimentul altor simboluri12 la modă în spaţiul literar românesc al 
anilor ’60-’70. Refuzând să scrie despre orice este exterior propriei persoane, poemele sale 
par a se produce continuu, neatent, ca viața însăși, fără vreo intenţie estetică imediat 
perceptibilă. Textele sale nu au nici început și nici final marcat, sunt deschise și curg unele 
într-altele13. Tocmai din acest motiv, modalitatea poetică prozaică și subiectivă adoptată de 
Ivănescu părea în anii ’70 la noi o curiozitate literară și stilistică, percepută mai degrabă ca 
un fel de antipoezie14. 

Particularitatea operei ivănesciene o reprezintă această poetică a interioarelor. Ivănescu 
nu numai că îndreaptă poezia spre altceva, dar autenticitatea sa constă în consecvenţă, 
originalitatea sa o reprezintă tocmai crearea unui spaţiu interior ce pare fragil, opac, lipsit de 
concreteţe, dar care este totodată foarte rezistent, un spaţiu ocrotitor ce adăpostește și leagă 
momente friabile și aparent iconsistente prin repetitivitate, prin consemnări sistematice, prin 
care capătă consistenţă și profunzime. Discreţia absolută, cum o numește Radu Vancu, 
spaţiul acesta interior al unei case, aceeași mereu, cu holurile, camerele, scările sale de lemn, 
cu grădina și zidul care-o închid, cu podul, ungherele, ușile, ferestrele, cu lumina scăzută, cu 
umbrele și amintirile care populează acest spaţiu părăsit și cu toate astea plin de viaţă și cât 
se poate de concret, atmosfera aceasta lăuntrică sunt una dintre coordonatele esenţiale ale 
poeziei lui M. Ivănescu și ceea ce îi asigură noutatea și orginialitatea. Revoluția la nivel 
stilistic constă în banalitate, într-o consemnare sinceră, dar complicată de parantezele 
interminabile și aluzii de tot felul, prin amintiri pierdute în alte aminiri legate de lumina unei 
lămpi, de colţuri întunecate, de ceștile uitate pe masă de aceleași fiinţe amintite ce par să 
plutească prin în casă și pe străzi, lăsând urme în zăpadă sau în suflet, uitând cărţi deschise 
și ferestre prin care pătrunde frigul. Acest proustianism dichisit și complex, această eternă 
rememorare și retrăire a spațiului este particular poeziei ivănesciene.  

Toate poemele construiesc un spaţiu interior cu coordonate precise, unde paradoxal 
aparenta opacitate și lipsa de substanţă conferă concreteţe. Câteva personaje sunt tolănite în 
fotolii și privesc absent o fiinţă cu aer absent; pisica se retrage leneș spre șemineu; cineva se 
duce la altcineva; o fiinţă se apropie sau se depărtează de fereastră; se meditează elegant, 
aluziv, îndelung; se tace plenar, hieratic; se contemplă, se cască, se lasă moale pe pleduri ori 
în fotolii, iar în răstimpuri se mai aruncă privirea prin curtea acoperită de troiene, unde 
ninge bogat sau către zidul spre care privesc, din când în când, absenţi15. Sunt preferate 
situaţii și secvenţe de situaţii previzibile, banale (plimbări melancolice, conversaţii elegante 
în jurul unui vin învestit cu sensuri adânci, deplasări în decor autumnal, licăriri ale luminii și 
jocurile flăcărilor pe tavan, schiţând umbre, focul trosnind somnolent, zgomotul unei pian 
vechi, vântul rece care pătrunde prin fereastra întredeschisă, torsul pisicii leneșe). Sunt 
schiţate personaje și întâmplări recognoscibile (mângâierea blănii aruncate pe jos, 
contemplarea feţei fiinţei iubite, ascultarea gândurilor printre pahare de crista și cești de 
cafea goale, deplasarea lentă, hieratică spre bibliotecă sau spre hall, contemplarea mâinilor 
reci, a jocului de lumini din șemineu, a vreunei aminitiri livrești, a unor scene posibile, a 
răsfrângerilor de lumină din părul ei, privegherea ninsorii și a ploii care lichefiază sufletul și 

                                    
12 N. Manolescu, Literatura română postbelică. Lista lui Manolescu. I. Poezia, Editura Aula, Brașov, 

2001, p. 390.  
13 M. Cărtărescu, Postmodernismul românesc, Editura Humanitas, București, 2010, p. 317. 
14 Ibidem, p. 316. 
15 E. Negrici, prefaţă la Mircea Ivănescu, Poesii vechi și nouă, BPT, București, 1999, p. 6. 
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îl fac să se simtă străin printre mobilele grele și printre gânduri ale altor gânduri, ale unor 
fiinţe reamintite)16. 

Poezia lui Ivănescu este o încercare insistentă, dramatic repetată, cu o totală nepăsare la 
riscurile monotoniei, de a coagula un spaţiu al consitenţei în calea destrămării, printr-o 
mobilizare extremă a atenţiei și a resurselor memoriei asupra unui teritoriu al consecvenţei 
lăuntrice care, oricât de restrâns ar fi la suprafaţă, este de o profunzime nebănuită17. Poezia 
sa este o lume născută din mersul natural al unei singure fraze, iar ceea ce îi conferă 
caracterul numaidecât palpabil și calitatea de existenţă este tocmai tonul ei surprinzător de 
unitar, de o invincibilă, superioară monotonie. Acest tot, capabil să spună totul, imprimă 
textului o viaţă autonomă, fastuoasă, prozaică, divulgând mereu ceva esenţial, ceva foarte 
simplu și totuși complicat care nu poate fi altfel spus18. Originalitatea poeziei constă în 
această muzicalitate a interiorului, a spaţiului lăuntric născut din spaţiu, din obiecte încărcate 
de memorie, de amintiri. Poeziile trasează un spaţiu specific cu coordonate relativ constante 
și o atmosferă neschimbată, prin prezenţa acelorași elemente care sugerează stagnarea19. 
Ivănescu este un constructor de ficțiuni utile, care îi permit o relativă ordonare a lumii sale 
lăuntrice20. Întâmplările imaginate, scenele povestite sunt aproape exclusiv legate de acest 
cadru restrâns din care nu se evadează decât pentru solitare rătăciri fără ţintă precisă, iar 
gesticulaţia personajelor este redusă la minimizare. Cu toate acestea, continuitatea 
extenuantă a acelorași teme, a aceluiași cadru generează un fel de profunzime labirintică21. 
Spaţiul interior corespunde lumii lăuntrice, un spaţiu complicat și întortocheat de halluri, de 
încăperi întunecoase, de unghere ascunse, de pod și de scări care duc spre alte camere pline 
cu cărţi. Poezia lui Ivănescu are și o funcţie ludică. Ea se desfășoară într-un spaţiu de joc al 
minţii, într-o lume în care lucrurile au alt timp decât în viaţa obișnuită22.  

Poetul creează imaginea unei permanente și continue retrageri în sine, în spaţiul lăuntric 
unde timpul capătă alte valenţe. Fiecare poem este o reluare a aceleiași obsesii, o altă ipostază 
a aceleiași reveniri în sine, un refren al evadării, al exilului din planul real într-unul 
secundar, care, deși păstrează aceleași coodonate, își complică profunzimile prin infinte 
divagări și paranteze, amintiri declanșate de obiecte și de spaţiu. Evazionismul ivănescian 
este o constantă atât de bine marcată în fiecare poem. Fiecare poezie este un fragment de 
lume, de spaţiu care, deși pare limitat, dintr-odată în el te poţi rătăci23. Rătăcirea schimbă 
finitul în infinit. Experienţa acestui timp imaginar, un timp al reveriei, nu poate avea loc 
decât într-un spaţiu infinit, un spaţiu interior. Vorbind despre spaţiul literar, Maurice 
Blanchot amintește de necesitatea reluării aceleiași obsesii, așa cum se întâmplă și în opera 
lui Ivănescu, tocmai pentru a contura acest spaţiu interior inepuizabil în resursele lui: 
„obsesia care îl leagă de o anumită temă privilegiată, care îl obligă să spună din nou ceea ce a 
mai spus, ilustrează această nevoie, în care poetul se află, de a reveni la același punct, de a 
trece iar pe aceleași căi, de a persevera reîncepând ceea ce pentru el nu începe niciodată”24, 
tocmai fiindcă poemul este o vorbire neîntreruptă despre un spațiu interior. 

Poetica spaţiului impune existenţa unui timp al amintirii, iar cu cât spaţiul fizic se 
complică, se diversifică (dacă are pivniţă, pod, unghere și coridoare), cu atât reveriile au 

                                    
16 E. Negrici, Introducere..., ed. cit., p. 100. 
17 L. Raicu, Fragmente..., ed. cit., p. 221. 
18 L. Raicu, Structuri literare, Editura Eminescu, București, 1973, p. 324. 
19 I. Pop, Jocul poeziei, Editura Cartea Românească, București, 1985, p. 359. 
20 Ibidem, p. 360. 
21 Ibidem, pp. 364-365. 
22 J. Huizinga, Homo ludens, traducere de H.R. Radian, Editura Humanitas, București, 1998, p. 197. 
23 M. Blanchot, Spațiul literar, traducere de Irina Mavrodin, Editura Univers, București, 1980, p. 186. 
24 Ibidem, p. 17. 
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refugii din ce în ce mai bine caracterizate25. Fiinţa adăpostită sensibilizează astfel limitele 
adăpostului său, adăpost care oferă cadrul unei reverii interminabile26. Spaţiul infinit este cel 
al amintirilor care locuiesc casa. Spaţiul interior sau exterior casei are rolul de a integra o 
lume, astfel că fiinţa ia forma spaţiului în care se ascunde. Ea capătă sentimentul refugiului, 
se strânge în sine, se retrage, se cuibărește27. Spaţiul interior (interior casei și fiinţei 
deopotrivă) este concomitent un loc al posibilităților, dar și al realizărilor, un ansamblu al 
conștientului, al inconștientului și al tuturor posibilităţilor imprevizibile28: „adevărata lume a 
ta/ este aici, cu lumina de asemeni scăzută, într-o cameră cu mobile orășenești,/ cu fotolii 
joase”29 spune Ivănescu în unul dintre poemele sale. Orice imagine simplă a casei sau a 
obiectelor care o compun este revelatoare pentru o stare sufletească30. 

Ivănescu descrie camerele aceleiași case cu aer învechit, o casă uitată de vreme în care 
mobilele, fotoliile, masa, șemineul sau biblioteca par încremenite într-o somnoroasă, 
melancolică și adâncă așteptare. Descrierile de interior nu se reduc la o simplă schiţă de 
decor. Toate obiectele care alcătuiesc locuinţa sunt animate de amintiri. Interioarele la 
Ivănescu sunt spaţii infinite tocmai pentru că sunt încărcare cu aduceri aminte. Nu este 
vorba despre o poezie a absenţei, ci despre o discreţie asumată. Fiinţa nu este și nu se simte 
singură trăind permanent într-un trecut al rememorării. Casa reprezintă un cosmos în sine, 
un corp de imagini care îi dau fiinţei iluzii și motive de stabilitate31. La Ivănescu, casa este un 
spaţiu al tuturor caselor, refugiul tuturor celorlalte refugii. Aici se îngrămădesc și trăiesc în 
deplină armonie fricile, exuberanţa, liniștea, viaţa și moartea, ecourile fiinţelor sau fiinţele 
însele și toate celelalte probabilităţi concrete sau iluzorii: „e poate ultima oară când mai intru 
în casa aceasta .../ lumina pe care atâta de bine o știu cum se face în odăi –/ mată, 
bolnăvicioasă, în dimineţile de iarnă cu ploaie. .../ E poate acum/ timpul să-mi iau adio de la 
camerele acestea”32. Închisă aici, în singurătatea sa confortabilă și blândă, își pregătește fiinţa 
lumea interioară. Gaston Bachelard spune că 

toate spaţiile singurătăţilor trecute ale fiinţei, spaţiile în care a suferit în singurătate, în care s-a 
bucurat de singurătate sau în care a dorit singurătatea rămân de neșters în ea. Toate aceste locuri 
au valoare de cochilie33. 

Ivănescu evocă spaimele trecutului, ale copilăriei, spaime readuse în prezent de anumite 
camere, însă singurătatea și întunericul acestor spaţii nu sunt ele un prilej de teamă, ci mai 
degrabă posibilitatea fiinţei de a se împăca cu sine, de a se retrage mai mult în spaţiul ei cel 
mai initim: „aș putea descrie și altfel decît evocînd/ spaimele mele din copilărie, cînd îmi 
închipuiam singurătatea, noaptea, în camerele necunoscute,/ aș putea descrie și altfel ce am 
simţit oprindu-mă/ singur, în întuneric, în camera cealaltă/ privind pe fereastră”34. Un alt 
poem evocă singurătatea, plictiseala familiară care asigură stabilitate fiinţei: „din plictisul cu 
odaie cu mese de lemn și lumină decolorată .../ este făcută viaţa mea”35. Spaţiile îndrăgite se 
defășoară în lăuntrul fiinţei în orice timp, în planuri diferite ale visării. Spaţiul interior 

                                    
25 G. Bachelard, Poetica spațiului, traducere de Irina Bădescu, Editura Paralela 45, Pitești, 2005, p. 40. 
26 Ibidem, p. 71. 
27 Ibidem, p. 120. 
28 J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dicționar de simboluri, traducere de Micaela Slăvescu, Laurenţiu Zoicaş 
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29 M. Ivănescu, R. Braga, Comentarius perpetuus II, Editura Imago, Sibiu, 2003, p. 84. 
30 G. Bachelard, Poetica spațiului, ed. cit., p. 100. 
31 Ibidem, pp. 48-49. 
32 M. Ivănescu, Versuri, Editura pentru literatură, București, 1968, p. 79. 
33 G. Bachelard, Poetica spațiului, ed. cit., p. 41. 
34 M. Ivănescu, Versuri, ed. cit., p. 97. 
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devine un loc imaginar, depozitar al tuturor posibilităţilor, un spaţiu ce respinge treptat 
realul tocmai pentru că aici sufletul se desfată construindu-și propria cochilie. Spaţiul 
interior al casei e uneori un pretext de a aminti de alte spaţii interioare ale minţii: „sunt 
chipuri doar, umbre pe un perete/ sufletesc în faţa căruia stăm să-l privim – și întoarcem/ 
toată vremea spatele la lumina adevărată de afară/ unde tremură adevărurile pe care aici le 
vedem numai ca umbrele destrămate”36. 

Poemele lui Ivănescu prezintă un procez neîntrerupt al intimizării și pentru ca întregul 
potenţial de protecţie al spaţiului închis să fie valorificat, trebuie provocate anumite condiţii. 
Astfel, anotimpul care generează atmosfera de familiaritate poetică, de intimitate atrăgătoare 
și de protecţie este iarna. Gerul, zăpada, viscolul incită acea satisfacţie de fiinţă adăpostită37. 
Spaţiul casnic, ocrotitor, bine închis în raport cu viscolul de afară, stimulează dispoziţia 
retrospectivă, deschide cale liberă amintirilor38 și reveriilor de tot soiul: „cum era în 
copilărie,/ și cum am tot încercat eu să povestesc despre fricile mele,/ în faţa mea – de 
cealaltă parte a mesei/ discuta cu pisica – și pe urmă, noaptea, în camera mică/ de alături, 
spunându-mi cum pisica noaptea își vede de treaba ei afară”39; „dar eu am luat odată o carte 
în mâini, într-o după-amiază de asta de iarnă/ în camera mică, și cu ferestre licărind spre 
zăpada din curte/ din spate, unde se făcea seară devreme – avea coperta galbenă și 
scorţoasă,/ și scrie acolo că e un clopot de tăcere”40. Amintirile nu se pot cristaliza decât în 
interiorul unui spaţiu închis, intim, iar acest spaţiu al evocării, în acest joc al rememorării 
sentimentul de securitate al fiinţei care îl locuiește iese consolidat. Universul domestic se 
strânge și mai sigurator în jurul fiinţei41. Iarna devine ea însăși un spaţiu care închide sub 
adăpostul ei alb un alt spaţiu infinit. Casa se încarcă de fiinţe, de iluzii și de amintiri, iar 
izolarea aceasta definitivă de lumea reală, care se produce iarna, nu este resimţită ca o 
claustrare, ca o îngrădire a fiinţei, din contră, izolarea în interior este adevărata libertate. În 
izolare își găsește fiinţa intimitatea: „atmosfera aici înăuntru, chiar dacă viscolește afară,/ e 
liniștită ... ea i-a adus aici, le-a arătat fiecăruia/ camera lui – și acuma, după-amiaza târziu – 
deci afară e întuneric,/ iarna se face seară devreme – stau în holul imens/ și beau ceai. (noi 
ascultăm zgomotul linguriţei lor în paharul de ceai/ și îi privim)”42. 

Sentimentul spaţiului închis este atât de puternic în opera ivănesciană, încât putem vorbi 
de o utopie a sentimentului de intimitate, în sensul existenţei unei plieri perfecte a refugiului 
în raport cu individul: „să vină după noi toate cămările sufletești ale lăuntricului”43 spune 
Ivănescu în poemul pielea mea. Sinele se identifică în totalitate cu spaţiul locuit, ba mai mult 
decât această identificare, între spaţiu și individ se creează un transfer de semnificaţii 
precise. Spaţiul interior este depozitarul unor obiecte încărcate cu sens care se comportă 
asemeni unei madeleine proustiene, generând amintiri. Fiinţa solitară nu își poate declanșa 
reveriile decât sub protecţia acestui spaţiu și dezvoltă la rându-i un alt univers lăuntric 
imens în intimitatea sa. Ivănescu propune o anumită ipoteză a spaţiului care-i asigură 
poemelor originalitate. Această poetică a spaţiului, aceste poeme care se desfășoară și se 
alcătuiesc din fapte și descrieri banale, leneșe, într-o atmosferă intimă, acest spaţiu fictiv și 
totuși real, izolarea de lumea exterioară, aceste fragmente de viaţă cotidiene și egale unele cu 
altele asigură caracterul revoluţionar al poeziilor lor M. Ivănescu. Aceeași fiinţă „va urca în 
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acea încăpere/ unde timpul nu mai are același înţeles”44, iar din camera întunecată „lumea de 
afară pare închisă în unul din globurile de sticlă/ pe care vine o mână uriașă și le întoarce”45. 
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Modern Trends that Revolutionize Children’s Literature 

C A R I N A - I O N E L A  B R Â N Z I LĂ   

Abstract: Children’s literature has attracted increased academic attention in recent years and rightly 
so, for many bibliophiles acquired the habit of reading in childhood. It is therefore worthwhile 
examining the literature which makes so many of us fall in love with books, teaches us about the world 
and our interactions with it and gives us stories which may continue to charm even into adulthood. 
However, children’s literature has been changing over the years and recent decades, with their 
development in technology and digital reading have shaped it at an accelerated pace. This paper aims 
at discussing some of these modern trends that revolutionize children’s literature of today, from 
postmodernism to digital versions of books or book apps. It will look into the usefulness of these into 
the EFL world, where educators can greatly influence the way the young ones perceive and use the 
literature written for them. 
Keywords: children’s literature, books, postmodernism, technology, modern 

 
Certain studies published in the 90s indicate that bestsellers’lists of children’s literature 

included at least 30% and sometimes up to 70% “radically changed” books1. This change 
represents a move away from traditional literature and even from the modernist one. Due to 
constant statistic like this, it goes without saying that the changes in the reading market for 
children could and can not be neglected, nor by researchers nor by specialists working with 
the books and the young. Postmodernism, slowly but surely, has reached the realm of 
children’s literature. Aiken remarks that: “modernism is linear and hierarchical in its way of 
thinking, postmodernism is nonlinear and nonhierarchical […] literature in the modern age 
is centered on the author’s meaning, postmodern literature is characterized by the 
decentering of the author, which opens the text and privileges the reader”2. Goldstone 
observes that the postmodern author uses techniques such as nonlinearity, intertextuality, 
metafiction, innovation, parody, irony, and play to challenge the normality3.  

Regarding children’s reaction to these changes, it can be noticed that variations like 
multiple perspectives and decentered texts influence children in diverse ways. On the one 
hand, they challenge young readers to become more engaged in the process of reading, as 
this new type of books requires more of their attention. They are also “more attuned to 
varied perspectives and different voices than when they read traditional literature”4. On the 
other hand, “the influence of multiple perspectives and reader privilege may champion 
individual voices to the extent that children do not ever get a sense of community or shared 
purpose through the narratives”5. Another aspect worth mentioning is that postmodern 
characteristics, such as nonlinearity and nonhierarchical present in children’s books,  
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mimic the branching of computer menus and channel surfing so these traits may help children to 
include handheld books in their learning. In contrast, these same traits may desensitize children to 
the order of the created world and disrupt their understanding of the linear progression of history6.  

Additionally, the new page format of picture books – the apanage of young readers - no 
longer has a precise focus, but offers several focal points, with images and texts playing 
across the page, again similarly to computer screens.  

Whereas the soft watercolors against the white page of The Tale of Peter Rabbit draw the viewer’s 
eye to one easily apprehended illustration, the four frames on one page of Black and 
White immediately demand that the viewer make a choice among five options. Should she read all 
of the frames on page one first, or should she read the top left corner or top right corner or bottom 
left corner or bottom right corner of each page in turn?7  

Another important visual and narrative innovation in picture books refers to the spatial 
planes appearing in picture books: there is a move from the two-dimensional, flat and 
middle pictorial plane8 towards multiple spatial planes and narrative perspectives. The 
reading is obviously more fragmented, but for the technologized children of today, this does 
not seem to represent a problem. Some of the postmodern books make reference to other 
books, for example those in the same series or by the same author, or they refer to exterior 
events and things that help children make connections and understand more about the 
world. Furthermore, such readings assist the young in dealing with the unusual, with 
ambiguity, both in books and stories and in their life. Some educators may avoid such books 
because they seem too difficult for the young learners, but in fact children enjoy challenges 
and benefit from being exposed to new, exciting material. At first, children may be a bit 
puzzled by such postmodern books. However, it must be said that the book market today 
abounds in such volumes, so chances are that children have encountered such readings 
before, or have even grown with them.  

In the postmodern age, the tone of children’s illustrations suffered changes, as well. They 
are no longer candid and emotionally mimetic, but rather ironic and distant. This can be 
seen in the way the characters break the bounds of the book itself in the case of pop-up 
books, too. The tradition of this particular type of book springs from medieval manuscripts 
and early printed texts which sometimes contained revolving discs or little folded papers 
with geometric shapes to illustrate mathematics, anatomy, and even mystical codes. In the 
late eighteenth century, the publisher Robert Sayer invented and sold what he called 
metamorphoses books. Each book was in fact a single sheet, folded into four sections which, 
once opened, revealed hidden pictures in the course of reading. This type of book is still 
available today to children and it is as enjoyable as Sayer’s must have been at the time. By 
the early nineteenth century, flaps were appearing, and by the mid-nineteenth century, 
movable books appeared, the type of books that had their pictures pop up with each turned 
page, very much like the pop-up books of today. Each of these books is a beautiful testimony 
to the craft that created it. The 1860s brought the invention of the pop-up book as such, 
which originated and was widely produced in Germany. Pop-up books popularized 
children’s books as toys or playthings and meant a big step forward for the children literary 
market. They are still widely popular today, when the printing technology allows for 
exquisite books being published worldwide. One of the most acclaimed modern creator of 
such books is Robert Sabuda. The pop-up books are eye-catching and their appealing format 
is very suitable for teaching young ages through children literature. They are the perfect 
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example of children texts made easy and engaging at the same time. Fashion in children’s 
picture books have also changed, alike the writing in itself. The traditional approach was to 
praise stories organized to the canons and structure of good writing: plot, characterization, 
conflict and resolution with variations of mood, atmosphere, sense of place, and all the 
elements that endow fiction with its infinite fascination. But today’s picture book seems to 
follow a totally different trend, away from the structural strength. Postmodernism has 
touched the children’s books as well. Pictures talk a different language than the text, they do 
not harmoniously refer to the same things, the illustrator is addressing the readership and so 
is the writer sometimes, books become objects with a life of their own, the order of the story 
is no longer a must and a book may begin with its ending and finish with its beginning. 
Children may contribute to the development of the characters and decide on the unfolding 
of the narration – all in all, the changes have been considerable.  

Colomer discusses the postmodernity in literature as being  “a consciousness-raising of 
the art in general, as well as an exploration of the limits and possibilities of art from the 
conventions in which they are based”. Colomer observes the same characterics in all modern 
literature, including that for the children: the emergence of new literary models of the 
world, a fragmentation of the narrative which is at the same time becoming more complex, 
more involvement of the reader in the book and, unusual enough, a consolidation of the 
written literature.  

Classic books, in general, are considered “readerly” whereas recent ones tend to be more 
“writerly”, using the terms coined by Roland Barthes. As Ann Jefferson and David Robey 
say: “A ‘readerly’ text is the one that as readers we passively consume, whereas the 
‘writerly’ text demands the reader’s active cooperation, and requires him to contribute in the 
production and writing of the text”9. “Writerly” texts involve the reader in their creation and 
move away from conventional reading conventions. In postmodern picture books the 
“writerly” aspects of the text may be apparent in the words and also in the pictures. A whole 
school of “mood books” has also developed, in line with a static, descriptive text: for 
example, a text about the days of the week may be the starting point for a series of beautiful 
pictures trying to go beyond the inaction of the text through intricate designs and elaborate 
colouring. This could be a sort of compensation for the simplicity of the text.  

Another modern trend regarding picture books, apart from the above mentioned, is the 
fact that a lot of illustrated volumes begin to turn digital. Children’s literature follows the 
general trend of digitalization of today. This is of course very much of help in education, for 
example in foreign language classes, especially if there are digital tools at hand, such as a 
smart board, computers, laptops or even tablets. A lot of things unavailable before can be 
done using the digital literature. Story applications, for instance, not only help with the 
children’s independent reading but they also help them make the connection between the 
written text and spoken language and to relate the two skills. Basically, what happens with a 
book going digital is that it starts to incorporate multimedia features such as illustrations, 
animations and sounds, and allows for much more interaction between the reader to and the 
story itself. Story applications are the latest trend of putting picture books on the screen of 
whatever device available. Gone are the days of a teacher holding a book in front of the class 
trying to get students involved in a story. Or better said, gone are the days when a teacher 
could do just that. Now there are a lot of other opportunities at hand. Brunsmeier and Kolb’s 
observes that this is a good thing as it allows children to get more in touch with the picture 
book, with its content, written or visual. Multimedia and interactive features were already a 
characteristic of the first digital picture books, usually available on companion CD-ROMs. 
Also, some digital books were available online. This type of story has been used in education 
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for some time now, although there are still teachers who favour the traditional, classic 
version of picture books and others who do not have access to multimedia tools that would 
enable them to use digital stories. It has been considered that old fashion books have a lot of 
merit, being real objects that children can touch and feel and even play with, whereas the 
digital versions have certain advantages that some educators find unbeatable. Truth be told, 
smart phones, tablets and laptops have become the norm, even among young learners of 
today and they find it easier and easier to navigate the World Wide Web using their own 
devices. This has of course led to a huge growth in the number of electronic stories and 
story applications and in their availability. Children may find and use them on a regular 
basis, especially after the teacher has indicated them the source or provided them with one. 
“The digital multimedia world of the world wide web (www) and CD-ROM technology is 
enhancing and expanding the story worlds of literary narratives accessed primarily through 
the reading of books, as well as generating exciting new forms of digital narrative such as 
hyperfiction and electronic game narratives.”10 The question that some researchers 
rightfully raise is if this type of innovation is helpful in foreign language acquisition. Several 
studies have indicated a positive impact of technology in this case; however, the amount of 
research available at the moment remains still inconclusive. Some authors like Len 
Unsworth with his book E-literature for Children. Enhancing digital literacy learning and The 
Companion to Digital Literary Studies suggest that “teachers can use e-literature in the 
classroom to enhance and extend the engagement of computer-age children with the 
enchantment of the possible worlds of literary narratives. It is concerned with the interface 
of pedagogy, computer technology and children literature as well as new forms of literary 
narratives for children on CD-ROM and the web, including hyperfiction and electronic game 
narratives”11. 

Perhaps the most common form of reinventing the book for the digital age is the story 
application, or most commonly known, the story app. This is a shortened term from 
“Application Software” and represents one of the several forms of digital literature today. It 
combines verbal and visual modes, in other way it allows for the “auditory, tactile, and 
performative dimensions”12. Apart from the text itself of the story, there are animations, 
songs and background noises available with a simple click. The story is read aloud and 
unknown words or more problematic sentences are emphasized in colour in order to draw 
the attention of the user. The story can be read by choosing certain parts of it and the 
paragraphs can be used again and again. There are also complementary activities that may 
prove very useful for a teacher and the student alike. The multiple modes of interaction even 
allow for a re-writing of the story, a clear postmodernist feature incorporated in a very up to 
date technological device. Unsworth mentions in his study13 other various types of 
technological literary narratives for young readers and he proposes a clear categorization of 
these: 

• e-stories for early readers – these are texts which utilize audio combined with hyperlinks 
to support young children in learning to decode the printed text by providing models of oral 
reading of stories and frequently of the pronunciation of individual words;  

                                    
10 Unsworth, Len, E-literature for Children. Enhancing digital literacy learning, Taylor & Francis, 

2006, pp. 11-15. 
11 Ibidem. 
12 Al-Yaqout, Ghada and Nikolajeva, Maria,  “Re-conceptualising picturebook theory in the digital 

age”, Nordic Journal of ChildLit Aesthetics, no. 6, 2015, p. 1, Retrieved from: http://www. tandfonline.com/ 
doi/pdf/10.3402/blft.v6.26971 

13 Unsworth, Len, E-literature for Children. Enhancing digital literacy learning, Taylor & Francis, 
2006, pp. 11-15. 
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• linear e-narratives – these are essentially the same kinds of story presentations which 
are found in books, frequently illustrated, but presented on a computer screen; 

• e-narratives and interactive story contexts – the presentation of these stories is very 
similar to that of linear e-narratives, however the story context is often elaborated by access 
to separate information about characters, story setting in the form of maps, and links to 
factual information and/or other stories. In some cases it is possible to access this kind of 
contextual information while reading the story; 

• hypertext narratives – although frequently making use of a range of different types of 
hyperlinks, these stories are distinguished by their focus on the text, almost excluding the 
images; 

• hypermedia narratives – these stories use a range of hyperlinks involving text and 
images, often in combination. To this list must be added some types of video games, defined 
as electronic game narratives14. 

Despite the wide range of tools available, it must be taken into consideration that little 
viable research has been undertaken to show if and to what extent do young students 
benefit from these in a context of foreign language acquisition. There is slightly more 
convincing research with first language learners undertaken by authors like Bircher, Cahlil 
and McGill-Franzen, Yokota, Smith and Schugar, Bajarin, Manresa etc. Their conclusions are 
often quite full of hope: digital literature is exciting, interactive and convenient and it may 
increase motivation to read; readers are more involved in the text; music, sound and 
animation increase reading comprehension and help readers make more helpful 
connections; interactive features, additional to stories themselves, support the understanding 
of the story but at the same time may distract the children; the flow of reading may be easily 
interrupted by the use of too many features which may divert the attention from the act of 
reading and may agitate the children15. 

App stories are somewhere on the road from traditional books to the electronic realm 
and studies still need to be carried out regarding their use in education, as stated above. 
They have undeniable good qualities; however, they also present certain disadvantages. 
Furthermore, the use of story apps in education and in teaching foreign languages is still a 
new field of research. However, what is certain is the fact the children’s literature, as well as 
general literature, is changing. There are trends that affects it and modernization has 
reached its realm. Only time will tell how much these changes will affect the reading market 
for children and through it, that of the adult market of tomorrow. 
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Influenţa politicului în evoluţia benzii desenate din România 
(Political Influence in the Evolution of the Romanian Comics) 

L I A  F A U R   

Abstract: The Romanian comic book does not have a history in research as the French comic book 
does, but despite this fact, comics in Romania owe much to those of France. Every political regime has 
left a strong mark or sometimes has aggressively influenced the evolution of the Romanian comic 
book, thus a significant example is the communist period in Romania. In this period, the involvement 
of the party in the magazines that were addressed to children was inevitable. The Revolution of 1989, it 
is said, was made by children who had grown up with magazines like Luminita, Cutezatorii, Soimii 
patriei, and so on. 
Keywords: comic book, political influence, the Romanian revolution 

 
Banda desenată poate fi definită ca o artă de esenţă populară prin publicul său destul de 

numeros în lumea occidentală. Dacă în România BD-ul debutează relativ târziu, în SUA 
apare încă din 18961, în culori, în The Yellow Kid de Richard Outcault. Astfel că în 1996 se 
putea sărbători centenarul BD, alături de aniversarea primei proiecţii publice a filmelor 
fraţilor Lumière, apărută doar cu un an mai devreme, în 1895. După cum se poate remarca, 
banda desenată uzează de imagine fără sunet, dar cu dialoguri inserate, îmbinând literatură, 
muzică și pictură. Sub acest aspect este numită „cea mai veche formă de artă”, chiar „a 9-a 
artă”, dacă se ţine seama de imaginile secvenţiale care se regăsesc în peșteri sau pe 
monumente. Aici intră codurile maya, egiptene, vitraliile bisericilor, adevărate pagini 
iluminate ale Evului Mediu. Apariţia presei la sfârșitul secolului al XIX-lea va da ilustraţiilor 
și benzii desenate statutul de artă populară esenţială.  

Începuturile benzii desenate românești 

România este una dintre ţările în care banda desenată a intrat la începutul secolului XX, 
prin intermediul revistelor pentru copii. Dintre scriitorii români care pot fi numiţi pionierii 
revistelor pentru copii românești fac parte I.L. Caragiale, B.P. Hasdeu, Ion Neniţescu, 
Th. Speranţa, Al. Vlahuţă. Astfel, în 1891, la Editura Socec din București apare revista Amicul 
copiilor, avându-i printre colaboratori pe cei menţionaţi anterior. Din anul 1892, președintele 
revistei va fi Bogdan Petriceicu Hasdeu, alături de cei doi directori: Z.C. Arbure și V. Crăsescu2. 
Revista vine la doar trei ani de la dispariţia Iuliei Hasdeu și este bogat ilustrată cu „povești în 
imagini”, cum erau numite benzile desenate, ale unor desenatori germani sau austrieci și își 
încetează apariţia în 1895.  

În aceeași perioadă, desenatorul român Constantin Jiquidi (1865-1899), prieten cu 
I.L. Caragiale, este trimis la Paris pentru a se iniţia în desenul din redacţiile pariziene unde se 
familiarizează și cu benzile desenate ale lui Cristophe (Georges Colomb), autorul primelor 
serii BD franţuzești: La Famille Fenouillard și Sapeur Camember sau Savant Cosinus. De 
remarcat că modelul pe care-l preia C. Jiquidi, cu patru casete pe pagină (rareori șase), cu 

                                    
 Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, România. 
1 Francis Lacassin, în Encyclopaedia Universalis, 1968, http://www.universalis.fr/ 

encyclopedie/francis-lacassin. 
2 http://biblacad.ro/bnr/pprpag.php?lit=a&&vidT=1&&cod=PPR%20Tom.%20I.&&perioada= 1820-1906& 

&idpub=01_0124a&&titlu=Amicul%20copiilor%20&&val=1&&loc=Bucure%C5%9Fti%20&&nr=1&&page=140
&&limit=20. 
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textul în versuri, sub casete, va fi păstrat de desenatorii români mai bine de 50 de ani. În 
1896, cu regele Carol I în fruntea ţării, apare Revista Copiilor, desenată după acest model.  

În anii următori au apărut reproduceri după autori germani, americani, italieni și 
francezi. Amicul copiilor rezistă între anii 1891-1895, locul său fiind preluat din 1896 de 
Revista Copiilor, cu o apariţie bilunară, dar de scurtă durată: 1896-1897. Ambele apar în 
Moldova, cea de-a doua sub conducerea lui Theodor Speranţia, un discipol al lui B.P. Hasdeu. 
Revistele vremii nu publică exclusiv bandă desenată, dar alocă două-trei pagini desenelor 
străine, adaptate în românește. Se pare însă că desenele autohtone sunt mai scumpe, astfel că 
încep să apară din nou desene germane sau austriece, dar semnate cu pseudonim sau chiar 
nesemnate.  

Revista Copiilor și a Tinerimei publică între 1913 şi 1925 proze scurte de I. Slavici și 
C.G. Costa-Foru, directorul revistei, dar conţinea și câteva benzi desenate sub semnătura lui 
B’Arg, pseudonimul lui Ion Bărbulescu. Aici debutează și Marin Iordache sau V.I. Popa, cu 
scurte pagini de BD. Explicaţia posibilă pe care o găsesc autorii Istoriei benzii desenate 
românești (1891-2010), Dodo Niţă și Alexandru Ciubotariu3, pentru încetarea apariţiei acestei 
reviste, ar fi aceea că 

În anul 1924 provocatori bolșevici au atacat și jefuit satul basarabean Tatar Bunar, proclamând 
instaurarea puterii sovietelor în Basarabia. Autorităţile românești au reacţionat nu numai 
restaurând ordinea de drept în satul respectiv, dar și elaborând o lege de interzicere a Partidului 
Comunist din România și arestarea tuturor membrilor săi cunoscuţi. Ca răspuns la această acţiune, 
jurnalistul și avocatul Constantin Gheorghe Costa-Foru, în calitatea sa de secretar fondator al Ligii 
pentru Apărarea Drepturilor Omului din România a editat – sub egida acestei asociaţii, dar cu 
finanţare dovedită de la Komintern – o broșură intitulată Abuzurile și crimele Siguranței generale a 
Statului. Broșura a stârnit un mare scandal în opinia publică română, lucru care a dus, în decembrie 
1925, la excluderea lui Costa-Foru din Sindicatul Ziariștilor și din Societatea Scriitorilor Români. 
Dezamăgit și bătrân (avea 69 de ani la momentul scandalului), C.G. Costa-Foru se retrage din viaţa 
publică și se va stinge din viaţă zece ani mai târziu4. 

În anul 1924 este editată Dimineața Copiilor (figurile 1-2), o revistă adresată celor mici. La 
conducerea ţării venise regele Ferdinand. Noua publicaţie apărea sub conducerea lui Nicolae 
Batzaria și Teodor Castrișanu, doi scriitori pentru copii. Revista este destul de generoasă, are 
16 pagini, dintre care două în culori, ca și coperta. Între filele sale pot fi găsite fabule, poezii, 
povestiri, un roman semnat Moș Nae (pseudonimul lui N. Batzaria) și câte o ilustraţie pe 
fiecare pagină, realizată de Marin Iordache (mai târziu semnează Marin Iorda). Publicaţia 
apare sub egida trustului de presă înfiinţat de Constantin Mille, directorul ziarelor Adevărul 
și Dimineața.  

La pagina cu banda desenată va apărea, din al doilea număr, Haplea (nătărău, prostănac, 
tont, nătăfleț, nătîng, neghiob, lacom – bg. Hapljo), personajul inventat grafic de Marin Iorda, 
ale cărui aventuri vor rămâne în memoria colectivă a poporului român. Se naște, astfel, o 
tipologie caricaturizată a românului care pare prost, dar nu e; „trăgându-şi seva direct din 
Caragiale, Haplea este prototipul românului obişnuit, în egală măsură naiv şi «dăştept», 
fraier şi şmecher, fricos şi curajos”5: 

Haplea e, după cum îl arată numele… un Haplea. Cam ce ar putea însemna acest cuvânt? Că omul 
este un prost, un nerod şi un lesne încrezător. E… şi nu prea e aşa. Fiindcă Haplea nu e un nerod de 
rând, nici un prost sadea. De multe ori, dacă înţelege anapoda unele lucruri, nu-i de vină el, ci acei 
cu care trebuie să stea de vorbă. Şi când înţelege pe dos anumite vorbe sau întâmplări, vina n`o 

                                    
3 Dodo Niţă, Constantin Ciubotariu, Istoria benzii desenate românești, 1891-2010, prefaţă de Adrian 

Cioroianu, Editura Veillant, București, 2010, pp. 17-18. 
4 Apud Stelian Tănase, Clienții lu Tanti Varvara, Editura Cartea Românească, București, 2008. 
5 Dodo Niţă într-un articol intitulat „«Dimineaţa Copiilor» – povestea inedită a unei reviste 

primordiale”, http://adevarul.ro/news/adevarul-125-ani/dimineata-copiilor-povestea-inedita- reviste- 
primordiale1_51e539dcc7b855ff5643f250/index.html. 
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poartă mintea lui, pe care nu i-o bănuiesc prea săracă, ci tocmai o isteţime neaşteptată, ce-l face să 
se ducă cu gândul mai departe decât ceilalţi muritori. Şi cu toate acestea, uneori, este uluitor de 
simplu în ce face şi ce spune. Şi simplitatea lui porneşte din aceia că are un suflet neasemuit de bun 
şi de cinstit. Încrezător în oameni, în gândurile şi sufletele lor, el nu le pune la îndoială nici vorbele. 
[…] Cinstit în gânduri şi fapte, el nu-i crede nici pe ceilalţi oameni răi sau vicleni6.  

 

  
Figura 1. – Dimineața Copiilor, 

anul I, nr. 7 
Figura 2. – Dimineața Copiilor,  

anul I, nr. 22 
 
Din iunie 1925, ziarul Universul (figura 3) se îmbogăţește cu suplimentul Universul 

Copiilor (figura 4), o revistă care conţine printre paginile de poezii și povești dedicate celor 
mici și pagini de bandă desenată. Prin 1926 își începe ilustraţiile la revistă pictorul Pascal M. 
Rădulescu, numit simplu Pascal, cu subiectul: Tudorică și Andrei detectivi, Tudorică și Andrei 
în Africa, Isprăvile lui Stan și Bran, Isprăvile lui Charlot.  

Între 1926 și 1942 când România este condusă, pe rând, de regele Mihai I (minor sub 
regenţă, puterea constituţională a regelui era asumată de mareșalului Ion Antonescu) și 
Carol al II-lea, pe piaţa BD-ului românesc apar nume cunoscute sau străine, benzi desenate 
cu personaje inventate sau altele consacrate (Mikey Maus Kițișor). Desenatorul Pascal 
redesenează artiști străini, cum o face în cazul americanului Hal Foster. Pe scena BD-ului 
românesc figurează încă Moș Nae, Jiquidi, Aurel Petrescu, ilustratori americani sau francezi, 
preluări din reviste franţuzești (Le Petit Illustré). Subiectele ilustraţiilor sunt diverse, de la 
întâmplări banale cu morală imediată la aventuri ale unor copii sau personaje cunoscute deja 
din filme ori cărţi (Tarzan, Charlie Chaplin, Stan și Bran).  

Un moment inedit este apariţia romanului grafic S.O.S Avionul stratosferic a 
dispărut, în 1939, în Curentul Copiilor și Tinerilor, cu un scenariu de Marin Iorda, ilustrat de 
Marin Drugă. Conţine 60 de planuri de desen realist și povestește istoria fantastică a unui 
avion de la Uzina de Avioane Brașov, care descoperă o insulă de argint în Oceanul Indian. La 
sfârșitul aventurii de 30 de săptămâni, insula de argint devine prima colonie românească, sub 
conducerea regelui Carol al II-lea. 

                                    
6 Marin Iorda, apud Dodo Niţă, Alexandru Ciubotariu, Istoria benzii desenate românești..., ed. cit., p. 26.  



IDEOLOGII ȘI ESTETICI... / IDEOLOGIES AND AESTHETIC THEORIES... 

325 

  
Figura 3. – Universul, 1925 Figura 4. – Universul copiilor, nr. 4-5 

Sincronizare cu forţa 

Un moment care înglobează în sine trăsăturile benzii desenate, de-a râsu’-plânsu’, este 
cel din 1941, când mareșalul Ion Antonescu se alătură Reichului nazist, declarând război 
Statelor Unite ale Americii. Cu toate acestea, eroi ai BD-ului american continuă să apară 
periodic în revistele românești (Donald Duck, Mickey Mouse, Tarzan, Popeye, Brick Dradford 
ș.a.).  

După 1940 însă, situaţia se schimbă și în România, Nicolae Batzaria semnează cu 
pseudonimul „Maica Lina” (cel vechi fiind „Moș Nae”), în timp ce repovestește romanul 
ilustrat Les petites gens, apărut în Franţa sub semnătura lui Henri Bonaventure Monnier, text 
și desen. 

În această perioadă, revistele pentru copii nu apar regulat, iar în primul număr al revistei 
Graiul copiilor din 1 mai 1942 este transmis următorul mesaj: 

Dragi copii, Domnul Mareșal Antonescu, care se trudește cu grijile războiului și conducerea Ţării, 
nu v’a uitat nici pe voi, care-i sunteţi atât de dragi și pe care vă iubește mult, fiindcă sunteţi copii 
de nădejde ai Neamului. 
Din porunca și cu sprijinul Domniei Sale, se tipărește și vi se trimite revista7. 

Revista Graiul copiilor apare în plin război, la niciun an de la recucerirea Basarabiei şi 
Bucovinei, și se adresează preponderent zonei rurale de unde proveneau soldaţii români de 
pe front. Are un cuprins axat pe poveşti de război sau religioase, cu un puternic impuls 
patriotic, de ataşament pentru ideea de jertfă necesară pentru patria reîntregită, cu prea 
puţin divertisment. Semnează sporadic: Gala Galaction, Vasile Militaru, N. Crevedia, 
Eufrosina Pallă-Arion, Radu Gyr sau Mihail Drumeş. Partea grafică este realizată de Mira 
Davidoglu, Marin Iorda și Marga Ștefănescu, 18 pagini, color și alb-negru. Revista îşi 
încetează apariţia în anul 1944, în directă legătură cu schimbarea politică impusă de 
evenimentele de la 23 august 1944. 

Între 1945 şi 1947 se constată o efervescenţă editorială a BD, însă în 1948 regele Mihai I 
este silit să abdice și se instaurează regimul comunist. Totul ia sfârșit când naţionalizarea 

                                    
7 Apud Dodo Niţă, Alexandru Ciubotariu, Istoria benzii desenate românești..., ed. cit., p. 38. 
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editurilor și tipografiilor din iunie 1948 va pune capăt producţiei autohtone de cărţi sau 
albume de benzi desenate8.  

Efectele războiului nu trec neobservate, ci încep să își facă prezenţa în toate domeniile, 
inclusiv în cel al revistelor, care se scumpesc. Locul personajelor de desene animate este luat 
de soldaţi în dublă ipostază: învingători sau răniţi. Personajele care până mai ieri mergeau în 
junglă acum merg la luptă – astfel, Tudorică și Andrei în războiu îi înfăţișează pe cei doi copii 
ajunși din greșeală pe Frontul de Est, jucându-le feste rușilor („bolșevicilor”) și încercând să 
ajute armata română. Desenatorii consacraţi vor mai susţine câtva timp paginile de bandă 
desenată ale revistei, dar nu mult, deoarece din martie 1948 este anunţată o „surpriză”, o 
„Veste(a) bună”. Este vorba despre revista Universul Copiilor într-o nouă formă, în stil 
sovietic, al cărui desenator va fi L.V. .Crivăţ. Povestioarele și poeziile pentru copii sunt 
semnate de autori ruși, ceea mai amintea de vechea formulă fiind doar paginile centrale de 
bandă desenată ale caricaturistului Klap. Singurele imagini ale unor omuleţi roșii, sub 
numele Trică și Prică (ajung la București), nu va avea nimic din ilustraţiile interioare semnate 
în stil sovietic.  

Între 1948 şi 1955, când la conducerea României vine Petru Groza, paginile de BD au fost 
înlocuite cu desene de inspiraţie sovietică în revistele pionierești: Licurici (1947-1951), 
Cravata Roșie (1951-1967), Scânteia Pionierului (după modelul sovietic Pionierscaia Pravda), 
Luminița (1948-1989), Arici Pogonici (1956-1980) (figurile 5-6). Ele urmau să fie distribuite în 
școli. 

 

 
Figura 5. – Arici Pogonici, nr. 10/1969 Figura 6. – Arici Pogonici, nr. 6/1969 
 
După numărul 7/1948, revista se va îndepărta tot mai mult de ceea ce însemna Universul 

Copiilor, tendinţă vizibilă deja din numerele anterioare. O vreme, revista își păstrează 
numele, apoi devine Pogonici, după modelul celor rusești. Astfel că, după 24 de ani, Universul 
Copiilor își încetează apariţia în anul 1948. Începe o nouă epocă, în care copiilor li se refuză 
continuarea copilăriei cu personajele dragi lor. Încet-încet, Pogonici va deveni arici, în forma 
pe care ne-o amintim mulţi dintre noi. Un cititor de BD al acelor timpuri își amintește: 

A fost ultimul număr din Universul Copiilor pe care l-am cumpărat. După câtva timp, am văzut la 
chioșc, și-a schimbat numele, devenind Pogonici sau Licurici sau ceva în genul acesta. 
Oricât ar părea de caraghios, am fost trist câtva timp din cauza dispariţiei revistei ce-mi însoţise 
copilăria. Simţeam că, împotriva voinţei mele, copilăria se apropie de sfârșit. Și mă simţeam, mai 

                                    
8 Adrian Cioroianu, „O lume și-o istorie în două dimensiuni (și o infinitate de nuanţe)”, în Dodo 

Niţă și Alexandru Ciubotariu, Istoria benzii desenate românești..., ed. cit., p. 7. 
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acut decât s-ar putea crede că poate simţi un copil de doisprezece ani și jumătate, că începe o nouă 
epocă. O epocă ce nu promitea nimic bun9. 

BD-ul românesc s-a aliniat istoriei, influenţele civilizaţiei care veneau dinspre vest au 
continuat și în plan artistic și cultural. Chiar dacă debutul BD s-a făcut pe filieră germană, 
influenţele ce au urmat vor veni pe filieră franceză. Ioan Stanomir își amintește cu nostalgie 
de copilărie, de lumea de culori a benzii desenate în lumea fără culoare a comunismului. Un 
paradox postbelic al acestei lumi incolore este chiar pătrunderea BD-ului francez prin revista 
Pif Gadget, o publicaţie dominată de stalinism, și odată cu ea a benzii desenate, a culturii de 
consum occidentale.  

În economia simbolică a comunismului, Pif înseamnă, în egală măsură, reţeserea, paradoxală, a 
legăturii cu Franţa și cu limba franceză. După hiatusul realismului socialist, întâlnirea dintre 
comunismul românesc și mediul stângii radicale franceze se traduce în apariţia unei linii de 
comunicare inimaginabile anterior. […] Acest trunchi al aventurii ca evadare este inseparabil de 
dialogul pe care banda desenată îl întreţine atât cu temele ideologice dominante în mediul stângii 
radicale, cât și cu reperele în jurul cărora se organizează cultura populară de dincolo și de dincoace 
de ocean10. 

Pif Gadget a fost revista distribuită în toate ţările din blocul comunist, dar nu toţi copiii 
au avut acces la ea, ci mai degrabă cei ai familiilor influente în sistem. După 1960 încep 
speranţele pentru universul BD. În ciuda conţinutului politico-ideologic inerent al acestor 
publicaţii, iubitorii de bandă desenată încep să se întâlnească constant. În literatura română a 
anilor ’70-’80, formele de organizare culturală nu s-au dezvoltat firesc, ci au fost 
monitorizate sistematic, iar scriitorii au fost adesea suspendaţi, deoarece nu se supuneau 
puterii. Cercurile scriitoricești, cenaclurile literare erau puternic controlate cu informatori 
infiltraţi, iar categoriile literare neconvenţionale (absurdul, fantasticul, grotescul) exilate, 
deoarece deranjau prin libertatea estetică și abaterea de la ideologie. Apar multe desene cu 
teme istorice. Revista PCF reprezintă, în mod implicit, apropierea de cultura franceză, 
printr-o ideologie, fără să aibă aerul acesteia, ci acela al propriei ideologii: Pifomania – sau 
evadarea prin propria construcţie desprinsă din construcţia veche. Așa cum observă Ioan 
Stanomir, „pentru mine, ca și pentru o întreagă generaţie căreia îi aparţin, poarta din zid, 
deschizând drumul către un teritoriu al libertăţii, înseamnă banda desenată și poartă un 
nume – Pif Gadget”11. 

Minitehnicus – mărul discordiei 

În 1970 are loc un eveniment deosebit: revista Cutezătorii (figurile 7-8) începe 
colaborarea cu Pif Gadget și este lansat primul concurs de bandă desenată adresat cititorilor. 
În urma acestei colaborări apare personajul Minitehnicus (figura 7, pe coperta nr. 8). După 
cum îi spune și numele, acesta se dorește a fi simbolul unei Românii tehnicizate. În benzile 
desenate din Minitehnicus se folosesc ca recuzită reactoare individuale de zbor, 
automobilul-elicopter, căţelul electronic, iahturi ultramoderne, teleabordor, avion biloc cu 
telecomandă, microemiţător, brichetă cu gaz soporific, aparat de preparat simultan 24 de 
feluri de îngheţată (ascunzând un transmiţător de energie electrică la distanţă). Multe dintre 
desenele realizate atunci îi aparţin lui Puiu Manu, celebrul ilustrator al personajului Dim 
Dunăreanu din seria Vacanțele unui tânăr liniștit, apărut în revista Cutezătorii, cu un 
scenariu de Ovidiu Zotta. Puiu Manu semnează episoadele acestui superb BD cu 
pseudonimul Vasile Baciu. Referitor la numele acestui personaj și la revista pe care o 
reprezintă, Nicolae Ceaușescu „ia măsuri”, după cum reiese din stenograma ședinţei 

                                    
9 Nicolae Corbeanu, Amintirile unui laș, Editura Albatros, București, 1998, p. 89. 
10 Ioan Stanomir, Camera obscură. Vis, imaginație și bandă desenată, Editura Cartea Românească, 

București, 2014, pp. 14-22. 
11 Ibidem, p. 13. 
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Secretariatului CC al PCR din 18 octombrie 1977, când i se prezintă situaţia revistelor pentru 
copii: 

Tov. Nicolae Ceaușescu: Revista Minitehnicus în ce limbă este editată? 
Tov. Dumitru Popescu: În limba română. 
Tov. Leonte Răutu: Denumirea este preluată din limba latină. 
Tov. Constantin Boștină: Tovarășe secretar general, denumirea acestei reviste este inspirată din 
denumirea concursului tehnic pe care noi l-am organizat. 
Tov. Nicolae Ceaușescu: De ce n-aţi dat, acestui concurs, o denumire în limba română?! De ce 
trebuie să daţi o denumire în limba latină? Nu vă înţeleg deloc! O limbă latină de prestigiu, dar voi 
vorbiţi românește, totuși! 
Tov. Leonte Răutu: Dar mie nu-mi displace această denumire. 
Tov. Nicolae Ceaușescu: Nici mie nu-mi displace, dar este mai bine, Tovarășe Răutu, să fie o 
denumire românească, pentru că ea se adresează copiilor români. Dacă ar fi o revistă 
internaţională, aș mai zice! Așa îi învăţăm, de mici, pe copii, să nu-și respecte nici propria limbă12. 

 

  
Figura 7. – Cutezătorii, nr. 8 Figura 8. – Cutezătorii, nr. 38 

 
Nicolae Ceaușescu este nemulţumit de conţinutul revistelor pentru copii deoarece nu 

respectă directivele de a-i pregăti pentru muncă și viaţă: 
Noi am stabilit să facem niște reviste serioase, cu atât mai mult, cu cât ele se adresează copiilor. 
Dacă ar fi pentru oameni mari, aș mai înţelege, aș mai accepta, dar gândindu-mă că facem niște 
reviste care se adresează copiilor, ele trebuie să fie foarte bine concepute, la nivelul lor de gândire, 
ajutându-i mai mult pe copii în însușirea problemelor de studiu, de muncă și de viaţă. Sigur, la 
nivelul lor, la înţelegerea lor. Eu așa am înţeles că trebuie să facem aceste reviste. Minitehnicus nu 
conţine nimic din acestea și mai spunem că este și revista Organizaţiei de pionieri!13 

Situaţia creată este de-a dreptul hilară, caragialescă, prin modul în care „conducătorul 
suprem” se implică inclusiv în redacţia revistelor pentru copii, urmărind controlul acestora, 
fără a ţine seama de sfatul specialiștilor. Cultura sa precară îi pune în dificultate pe 
specialiști, aceștia fiind nevoiţi să-și strecoare ideile în mod subversiv. Cu toate acestea, 
revista Minitehnicus a susţinut mai multe concursuri unde s-au afirmat viitori desenatori. 

                                    
12 http://revista22online.ro/5551/.htm. 
13 Ibidem. 
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Astfel, în nr. 5/1971 este lansat concursul POLICROM ’71, având două secţiuni de artă 
grafică. Începând cu 1972, revista publică banda desenată „Greșeala isteţilor”, ce consta în 
descoperirea de către cititori a unei greșeli strecurate intenţionat în „invenţiile” unui grup de 
copii ingenioși. În 1973 este lansat concursul „Minitehnicus are o idee!”. Personajul devine 
foarte iubit de cei mici, el apărând pe coperta sau în interiorul revistei, pe afișe, diplome, 
machete etc. Urmează înlocuirea numelui Minitehnicus, revista apărând, după 1980, cu 
numele de Start spre viitor sau Racheta cutezătorilor, având același profil de „revistă 
tehnico-știinţifică a pionierilor și școlarilor”. 

În luna următoare, după ședinţa Secretariatului CC al PCR, „tovarășului” i se raportează 
următoarele:  

În legătură cu profilul și conţinutul revistei Minitehnicus, propunem: 

În vederea pregătirii copiilor pentru muncă și viaţă, revista să stimuleze dezvoltarea la aceștia a 
imaginaţiei, creativităţii, inventivităţii, a interesului pentru munca practică și cercetarea știinţifică; 
totodată, să cultive pasiunea pentru realizarea unor lucrări cu aplicabilitate în diverse domenii ale 
procesului instructiv-educativ, ale activităţii economico-sociale. În acest scop, vor fi publicate 
rubrici ca: „Mâini destoinice, minţi cutezătoare”, „Rampa de lansare”, „Inventica ABC”, „Raliul 
ideilor”, „Cutezător la școala muncii”, „Munca, izvor de bucurie și împliniri” etc. 

Revista să contribuie prin rubrici ca: „Repere pe magistrala socialismului”, „România în galaxia 
știinţei și tehnicii!”, „Cravatele roșii cu tricolor în cincinalul revoluţiei tehnico-știinţifice”, „Meserii 
care ne așteaptă” etc. la cunoașterea de către copii a politicii partidului și statului nostru în 
domeniul dezvoltării știinţei și tehnicii, al rezultatelor actuale ale cercetării știinţifice românești… 
[…]14 

Așa cum se poate observa, sunt preluate în raport cunoscutele clișee de limbaj ale epocii. 
Introducerea unor titluri noi care nu au nicio legătură cu vârsta și interesele publicului-ţintă 
(vezi „Repere pe magistrala socialismului”) demonstrează dificultatea de a realiza revistele 
pentru copii și, cu atât mai mult, necesitatea de a strecura mesaje subliminale prin aparent 
inofensivele desene, cele din revista Cutezătorii fiind, adesea, de factură avangardistă. Astfel, 
în 1972 apare serialul BD Terra 2, cu desene de Albin Stănescu, după un scenariu de Tudor 
Popescu, conţinând o poveste despre o planetă, desigur comunistă, în care locuitorii nu 
cunosc viciile umane. Din întâmplare, pe această planetă ajung niște pământeni care recurg 
la hoţie, minciună, iar pentru a fi vindecaţi, primesc câte un creier de maimuţă, aluziile la 
depersonalizarea indivizilor de către regimul comunist fiind evidente.  

Scriitorul Mircea Cărtărescu face o analogie între locuitorii albaștri ai planetei Terra 2 din 
serialul BD, și Na’vi, locuitorii albaștri ai Pandorei, din filmul Avatar15 (figurile 9-10). 

Ca un copil, m-am lăsat furat de uluitorul desen animat, de fantasticele şi crudele culori ale 
Pandorei, de munţii ei suspendaţi, acoperiţi de păduri, de fiarele ei, fluturii ei şi păsările ei 
fantastice. M-am identificat cu Na’vi, gracilii ei locuitori albaştri, care mi s-au părut de la-nceput 
foarte familiari: cred că în Cutezătorii sau în Minitehnicus, pe vremuri, era un serial de benzi 
desenate numit Terra 2, în care extratereştrii erau azurii şi de trei metri înălţime. De altfel, toată 
copilăria mea a fost dominată de SF, aşteptam ca pe ace ziua în care apărea la chioşcuri broşura 
Povestiri ştiinţifico-fantastice, iar senzaţia de levitaţie fericită pe care mi-o dădea acum filmul lui 
Cameron era doar o reiterare, peste vremuri, a uimirii cu care citeam pe atunci povestiri cu planete 
îndepărtate16. 

                                    
14 Ibidem. 
15 Mircea Cărtărescu, „Vis și scamatorie”, Evenimentul zilei, 15 ianuarie 2010, http://www.evz.ro/ 

senatul-evz-vis-si-scamatorie-882840.html. 
16 Ibidem. 
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Figura 9. – Cutezătorii, nr. 28/2010 Figura 10. – Terra 2 

 
După Revoluţia din 1989, termenul de huliganism cultural revine cu precădere în sfera 

paraliteraturii, intoxicată și ea de inserţiile socialiste. Libertatea de expresie se manifestă în 
toate domeniile, iar banda desenată, romanul poliţist sau cartea SF caută să-și câștige locul în 
noul spaţiu cultural. Paraliteratura câștigă în topul preferinţelor prin funcţia imaginativă 
alături de necesităţile psihologice ale cititorului privat de libertatea de exprimare în perioada 
comunistă. Noua critică literară nu este favorabilă însă paraliteraturii, respingând literatura 
populară, considerată necanonică. Autorii de bandă desenată sunt ignoraţi în continuare. Nu 
apar în niciuna din istoriile literare scrise după 1989, considerându-se că BD-ul nu intră în 
câmpul literaturii17. 

Acum, în România există un singur festival de BD: Festivalul de benzi desenate din Sibiu, 
aflat la a treia ediţie în 2017. Salonul Internațional al Benzii Desenate, desfășurat în mai multe 
orașe din România, în final la Constanţa, a fost stopat la a 24-a ediţie, în 2014.  

Imediat după Revoluţia din ’89, în numărul 1/18 ianuarie 1990 al revistei Cutezătorii, noul 
redactor, Ovidiu Zotta (scenaristul serialului Vacanțele unui tânăr liniștit, alături de Puiu 
Manu) se adresează cititorilor, iar la pagina 3 reproduce coperta revistei Paris Match, care îl 
înfăţișează pe Gavroche-ul Revoluţiei din ’89. „Cutezătorii” comuniști făcuseră o revoluţie, 
iar nevoia libertăţii era imperios manifestată: 

Dragii noștri cititori, 
Aţi participat în primele rânduri la desfășurarea revoluţiei române pentru libertate și democraţie. 
Unul dintre ţelurile ei a fost acela de a vă câștiga dreptul la copilărie! Această nouă revistă, 
Universul Copiilor, face, așadar, parte din cuceririle voastre! 
Iată de ce va fi o revistă a poveștilor frumoase și a muzicii, a benzilor desenate și a tuturor artelor, a 
sporturilor și a știinţelor, a veseliei, a gândirii agere și a prieteniei fără graniţe! 

                                    
17 Laurenţiu Ulici, Literatura română contemporană (1995); Dan C. Mihăilescu, Literatura română în 

post-ceaușism (2004, 2006, 2007); Alex Ștefănescu, Istoria literaturii române contemporane. 1941-2000 
(2005); Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române (2008). 
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Trebuie să știţi că, pregătind acest număr, ziariștii, scriitorii și graficienii din redacţie au trăit clipe 
de mare bucurie omenească și profesională scriind și desenând, în sfârșit, așa cum le dictează 
numai și numai conștiinţa lor de redactori și părinţi. 

În numărul 12 al aceleași reviste semnează, alături de alţi desenatori mai tineri, Puiu 
Manu (62 de ani), una dintre legendele BD, care debutează în 1957 (29 de ani) în revista 
Cravata Roșie, cu prima bandă desenată, Comoara lui Montezuma. Prima sa bandă desenată 
comică, O întâmplare cu o minge, apare în 1958, în Arici Pogonici, apoi Manu desenează 
coperta revistei Luminița din aprilie 1959 (figura 11).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. – Luminița, nr. 4/1959 

Concluzie 

În România, banda desenată a evoluat încet, cu influenţe franceze, germane și rusești. 
Colaborarea cu Pif Gadget, produs al comunismului francez, și cu albumele Rahan a dat 
speranţe multora că sunt pe drumul cel bun. În ciuda faptului că banda desenată venea 
dinspre socialismul francez, ea a fost doza de libertate necesară copilăriei multor români. 
Personajul Pif este legat de copilăria și adolescenţa multor scriitori care au trăit în 
comunism, și rememorează momentele de înflorire și declin ale unei epoci. Urmărind banda 
desenată, se observă creșterea implicării politice în desenele și revistele pentru copii.  

Pentru mulţi editori, munca de a susţine curate revistele pentru copii, fără implicarea 
partidului, a fost un efort deosebit. În fiecare epocă, a lui Ion Antonescu, din timpul 
nazismului, a lui Nicolae Ceaușescu, din timpul comunismului, politicul s-a adresat copiilor 
pentru a-i transforma în „uneltele” unei dictaturi. Menţinerea benzii desenate în interiorul 
revistelor este un gest lăudabil pentru responsabilii revistelor, în ciuda luptei cu mentalitatea 
de partid. În România, mai mulţi scriitori sau oameni de cultură povestesc despre banda 
desenată ca despre o formă de evadare din dictatură în propria copilărie. Este și cazul lui 
Mircea Cărtărescu.  

După Revoluţia din ’89, redactorii-șefi ai revistelor își fac „mea culpa” și continuă să 
publice în libertate. Câteva dintre revistele consacrate în comunism: Universul Copiilor, 
Lumința, Cutezătorii etc. continuă să apară, ilustrate de aceleași nume ca în comunism. 
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Reprezentări anarhetipale ale diavolului în proză 
(Anarchetypal Representations of the Devil in Prose) 

O L E S E A  G Î R L E A   

Abstract: Models of literary archetypal and anarchetypal works are well defined by Corin Braga; the first 
model represents the traditionalist spirit, and the other one is written in the key of a riot and deviations 
from the “normal” mode of how think, to create and speak. We intend to take in the viewfinder the 
concept, the type, prototype and archetype of devil in archetypal works, in which evil takes the 
representative form of a fierce animal or human being (ex. Faust by Goethe) but also anarchetype model 
of those works in which the image of the devil is broken into a kaleidoscopic projection phenomena like 
dementia (Devilish Change of the Skin by Dauș Ludovic, The Devil of Milan by Martin Suter), the 
totalitarian regime and concentration camps (Three Hours in Hell by Antonie Plămădeală, The Pact with 
the Devil by Aureliu Busuioc), the inspiration and creative act (The Portrait of Painter with His Demons by 
Valeriu Babansky), the obsession of the upstartness (Mefistofel by Klaus Mann, The Petty Demon by 
Fyodor Sologub) and the excessive technicization (The Devil is Politically Correct by Savatie Baştovoi) etc. 
Beyond all of these representations arise the imperative question of this avalanche of texts representing 
“the dark side of ourselves” (El. Roudinesco). The conclusion that we tend to draw is that such 
phenomena as de-dramatization of the devil, the recoil fear of the devil, the fascination with the evil side 
of human beings, the combating of cursed side of human being are phantasms of the. 20th-21st centuries. 
Keywords: archetype, diabolisation, image, evil, individual, phantasm 

 
Conservarea şi reactualizarea imaginii diavolului în multiplele sale ipostaze, camuflate 

sau afişate deliberat, a intrat în vizorul diferitelor grupări şi preocupări, printre acestea 
diabolizarea titlurilor fiind cea mai productivă. Pot fi invocate aici exemple precum revista 
Diavolul1, echipa de fotbal Diavolii roşii (cunoscută şi sub denumirea de Manchester United), 
denumiri de maşini precum Lamborghini Diabolo, diabolizarea naturii2, a culorilor3, a 
animalelor4, instituţiile consacrate răului5, diabolizarea personalităţilor (foşti şi actuali lideri 
politici)6 – însumează, toate, un spectru larg al răspândirii şi preluării acestui concept cu 
diferite ocazii şi împrejurări. De-a lungul timpului au fost scrise numeroase istorii ale 
diavolului: Paul Carus, Istoria diavolului (1900); Gerald Messadie, Istoria generală a diavolului 
(1993); Robert Muchembled, O istorie a diavolului (2002), iar în literatură imaginile, 
simbolurile, mitemele, tipurile, prototipurile şi figurile arhetipale ale diavolului alcătuiesc o 
imagosferă productivă. Recuperarea unei teme deocheate şi aparent neştiinţifice este 
combătută astfel de seturi de opere literare care aduc la zi imagistica diavolului sub multiple 

                                    
 Institutul de Filologie al Academiei de Știinţe a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova. 
1 „Periodic umoristic și literar bisăptămânal apărut la București 24 august și 25 septembrie 

1878” (G. Drăgoi, F. Faifer et al., Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, ed. a II-a, 
Editura Academiei Române şi Editura Gunivas, Bucureşti, 2002, p. 286). 

2 Vezi legenda despre Balta dracilor (S. Hârnea, A. Hanţă, Locuri şi legende, Editura Sport-Turism, 
Bucureşti, 1984, pp. 112-113). 

3 „În sec. al XVI-lea, electorul de Saxa condamnă indigoul ca pe o culoare mordantă şi diabolică – 
fressende Teufels Farbe” (G. Bachelard, Pământul şi reveriile odihnei, traducere de Costică Brădăţan, 
Editura Univers, Bucureşti, 1999, p. 41). 

4 „Lăcusta făurită de Satana din rămăşiţele de animale” (ibidem, p. 58).  
5 Muzeul dracilor din Kaunas, Lituania (R. Ash, Enciclopedia familie tale. Lumea în date şi fapte, ed. a II-a, 

Editura Prut, Chişinău, 2017, p. 245).  
6 A.-P. Iliescu, Anatomia răului politic, Editura Ideea Europeană, Bucureşti, 2006, pp. 335-336. 
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metamorfoze: Demonul meschin de Feodor Sologub (1902), Drăceasca schimbare de piele de 
Ludovic Dauș (1927), Isabel și apele diavolului de Mircea Eliade (1930), Mephisto de Klaus 
Mann (1933), Portretul pictorului cu demonii săi de Valeriu Babansky (1939), Eu sunt diavolul 
de Cesare Zavattini (1941), Jocul Satanei de Damian Stănoiu (1947), Maestrul și Margareta de 
Mihail Bulgakov (1966), Fra diavolo de Luigi Ugolini (1969), Avocatul diavolului de Palton 
Pârdău (1993), Pactul cu diavolul de Haralambie Grămescu (1994), Pactizând cu diavolul de 
Aureliu Busuioc (2000), Îngeri și demoni de Dan Brown (2000), Diavolul este politic corect de 
Savatie Baștovoi (2010), iar șirul ar putea continua cu zeci de titluri.  

Lăsând deoparte vălul anxietăţii, tema diavolului în multiplele sale ipostaze și interpretări 
aduce resurse imagistice nebănuite. Îmi propun explorarea câtorva romane pe acest subiect, 
pornind de la trei concepte propuse de Corin Braga în volumele sale 10 studii de arhetipologie 
și De la arhetip la anarhetip, respectiv de conceptul de opere arhetipale, anarhetipice și 
eschatipice. Aceste concepte (mai puţin eschatipul) îmi vor permite urmărirea metamorfozei 
imaginii diavolului și ramificaţiile ei în opere literare concrete, dar și o încercare de 
evidenţiere a unor structuri și arhischeme. Operele arhetipice au un nucleu bine definit, cu un 
subiect ușor identificabil, în domeniul filologiei arhetipul „desemnează textul prim de la care 
pleacă o stemă de copii, este rădăcina arborelui genealogic alcătuit din toate derivatele sale”7. 
Opera arhetipală e cea în care găsim un „scenariu cuantificabil, ce poate fi identificat în 
opere similare, alcătuind un fel de osatură, un tipar genetic al întregului grup de opere. Acest 
scenariu identificabil poate fi definit în termeni tematici sau în termeni formali”8. Asemenea 
imagologului clujean, nu îmi propun să discut despre reușita sau eșecul estetic al acestor 
opere, pentru că fantasmele „nu trebuie interpretare, ci amplificate”9, dar mai ales revizuite. 
În contextul temei abordate voi considera arhetipale operele în care reprezentarea diavolului 
ia forma unui chip uman cu elemente fantastice sau a unui animal fioros şi care are drept 
scop obţinerea unor suflete în urma unui pact bine definit. 

Operele cu o configuraţie anarhetipică sunt cele care deviază de la locurile comune, de la 
lucrurile știute și cultivă „efecte de surpriză și de șoc”10, dar și o „atitudine de revoltă mai 
radicală, provocată de o nemulţumire profundă faţă de scenariul unic, integrator, faţă de 
orice scenariu perceput ca normativ, diriguitor, limitativ și sterilizant”11. Anarhetipul 
presupune un proces dublu de revoltă și reorganizare. În explicaţiile oferte de Corin Braga, 
anarhetipul „descrie atât un proces deconstructiv (cum o sugerează în primă instanţă chiar 
numele său), cât și unul de întemeiere a unui mod de existenţă autonom, a unei realităţi 
umane și sociale diferite de cele de până acum”12, dar „această negaţie nu presupune o 
deviaţie prin distrugere a ceva anterior, ci o organizare după un principiu centrifug, opus 
unui principiu centripet”13. Așadar voi include în analiză și opere care nu reproduc imaginea 
diavolului sau pactul diabolic în cheie tradiţională contract-clauze-câștig, ci deviază de la 
normă și revizuiesc radical reprezentările diavolului. 

Eschatipul presupune o structură care se organizează la sfârșitul existenţei ei, termenul 
de eschato-tip pornește de la adjectivul grecesc eschatos, eschata, eschaton, „ultimul”, 
„ultima”.  

În Istoria diavolului semnată de Paul Carus observăm că religia forţelor primitive a fost 
închinată reprezentărilor malefice „ţinând seama de faptul că nu de bine ne temem, ci de 

                                    
7 C. Braga, De la arhetip la anarhetip, Editura Polirom, Iași, 2006, p. 275. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem, p. 259. 
10 Ibidem, p. 254. 
11 Ibidem, p. 251. 
12 Ibidem, p. 264. 
13 Ibidem, p. 275. 
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rău”14, iar frica a stat la baza apariţiei demonolatriei. Cultul venerării diavolului este 
demonstrat de sacrificiile umane aduse acestuia: „popoarele cu cea mai bogată tradiţie din 
lume încă mai păstrează în străvechile lor legende elemente care amintesc de o perioadă 
timpurie din evoluţia lor religioasă când jertfeau fiinţe umane pentru a îndupleca mânia 
zeităţilor răzbunătoare”15. În folclorul românesc s-au păstrat, de asemenea, povești în care 
este redat faptul că localnicii trebuiau să aducă jertfe umane balaurului sau monstrului.  

Tranziţia de la venerarea diavolului la venerarea lui Dumnezeu are o vechime 
considerabilă, ea deschide și amplifică totodată o arie vastă a rivalităţii și multiplicităţii 
(metamorfozelor) binelui și răului. Întrucât ne preocupă nebulozitatea conceptului de diavol 
în literatură, amintim că acesta comportă varii accepţii și reprezentări în proză, printre care 
menţionăm femeia/vrăjitoare, viciile debordante, spiritul revoluţionar, regimul totalitar, 
bolile psihice.  

Arborele genealogic al diavolului este foarte vechi, iar fiecare scriitor îl interpretează în 
cheie personală. Răul întrunește în permanenţă noi metamorfoze, însă liantul istoric se 
păstrează, dar este supus mereu transformărilor. Din multitudinea reprezentărilor literare ale 
diavolului am selectat câteva exemple de opere literare care se subordonează în mare parte 
unui mecanism anarhetipic.  

Romanul Mephisto (1933) de Klaus Mann este o mostră de reprezentare a pactului 
diabolic în cheie anarhetipică, fiind cunoscut și ca un exemplu de reprezentare a 
antifascismului în literatura germană. Protagonistul Hendrik Höfgen, orbit de patima 
propriului succes şi propriei ascensiuni, preferă pactizarea cu sângeroasa putere, decât 
statutul umil de emigrant în străinătate. La polul opus se află faimoasa colegă de scenă 
evreica Dora Martin – simbol al spiritului revoluţionar, care critică regimul totalitar și 
emigrează în America, unde libertatea gândirii e mai presus de uneltirile demonice ale 
politicului. Acţiunea romanului are loc în anii 1926-1936, perioadă ce caracterizează istoria 
Germaniei prin trecerea de la democraţie la dictatură. Caracterul demonic al lui Höfgen îl 
deducem din atitudinea pe care acesta o are faţă de semeni, peste tot găseşte adversari chiar 
printre colegii de scenă, pe unii îi ignoră sau înjură, pe alţii îi înlătură definitiv. Teatrul este 
pentru Höfgen o arenă şi o rampă de lansare spre statutul de cel mai bun actor al Reichului. 
De aici pornește un exces de dăruire până la epuizarea fizică a actorului: „uneori juca câte 
şaisprezece ore pe zi, astfel încât au început să-i apară primele convulsii”16. Căsătoria lui 
Höfgen cu Barbara este fictivă, în spatele ei se ascunde interesul meschin de a avea 
deschidere către oamenii influenţi cu care se întreţinea Brunker (tatăl adoptiv al Barbarei). 
Singura sa obsesie feminină este Julietta Martens, fiica unui inginer din Hamburg care a avut 
o aventură cu o negresă în Congo. Peste ani Julietta revine în Germania având naivitatea de 
a-şi căuta tatăl care a abandonat-o înainte de naştere. De la funcţia de dansatoare Julietta 
devine prostituată şi este cunoscută sub pseudonimul Venera neagră sau prinţesa Tebab. 
Julietta este unica femeie din viaţa lui Höfgen care modelează caracterul imbatabil al 
actorului. Acesta suportă umil injuriile, ameninţările şi loviturile de bici ale amantei, pentru 
că doar ea constituie „sursa neagră a forţelor sale”17. Pedepsele corporale cu tentă sexuală îi 
aduc lui Höfgen o revigorare energetică, ipostaza de victimă în faţa călăului îl încântă, supun 
şi calmează deopotrivă: „Durerea era atât de cumplită, încât din ochii lui se iveau lacrimi. El 
s-a încovoiat. La prima lovitură a icnit, apoi s-a stăpânit şi le-a suportat cu chipul 
încremenit”18. Rolul lui Mephisto din piesa Faust de Goethe îi aduce gloria lui Höfgen, dar 

                                    
14 P. Carus, Istoria diavolului, traducere de Iustina Cojocaru, Editura Herald, București, 2015, p. 12. 
15 Ibidem, p. 16. 
16 Клаус Манн, Мефистофель. История одной кариеры, перевод К. Богатырёва, Mолодая 

гвардия, Москва, 1970, p. 67.  
17 Ibidem, p. 252. 
18 Ibidem, p. 60. 
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odată cu acest succes se produce o demonizare personală, iar „publicul recunoaşte speriat: 
iată – acesta e întruchiparea răului. El e răul desăvârşit, răul absolut”19, „Satana cel negru”20. 
Treptat, Hendrik Höfgen accede către cei mai infuenţi oameni ai Reichului, prim-ministrul îi 
este cel mai bun prieten. Parvenirea lui Hendrik rezultă din dubla sa ipostază, „maimuţa 
puterii şi clovnul ucigaşilor”21. Actorul înlătură oamenii incomozi din viaţa sa pentru a-și 
asigura o carieră impecabilă. Astfel divorţează de Barbara, fosta sa soţie, care a emigrat în 
Franţa pentru a lupta contra regimului totalitar și a edita un ziar antifascist, pe Julietta 
(Venera neagră), cea care-i poate compromite în orice moment „bunul-simţ”, o trimite în 
străinătate, iar pentru a-şi asigura o carieră ireproșabilă se căsătoreşte cu Nicoleta, o fostă 
colegă de scenă divorţată. Aparent a rămas puţin şi visul către titlul de prima persoană a 
teatrului din Reich este foarte aproape de a se împlini, dar apare o nouă provocare, aceea de 
a juca rolul lui Hamlet. În noua ipostază Höfgen suferă un eşec total, personajul pe care-l 
prezintă întruneşte cele mai înalte calităţi, cum ar fi tensiunea spirituală, meditaţii profunde, 
intelect deosebit, calităţi total opuse firii sale. Obişnuit cu rolul de învingător, Hendrik 
Höfgen devine marele perdant şi recunoaşte cu amărăciune că este doar un simplu actor.  

Obsesia demonică a ascensiunii sociale cu orice preţ este elocvent exprimată în romanul 
lui Feodor Sologub Demonul meschin (1902). Reprezentatrea diavolului în formulă 
anarhetipică e dictată de apariţia unui personaj tenebros prin excelenţă, Ardalion Borisîci 
Peredonov, care este profesor de liceu. Incipitul romanului sugerează ideea unei populări a 
regiunii cu întruchipări ale răului de toate genurile, uneltiri, denunţuri, clevetiri, patimi 
refulate, conflicte aranjate, frică, angoase existenţiale, groază demenţială, crimă, plăsmuiri 
vrăjitorești etc. Demonul meschin, alias Peredonov, este satisfăcut atunci când părinţii își bat 
cu nuiaua copiii la indicaţiile sale exagerate. Această misiune „sfântă” a denunţurilor false 
contra liceenilor îi ocupă o bună parte a zilei, cealaltă e onorată de consumul de vodcă și 
jocul de cărţi la care se adaugă formula împlinirii totale: „A fi fericit însemna pentru el să nu 
facă nimic și, izolându-se de lume, să-și îmbuibe stomacul”22. Importanţa lui Peredonov ia 
amploare atunci când acesta este atras în curse matrimoniale și face aparent cea mai 
potrivită alegere, luând-o de soţie pe Varvara Dmitrievna Moloșina. Doamna în cauză este 
verișoară de gradul al treilea și este cu aproximativ 30 de ani mai în vârstă decât Peredonov, 
fostă angajată pentru lucrări simbolice de croitorie la curtea prinţesei Volceanskaia. Mariajul 
cu ea ar însemna pentru Peredonov obţinerea funcţiei de inspector și protectoratul prinţesei. 
Intriga capătă proporţii mari atunci când Maria Grușina plastografiază la comanda Varvarei 
câteva scrisori al căror conţinut îl conving pe Peredonov că prinţesa îi va oferi postul dorit. 
Complicele sustrag apoi scrisorile și le ard, pentru a nu exista nicio dovadă a falsului. 
Peredonov e capabil de cele mai abominabile fapte, întreaga lui fire trădează însușiri 
diabolice: 

Privea lumea cu ochi goi ca de mort, aidoma demonului chinuit de neliniști și de frică în tenebroasa 
lui singurătate. Simţirea lui era obtuză, iar conștiinţa acţiona ca din aparat dezagregant și 
mortificator. Tot ce răzbătea până la el se transforma în ticăloșie și noroi [...]. Râdea cu bucurie 
când în prezenţa lui obiectele erau degradate, murdărite23. 

Răutatea a jucat mereu un rol important în viaţa protagonistului, câteva confesiuni din 
copilăria sa denotă comportamentul său bestial: „Când eram mic făceam mereu mizerii 
surorilor mele: pe cele mici le băteam, celor mari le stricam îmbrăcămintea”24. Peredonov 

                                    
19 Ibidem, p. 153. 
20 Ibidem, p. 155. 
21 J. Scholl, U. Braun, Cele mai cunoscute 50 de romane ale secolului XX, traducere de Codruţa Aldea, 

Editura Aquila ʼ93, Oradea, 2002, pp. 120-124. 
22 F. Sologub, Demonul meschin, traducere de Nicolae D. Gane, Editura Leda, București, 2005, p. 126. 
23 Ibidem.  
24 Ibidem, p. 316. 
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oferă sugestii răutăcioase și prietenului său Pavlușa Volodin, pe care îl îndeamnă să ungă 
poarta cu dohot și să spargă geamurile caselor fetelor care l-au respins în calitate de 
logodnic. Toate acţiunile sale stârnesc nedumerire și ironie, vizitează pe rând persoane 
influente ale orașului pentru a le încredinţa că bârfele care circulă despre el (în realitate tot 
invenţiile lui) nu sunt adevărte și că în curând va obţine funcţia de inspector asigurată de 
prinţesă. Mariajul aranjat compromite scopul vieţii sale: „Cum aș putea să trăiesc, dacă nu 
mi se dă postul”25. Peredonov are naivitatea de a crede că prinţesa nu-i oferă această funcţie 
pentru că s-a îndrăgostit de el, chiar dacă toţi îi sugerează că i s-a întins o cursă și a fost 
păcălit. Lipsa postului visat declanșează o serie de dereglări psihice la Peredonov. Acesta 
începe să scrie denunţuri împotriva tutror, chiar și împotriva animalelor și figurilor din 
cărţile de joc, vede peste tot spioni și dușmani care încearcă să-l înlăture. În final își 
imaginează că Pavlușa Volodin e în cârdășie cu Varvara și vor să-l otrăvescă. Sfârșitul 
culminează cu o crimă, Peredonov îi taie gâtul lui Volodin fiind convins că astfel îi va 
împiedica uneltirile. Atât în scrierea lui F. Sologub, cât și în cea a lui K. Mann demonicul este 
înfăţișat prin obsesia exagerată a parvenirii.  

Romanul lui Antonie Plămădeală Trei ceasuri în iad (1970) ne oferă o pactizare cu 
diavolul în cheie eschatipică, întrucât în finalul romanului se conturează clar că lupta dintre 
bine și rău culminează cu învingerea forţelor diabolice, chiar și cu preţul vieţii. Aici întreaga 
societate se supune şi pactizează cu ororile și presiunile regimului totalitar. Mama refuză să 
îşi recunoască fiul, tănăra Clara nu acceptă să îşi recunoască iubitul, prietenii şi colegii de 
serviciu resping omul pe care l-au știut cândva. Este un roman al identităţii furate, pierdute 
şi regăsite „cu infinite scindări, dedublări, şi refulări interioare, cu pierderea identităţii şi 
plasarea în aleatoriu, cu prinderea şi prăbuşirea omenescului în capcana imobilizantă a fricii 
generalizatoare”26. Se pare că toate personajele pactizează cu experimentele făcute de 
doctorul Murnau pe corpul lui Anton Adam. Dacă celorlalţi pacienţi chirurgul plastician 
Murnau le făcea schimbări minore, în cazul lui Anton modificările devin radicale, astfel încât 
sunt substituite părul, nasul, ochii, dinţii, mușchii principali, dispoziţia coardelor vocale, 
scurtarea tibiei și a perineului. Aceste schimbări contribuie la înlocuirea totală a fostului 
pacient cu o altă identitate a celui de la care au fost preluate organele și anume Peter Gast. 
Personajele sunt puse în faţa următoarei enigme, corpul trădează memoria și viceversa: 

Anton era înalt, acesta e scund. Anton avea părul negru, acesta îl are roșu. Anton avea frunte ca un 
M deschis, acesta o are dreptunghiulară cu protuberanţe pronunţate. Anton avea dinţi mărunţi și 
regulaţi, acesta îi are cabalini, mari. Anton avea trăsături armonioase, în curbe, ale acestuia sunt ca 
sculptate, în linii și unghiuri. Anton avea voce catifelată, muzicală, a lui e metalică, stridentă [...] E 
pur și simplu Anti-Anton27. 

Explicaţiile pe care încearcă să le găsească personajele cu referire la metamorfoza lui 
Anton confirmă și amplifică solidaritatea cu experimentele sistemului totalitar, toţi îl califică 
pe noul Anton „spion”, „mag”, „vraci”, „sfânt”, „dement”, iar în final „trădător”. Singurul care 
intuiește tăcerea silită a lui Anton, întemniţarea într-un înveliș străin și rolul de martir 
incoruptibil, este prietenul său Carol, considerat și calificat de toţi „nebun”, deși nebunia lui 
e doar un mecanism abil de camuflare împotriva sindromului rinocerizării. Carol nu vrea să 
își substituie individualitatea prin aderarea la părerile unui grup, refuză să devină o unealtă 
ușor manevrabilă a sistemului. Păstrarea identităţii lui Carol e sugerată și de descrierea 
exteriorului său: 

Spre deosebire de concetăţenii lui, care ajunseseră să semene unii cu alţii la vorbă, la îmbrăcăminte, 
la gândire, la mers, încât doar forma nasului sau a gurilor mai rămăsese încă neajustată pe 

                                    
25 Ibidem, p. 368 
26 A. Ţurcanu, „Trei ceasuri în iad – romanul condiţiei umane în societatea totalitară”, Akademos, nr. 4, 

2016, pp. 103-109. 
27 A. Plămădeală, Trei ceasuri în iad, Editura Junior Club, București, 1993. 
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calapodul comun, Carol nu putea să nu fie Carol. După întoarcerea de la poliţie, unde ar fi trebuit, 
după părerea tuturor, să iasă cu mai multă bunăvoinţă faţă de măsura comună, nu dăduse decât o 
singură dovadă de bunăvoinţă: se îmbrăca ca toată lumea. Atât. Dar nu își purta uniforma ca toată 
lumea. Șapca trebuia să fie mereu într-o parte, strâmbă, cordonul ca din întâmplare întors pe dos. 
Întotdeauna avea ceva ce nu semăna cu felul obișnuit de a se purta. Spuneau: Ce vreţi de la Carol 
nebunul? Dar acesta era protestul lui împotriva uniformei28.  

Carol le explică tuturor ororile pe care le-a suportat Anton Adam în laboratorul de carne 
vie al doctorului Murnau, supravegherea postexperimentală continuă și inocularea ideii că el 
este un Altul. Sistemul i-a amputat și modificat destinul. Aparent Anton se resemnează: „Fac 
tot ce-mi poruncește el. N-am găsit altă cale. Alternativa e sinuciderea. Dacă ai urechi de 
auzit... Ei știu totul, totul...”29. Cu preţul propriei vieţi, Anton refuză să fie victima ororilor 
colective și încalcă condiţiile acestei pactizări forţate: „Tutela dumitale s-a terminat. Să mă 
lași în pace. Nu mai vreau să joc. De azi încolo nu mai vreau. Sunt Anton Adam. Nu sunt ce 
vrei dumneata și doctorul Murnau, și cine mai vrea!”30. Astfel individualitatea învinge și 
triumfă, iar suferinţele provocate de suveranul luciferic sunt curmate, pactizarea cu diavolul 
e anulată.  

Această legătură a demonicului cu politicul o întâlnim și în romanul Pactizând cu diavolul 
(2000) de Aureliu Busuioc, expresiile „diavolul roșu” sau „dușmanul roșu” fiind amplificate 
de izbucnirea Războiului Rece31. Diavolul roșu este prezentat de autor ca fiind cel mai 
execrabil dintre demoni, întrucât nu doar că aduce angoase, teroare, suspiciuni false, dar și 
frânge destinele personajelor Mihai Olteanu, familiei sale și al iubitei Elvira. „Oare pactizând 
cu diavolul poţi ajunge înger?”32 se întreabă retoric protagonistul care, ajuns la limita 
disperării, după un șir lung de ezitări, acceptă să devină denunţător pentru KGB doar ca să 
își salveze cele două surori aflate în exil, după ce își pierduse o soră și mama, iar apoi și tatăl. 
Această aparentă salvare îi va fi fatală lui Mihai Olteanu, pentru că cei de la KGB îl 
suspectau că ar fi spion doar pentru simplul motiv că a făcut studiile în România. Pentru 
protagonist, pactizarea cu atributele diavolului roșu sfârșește prin învingerea lui, așa cum 
sugerează romanul: „numai cei aleși își pot păstra însemnele de om sub loviturile sorţii”33.  

Romanul lui Valeriu Babansky Portretul pictorului cu demonii săi (1939) aduce o altă 
accepţie de reprezentare a răului, ca principiu stimulator și necesar creaţiei. Întâlnim aici o 
reprezentare anarhetipică a diavolului întrucât forţa malefică instaurează un dicteu al 
conștiinţei, o avalanșă de emoţii și transpuneri creatoare. Demonul este în acest roman 
similar muzei și este totodată partener de dialog. Pictorul Mihai Petrache discută la un 
moment dat cu Hieronymus despre rostul și tainele creaţiei. Apariţia demonului se 
distanţează de modul tradiţional de reprezentare a răului. Astfel se produce o ruptură de 
cronotopul biblic „grădina cu meri” și o transferare a răului în actul creator, „fereastra 
mistică”, „golul negru”: 

Și atunci în scenă ieși Hieronymus, daimonul. De atunci de când pe peretele orb ce răspundea spre 
nord fusese pictată „Fereastra” mistică, magică sau ziceţi-i cum vă place, acesta se adăpostea în ea. 
Dar nu în grădina ei de meri, cu toate că, uneori, putea fi văzută și alergând printre pomi sau, mai 
ales, trecând împreună cu stolurile de vrăbii peste vârfuri. Locul lui preferat era golul negru dintre 
canaturi34. 

Romanul lui Babansky este unul neobișnuit prin tehnica scrierii în literatura 
basarabeană, domnind aici psihologizarea, nenarabilul, fluxul conștiinţei, memoria 

                                    
28 Ibidem, p. 236. 
29 Ibidem, p. 267. 
30 Ibidem, p. 275. 
31 O. Gîrlea, „Arhetipul diavolului de la istorie spre ficţiune”, Metaliteratură, nr. 1, 2015, pp. 95-103. 
32 A. Busuioc, Pactizând cu diavolul, ed. a III-a, Editura Cartier, Chișinău, 2013, p. 264. 
33 Ibidem, p. 164. 
34 V. Babansky, Portretul pictorului cu demonii săi, Editura Pontos, Chișinău, 1999, p. 110.  
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involuntară, tehnici identificabile și în proza lui Vladimir Beșleagă. Demonul devine în 
viziunea lui Valeriu Babansky un element indispensabil actului creator, și prin aceasta 
exprimă o detașate de modul tradiţional de scriere și concepere a răului. 

Reprezentarea anarhetipică a diavolului având ca pretext demenţa protagoniștilor este 
definitorie pentru romanele lui Dauș Ludovic și Martin Suter. Întâlnim în romanul lui Dauș 
Ludovic Drăceasca schimbare de piele (1927) două personaje feminine puse în contrast: una 
reprezintă idealul pietăţii familiale – Zoe –, cealaltă e Natașa, întruchiparea perfectă a 
perversiunii, personaj înconjurat de permanenţa plăcerilor lumești și a luxului debordant. 
Moartea Natașei (lovită la cap de copita unui cal) aduce o transfigurare a antipodului ei 
(Zoe), care cumpără la licitaţie o parte din lenjeria de lux a defunctei. Însușirea unor lucruri 
străine contribuie la descoperirea și fascinaţia pentru partea întunecată a fiinţei sale, Zoe 
trăiește de acum încolo prin ochii celeilalte, cititorul asistând la o criză a identităţii și la un 
proces de deconstruire a eului: „Ce putere avea moarta încât simpla atingere a lenjurilor ei o 
schimbă într-atâta?”35. Demonul interior, spune Robert Muchembled, „se modelează în 
funcţie de narcisismul gazdei sale”36, iar Zoe se autodistruge într-o dezlănţuire a simţurilor, 
când alteritatea demonică se naște în propriul eu. Protagonista se înstrăinează de familie, e 
încântată de narcisismul propriului corp. Ideea de a poza nud pictorului Paul Lucescu o 
obsedează, acesta a pictat-o în ipostaze intime și pe Natașa. Scindările ei de personalitate, 
dedublările și transfigurările devin din ce în ce mai intense, comportamentul deviant al 
protagonistei fiind explicat prin apariţia bolii ei, demenţa. Elizabeth Roudinesco, autoarea 
unui studiu despre Partea întunecată din noi înșine, afirmă că „existenţa oamenilor se 
caracterizează prin [...] căutarea unei permanente juisanţe a răului”37. Viciile și desfrâul care 
pun stăpânire pe Zoe sunt interpretate drept atribute ale diavolului de către exponenţii 
concepţiei tradiţionale a moravurilor sociale. Vechile principii morale de altădată precum 
pietatea, fidelitatea, sinceritatea se năruie. Maleficul triumfă: încă un suflet a fost cucerit. 
Această reprezentare anarhetipică a demonicului e dictată de descoperirea părţii întunecate 
a protagonistei. 

În romanul lui Martin Suter Diavolul din Milano (2006) expresia demonică clasică e 
bruiată de o înfăţișare legendară romantică plăcută: „un domn bătrân și distins. Purta o haină 
de mătase neagră, o spadă de argint la cingătoare și o pană roșie la pălărie”38, așadar un 
diavol destul de manierat este invocat (conform legendei) de păstoriţa Ursina. Aceasta îl 
roagă pe diavol (întrucât invocările către Dumnezeu nu au ajutat-o) să stopeze zăpada și 
frigul venite din senin în plină primăvară și care-i ameninţa turma cu pieirea. Peste nouă ani, 
timp în care Ursina s-a transformat într-o domnișoară neobișnuit de frumoasă, diavolul se 
înfăţișează și îi cere sufletul în schimbul unor plăceri lumești: „Frumuseţe nemaiîntâlnită, 
tinereţe veșnică, bogăţie, fericire și un castel cu o sută de ferestre și treizeci de turnuri”39, 
condiţiile schimbului sunt extinse și fata acceptă să intre în acest joc greu de îndeplinit: 
„Când toamnă se face în toiul verii,/ Când focul apă va arde,/ Când zi se va face la al 
doisprezecelea dangăt,/ Când pește se va face o pasăre,/ Când om devine animal,/ Când 
crucea spre sud se îndreaptă,/ De-abia atunci a mea vei fi”40. Condiţiile pactului enigmatic se 
transpun în realitate și păstoriţa se mută în castelul promis, fiind vizitată o singură dată pe 

                                    
35 Ludovic Dauș, Drăceasca schimbare de piele, Editura Ancora, București, 1927. 
36 R. Muchembled, O istorie a diavolului. Civilizația occidentală în sec. XII-XX, traducere de 

Em. Galaicu-Păun, Editura Cartier, Chișinău, 2002. 
37 El. Roudinesco, Partea întunecată din noi înșine, traducere de Ileana Busuioc, Editura Trei, 

București, 2009, p. 101.  
38 Martin Suter, Diavolul din Milano, traducere de Sanda Muntean, Editura Humanitas, București, 

2008. 
39 Ibidem, p. 123. 
40 Ibidem, p. 128. 
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an de diavol la un festin fastuos, fără ca acesta să-i ceară vreodată preţul convenit. Legenda 
populară sfârșește cu imaginea castelului în flăcări. 

Trecutul se transpune în prezent (tehnica de scriere este cea a romanului în roman), 
printr-un joc abil al personajului Frédéric Frey (bancher) care folosește legenda în calitate de 
pretext pentru a-și manipula soţia. Asupra lui planează acuzaţii grave de tentativă de omor a 
soţiei. Timpul pe care și-l petrece Frédéric în închisoare, apoi la ospiciu, și-l dedică 
eforturilor de a o convinge pe Sonia să-și retragă acuzaţiile. În realizarea acestui demers 
Frédéric îi are complici pe mama sa, pianistul Manuel și Malu (prietena Soniei). Iluzia prin 
care Sonia încearcă să își ia viaţa de la capăt, prin schimbarea locului de trai (ţinutul Val 
Grish) și a unei noi slujbe care să-i confere independenţă financiară, se spulberă. Sonia 
înţelege că a fost supravegheată mereu de complicii lui Frédéric Frey, care treptat o fac să 
creadă că legendara Ursula este chiar ea. Demenţa trucată pune stăpânire justificată pe 
Frédéric, acesta evadează din ospiciu și încearcă să o ucidă pe Sonia. Hotelul Gamander în 
care lucrează soţia sa în calitate de maseuză este incendiat de Frédéric, asemenea castelului 
care e cuprins de flăcări din Legenda despre diavolul din Milano. Sonia reușește să evadeze 
din ghearele flăcărilor, iar Frédéric devine victima crimei sale. Chiar dacă în roman diavolul 
are înfăţișare umană (el se conţine în noi), acesta păstrează însușiri negative precum ura, 
pedeapsa, setea de răzbunare, crima. Subsumând aceste însușiri, putem spune că 
reprezentarea anarhetipică a diavolului în acest roman se caracterizează prin procedeul 
intervertirii.  

Metamorfozele literare ale imaginii diavolului în secolul XXI sunt strâns legate de tot 
felul de maladii ale spiritului (post)modern, aparenta evoluţie și progresul legate de 
tehnologiile avansate, circuitele și tehnologiile media, armele de tot felul sunt considerate 
apanaje ale diavolului care duc la distrugerea omenirii. Aceste idei le găsim în romanul lui 
Paulo Coelho Diavolul și domnișoara Prym (2000) și în cel a lui Savatie Baștovoi Diavolul este 
politic corect (2010), care vor trebui analizate cu alte ocazii. 

Sintetizând subiectul romanelor în care este reprezentat diavolul, putem spune că 
structura anarhetipică se caracterizează prin următorele aspecte: devierea de la povestea 
știută (subiect unic: contract/pact, câștig), aducerea unor structuri multiple ale subiectului, 
cultivarea efectelor de surpriză, diabolicul fiind asociat cu obsesia socială sau parvenirea 
(funcţia/rangul), păstrarea individualităţii, intervertire/boală, forţă supremă. Fiecare operă 
literară anarhetipică, dar și eschatipică devine purtătoarea propriului sens asupra 
conceptului de diavol. Dincolo de totalizarea acestor reprezentări se impune în mod imperios 
întrebarea ce e cu această avalanșă de texte ce reprezintă „partea întunecată din noi înșine”? 
Concluzia la care tindem să ajungem este că fenomene precum dedramatizarea diavolului, 
reculul fricii faţă de diavol, fascinaţia pentru partea malefică a fiinţei umane, combaterea 
laturii blestemate a fiinţei umane sunt fantasme definitorii ale secolelor XX și XXI.  
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Henrik Ibsen’s “Revolutionary” Afterlife. 
The Reception of Henrik Ibsen’s Work 
in Romania in the Decade 2006-2016 

C R I N A  L E O N *  

Abstract: Although more than 110 years have passed since Henrik Ibsen’s death, his work continues 
to be very up to date. The present paper analyses the reception of Ibsen’s plays in Romania in the 
decade 2006-2016, given the scarcity of scientific references related to this recent period, the fact that 
his plays continued to be staged in quite unexpected manners, as a pretext to express innovative ideas, 
and that these productions tried to bring a change of perspective of the Romanian audience upon 
society in general. Ibsen’s work remains a literary phenomenon, difficult to match. That is why, in this 
paper, we refer to different Romanian theatre productions and to different events meant to mark the 
importance of the Norwegian writer in the 21st century, in a country geographically far away from 
Norway. 
Keywords: Henrik Ibsen, Norwegian literature, reception, Romania, 21st century 

Introduction 

An Enemy of the People (1882) is “the first Romanian performance of an Ibsenian play” 
[primul spectacol românesc cu o piesă ibseniană1], and it was staged at the National Theatre in 
Iaşi, in the spring of 1895. The city of Iaşi seems to play a very important role since in 2006 
when the centennial commemoration of Ibsen’s death was marked all over the world, the 
Ibsen days were organized here on 13-14 May 2006 in cooperation with the “Vasile 
Alecsandri” National Theatre and the Royal Norwegian Embassy in Romania. The 
Norwegian actor and director Frode Rasmussen together with the actress Yvonne Øyen and 
the dancer Allan Lucien Øyen performed a version of Peer Gynt the following day after the 
local staging of the same play by Ibsen. Moreover, the pianist Geir Botnen played excerpts 
from Edvard Grieg’s incidental music to Peer Gynt. The Norwegian Peer Gynt was also 
performed in Chişinău, on 12 May 2006, and Bucharest, on 17 May 2006, Norway’s National 
Day. The event in Bucharest was entitled “A celebration in music, drama and dance of the 
International Ibsen Year 2006 in Romania”. On the occasion of the commemoration, an Ibsen 
stamp was issued by the Romanian Post.  

In the same year, a Romanian radio theatre performance of an Ibsenian work, less known 
in Romania, namely the dramatic poem Brand, was selected for the Ibsen Festival taking 
place in Norway in September 2006. “I read the poem years ago. I had this courageous but 
hopeless dream of bringing this poem within the sacred space of a church. I presented the 
poem at the radio. […] The space chosen for the project was the Lutheran Church in 
Bucharest. […] Willing to find more finance, I went to the Royal Norwegian Embassy. I had 
no hope of receiving a very prompt answer. I was thrilled to receive this prompt answer 
from His Excellency Leif Arne Ulland, the ambassador of Norway. […] we were invited to 
participate to the Henrik Ibsen International Festival in Oslo, autumn 2006, for three 
performances inside a church where cultural events usually take place”2, writes the director 
Ilinca Stihi. Brand is a long poem, and that is why it is more difficult to stage. The Romanian 

                                    
* “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Iași, Romania. 
1 See http://www.teatrulnationaliasi.ro/noutati/pe-21-si-22-aprilie-pe-scena-salii-mari-un-eveniment- 

teatral-de-exceptie-287.html. 
2 I. Stihi, “Brand – A Performance”, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia, no. 3, 2006, p. 113.  
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script did not focus on “the patriotic dimension of the poem”3, but rather on the life of the 
main character. 

The ambition of the young director Ilinca Stihi to approach such a text is admirable. She focused 
on the text, she worked thoroughly with the actors, thus making the lyrics to sound clear and 
incisive, and the message to be transmitted to the public, in all its rough clarity. But she did not 
give much attention to the visual aspects of the show. [Ambiţia tinerei regizoare Ilinca Stihi de a 
aborda un asemenea text este de admirat. S-a concentrat asupra textului, a lucrat minuţios cu actorii, 
făcând astfel ca versurile să sune clar şi incisiv, iar mesajul să treacă spre public, în toată limpezimea 
lui aspră. Nu a acordat însă prea multă atenţie aspectelor vizuale ale spectacolului.]4 

The importance of Henrik Ibsen’s work was marked in Romania throughout the whole 
decade 2006-2016, starting with the above mentioned performances to which we can add the 
event “Ibsen on film”, which took place at the Babeş-Bolyai University (Cluj-Napoca, 23-24 
November 2006) and whose guests were His Excellency Leif Arne Ulland, Professor Asbjørn 
Aarseth (the University of Bergen) and Jan Erik Holst (the Norwegian Film Institute in Oslo) 
and ending with the symposium entitled “110 Years since the Death of the Norwegian 
Playwright Henrik Ibsen”, an event organized by the “Alexandru Ioan Cuza” University of 
Iaşi in cooperation with the Royal Norwegian Embassy, on 12 November 2016, and whose 
main guest was Professor Helge Rønning from the University of Oslo. 

Romanian Productions 

In the International Ibsen Year 2006 several performances of Ibsen’s works could be seen 
in Romania. Below there is an overview of the productions which had the premiere before 1 
January 20065.  

 
Table 1. Ibsenian productions which had the premiere before 

1 January 2006 and were performed in 2006 
 
Name of the theatre Title of the 

Ibsenian work 
Date of the 
premiere 

No. of 
performances in 

2006 
“Vasile Alecsandri” 

National Theatre, Iaşi 
Peer Gynt 12 March 2005 1 

“Radu Stanca” National 
Theatre, Sibiu 

Nora 9 October 2004 1 

National Radio Theatre Brand 23 February 2005 4 
 
The titles of the other productions of Ibsen’s plays in Romania, which followed in the 

decade 2006-2016, have been included in the following table, together with the year of the 
premiere and the venue6. In brackets, we indicated the Ibsenian work they referred to. It 
seems that the most popular plays in the above mentioned period were A Doll’s House, Peer 
Gynt, An Enemy of the People and Hedda Gabler.  

 
 

                                    
3 Ibidem, p. 110. 
4 A. Mihalache, “Reinventarea teatrului radiofonic”, Agora, March 2005, qtd. in Lucian Sinigaglia, 

“Henrik Ibsen în România (I)”, Studii şi Cercetări de Istoria Artei: Teatru, Muzică, Cinematografie, nr. 2 
(46) 2008, p. 18.  

5 See http://ibsen.nb.no/id/11143049.0. 
6 See https://ibsenstage.hf.uio.no/pages/browse/map/country. 
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Table 2. Romanian productions of Ibsen’s works in the decade 2006-2016 
 

No. Play title Year Venue 

1 Peer Gynt (two different 
stagings) 2006 “Vasile Alecsandri” National Theatre, Iaşi 

2 Pe propria răspundere 
(different Ibsenian works) 2006 “Vasile Alecsandri” National Theatre, Iaşi 

3 Nora [A Doll’s House] 2006 National Theatre, Târgu-Mureş 

4 Hedda Gabler 2006 “Vasile Alecsandri” National Theatre, Iaşi 

5 Nóra [A Doll’s House] 2006 “Babeş-Bolyai” University, Faculty of Theatre 
and Television, Cluj-Napoca 

6 Brand  2006 Metropolitan Cathedral of Moldova and 
Bucovina, Iaşi 

7 Play Hedda [Hedda Gabler] 2006 Nottara Theatre, Bucharest 

8 Nora [A Doll’s House] 2007 “Ion Luca Caragiale” National Theatre, 
Bucharest 

9 La dama del mar 
[The Lady from the Sea] 2008 “Ion Luca Caragiale” National Theatre, 

Bucharest 

10 Nóra Nóra [A Doll’s House] 2008 Studio Theatre, Târgu-Mureş 

11 Solness építőmester 
[The Master Builder] 2008 North Theatre, Satu Mare 

12 Peer Gynt 2008 Hungarian Theatre, Cluj-Napoca 

13 Când noi, morţi, înviem 
[When We Dead Awaken] 2009 “Lucian Blaga” National Theatre, 

Cluj-Napoca 

14 Nora [A Doll’s House] 2009 Bacovia Municipal Theatre, Bacău 

15 Împărat şi Galilean 
[Emperor and Galilean] 2009 Radio drama production, Radio Romania 

16 Nóra reloaded [A Doll’s 
House] 2010 National Theatre, Târgu-Mureş 

17 Peer Gynt 2010 “Maria Filotti” Theatre, Brăila 

18 Nóra reloaded [A Doll’s 
House] 2010 “Ioan Slavici” Classical Theatre, Arad  

19 Nóra [A Doll’s House] 2011 “Tomcsa Sándor” Theatre, Odorheiu Secuiesc 

20 Hedda Gabler 2011 “Ion Cojar” Theatre Studio, Bucharest 

21 Peer Gynt 2012 State Theatre, Oradea 

22 Poveşti de iubire 
[including Peer Gynt] 2012 Students’ Cultural House, Cluj-Napoca 
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No. Play title Year Venue 

23 Hedda Gabler 2012 Hungarian Theatre, Cluj-Napoca 

24 Peer Gynt  2012 “Csiky Gergely” Hungarian State Theatre, 
Timişoara 

25 Femeia mării [The Lady from 
the Sea] 2014 “Vasile Alecsandri” National Theatre, Iaşi 

26 Ein Volksfeind 
[An Enemy of the People] 2014 Hungarian Theater, Cluj-Napoca 

27 Aventurile fantastice ale lui 
Peer Gynt [Peer Gynt] 2014 Summer Theatre in Herăstrău, Bucharest 

28 A nép ellensége 
[An Enemy of the People] 2014 Municipal Theatre, Baia Mare 

29 Eu. O casă de păpuşi [A Doll’s 
House] 2015 Odeon Theatre, Bucharest 

30 Ibsen Incorporated 2015 Comedy Theatre, Bucharest 

31 Ibsen Incorporated 2015 “Luceafărul” Theatre for Children and Youth, 
Iaşi  

32 Eu. O casă de păpuşi [A Doll’s 
House] 2015 Fix Theatre, Iaşi 

33 Inamicul Poporului 
[An Enemy of the People] 2015 Small Theatre, Bucharest 

34 Peer Gynt 2016 “Logos” Theatre, Bucharest 

35 Nora [A Doll’s House] 2016 “Tony Bulandra” Theatre, Târgovişte 

36 Peer Gynt – Rockstar [Peer 
Gynt] 2016 Romanian National Opera, Cluj-Napoca 

37 Peer Gynt 2016 “Lucian Blaga” National Theatre, 
Cluj-Napoca 

38 Un duşman al poporului 
[An Enemy of the People] 2016 “Vasile Alecsandri” National Theatre, Iaşi 

39 Un duşman al poporului 
[An Enemy of the People] 2016 “Ion Luca Caragiale” National Theatre, 

Bucharest 

40 Eu. O casă de păpuşi [A Doll’s 
House] 2016 Bacovia Municipal Theatre, Bacău 

41 Ibsen Incorporated 2016 “Ioan Slavici” Classical Theatre, Arad 

42 Peer Gynt 2016 “Logos” Theatre, Bucharest 

43 Nora [A Doll’s House] 2016 Vest Theatre, Reşiţa 
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Selected Productions 

On 21 April 2016 the “Vasile Alecsandri” National Theatre in Iaşi presented the premiere 
of the play An Enemy of the People. This was Claudiu Goga’s sixth production in Iaşi, after 
titles such as Eugène Ionesco’s Rhinoceros and Friedrich Dürrenmatt’s The Visit. He chose to 
work on Arthur Miller’s 1950 version, an adaptation after Ibsen’s play which formed the 
basis of a film with the same title in 1978. Seeing the performance, the spectator can notice 

Goga’s attachment to the subject of the relationship between the individual and society and his 
concern to discover and describe the mechanisms of the individual’s loneliness/isolation. [cât e de 
ataşat Goga de tema raportului între individ şi societate şi cât de preocupat este de a descoperi şi de a 
descrie mecanismele însingurării/izolării individului.]7 

The director is also the translator of the text. As Ioan Holban states, 
he who is involved in the theatre, who knows the stage, who knows at least the rule of the game is 
the one who translates well. Exceptional users of a language may translate respecting every single 
comma and no one can blame anything on the translation. But it’s not scenic, it’s not theatrical and 
then the director comes and begins to cut, to section the text, to rearrange it. I believe that every 
theatre that aims to make a production of a foreign author should commission a translation from 
someone who is from there, from inside the theatre. Dramaturgy is a special species. [traduce bine 
cel care este om de teatru, care cunoaşte scena, care ştie măcar regula jocului. Oameni care sunt 
excepţionali cunoscători de limbă au tradus la virgulă şi nimeni nu poate să reproşeze nimic la nivelul 
traducerii. Dar nu e scenic, nu e teatral şi atunci vine regizorul care începe să-l taie, să secţioneze 
textul, să-l rearanjeze. Eu cred că fiecare teatru care îşi propune să facă o producţie dintr-un autor 
străin trebuie să comande o traducere la cineva care este de acolo, din teatru. Dramaturgia este o specie 
aparte.]8 

An Enemy of the People is about 
the importance of one’s personal opinion, about the necessity of not giving in to temptation, about 
the endless nobility of the struggle against a system that we perceive as an abstraction, but which 
is actually a concrete creation of concrete people. [importanţa opiniei personale, despre necesitatea 
de a nu ceda tentaţiei, despre nobleţea nemărginită a luptei cu un sistem pe care îl percepem ca pe o 
abstracţie, dar care este, de fapt, o creaţie concretă a unor oameni concreţi.]9 

In Ibsen’s play doctor Tomas Stockmann comes to realize that “The majority has might 
on its side – unfortunately; but right it has not. I am in the right [...] The minority is always 
in the right”. [Flertallet har magten – desværre –; men retten har det ikke. Retten har jeg [...] 
Minoriteten har altid retten.]10 

In 2014 the “Vasile Alecsandri” National Theatre in Iaşi also presented Ibsen’s The Lady 
from the Sea directed by Radu Afrim. This is a remix in which, as Călin Ciobotari remarks, it 
seems that “the lady from the sea is missing” [lipseşte femeia mării]11. Thus, 

the director seems much more concerned about what happens to the characters behind the couple 
in the foreground (Ellida Wangel and the stranger), so that Dr. Wangel, his daughters, the sculptor 
Hans and Arnholm, the friend of the Wangel family, become dominant. There is a bizarre human 

                                    
7 C. Ciobotari, “Cronica lui Călin: Un spectacol de care aveam nevoie…”, Jurnal virtual, 23 April 2016, 

http://www.jurnalvirtual.ro/2016/04/23/cronica-lui-calin-un-spectacol-de-care-aveam-nevoie%E2%80%A6. 
8 L. Lazăr, A. Vâlcu, “Traducerea pentru teatru, între literar şi scenic; discuţie moderată de Oltiţa Cîntec”, 

LiterNet.ro, 12 November 2016, http://atelier.liternet.ro/articol /17313/ Oltita-Cintec/ Traducerea- 
pentru-teatru-intre-literar-si-scenic.html. 

9 C. Ciobotari, “Cronica lui Călin: Un spectacol...”, art. cit. 
10 H. Ibsen, “En folkefiende”, Nutidsdramaer, Familievennen Forlag A.S., Oslo, 1997, pp. 141-192. 

Translated into English by R. Farquharson Sharp. The Project Gutenberg EBook of An Enemy of the 
People, by Henrik Ibsen. http://www.gutenberg.org/files/2446/2446-h/2446-h.htm. 

11 C. Ciobotari, “Cronica lui Călin: Am fost sau nu la ‚Femeia mării’?”, Jurnal virtual, 3 June 2014, 
http://www.jurnalvirtual.ro/2014/06/03/cronica-lui-calin-am-fost-sau-nu-la-%E2%80%9Efemeia-marii%
E2%80%9D. 
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landscape, in which one rediscovers the Ibsenian characters, who are invested with new meanings: 
Doctor Wangel is no longer the balanced, wise and calm man from Ibsen’s play, but a character 
whose soul is tortured, a tormented man within the series of the great failing people: alcoholic, 
ironic, fallen. [Regizorul pare mult mai preocupat de ce se întâmplă cu personajele din spatele cuplului 
de prim-plan (Ellide Wangel şi Străinul), astfel încât dominanţi devin doctorul Wangel, fiicele sale, 
sculptorul Hans şi prietenul familiei Wangel, Arnholm. E o peisagistică umană bizară, în care 
redescoperi personajele ibseniene, investite, însă, cu noi sensuri: doctorul Wangel nu mai este omul 
echilibrat, înţelept şi calm din Ibsen, ci un personaj torturat sufleteşte, un chinuit din panoplia marilor 
eşuaţi: alcoolizat, ironic, prăbuşit.]12 

The play Peer Gynt from 1867 benefited from a non-conformist production premiered on 
12 February 2016 and directed by Sorin Misirianţu. Peer Gynt – ROCKSTAR was a musical 
supported by EEA grants which could be seen at the Romanian National Opera in 
Cluj-Napoca. The performance was a mix of “pop-rock music, traditional theatre, literature 
and dance” [muzică pop-rock, teatrul tradițional, literatură și dans]13, and it started with the 
casting for the play and the distribution of roles followed by an introduction into the story. 
There were two excerpts from Edvard Grieg’s music written for this play (The Death of Åse 
and Anitra’s Dance), while the pop-rock music was composed especially for the performance. 
This musical could be considered “rock music interpreted symphonically” [muzică rock 
cântată în stil simfonic]14. Moreover, Sorin Misirianţu plays the role of Peer Gynt, and he 
talks with the audience as if in an interactive performance. He speaks for instance about the 
casting or how he created certain scenes. Previously, Misirianţu had directed another 
Norwegian play at the “Lucian Blaga” National Theatre in Cluj-Napoca, namely Elling, by 
Axel Hellstenius and Peter Næss, in 2014.  

The famous Romanian actor Florin Piersic also played the part of Peer Gynt as a one-man 
show with the Transylvania State Philharmonic Orchestra behind. The event took place on 
20 April 2012 at the Students’ Cultural House in Cluj-Napoca. “Peer Gynt marked my whole 
existence” [Peer Gynt mi-a marcat întreaga existenţă]15, said Florin Piersic. Still in 
Cluj-Napoca, on 10 March 2009 the “Lucian Blaga” National Theatre hosted the premiere of 
When We Dead Awaken, the last of Ibsen’s plays (1899), directed by Cătălina Buzoianu. The 
performance was also broadcast by the national TV channel TVR Cultural. 

In 2014 the project of a Romanian curator and theatre critic from Bucharest, Cristina 
Modreanu, entitled Hedda’s Sisters. Empowering Women Theatre Artists in Romania and 
Eastern Europe was awarded the international Ibsen scholarship (a total of 200,000 
Norwegian crowns). This is a scholarship which has been awarded by the Norwegian 
Government since 2007 and which is meant for innovative projects taking Ibsen’s work as a 
starting point, being thus related to performing arts and drama. The project Hedda’s Sisters 
“focuses on Ibsen’s feminine characters, aiming to use them as a tool to showcase 
contemporary women’s perspective and empower Romanian women theatre artists, 
extending the conversation to the Eastern Europe too. At the same time, the project 
underlines the importance and value of Ibsen’s plays in the Romanian artistic and social 
context of change and enlightenment in the theatre field. Not in the least, the project will 

                                    
12 Ibidem. 
13 “Ropote de aplauze la premierea spectacolului Peer Gynt – ROCKSTAR de la Cluj-Napoca”, 

NapocaNews, 13 February 2016, http://www.napocanews.ro/2016/02/ ropote-de-aplauze-la-premierea- 
spectacolului-peer-gynt-rockstar-de-la-cluj-napoca.html. 

14 Sorian Misirianţu, “Interview with Tudor Runcanu”, Radio România Cluj, 5 February 2016, 
http://radiocluj.ro/2016/02/05/peer-gynt-rockstar-un-spectacol-pe-care-nu-trebuie-sa-il-ratezi. 

15 Cristina Beligăr, “Florin Piersic: ‚Peer Gynt mi-a marcat întreaga existenţă”, CityNews.ro, 19 April 
2012, http://citynews.ro/eveniment-23/florin-piersic-peer-gynt-mi-marcat-intreaga-existenta-223608. 
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contribute to re-imagining Ibsen’s female characters from the 21st century perspective”16. 
The members of the jury, Cliff Moustache, Line Rosvoll and Helge Rønning, stated that “this 
is a very ambitious project that takes its point of departure in a description of the situation 
in Romanian theatre, where there are very few women who are theatre directors. As it is 
formulated in the application, Romanian theatre is ‘dominated by the male gaze’, and this is 
the case also when the plays have female protagonists such as in Ibsens’s two dramas – A 
Doll’s House and Hedda Gabler”17.  

The project started with auditions in which women directors staged plays by Ibsen from 
a contemporary perspective. Three different plays – Me. A Doll’s House, An Enemy of the 
People and Ibsen Incorporated – were then produced and offered to the public. Me. A Doll’s 
House was a co-production between Odeon Theatre in Bucharest and the Romanian 
Association for Promotion of Performing Arts. The performance blended Ibsen’s character, 
Nora, with film noir and live music sung by a soprano. The voice of Nora’s husband, Torvald 
Helmer, could be heard now and then. Beside the Odeon Theatre the play was also 
performed at the Bucharest Fringe Independent Theatre Marathon, on 4 October 2015, at the 
Young Audience International Theatre Festival in Iaşi, on 8 October 2015, at the “Valentin 
Silvestru” International Festival of Dramatic Recitals, on 12 April 2016 and at the 
International Festival “The future is feminine – New voices in Romanian Theatre”, New 
York, between 18-20 November 2016. The director Carmen Lidia Vidu wrote about her main 
character, “My Nora is a lot older. My Nora lives the last day of her life and she knows it. 
She is with one step in the past and one in death. She has no present. She is tired and she 
craves for love. She is in peace with what she did. But, just like any other pioneer, she is 
alone. The loneliness is tormenting and she is faded”18. 

Ibsen Incorporated, directed by Catinca Drăgănescu, was a co-production between the 
Comedy Theatre in Bucharest and the Romanian Association for Promotion of Performing 
Arts. The production is an example of devised theatre, focusing on five of Ibsen’s plays: A 
Doll’s House, Hedda Gabler, A Wild Duck, An Enemy of the People, Ghosts and Pillars of 
Society. Drăgănescu asserts that “the obligation to be competitive on multiple levels from the 
aesthetic to the symbolic leads to a certain androgenisation in women that from an 
evolutionary perspective becomes a survival technique in a masculine and masculinized 
society. This masculinized character of women with deep influences on their mind is not 
physically or socially visible. It perverts them innerly, secretly, like a disease, like an 
unnatural hideous deformity”19. Ibsen Incorporated was also performed at the Young 
Audience International Theatre Festival in Iaşi, on 6 October 2015, at the Bucharest 
International Theatre Platform #2, on 14 November 2015, at the New Theatre International 
Festival in Arad, on 11 May 2006 and at the International Festival “The future is feminine – 
New voices in Romanian Theatre”, New York, between 15-16 November 2016.  

An Enemy of the People, directed by Ioana Păun, was a co-production between the Small 
Theatre in Bucharest and the Romanian Association for Promotion of Performing Arts. The 
part of the doctor in Ibsen’s work is played by a female character, who is concerned about 
the people’s health, but just like Ibsen’s Tomas Stockmann, is accused of being an enemy of 
the local economy. The performance combines Ibsen’s play with concrete actions in 
Romania, and it “interrogates how and if the majority can turn itself from an inert and 

                                    
16 “Hedda’s Sisters. Empowering Women Theatre Artists in Romania and Eastern Europe”, 

http://www.ibsenawards.com/scholarship/winners/heddas-sisters-empowering-women-theatre-artists-
in-romania-and-easter. 

17 Ibidem.  
18 “Me. A Doll’s House”, http://www.teatrul-odeon.ro/spectacol/doll-s-house?lang=en. 
19 “Ibsen Incorporated”, http://luceafarul-theatre.ro/festivalul-international-de-teatru-pentru- 

publicul-tanar/fitpt-2015/ibsen-incorporated. 
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resistant block, into a self-organisational model and what it takes to create, at first fragile, 
forms of anarchy without degenerating into institutionalised hierarchic structures”20. 

It is also important to mention that two of Ibsen’s late plays were translated into 
Romanian in 2009 and 2010, namely When We Dead Awaken, translated by Sanda 
Tomescu-Baciu (Apostrof Publishing House) and John Gabriel Borkman, translated by 
Cynthia Paula Dan (Dacia Publishing House). Moreover, 185 years since Henrik Ibsen’s birth 
were marked on 20 March 2013, at the “Valahia” University of Târgovişte, within a Predex 
workshop, in the presence of members of the Norwegian Royal Embassy. A lecture on 
Ibsen’s life and work was held by Dr. Crina Leon from the “Alexandru Ioan Cuza” University 
of Iaşi.  

Conclusions 

Even in the 21st century Henrik Ibsen continues to inspire Romanian theatre directors 
and to attract Romanian audience to the theatre halls. 

I wouldn’t have believed, from my position of old and close reader of Ibsen, that An Enemy of the 
People could contain in itself so much validity and that it could mould on the present moment in 
such a fertile way, without the slightest trace of an old and obsolete feeling [N-aş fi crezut, din 
postura mea de vechi şi atent cititor de Ibsen, că Un duşman al poporului poate conţine în sine atâta 
valabilitate şi că se poate mula atât de fertil pe prezent, fără ca nici cea mai mică urmă de vechi, de 
desuet să-şi facă simţită prezenţa]21, 

wrote Călin Ciobotari after seeing the adaptation after Ibsen’s play at the National 
Theatre in Iaşi. And this can apply as well to other Ibsen’s plays staged in the last decade. In 
many cases, Ibsen’s plays have been used as a pretext to criticize the contemporary society 
and awaken people’s consciousness. But the secret of successful performances seems to have 
been not to rely too much on the Ibsenian text or on the public’s advanced knowledge of 
Ibsen’s work, but to adapt the text in accordance with the present days, with the Romanian 
society, with a public eager to be a part of the play. Moreover, the transition from past to 
present should be discrete and the scenes need to be consistent. The productions should 
render a meaning, which should go deep inside the consciousness of the audience. 
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Avangarda ca revoluţie în studiile literare românești 
(The Avant-garde as Revolution in Romanian Literary Studies) 

E M A N U E L  M O D O C   

Abstract: The present proposal intends to analyze the way in which the historical avant-garde was 
examined in Romanian literary studies, starting with the aesthetic readings applied in the 60s (by Ion 
Pop) and 80s (Marin Mincu) and going through the ideological lectures of contemporary literary critics 
such as Paul Cernat or Ovidiu Morar. Having been perfectly synchronized with the Western 
movements, the Romanian avant-garde has remained in a peripheral/secondary position both during 
the time of its development and the period of its first recovery in the late 60s, when Sașa Pană’s 
anthology and Ion Pop’s studies appeared. Following that, the proposal means to circumscribe the idea 
of revolution through the study of the avant-garde in Romanian literary studies. The present 
hypothesis is based not only on historical determinism (which caused the circulation of literary ideas 
in Romanian culture during the Communist regime to determine a different reading of this literary 
phenomenon than in the Western Europe), but also on the peripheral status of Romanian culture itself, 
preoccupied to canonically assimilate a literary moment that continuously eluded any canonical 
discussion throughout history. 
Keywords: Avant-garde, revolution, Romanian literary studies, ideology, aesthetic autonomy 

 
Dacă majoritatea discuţiilor din Occident privitoare la avangarda istorică au fost 

dihotomice (ruptură versus continuitate, revoluţie versus reacţiune etc.), demersuri favorabile 
unei instituţionalizări rapide a acestui fenomen artistic, câmpul literar românesc a cunoscut 
o recuperare târzie, dublată de o rezistenţă conceptuală și terminologică minimă. Lucrarea de 
faţă își propune să pornească de la două dintre cele mai cunoscute clișee legate de avangarda 
autohtonă, ambele vehiculate, nu fără temei, de altfel, în studiile literare românești. 

Unul dintre ele este cel al sincronizării perfecte cu mișcările din Occident (împlinind, 
astfel, idealul sincronist al lui Lovinescu). Receptarea interbelică a avangardei, privită 
retrospectiv, a devenit un studiu de caz standard pentru analiza fenomenelor literare 
marginale din spaţiul românesc. În afara capitolului „Poezia extremistă” din Istoria 
literaturii... a lui Lovinescu, și acesta insuficient analitic și care dovedește o viziune 
superficială asupra curentelor de avangardă, a lecturilor călinesciene din Curs de poezie și din 
capitolul „Dadaiști. Suprarealiști. Hermetici” al Istoriei literaturii române de la origini până în 
prezent și a (nu puţinelor) cronici ale lui Pompiliu Constantinescu dedicate câtorva autori 
avangardiști, receptarea avangardei românești în perioada în care aceasta s-a manifestat se 
rezumă doar la recunoașterea curentului ca mișcare literară excentrică, ce trezeşte o 
curiozitate efemeră1. 

Acest fapt istorico-literar vine la pachet cu al doilea clișeu, cel al marginalităţii 
fenomenului avangardist în perioada în care acesta se desfășura. Din acest unghi, discursul 
critic a luat câteva forme simptomatice: de la studiul lui Ion Bogdan Lefter din Recapitularea 
modernității... (intitulat sugestiv „Șansa [ratată] de a avea o avangardă”), în care autorul 
analizează retrospectiv (și în nuanţe polemice) inaderenţa criticii interbelice faţă de 

                                    
 Universitatea „Babeș-Boyai”, Cluj-Napoca, România. 
1 Vezi Ion Bogdan Lefter, „Șansa (ratată) de a avea o avangardă”, în Recapitularea modernității. 

Pentru o istorie a literaturii române, Editura Paralela 45, Pitești, 2000. În aceeași manieră, Ovidiu Morar 
reface un pertinent dosar de receptare a avangardei în preambulul volumului său Avangardismul 
românesc, Editura Ideea Europeană, București, 2005, pp. 1-17. 
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avangarda românească, la volumul, de referinţă, al lui Paul Cernat, apărut în 2007, în care 
periferismul avangardei se leagă de o serie de complexe intrinsece, care ţin de un anume 
determinism istoric și socio-political întregii culturi românești (pornind de la teza lui Mircea 
Martin), și până la modificări sinteUnivertice de poziţie faţă de fenomen care caută să pună 
întregul parcurs marginal al avangardei pe seama unui „accident” favorabil programului 
avangardist2, toate perspectivele ce ţin de poziţia secundară a avangardei pornesc de la 
momentul prim al desfășurării acesteia și se opresc la momentul primei recuperări, de la 
sfârșitul deceniului al șaptelea (precedate de studiile unui Ov.S. Crohmălniceanu, Matei 
Călinescu sau Adrian Marino), odată cu apariţia primei antologii, coordonată de Sașa Pană, 
dublată de studiul lui Ion Pop Avangardismul poetic românesc. În cele ce urmează voi încerca 
să trasez două ipoteze care au, ca prim punct de plecare, acest moment al studiilor literare 
românești. 

1. Avangarda este responsabilă de prefacerile metodologice ale studiilor literare 
românești, începând cu perioada relativei liberalizări ideologice, astfel încât am putea vorbi 
de o adevărată „revoluţie” adusă, în planul exegezei autohtone, de fenomenul avangardist. 

2. Dacă „feţele” avangardei românești fluctuează în funcţie de contextele, mutaţiile și 
evoluţiile studiilor literare specifice fiecărei perioade în care aceasta a fost reactualizată, e pentru 
că discursul exegetic este incapabil să se raporteze strict la fenomen, necesitând raportarea la o 
paradigmă supraordonatoare (în speţă, modernismul). 

În ceea ce privește primul punct, nu este vorba, desigur, de felul în care avangarda 
românească în sine a reușit să provoace mutaţii la nivelul discursului critic, ci de felul în 
care, ca fenomen literar, a constituit un teren fertil pentru aplicarea ideilor literare care au 
început să circule începând cu anii ’60 și care au fost preluate din Occident de critica literară 
românească. În același timp, ipoteza că „feţele” avangardei se schimbă în funcţie de mutaţiile 
de perspectivă dominante ale unei epoci sau a alteia poate fi considerat un fapt de domeniul 
simplei evidenţe (tot așa, discutarea „feţelor modernităţii” a fost influenţată de fluctuaţiile de 
percepţie retrospectivă care au permis apoi stabilizarea conceptelor), însă ceea ce doresc să 
subliniez în cele ce urmează ţine de felul în care discursul critic reșapează imaginea 
avangardei în funcţie de o paradigmă dominantă care să o plaseze fie în subsidiar, fie să o 
folosească doar prin puterea exemplului. 

Pentru a ilustra efectul studiului avangardei istorice asupra studiilor critice aplicate 
acesteia, voi încerca să demonstrez, pornind de la studiul lui Andrei Terian3, prin care acesta, 
pe urmele lui Bourdieu (metafora „câmpului”4), propune o axă valorică determinată de unul 
dintre „subcâmpurile” sistemului literar: natural – artificial – livresc, felul în care studiul 
avangardei provoacă o ranversare totală a acestei axe de valorizare în câmpul literar. Pentru 
a proba această ipoteză, voi aplica această axă „răsturnată” în trei dintre cele mai importante 
ocurenţe critice din istoriografia literară românească aplecată asupra avangardei istorice: 

                                    
2 Alex Goldiș face o observaţie ascuţită în această privinţă: „Avangarda românească avea o situaţie 

de două ori dificilă la mijlocul deceniului al șaptelea: o dată, pentru că realismul socialist o catalogase 
drept cea mai «decadentă» mișcare a literaturii române, culmea modernismului înţeles ca mișcare de 
înstrăinare faţă de public și evaziune din social. Pe de altă parte, nici până la începutul deceniului al 
cincilea ea nu intrase propriu-zis în «canonul» literaturii române din cauza poziţiei marginale în 
istoriile literare ale lui Lovinescu sau Călinescu. Astfel încât se poate spune că până la sfârșitul anilor 
’60, «visul» dintotdeauna al avangardei de a rămâne în afara unei tradiţii consacrate putea fi considerat 
o realitate” (Alex Goldiș, Critica în tranșee. De la realismul socialist la autonomia esteticului, Editura 
Cartea Românească, București, 2011, p. 274). 

3 Andrei Terian, „Natural, artificial, livresc. Către o istorie a lecturii critice”, în Critica de export, 
Critica de export, Editura Muzeul Literaturii Române, București, 2013, pp. 48-61. 

4 Pierre Bourdieu, Regulile artei. Geneza și structura câmpului literar, traducere de Laura Albulescu 
și Bogdan Ghiu, prefaţă de Mircea Martin, Editura Art, București, 2012, passim. 
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volumul de debut al lui Ion Pop din 19695, studiul introductiv al lui Marin Mincu din 
antologia coordonată de către acesta6 și volumul lui Paul Cernat7. Mai exact, parcursul 
studiilor literare dedicate avangardei istorice ia o cu totul altă traiectorie: artificial – prin 
lectura estetizantă a lui Ion Pop –, livresc – prin lectura optzecistă a lui Marin Mincu, care 
urmează o strategie (auto)legitimatoare prin translatarea avangardei literare în paradigma 
experimentalistă și, nu în ultimul rând, natural – prin lectura în cheie ideologică (și eliberată 
de orice stricturi represive) a lui Paul Cernat, care dublează și primul fenomen de 
naturalizare plenară a poeticilor și atitudinilor avangardiste (prin douămiism). Deși axa 
propusă de Andrei Terian rămâne funcţională în majoritatea cazurilor din câmpul literar 
românesc, ranversarea acesteia via avangarda literară autohtonă constituie o probă 
elocventă de polarizare a lecturii critice a avangardei istorice, care demonstrează, încă o 
dată, potenţialul cvasiinepuizabil de interpretare a acestui fenomen literar. 

Avangarda cuminte. Close-reading șaizecist 

Dacă, în perioada realismului socialist, recuperarea avangardei era imposibilă, e pentru 
că, privită ca satelit „extremist” al modernismului, forţa distructivă/negatoare a acesteia era 
percepută ca o formă, dusă până la ultimele consecinţe, a evazionismului modernist. Este 
total reprezentativă, în acest caz, intervenţia lui Lucreţiu Pătrășcanu din deceniul al cincilea, 
pentru a putea vedea parcursul receptării avangardei istorice până la sfârșitul anilor ’60: 

Existenţialismul francez încearcă să plece azi de la postulate marxiste, suprarealismul încearcă să-și 
dea un conţinut revoluţionar și afirmă că întrebuinţează metoda marxistă. Deci, toate aceste 
curente de disoluţie îmbracă formule de stânga și aici e marea primejdie, tocmai pentru noi în 
România, pentru că poate naște grave confuzii. Să ne fie clar: orice curent mistic și antiraţionalist, 
orice respingere a înţelegerii problemelor pe baza cercetării obiective a realităţii nu poate fonda 
decât curente, în realitate, reacţionare8.  

Teza unei avangarde reacţionare nu a fost pe deplin infirmată nici în momentul apariţiei 
studiului lui Ion Pop Avangardismul poetic românesc, care dubla editorial antologia lui Sașa 
Pană9. Și asta pentru că, dacă în spaţiul occidental și transatlantic, anii ’60 au constituit o 
perioadă deosebit de fertilă pentru apariţia unei neoavangarde (perioada de tranziţie marcând 
momentul instituţionalizării – i.e. canonizării – avangardei istorice) în spaţiul românesc, 
marcat de începuturile stabilizării autonomismului estetic ulterior așa-numitei liberalizări 
ideologice, discuţiile (începând cu Avangardismul poetic românesc al lui Ion Pop) au mers pe 
recuperarea formală a poeticilor avangardiste10.  

Pentru o mai bună explicare a demersului critic al lui Ion Pop, voi apela la ceea ce Mircea 
Martin numea „estetismul socialist”11 ca fenomen cvasigeneralizat apărut în interiorul 

                                    
5 Ion Pop, Avangardismul poetic românesc, Editura pentru Literatură, București, 1969. 
6 Marin Mincu, Avangarda literară românească. De la Urmuz la Paul Celan, ed. a III-a, revăzută și 

adăugită, Editura Pontica, Constanţa, 2006. 
7 Paul Cernat, Avangarda literară și complexul periferiei, Editura Cartea Românească, București, 

2007. 
8 Lucreţiu Pătrășcanu, în Scânteia, 25 februarie 1946. 
9 Sașa Pană, Antologia literaturii române de avangardă și câteva desene din epocă, cu un studiu 

introductiv de Matei Călinescu, Editura pentru Literatură, București, 1969. 
10 Vezi, în acest sens, dar și pentru problematizarea conceptului de „neoavangardă” în spaţiul literar 

românesc postbelic, și studiul lui Ștefan Baghiu „«La pansée se fait dans la bouche»: reiterări DADA după 
2000”, Caietele avangardei, nr. 8, 2016. 

11 „În linii mari, intervalul de timp cuprins între sfârşitul anilor ’60 şi începutul anilor ’80 se poate 
caracteriza (şi) prin ceea ce aş numi o autonomie a esteticului generalizată, căci, dincolo de impunerea 
şi menţinerea unui statut artistic specific, adică autonom, se petrece şi un alt fenomen, mai subtil şi mai 
complex, de estetizare a existenţei înseşi. Evitând angajarea politică a literaturii sale (mai rar şi a 
persoanei sale), scriitorul român o acceptă pe aceea existenţială, însă, nu o dată – şi cât se poate de 
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culturii românești din anii ’60-’80, pe care l-aș transfera și în câmpul critic, cu toate riscurile 
pe care le presupune un asemenea demers12. Dacă admitem că această tendinţă cataliza, la 
început, reintrarea literaturii într-un circuit estetic firesc (reprofesionalizarea domeniului 
literar), nu e mai puţin adevărat și faptul că ea a prilejuit, în același timp, și un reviriment al 
câmpului critic, iar studiul lui Ion Pop poate fi folosit drept unul dintre reperele cele mai 
convingătoare pentru această mutaţie de discurs. Aplicat însă avangardei românești, 
demersul a provocat mutaţii de percepţie a fenomenului literar avangardist care n-au fost 
depășite până în contemporaneitate, sau ale căror alternative nu au făcut decât să se subscrie 
unor altfel de deformări (mă refer aici la „bruiajul protocronist” al lui Marin Mincu, pe care îl 
voi aborda mai jos). Cum arată, așadar, avangarda istorică în anii comunismului? 

Pentru Ion Pop, avangardismul poetic românesc reprezintă un fenomen „impur”, de 
„sinteză modernă”, care conţine, în el însuși, o întreagă zonă gri ce trebuie recuperată sub 
raport estetic13. De aceea, reflexele hermeneutice ale criticului se subscriu unei paradigme 
supraordonatoare. Chiar dacă se caută explicarea unei dinamici interne a avangardei14, 
efortul interpretativ ajunge mereu să regleze conturile (i.e. tensiunile interne ale mișcărilor 
de avangardă) raportând avangarda la modernism: acolo unde programul eșuează, poezia 
reușește să echilibreze balanţa, dar numai atât timp cât lirica se distanţează de retorica 
dinamitardă a manifestelor. Cu alte cuvinte, numai în logica (și după regulile) 
modernismului poetic reușește avangarda să își concretizeze potenţialul15. 

De aici și încercarea de legitimare estetică a manifestelor avangardiste pe care o aplică 
Ion Pop. Citind manifestele ca pe niște texte cu valoare literară, criticul explică volatilitatea 
discursului programatic de avangardă și căderea inevitabilă în confuzia dintre politic (dacă 
avem în vedere coloratura de stânga a avangardei românești), etic și estetic, precum și 
tendinţa de reiterare a atitudinii romantismului programatic (în sensul implicării sociale în 
economia unei literaturi ce se dorea a fi revoluţionară). „Exacerbarea conștiinţei convenţiei” 
duce, astfel, la o dublă contaminare, atât a discursului poetic, în care pătrund, invariabil, 
accente programatice, în dauna valorii estetice, cât și a manifestului, care capătă, el însuși, o 
retorică proprie: 

Autorii manifestelor nu pot și nici nu vor să păstreze o astfel de solemnitate, totul e orientat spre o 
gestică de comedie uneori elegant-ronsardiană, alteori burlescă. Se joacă de fapt comedia 
„proclamaţiei către popor”. Conștienţi de lipsa de audienţă publică a ideilor lor, reprezentanţii 
avangardei nu încearcă o argumentaţie liniștită, calculată. Manifestele lor sunt un joc al inteligenţei 
și fanteziei, aruncând săgeţi ironice cititorului-spectator, dat și lor înșile. Proclamaţia devine o 

                                    
simptomatic – înţelegând scrisul însuşi ca existenţă. Ceea ce înseamnă, fără îndoială, a lua scrisul, arta, 
literatura foarte în serios, dar şi a acorda vieţii doar (sau în chip esenţial) un sens estetic. Esteticul 
devenit mod de existenţă reprezintă nu atât un mod de a trăi literatura, cât de a trăi viaţa după modelul 
literaturii, de a trăi, de fapt, într-o lume alternativă” (Mircea Martin, „Despre estetismul socialist”, 
România literară, nr. 23, 2004). 

12 O pertinentă explicare a riscurilor pe care le presupune operarea acestui concept în contextul 
întregii literaturi a perioadei ’60-’80 poate fi citită în Cosmin Borza, „Trei concepte «socialiste»: 
realismul, postmodernismul, estetismul”, Caietele Sextil Pușcariu, II, Cluj-Napoca, 2015, pp. 535-541. 

13 „Între negaţie ca punct de plecare și noutate ca termen final rămâne de cercetat o întreagă zonă 
de tranziţie, ce se identifică cu însuși procesul de naștere al formelor noi, zonă tulbure, indecisă, timp al 
efervescenţei, în care vechile forme nu mai pot fi recunoscute, iar cele noi nu s-au născut încă” (Ion 
Pop, Avangardismul poetic românesc, ed. cit., p. 10). 

14 „Tensiunea dintre program și opera finită e, de altfel, tema principală a cărţii lui Ion Pop” (Alex 
Goldiș, Critica în tranșee..., ed. cit., p. 276). 

15 Vezi, în acest sens, și studiul lui Andrei Terian, „Avangardismul poetic românesc. Un studiu de 
caz și consecinţele sale”, în care, în mod interesant, criticul sibian nu îi impută autorului Jocului poeziei 
grila modernistă de interpretare, ci faptul că nu a dus-o până la ultimele consecinţe, în Andrei Terian, 
Critica de export, Editura Muzeul Literaturii Române, București, 2013, pp. 235-244. 
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pseudoproclamaţie, o parodie ce se folosește de expresiile obișnuite în ocaziile festive, așezându-le 
alături de altele, extrase din fondul lexical comun, spre a obţine contrastul urmărit16. 

Volumul de debut al lui Ion Pop conţine, in nuce, o tentativă de estetizare a avangardei în 
și prin lectura critică, lucru deloc imputabil (privit retrospectiv) și cu atât mai relevant 
pentru felul în care critica anilor ’60 urma îndeaproape evazionismul literaturii aceleiași 
perioade17. Operând o artificializare a fenomenului avangardist, prin raportarea constantă la 
modernismul poetic, Avangardismul poetic românesc rămâne un exemplu veritabil de 
close-reading, pe care niciun alt critic literar aplecat fenomenului nu l-a mai abordat într-o 
manieră atât de integrală/exhaustivă. 

Marin Mincu și bruiajul protocronist. Lectura livrescă 

Antologia dedicată avangardei românești a lui Marin Mincu a apărut în trei ediţii, fiecare 
dintre ele sugestivă prin prezentare: cea din anii ’8018 conţine un studiu introductiv (care va 
suferi puţine modificări de-a lungul reeditărilor), simptomatic pentru lectura critică livrescă a 
avangardei (voi detalia mai jos); cea de-a doua ediţie adaugă un subtitlu nou (De la Urmuz și 
Eugen Ionescu) și un fragment despre Paul Celan, precum și cele opt poeme și opt 
prozopoeme scrise în limba română de poetul de expresie germană19; în sfârșit, a treia 
ediţie20 schimbă doar subtitlul: De la Urmuz la Paul Celan.  

Studiul introductiv, semnat de Marin Mincu, pornește de la distincţia lui Angelo 
Guglielmi dintre „avangardă” (ca fenomen distructiv) și „experimentalism” (ca fenomen 
constructiv) pentru a schimba centrul de greutate al fenomenului: altfel va arăta avangarda 
în anii ’80 odată cu această schimbare de percepţie, rapid reperată de scriitorii optzeciști, 
care vor găsi, în avangardiști, niște precursori absolut onorabili pentru experimentele lor 
textualiste: „Antologia de faţă propune o selecție funcțională a avangardei literare românești, 
încercând să realizeze un act de istorie literară absolut indispensabil pentru înţelegerea 
evoluţiei formelor de expresie poetică actuale”21. Impunerea unui caracter „experimentalist”, 
cu valenţă anticipatoare în raport cu paradigmele poetice postbelice, al avangardei dă seama 
de o strategie destul de transparentă de autolegitimare22. Aceeași simptomatologie este 
găsită și în ediţia a doua (1999), în care întâlnim următoarea informaţie în Nota asupra 
ediției: „Am adăugat în această nouă ediţie textele în limba română ale lui Paul Celan, mai 
ales pentru a documenta apartenenţa acestuia la suprarealismul românesc”23. Anexarea lui 
Paul Celan în avangarda românească, dublată de asimilarea anacronică a avangardei istorice 
sub cupola „experimentalismului”24, trădează o apetenţă protocronistă existentă dincolo de 

                                    
16 Ion Pop, Avangardismul poetic românesc, ed. cit., p. 45. 
17 De altfel, Ov.S. Crohmălniceanu i-a reproșat debutantului (la acea vreme) faptul că nu și-a 

racordat demersul la contextualizare istorico-socială („a trecut cam prea ușor peste avatarurile 
raporturilor avangardei cu mișcarea revoluţionară”), dar și că nu a considerat expresionismul ca făcând 
parte din avangardă – Ov.S. Crohmălniceanu, „Ion Pop – Avangardismul poetic românesc”, România 
literară, anul II, nr. 28 (40), 10 iulie 1969. 

18 Marin Mincu, Avangarda literară românească, Editura Minerva, București, 1983. 
19 Marin Mincu, Avangarda literară românească. De la Urmuz la Eugen Ionescu, ed. a II-a, Editura 

Minerva, București, 1999. 
20 Marin Mincu, Avangarda literară românească. De la Urmuz la Paul Celan, ed. a III-a, revăzută și 

adăugită, Editura Pontica, Constanţa, 2006. 
21 Marin Mincu, Avangarda literară românească, ed. cit., p. 55. 
22 Are dreptate Ovidiu Morar când amendează acest demers autolegitimator, invocând totodată și 

un ecou protocronist (în cazul ediţiilor ulterioare) – vezi Ovidiu Morar, Avangardismul românesc, 
Editura Ideea Europeană, București, 2005. 

23 Marin Mincu, Avangarda literară românească. De la Urmuz la Eugen Ionescu, ed. cit., p. 70. 
24 Ovidiu Morar explică excelent anacronismul demersului lui Marin Mincu: „Dacă acest efort de 

recuperare a avangardismului românesc nu poate fi decât lăudabil, discutabilă e totuși tentativa 
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orice dubiu. Pe urmele acestui derapaj, o întreagă serie de anexări celaniene a avut loc în 
exegezele ultimilor ani25.  

Cu toate rezervele pe care demersul lui Marin Mincu le poate prezenta însă, apariţia în 
anii ’80 a antologiei coordonate de el rămâne un eveniment catalizator pentru parcursul 
receptării avangardei istorice. Pentru prima dată în istoria receptării fenomenului avem de-a 
face cu o lectură critică în cheie livrescă (dincolo de coloratura protocronistă rămâne 
evidentă lectura textualistă), chiar dacă doar în plan formal. Netrecând peste valenţele prin 
care se forţează anexarea avangardei la noile materializări poetice (optzecismul), prin 
invocarea (doar) a laturii constructive a curentului, recuperarea prilejuită de apariţia 
antologiei lui Marin Mincu marchează totuși un punct de cotitură necesar în receptarea 
avangardei românești. 

Paul Cernat și naturalizarea avangardei 

De două ori reprezentativă mi se pare intervenţia lui Paul Cernat în Bilanțul 
douămiismului26. O dată pentru că intervenţiile polemice ale criticului bucureștean faţă de 
douămiism au reușit să pornească, nu de puţine ori, dialoguri productive în publicistica 
literară contemporană. Pornind, cvasiprogramatic, de pe o poziţie cel puţin sceptică, Paul 
Cernat ajungea să justifice aproape involuntar premisele obiectului de studiu. Un al doilea 
motiv se leagă de studiul său apărut anterior intervenţiei din dosar, Avangarda literară și 
complexul periferiei, care trăda, dincolo de validitatea incontestabilă a conţinutului cărţii, o 
apetenţă douămiistă faţă de recuperarea avangardei istorice. 

Sensibil (și perceptiv) atât cu privire la condiţia periferică a literaturii de început a anilor 
2000, cât și în legătură cu avangarda istorică, demersul lui Paul Cernat oferă o perspectivă 
naturalizatoare asupra avangardei, recuperând fenomenul nu prin lectura poeziei 
avangardiste, nu prin analiza manifestelor și a strategiilor retorice, ci contextualizând 
socio-politic și cultural fenomenul avangardist aproape până la identificare generaţionistă. 
Nu ruptura îl interesează pe Paul Cernat atunci când studiază avangarda românească, ci 
discursul identitar din spatele acesteia, poziţiile politice și, nu în ultimul rând, raporturile 
ideologice cu establishmentul autohton. Epuizând toate resursele documentare ale 
fenomenului, și asta în condiţii de libertate totală și de deschidere faţă de multiplele 
ramificaţii ideologice prin care avangarda s-a legitimat cultural, Paul Cernat reușește o 
recuperare documentară plenară, fără ca ceea ce spune despre avangardă să eclipseze 
posibilitatea unor discuţii viitoare, cu toate datele pe masă. În același timp, dacă acceptăm 
faptul că douămiismul reprezintă prima „neoavangardă” autohtonă adevărată27, demersul lui 
Paul Cernat nu face decât să dubleze editorial această etapă finală, de naturalizare, a 

                                    
criticului de a-l asimila cu «experimentalismul» teoretizat de Angelo Guglielmi, cu referire exactă la un 
fenomen literar-artistic specific anilor ’60, așadar posterior avangardei istorice (avem, se pare, de-a face 
cu o nouă teorie protocronistă). [...] E regretabil cum de dragul teoriei este sacrificat și în acest caz 
adevărul” (Ovidiu Morar, Avangardismul românesc, ed. cit., p. 20). 

25 Pentru inventarierea exhaustivă a cazurilor în care Paul Celan a fost asimilat câmpului literar 
autohton, vezi Bianca Bican, „Rezeptionspatterns des Celanschen Werkes im rumänischsprachigen 
Kulturfeld” („Tipare de receptare a operei celaniene în spaţiul cultural românesc”), în Cătălin Vasilescu, 
Maria-Luisa Flonta, Ioana Crăciun (coord.), On Form and Pattern, Editura Academiei Române, 
Bucureşti, 2015, pp. 320-332. 

26 Paul Cernat, „Un termen-umbrelă aplicat unei realităţi literare eterogene”, în Alex Goldiș (coord.), 
„Bilanţul douămiismului”, Vatra, nr. 3, 2009, pp. 28-29. 

27 O evaluare a condiţiilor care fac posibilă trasarea unei echivalenţe totale (formală și de atitudine) 
între avangarda istorică și douămiism poate fi găsită și în Emanuel Modoc, „The Romanian Post-Avant-
Gardes. Between Influence and Equivalence”, Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory, 
vol. 2, nr. 2, decembrie 2016, pp. 157-172. Pentru o altă abordare, dar cu aceleași concluzii, vezi Ștefan 
Baghiu, „«La pansée se fait dans la bouche»: reiterări...”, art. cit. 
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avangardei istorice. În același timp, rămâne de interes și deschiderea pe care o face criticul 
atunci când raportează avangarda românească la cele din Estul Europei28, lăsând astfel loc 
unor noi perspective de abordare a unui fenomen ce nu se lasă clasat. 

Am încercat să trasez, succint, trei feţe „revoluţionare” ale avangardei istorice românești 
sub unghiul lecturii critice aplicate acesteia. Demonstraţia mea are, desigur, o valoare pur 
schematizantă, însă pe care o consider necesară nu doar pentru felul în care avangarda 
românească a fost percepută de-a lungul timpului, ci și pentru posibilităţile și deschiderile pe 
care le oferă studiul acesteia în viitor. Analizând trei reprezentanţi aparţinând unor 
paradigme critice diferite, aflate, toate, în siajul unor transformări socio-culturale 
fundamentale în spaţiul românesc (dezgheţul ideologic, prefigurarea postmodernismului 
românesc, douămiismul) prin recursul la studii despre avangardă, e aproape imposibil de 
trecut cu vederea faptul că fenomenul avangardist s-a dovedit, în momente-cheie ale 
istoriografiei literare românești, extrem de fertil pentru radiografierea unei istorii a lecturii 
critice. 
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28 „Paul Cernat înţelege că nu se poate face istorie literară sub forma izolaţionismului cultural, cu 

atât mai mult cu cât avangarda reprezintă, probabil, una dintre cele mai «internaţionaliste» direcţii ale 
secolului XX. Vase comunicante periferice, avangardele naţionale est-europene par a întruchipa – în 
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Claudiu Turcuș, „Ce s-a întâmplat (în ultimii 10 ani) cu literatura tânără. Note pe marginea unor cărţi”, 
în Alex Goldiș (coord.), „Bilanţul douămiismului”, art. cit. 
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Revoluţii urbane, contrarevoluţii periferice. Reprezentări ale provinciei în 
literatura grupării de la Viața Românească 

(Urban Revolutions, Peripheral Counter-Revolutions. Representations 
of Province in the Literature of Viața Românească Circle) 

M A R I C I C A  M U N T E A N U   

Abstract: Approaching the concepts of heterotopia (Michel Foucault), thirdspace (Edward Soja), and 
espace entre deux (Bertrand Westphal) as a starter point, this paper analyses the particularities of 
marginality as opposed to the Center. As the mentioned theorists postulate, marginality is thought to 
be a “counter-space” that builds several strategies of resistance in relation to the dominant space. This 
tension between the Center and the periphery molds the spatial representations of Iași in the literature 
of authors such as Ionel Teodoreanu, Mihail Sadoveanu, and G. Topîrceanu. While Bucharest is 
considered to be the metropolis par excellence, the city of revolution (political, social, cultural), the 
capital of Moldova is represented as the space fixating on the past and having the features of a 
borough rather than those of the big cities. The spatial representation of Iași is being negotiated 
between an intimate image of the city that configures the space of an ideal society as opposed to the 
hyper-urban representation of the Center that destructs the organic community and the image of the 
abandoned mortified capital that glorifies the past and condemns any revolutionary form as opposed to 
the energetic and vivid big city which is Bucharest. Therefore, the city of Iași becomes the space of the 
counter-revolution searching an alternative utopic space to the continually changing and reforming 
Center by privileging the sites of memory, the interior and familial places or the literate images of the 
city. 
Keywords: spatial representation, Center, periphery, heterotopia, thirdspace, entre-deux space 

 
Îmi propun să analizez, în cele ce urmează, relaţia dintre centru și periferie, prin 

intermediul căreia se conturează o imagine spaţială multiplu faţetată a orașului Iași. 
Noţiunea de marginalitate comportă o reţea de sensuri care complică reprezentarea spaţială, 
de la spaţiu dominat la spaţiu rezistent, de la ansamblu omogen la disipare eterogenă, de la 
realitate istorică și socială la realitate imaginată și discurs cultural etc. Reevaluând 
potenţialităţile și însemnătatea marginalităţii dispusă imaginar pe o hartă conectivă între 
centru și periferie, propun ca punct de reper următoarele concepte-cheie: heterotopie, termen 
dezvoltat de Michel Foucault, thirdspace discutat de Edward Soja, și cel de spaţiu entre-deux, 
expus de Bertrand Westphal. 

Michel Foucault propune pentru prima dată noţiunea de heterotopie într-o conferinţă 
dedicată studiilor arhitecturale, susţinută în 1967, având acordul autorului de a fi publicată 
abia în 19841. Potrivit filosofului francez, heterotopia desemnează un spaţiu alternativ atât 
faţă de spaţiul înţeles ca vid omogen în care sunt situaţi oamenii și lucurile, cât și faţă de 
utopie, spaţiu fără teritorialitate (emplacement sans lieu réel), având calitatea de 
„contra-spaţiu” (contre-emplacement), care fructifică funcţionalitatea și eficacitatea utopiei în 
domeniul prezentului. Astfel, heterotopia este o juxtapunere de spaţii reale și imaginare, 
incompatibile dacă sunt considerate separat, presupune un sistem simultan de deschidere și 
închidere, care o face accesibilă și izolată, și deţine o „funcţie” practică în raport cu „spaţiul 
                                    

 Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Academia Română, Filiala Iași, România. 
1 Pentru lucrarea de faţă am revăzut atât textul în original, Des espaces autres, care poate fi 

consultat la adresa https://foucault.info/doc/documents/heterotopia/foucault-heterotopia-en-html 
(accesat la 9 martie 2017), cât și traducerea în limba engleză: Michel Foucault, „Of Other Spaces”, trad. 
Jay Miskowiec, Diacritics, 16 (1), 1986, pp. 22-27. 
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restant”, fie ca spaţiu al iluziei (espace dʼillusion), fie ca spaţiu al compensaţiei (heterotopie de 
compensation), pentru a inventa un spaţiu mai bine organizat. Robert T. Tally Jr.2 discută 
conceptul de heterotopie în relaţie cu o hartă a puterii (map of power) realizată de Foucault 
în studiile sale de mai târziu, culminând cu reflecţiile despre panopticum3. Relaţiile de 
putere, care, în viziunea lui Foucault, nu ţin atât de un principiu al autorităţii, cât de un 
mecanism de disciplinare socială, determină o distribuţie spaţială care organizează 
formaţiunile sociale. „Harta relaţiilor de putere” despre care vorbește Tally Jr., fundamentală 
în organizarea corpului social, pune în valoare o nouă conceptualizare a marginalităţii. 
Periferia, înţeleasă ca heterotopie, nu depășește statutul de spaţiu marginal, deși își fabrică 
strategii de deplasare către centru, rămânând într-o continuă tensiune cu spaţiul dominant 
conform acelei distribuţii spaţiale a puterii, map of power. În alte cazuri, după cum vom 
vedea, centrul forţează graniţele impuse de periferie, redistribuind puterea în favoarea sa 
prin infiltrarea unor caracteristici spaţiale străine de specificul marginalităţii. 

Având ca punct de reper tezele lui Henri Lefebvre despre spaţiul productiv (productive 
space), dar prezentând și tangenţe cu heterologia lui Michel Foucault, noţiunea de 
Thirdspace4 enunţată de Edward Soja comportă cel puţin trei accepţii, dintre care două pot fi 
operabile în cazul problemei care ne interesează. În încercarea de a evita orice formă de 
binarism, văzut ca demers de constituire a gândirii totalizatoare, Soja propune, ca metodă 
critică, o manieră „trialectică”, prin care vechea abordare socio-istorică este nuanţată cu un 
al treilea termen, anume spaţialitatea. În identificarea unui specific al provinciei, această 
simultaneitate trialectică (Spatiality – Historicality – Sociality) permite o analiză mai 
profundă asupra interrelaţiei dintre contextul istoric, formaţiunile sociale și organizarea 
spaţială. În al doilea rând, Thirdspace se opune lui Firstspace, înţeles ca spaţiu material și 
funcţional, și lui Secondspace, spaţiul ideatic, abstract, îngrădit în forme mentale și 
cognitive5. Astfel, Thirdspace se creează ca o simultaneitate de spaţii reale și imaginate 
(real-and-imagined places), de spaţii sociale și ficţionale, materiale și metaforice, de locuri 
publice și locuri intime, obiective și subiective. Din această natură hibridă este generată 
marginalitatea ca spaţiu de rezistenţă faţă de dominaţia centrului sau „contra-spaţiu”. Pentru 
Soja, marginalitatea, redefinită ca Thirdspace, se prezintă ca o opţiune politică (political 
choice), un punct strategic (a strategic location), într-un câmp al puterii, dar fără a se 
transforma într-un nou centru dominator, încapsulându-și strategiile în imagini și simboluri. 
Cu noţiunea de Thirdspace putem înţelege marginalitatea ca spaţiu strategic de diferenţiere, 
fie prin construirea unor situri ale memoriei, fie prin accentuarea locurilor intime și familiale 
în defavoarea unei viziuni macroscopice sau prin propensiunea unui spaţiu alternativ și 
imaginar. 

Bertrand Westphal unifică aceste concepte legate de spaţialitate sub umbrela principiului 
transgresivităţii6. Meritul lui Westphal este că reflectă la ponderea pe care o are literatura în 
constituirea acestei transgresivităţi spaţiale. Calitatea de entre-deux a spaţiului permite un 
demers de „a cartografia lumi posibile, a crea hărţi plurale și paradoxale”, care se revarsă din 

                                    
2 Robert T. Tally Jr., Spatiality, Routledge, Londra – New York, 2013. 
3 https://foucault.info/doc/documents/disciplineandpunish/foucault-disciplineandpunish- panop-

ticism-html (accesat la 9 martie 2017). 
4 Edward W. Soja, Thirdspace. Journeys to Los Angeles an Other Real-and-Imagined Places, Blackwell 

Publishers Inc., Cambridge, 1996. 
5 În a treia accepţie, Thirdspace se prezintă ca alternativă la noţiunea de radical postmodernism, 

înţeleasă fie ca opoziţie absolută faţă de modernism, atestând sfârșitul epistemei moderniste, fie ca 
proiect de continuitate a tradiţiei moderniste. În schimb, Soja propune în locul unei perspective 
either/or posibilitatea lui both/and, evitând astfel adoptarea unei noi metanaraţiuni totalizatoare. 

6 Bertrand Westphal, Geocriticism. Real and Fictional Spaces, trad. Robert T. Tally Jr., Palgrave 
Macmillan, New York, 2011. 
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spaţiul ficţional în cel real. „Lumea posibilă”, spaţiul entre-deux pe care le are în vedere 
literatura forţează graniţele impuse de realitate și conferă putere imaginii și discursului. 
Așadar, reprezentările literare ale spaţiului funcţionează ca practici spaţiale, caz în care 
marginalitatea se revelează nu doar ca spaţiu strategic pe o „hartă a puterii”, dar și ca 
invenţie discursivă repliată în realitate (real-and-imagined). 

Orașul-odaie 

La Ionel Teodoreanu, opoziţia Centru vs Periferie este constitutivă pentru a genera o 
reprezentare spaţială a orașului Iași. În romanul La Medeleni, Iașul, ca spaţiu politic și social, 
este un oraș amorţit și pustiit, pierzând în faţa Bucureștiului, dar, în același timp, câștigă 
miza ca spaţiu de rezistenţă, care se opune centrului tocmai prin potenţialul oferit de statutul 
marginal. 

Bucureștiul se conturează ca imagine a unui oraș în mișcare, veritabilă metropolă, plin de 
energie și vitalitate, dar și a unui oraș-kitsch, în care sunt deversate toate formele lumii 
moderne, centru fetid și vulgar, care duce la un sentiment al dezrădăcinării din armonia 
Moldovei. Atracţia faţă de orașul-furnicar este enunţată de Olguţa, care își declară, într-o 
scrisoare adresată Monicăi, „fraternitatea” cu capitala spaţiului românesc. Afină cu spiritul 
miticismului caragialesc, Olguţa apreciază verbozitatea și rumoarea Bucureștiului în pofida 
artificialităţii, criticând „alergia” la muntenism a locuitorilor de la nord de Milcov: „Ce-i 
moda asta la Moldoveni să ponegrească Bucureștiul? Că-i corupt, că-i vulgar, că-i murdar, că 
n-are stil, că-i mahalaua Parisului etc. [...] Mie-mi place Bucureștiul. E un oraș care cântă – 
cam tare, cam falș – dar cântă. Vibrează. E viu”. Pledoaria bucureșteană a Olguţei își găsește 
un revers în animozitatea lui Mircea Balmuș faţă de trivialitatea și luxul strident al capitalei, 
pe care le regăsește întruchipate iconic, după cum bine precizează Angelo Mitchievici, în 
papagalul lui Nae, feciorul în casă al lui Herr Direktor, pasăre care mitraliază, în stânga și în 
dreapta, obscenităţi. Ostilitatea lui Mircea Balmuș faţă de București provine dintr-un 
sentiment de dis-locare (cuvântul calchiază englezescul displacement) din mediul patriarhal 
al Moldovei și nepotrivirea cu viaţa agitată a capitalei. Familia Balmuș se mută la București, 
pentru a profita de o slujbă mai bine plătită și a asigura un viitor de succes lui Mircea, căci 
„Bucureștiul era parcă mai aproape de Paris decât naufragiatul Iași”. Dar ceea ce se prezintă 
ca un avantaj economic nu poate suplini tihna traiului patriarhal al Iașului, de unde 
necesitatea de a proiecta o lume compensatoare care să vindece rănile dezrădăcinării, așa 
cum este casa din Popa Nan, o oază de moldovenism din inima Bucureștiului în care se 
citește „Viaţa Românească”, preţuindu-se „blăstămăţiile lui Patrașcanu” și „minciunile 
mâncăului Hogaș”, „moldoveni de-ai noștri”, se mănâncă moldovenește, se vorbește 
moldovenește și se trăiește moldovenește. Cele două viziuni urbane diferite converg, totuși, 
către o imagine comună, cea a orașului-kitsch, Bucureștiul fiind pe rând asemănat cu 
papagalul necuviincios al lui Nae și cu piesele frivole ale Teatrului de vară, la care toată lume 
merge, deși le blamează. Nu sunt singurele sugestii, în roman, cu privire la natura kitsch a 
spaţiului bucureștean. În drum spre casa Adinei, Dănuţ cartografiază un traseu senzorial, 
înregistrând culori, sunete, mirosuri: 

Noaptea mirosea a benzină ca o rochie de bal după scoaterea petelor de grăsime, – și uneori 
trandafirii unei grădini parfumau o clipă – dezvăluind un zâmbet – ca într-o adiere de evantai. 
Cădea câte o stea, scurt, urmărită de ţignalele imperioase ale gardiștilor. Și răsunau contradictorii, 
orchestre sentimentale pentru „ţapii cu guler”, și alunele prăjite, care se beau și se mănâncă jovial, 
– și cuplete săltăreţe pentru rachiul care sălbătăcește tristeţea în ochi și-n pumni7. 

Vestimentaţia celor doi, el purtând o pălărie romantică, ea, genuina cochetă, îmbrăcată în 
alb, când, în realitate, este vorba despre o aventură pasageră, contrastele stridente dintre 
mirosul de benzină și cel de trandafiri, dintre sonoritatea romanţelor și a cupletelor 
                                    

7 Ionel Teodoreanu, La Medeleni, vol. 2, Editura Cartea Românească, București, 1927, p. 49. 
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configurează un spaţiu urban abuziv decorativ. Dincolo de accepţia comună a kitsch-ului ca 
rezultat al prostului gust, acesta trebuie înţeles ca formă de modernizare, de democratizare a 
valorilor și de dezvoltare a relaţiilor comerciale. În epoca modernă, marcată de ivirea 
romantismului, arta își pierde idealismul și aristocratismului ce o caracterizau până atunci, 
făcând loc gustului mediocru, favorizat de apariţia unei clase mijlocii de funcţionari, 
negustori, speculanţi care caută în artă un mijloc de divertisment, kitsch-ul fiind, în același 
timp, opulenţă la preţ accesibil. Pe de altă parte, kitsch-ul este și un indice al fluidizării 
relaţiilor mercantile, arta devine marfă și, pentru a fi vandabilă, este necesar să satisfacă 
gustul consumatorului mediu. Un alt motiv constă în importul formelor occidentale care nu 
au reușit să fie asimilate întru totul, înfăţișându-se ca fenomene de o artificialitate violentă. 
Bucureștiul, așadar, este orașul capitală par excellence, vivifiat de energiile revoluţionare, în 
pas cu moda de la Paris, centru al relaţiilor capitaliste. 

La antipod, Iașul apare ca un oraș mort, ce abundă de poeţi și duce lipsă de edili, cu 
aspect de gospodărie ţărănească mai mult decât de oraș, în care „tăcerea spaţiază, ca la sate, 
lătrat de câini, muget de vite și rare accente omenești”, trezit la viaţă doar de harabalele de 
gunoi ale primăriei, un oraș ce și-a pierdut prestigiul, mândrindu-se cu vestigiile trecutului. 
Ionel Teodoreanu deconstruiește emblemele fetișizate ale Iașului, ridiculizând atașamentul 
ieșenilor faţă de strada Ștefan cel Mare, teiul lui Eminescu sau Grădina Copou, ca reflex al 
unui moldovenism autoscopic ce se hrănește cu fantasmele trecutului, uitând de prezent. De 
fapt, uitând de trecut. Ann Rigney propune o „dinamică” în studierea locurilor memoriei, 
înţelese ca puncte de referinţă imuabile ale memoriei colective, avansând ideea că acestea 
rămân funcţionale atâta vreme cât sunt semnificative pentru comunitatea care își amintește. 
Memoria colectivă, continuă cercetătoarea, are un aspect performativ, este „proces”, și nu 
„produs”, iar orice reducere a memoriei la anumite locuri, figuri, embleme sau monumente 
care nu mai spun nimic prezentului atestă, în mod paradoxal, începutul uitării8. Astfel, 
deconstrucţia unor lieux de mémoire, cum sunt Copoul, teiul lui Eminescu, strada Ștefan cel 
Mare, sau a unor simboluri ale trecutului cultural precum Junimea reprezintă o încercare de 
a menţine o imagine vie a Iașului, în locul celei de oraș mort și abandonat. Iașul nu poate fi 
descris ca simplă înregistrare a unor monumente insignifiante pentru prezent. Grafica 
spaţială este însoţită de o semnificaţie dinamică, definind un set de valori afective care 
intermediază între om și spaţiu, modelându-l pe acesta din urmă în conformitate cu 
experienţele personale. Iașul este supus unui proces de trans-figurare afectivă, de unde 
primatul spaţiilor intime, private și familiale în defavoarea decorului exterior, monumental. 
Atunci când Monica primește un colet cu cărţi de la București din partea lui Dănuţ, iubirea ei 
pentru fostul tovarăș de joacă se revarsă asupra întregului peisaj urban: „Odaia se umplu 
deodată de mătăsoase scânteieri. Nu numai odaia: întreg Iașul transfigurat. Soarele 
îngenunchiase deasupra dealului Galatei. Și de-acolo se revărsa în bogat și blond tumult 
aurul zilei, ca părul unei domniţe călugărite în vremea teilor înfloriţi”9. Spaţiul este 
reprezentat ca manifestare a experienţelor umane, de unde și impresia că Iașul este mai 
curând o dispunere la scară mai mare a spaţiului interior locuit de familia Deleanu. Memoria 
comunicativă se transformă în memorie culturală10, în locul emblemelor canonice cu care 

                                    
8 Ann Rigney, „The Dynamics of Remembrance: Texts Between Monumentality and Morphing”, în 

Astrid Erll, Ansgar Nünning (eds.), Cultural Memory Studies: an International and Interdisciplinary 
Handbook, Walter de Gruyter, Berlin, 2008, pp. 345-353. 

9 Ionel Teodoreanu, La Medeleni, vol. 2, ed. cit., p. 86. 
10 După Jan Assmann, în timp ce memoria comunicativă se referă la un trecut recent, fiind limitată la 

3-4 generaţii, este cotidiană și experimentală și este transmisă de martori nespecifici, memoria culturală 
accesează un timp mitic, reparând ceea ce Jan Vansina numește floating gap, are un caracter ceremonial și 
este transmisă, în chip artificial, de o elită (Jan Assmann, Memoria culturală. Scriere, amintire și identitate 
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este, de obicei, asociat Iașul, Ionel Teodoreanu preferă, ca locuri ale memoriei, „spaţiul 
trăit”11, precum moșia, odaia sau obiectele familiei. Aflându-se la Paris pentru susţinerea 
tezei de doctorat, Monica își amintește de Iași prin asocierea cu obiecte casnice: „riveiul” sau 
ceasul din bucătărie, cucul din sufragerie și pendula antică din salon. Deși toate trei sunt 
obiecte de măsurare a timpului, descrierea lor dă impresia unei încremeniri temporale, ceea 
ce primează fiind corporalitatea lor spaţială, „locuirea” lor în sânul familiei, căci rolul lor de 
obiecte practice și folositoare prin care este măsurată curgerea timpului este compromis de 
funcţionalitatea lor simbolică, ca obiecte-memorie care activează, pe de o parte, povestea de 
dragoste a Monicăi pentru Dănuţ, și, pe de altă parte, imaginea unui Iași intim, atemporal, 
oraș cu aspect de odaie burgheză: „și porniseră prin Iași ca printr-o odaie familiară cu stelele 
pe cer ca o sulfină pe dulap, cu siluetele caselor întunecate ca niște mobile de nuc și de 
stejar, cu luminile potolite și blajine ca luciri de candelă subt iconare”12. Puterea periferiei 
constă într-o politică a „secundarului” (Virgil Nemoianu), care investește spaţiile intime cu o 
valoare instituţional-simbolică. Orașul-odaie, pe care Ionel Teodoreanu îl contrapune 
orașului metropolă reprezentat de București, pune în joc o identitate culturală, caracterizată 
de o ideologie conservatoare și o mentalitate patriarhală, în strânsă legătură cu o tradiţie 
culturală particulară și cu un set de valori colective, ridicându-se la statutul de mit cultural. 

Dacă la Ionel Teodoreanu marginalitate se înfăţișează ca „heterotopie a compensaţiei”, 
prin descrierea orașului Iași ca univers intim, familiar, în contrast cu viziunea macroscopică 
asupra metropolei, la Sadoveanu, Iașul devine o „heterotopie a iluziei” care își pierde efectul 
de mit, destructurat de modernitatea crossing border a Bucureștiului. 

Orașul-iluzie 

Coliziunea dintre centru și periferie, dintre București și Iași, este surprinsă de Mihail 
Sadoveanu în romanul Strada Lăpușneanu. Acţiunea romanului este marcată de anul 1917, 
când, în urma ocupării Bucureștiului de către armata germană, populaţia din Muntenia se 
retrage în Moldova. Subintitulat „cronică din 1917”, romanul lui Sadoveanu radiografiază 
starea de tranziţie ocazionată de Primul Război Mondial, care atestă sfârșitul unei lumi 
patriarhale. Invadarea Iașului aristocratic de moda nouă adusă de bejenarii bucureșteni, 
transformarea străzii Lăpușneanu, cea mai veche stradă a fostei capitale, în mondena și 
zgomotoasa Cale a Victoriei, spolierea vechilor boieri moldoveni de noii îmbogăţiţi ai 
războiului, precum Vasilică Gușilă, tragedia familiei Plopeanu atestă o arheologie a 
schimbării care destructurează spaţiul familiar, imprimându-i caracteristici improprii. 
Periferia, în cazul romanului amintit, devine un spaţiu dominat de centru, Iașul se 
transformă într-un spaţiu irecognoscibil din cauza unei suprapuneri cartografice străine de 
sensibilitatea marginalităţii, caracterizată de armonia familială, „calmul valorilor”, 
genealogiile aristocratice, locurile încărcate de trecut. 

Familia Plopeanu este exemplară pentru modul în care Sadoveanu concepe spaţiul 
moldovenesc. Dimitrie Plopeanu, pater familias, provine dintr-un neam de vechi boieri 
moldoveni, sărăcit de arendași, este profesor universitar și ministru în cabinetul conservator, 
dar cu viziuni occidentale, iar mama, Leonora Ciumara, este prototipul vestalei casnice, 
„sortită din veci să fie mamă și orânduitoarea unui cămin de pace”. În rătăcirile sale prin 

                                    
politică în marile culturi antice, traducere de Octavian Nicolae, Editura Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza”, Iași, 2013). 

11 Henri Lefebvre accentuează latura experimentală și procesuală a spaţiului, considerând că „spaţiul 
trăit” sau „spaţiul reprezentat” este modelat afectiv: „Representational space is alive: it speaks. It has an 
affective kernel or centre: Ego, bed, bedroom, dwelling, house; or: square, church, graveyard. It embraces the 
loci of passion, of action and of lived situations” (Henri Lefebvre, The Production of Space, trad. Donald 
Nicholson-Smith, Blackwell, Oxford UK & Cambridge USA, 1991, p. 42). 

12 Ionel Teodoreanu, La Medeleni, vol. 3, ed. cit., p. 19. 
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ţară, mezinul familiei, Paul Plopeanu, are revelaţia idilei familiale în care a trăit până atunci 
și a contrastului dintre „microarmonia” familiei sale și „lipsa de solidaritate familiară și 
socială” a bucureștenilor. Virgil Nemoianu consideră idila o „versiune stilizată a unei realităţi 
«ideale»”, caracterizată prin „coerenţă internă și o anumită uniformitate a mediului fizic, a 
tipurilor de sentimente, a structurilor sociale și a premiselor intelectuale”, reticentă la 
schimbările lumii, pe care le ignoră13. Moartea tatălui și intervenţia războiului 
dezorganizează celula familială, reprezentând simbolic diseminarea specificului provincial, 
un spaţiu bine structurat și ierarhizat, încremenit în formele vechi ale unei tradiţii 
patriarhale, ridicată la rang de mit al marginalităţii. Unirea Principatelor Române înseamnă, 
pentru Iași, pierderea întâietăţii politice, exodul intelectualilor către capitală odată cu 
mutarea „Junimii” la București și Primul Război Mondial, urmat de înfăptuirea Marii Uniri, 
reprezentând continuarea deplasării către marginile politice și culturale, prin care se 
constituie un complex de inferioritate al periferiei. Iașul își conservă cu îndârjire structurile 
și ierarhiile, dar acestea își pierd conotaţia de „forţă” și „putere”, funcţionând mai degrabă ca 
simbol al diferenţierii faţă de domnia centrului, un spaţiu maleabil, deschis către noutate. În 
această ecuaţie, trecutul devine o metaforă spaţială, orașul este citit de vechii boieri precum 
Ciumara ca sit arheologic, menit să dezgroape spaţiul impozant de altădată. După venirea în 
Iași, Leonora Plopeanu se îndreaptă spre casa din Copou, moștenire de familie, pe care o 
găsește neîngrijită, semiruinată, amprentată de trecerea vremii, dar, în timp ce constată 
degradarea fostei locuinţe boierești, este năpădită de amintirile unui oraș din trecut care 
imprimă asupra locului o prestanţă aristocratică: 

Cucoana Leonora simţi pe ochi un abur cald de melancolie. Aici era un colţ uitat al Iașilor de 
odinioară, al Iașilor tinereţii ei! Casa îi apăru deodată, dincolo de brazi, – cu zidurile înnegrite și 
roase de ploi. Dintr-o ochire însă cucoana Leonora o socoti încă tare, ș-avu un simţimânt de mare 
bucurie. Era o vilă cu ferestre nalte, arcuite, cu terase de piatră încununate de trandafiri acăţători, 
și c-un turnișor pătrat la un colţ, pe ferestruicile căruia, demult, bătrânul Ciumara se uita cu 
ochiana la Ceahlău, în amurgurile de august14. 

Așadar Iașul este un spaţiu „de odinioară”, încremenit în aparenţa sa prestigioasă, cu 
impozante conace boierești, în prezent pradă noilor îmbogăţiţi care „dărâmă și ucid trecutul”, 
și boieri care duc un trai oriental, nepăsători la prefacerile aduse de modernitate, cu valori și 
ierarhii sociale nesemnificative și iluzorii. Așa cum arată Ann Rigney în articolul deja citat, 
locurile memoriei sunt supuse unui proces continuu de semnificare. Memoria este un act 
performativ, ceea ce înseamnă că simpla conservare a unor situri, embleme sau, în termenii 
lui Jan Assmann, „figuri ale memoriei”15 nu implică cu necesitate transmiterea unui sens al 
trecutului. Astfel, memoria funcţionează selectiv, punând în valoare acele forme ale 
trecutului care sunt relevante pentru prezent. Or, trecutul evocat de Leonora Plopeanu, pe 
care îl regăsește în aparenta soliditate a conacului boieresc, nu mai este capabil să modeleze 
prezentul cotropit de o viziune descentralizată asupra spaţiului. Interiorul vetust în care 
Vasilică Gușilă o primește pe fosta proprietară modifică percepţia iniţială: „o mobilă 
despărechiată și meschină”, „o oglindă ovală, cu ramă de aur, și cadre cu zugrăveli ţapene și 
sumbre”, fotografiile a două figuri anonime, o pianină și o lampă cu abajur verde întregesc 
decorul fostului salon fastuos al Slătinenilor. Dacă Ionel Teodoreanu va recupera câţiva ani 
mai târziu după apariţia Străzii Lăpușneanu specificul provincial prin literaturizarea spaţiului 

                                    
13 Virgil Nemoianu, „Micro-armonia. Dezvoltarea și utilizarea modelului idilic în literatură”, în 

Trilogia romantismului, traducere de Manuela Cazan și Gabriela Gavril, Editura Spandugino, București, 
2014, pp. 21-22. 

14 Mihail Sadoveanu, Strada Lăpușneanu, Viaţa Românească, Iași, 1921, p. 103. 
15 După Jan Assmann, „figurile memoriei” sunt forme culturale produse în urma unui proces de 

selecţie în strânsă conexiune cu nevoile prezentului și mediate de practici culturale care le conferă sens 
în cadrul unei comunităţi particulare. 
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intim, Sadoveanu atestă periferizarea absolută a Iașului, configurând imaginea unui oraș 
decrepit și debusolat de suflul revoluţionar adus de București. 

Invadarea orașului ruină de bucureștenii refugiaţi marchează, dincolo de momentul 
istoric, întreruperea mitului provincial. Iașul, spaţiu al idilei patriarhale, este depeizat de 
intruziunea formelor aduse de Centru: 

În strada Lăpușneanu, o stradă îngustă, cotită și scurtă, găsiră un viermăt neașteptat de lume. Erau 
mai ales foarte multe femei tinere, în toalete elegante și vii. În jurul lor roiau ofiţeri cu dolmane și 
tineri cu feţele rase, în corecte straie englezești: paltoane largi și pantaloni cu dungă. Mary nu-și 
putu stăpâni un ușor strigăt de uimire. Era întreg Bucureștiul aici, toată Calea Victoriei, vioaie și 
veselă, murmurând, salutând, observându-se pe subt gene încondeiate și prin monocluri cu luciri 
ciudate16. 

La Sadoveanu, distribuţia spaţială a puterii despre care vorbește Foucault se poate 
întrevedea în opoziţia centru vs periferie, prin radiografierea formaţiunilor sociale și a 
datelor ce ţin de o sociologie a gustului, astfel încât raporturile dintre bărbaţi și femei, moda 
englezească și plimbarea cu automobilul, simboluri ale ultramodernismului, emanciparea 
femeii, care își permite să iasă neînsoţită de soţul de ei și să muncească în calitate de soră de 
caritate (Mary Bolomir, Tina Vulcănescu), „ceaiul-dansant” din casa unor femei frivole 
înlocuiesc vechea orânduială aristocratică. Dacă Iașul se prezintă ca spaţiu ierarhizat, dispus 
pe verticală, iradiind către un centru valoric bine determinat, Bucureștiul este spaţiul 
descentralizat, transportor al formelor și valorilor moderne, încă nefiltrate, de unde și 
impresia frivolităţii lor.  

În definirea conceptului de „heterotopie” ca funcţie relaţionară cu „spaţiul restant”, 
Michel Foucault distinge între „heterotopia iluziei” și „heterotopia compensaţiei”. În vreme 
ce primul tip se referă la construirea unui spaţiu iluzoriu care denunţă realitatea ca fiind și 
mai iluzorie, al doilea tip, „heterotopia compensaţiei”, inventează un alt spaţiu real, perfect 
organizat faţă de lumea haotică din afară. Idila familială reiterată de idila societală 
funcţionează, în roman, ca un spaţiu iluzoriu care filtrează toate datele venite dinspre spaţiul 
nefamiliar. Periferia se constituie ca iluzie eficientă și funcţională câtă vreme spaţiul 
macroscopic este ţinut la distanţă, aproape inexistent. Lumea nouă este adusă de 
modernitate, însă telescoparea celor două spaţii, căderea frontierelor dintre centru și 
periferie conduc la apariţia unei anxietăţi spaţiale, transcendental homelessness care, așa cum 
arată Tally Jr., este generată de dispariţia comunităţii organice (sau knowable community, 
termen preluat de la Raymond Wiliams). Universul dezierarhizat impus de capitală nu mai 
poate coincide cu imaginea unei comunităţi ideale și transparente, relaţiile de „solidaritate și 
prietenie” din sânul familiei Plopeanu se dovedesc a fi iluzorii în contextul adaptării la 
societatea opacă și destructurată a modernităţii. Relaţia adulteră a adolescentului Paul cu 
frivola Tina Vulcănescu, pasiunea lui Adrian pentru jocurile de noroc, fuga lui Mary 
Bolomir, urmată de suicidul lui Adrian atestă fisurarea celulei familiale, a acelei comunităţi 
organice pe care Dimitrie Plopeanu o îngrijise cu atenţie. În acest caz, spaţiul se 
defamiliarizează, supravieţuitorii „vechiului Iași”, deprinși cu ritmul unei vieţii molcome, se 
găsesc, deodată, într-un oraș care nu le mai aparţine. Provincia ca mit întrerupt pune în 
lumină această pierdere a comunităţii organice iluzorii, care este, desigur, întotdeauna de 
dată recentă, care abia a dispărut, care a mai lăsat încă urme (de fapt, o ficţiune culturală 
evocată în orice epocă de tranziţie), trăind în proximitatea prezentului lipsit de comunitate, 
cu valori încă neașezate, care dă naștere unui spaţiu ostil, anihilant. În Strada Lăpușneanu, 
universul casnic al familiei Plopeanu, exemplar al unei lumi arcadice cu iz moldovenesc, își 
pierde centrul de rezistenţă faţă de lumea modernă adusă de Primul Război Mondial, 
simbolizată prin cotropirea Iașului de către București. Provincia, „heterotopie a iluziei”, 
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devine, în romanul lui Sadoveanu, un spaţiu deposedat de imaginile și simbolurile sale și 
reconstituit prin suprapunerea unui spaţiu străin de identitatea sa specifică. 

Orașul abandonat 

Spaţiul ieșean apare aproape întotdeauna, în scrierile vieţiștilor, în relaţie cu un anumit 
proiect urban, ba chiar în raport cu un proiect de dezvoltare edilitară, de unde tensiunea 
dintre o viziune sentimentală, având drept fundament un ethos conservator, și imaginea 
unui centru urban decăzut, fostă metropolă culturală, acum doar un spaţiu provincial, cu 
mentalităţi retrograde. Capitală politică și culturală odinioară, Iașul își pierde întâietatea 
chiar în zorii modernismului românesc, devine o capitală de mâna a doua, periferizată și 
pustiită, ceea ce conduce la un decalaj între spaţiul material și o viziune generică asupra 
orașului modern, văzut ca un caleidoscop de forme, joc de oglinzi, mereu în transformare și 
mișcare, rezultând o critică acerbă faţă de deficitului de urbanism, cum se întâmplă în cazul 
lui G. Topîrceanu. 

La Topîrceanu, critica provincialismului este în relaţie cu un proiect urban imaginar. În 
poezia Viața la țară..., parodie după textul lui Al. Depărăţeanu, este evident atașamentul 
parodistului faţă de însemnele civilizaţiei: „Mie daţi-mi străzi pavate,/ Măturate, –/ Daţi-mi 
cinematograf!”17. Toposul citadin este eminamente conectat de o modernitate care 
fluidizează spaţiul printr-o depănare de imagini succesive, care se schimbă cu o viteză 
nălucitoare, de unde și referinţele la arta cinematografică în descrierea acestei dinamici (La 
cinematograful mut, Sahara, Romanță autumnală, Vara la țară...). Benjamin observă că 
modernitatea conduce la o scădere a importanţei pe care o deţinea, până în acest moment, 
capodopera, a acelei aure care nimba opera de artă în favoarea unei arte ce poate fi 
reprodusă, imitată ad infinitum, precum cinematograful și fotografia. Acest telescopaj este 
conectat de necesitatea unei adaptări a omului modern la asaltul de informaţii care i se oferă 
și la viteza schimbărilor, caz în care artei îi revine menirea de a valorifica neatenţia, 
distracţia, care să permită această adaptare18. În Răspunsul micilor funcționari, animaţia 
urbană este urmărită de la fereastra unui birou, un cadru fixat, caracterizat prin rutină și 
monotonie: „Sunt trăsuri și lume,/ Pretutindeni zgomot, soare cald și glume./ Vremea 
parcă-și merge mersul în galop/ Și aspectu-și schimbă ca-n caleidoscop”19. Imaginea se 
descentralizează, devine o simultaneitate de cadre suprapuse, ca un montaj fotografic care 
încearcă să imite mișcarea în spaţiu. Orașul este așadar un spaţiu aluvionar, dezirabil pentru 
micii funcţionari care își compensează marasmul prin literatură („ne-nchidem visul în 
obscure stanţe”), la rândul ei, o activitate monotonă în consonanţă cu ritmicitatea mașinii de 
scris. Ultimul vers concede artei posibilitatea unei propensiuni spre absolut, în timp ce 
autorul însuși rezonează cu vagabondajul citadin: „Voi atingeţi culmea, noi suntem în mers”. 
Dinamica, metamorfozele constante ale decorului, nomadismul educă pe „omul distrat”, cum 
spune Benjamin, care caută să acapareze cât mai mult din acest spaţiu specular, fără a avea 
timp să contemple mai îndelung realitatea care i se oferă. De aceea, pentru Benjamin, figura 
centrală a orașului este flâneur-ul, care cutreieră străzile la întâmplare, fără plan și fără 
destinaţie. La G. Topîrceanu, chiriașul devine figura emblematică a nomadismului citadin: 
„Eu nu știu limanul spre care/ Pornesc cu bagajul acum,/ Ce demon mă pune-n mișcare,/ Ce 
taină mă-ndeamnă la drum./ Dar simt că m-apasă pereţii, –/ Eu sunt chiriaș trecător:/ În 
scurtul popas al vieţii/ Vreau multe schimbări de decor”20. Mereu pe punct de plecare, 

                                    
17 G. Topîrceanu, Opere I, ediţie îngrijită de Al. Săndulescu, prefaţă de Eugen Simion, Editura 

Fundaţiei Naţionale pentru Știinţă și Artă, București, 2014, p. 93. 
18 Walter Benjamin, „Opera de artă în epoca reproductibilităţii mecanice”, în Iluminări, traducere 

de Catrinel Pleșu, Editura Ideea Design&Print, Cluj-Napoca, 2002. 
19 G. Topîrceanu, „Răspunsul micilor funcţionari”, în Opere I, ed. cit., p. 105. 
20 G. Topîrceanu, „Balada chiriașului grăbit”, în Opere I, ed. cit., p. 49. 
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chiriașul nu reușește niciodată să se atașeze de spaţiul pe care îl ocupă, nu își personalizează 
locului și nici nu se înconjoară de prea multe obiecte, de unde o depeizare a sentimentului 
apartenenţei și o adaptabilitate la noutate. Un alt poem, Fără adresă, surprinde periplul 
fantastic al unei adrese personificate, care fuge de adresant, pentru a pleca în vilegiatură. 
Autoironic, poetul promite că o va sculpta pe o piatră funerară, pentru a-și asigura 
fidelitatea. Este vorba, desigur, tot despre o descentralizare a spaţiului interior, privat (cât de 
important este microcosmosul familial pentru mentalitatea provincială!), către o disipare în 
cadrul exterior, o dislocare a lui Heimat, ca regularitate și ordonare a unui spaţiu îngrădit 
atât arhitectural, cât și mentalitar, de către Fremde, spaţiul nefamiliar, heterogen, transgresiv. 

Este de reţinut această concepţie asupra orașului, ca spaţiu mobil, în identificarea unui 
topos particular, și anume orașul Iași, un spaţiu mort, neurastenic, învăluit în acalmie, în 
care toamna începe din luna mai și ţine până la Crăciun, evident contrastiv cu forfota și 
străzile animate ca la cinematograf imaginate de Topîrceanu. Edificatoare sunt parodiile 
după Demostene Botez, Prohod și Tristeți provinciale, în care Topîrceanu deconstruiește 
sentimentalismul lui Botez, reliefând imaginea unui banal oraș periferic, „bâlci provincial”, în 
care mortul se îngroapă la orele de vârf, ca „să nu-l trezească liniștea din somn” (Prohod), iar 
„nostalgicile obsesii” se nasc pe stomacul gol (Tristeți provinciale). La fel, în Sonet estival, 
„Orașul «adâncit ca-ntr-o visare»,/ Cu tot aspectul lui cotidian,/ E bântuit în fiecare an/ De 
felurite boli imaginare”21. Totuși bolile nu sunt chiar imaginare, căci mai jos este sugerată 
invazia unei epidemii de febră tifoidă. În final, poemul În Iași întreţine aceeași imagine a 
unui univers citadin aplatizat, care înregistrează o după-amiază obișnuită de toamnă: se aude 
ornicul de la Sfântul Spiridon, o patrulă se plimbă „agale” pe stradă și studente cu flori în păr 
se îndreaptă grăbite spre universitate. Iniţial poemul avea titlul Film ieșean, antifrastic, dată 
fiind sărăcia de imagini perindate, mai mult niște apariţii răzleţe de sub noianul de lumină 
uniformizator. Până și rima este intenţionat facilă, imaginile sunt sudate prin tehnica 
bricolajului și Topîrceanu nu se sfiește să își suprasatureze poemul cu locuri comune („sună 
lung și monoton”, „zbor de libelulă”, „lumina străvezie”, „Saltă-n mers grăbit părechi”, 
„clarităţi întunecate”), de unde impresia că acest decupaj citadin al Iașului descrie, de fapt, un 
spaţiu generic, golit de o identitate proprie. 

Noţiunile importate din teoriile spaţiale, precum heterotopie sau Thirdspace, contribuie la 
enunţarea unei hermeneutici a perifericului, care se sustrage atât generalizărilor pripite, cât 
și unui localism susţinut bombastic, la fel de ideologizant, stimulând, în schimb, o viziune 
plurală și nuanţată a reprezentării spaţiale, cu atenţie la opţiunile individuale și stilurile 
particulare ale unor scriitori aparţinând aceleiași comunităţi literare. 
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Răscoala ca revoluţie literară.  
1907 în romanele românești interbelice și postbelice 

(The Peasants’ Revolt as Literary Revolution. 
1907 in Romanian Interwar and Postwar Novels) 

C O S M I N  B O R Z A   

Abstract: This paper seeks to underline that the 1907’s Peasant Revolt caused a kind of literary 
revolution instead of a social one. Even though the last large scale popular revolt in Europe provoked 
no real political reform, its ideological/national identity implications arouse a major interest, being 
fictionalized by no less than 18 Romanian novelists – 9 in the interwar period (among which Liviu 
Rebreanu and Cezar Petrescu), 9 in the postwar era (including two major representatives of the 
Romanian socialist realism: Zaharia Stancu and Petru Dumitriu). Especially because of the large masses 
and traumatic events implied, the peasant revolt raised many literary representation issues which 
generate a genuine metamorphose of the Romanian novel, both interwar and postwar realist. 
Consequently, my presentation aims to circumscribe the faces of this intriguing literary reform. 
Keywords: literary revolution, 1907 Peasant Revolt, interwar/postwar romanian novel, socialist realism, 
traumatic realism 

 
Surprinzător de puţine studii au fost dedicate tematizării romanești a răscoalei ţărănești 

din 1907. În timp ce panoramele istorice, sociologice, politice, antropologice etc. au apărut 
constant (peste 40 de titluri în limbile română, engleză și franceză)1, abordările critice rămân 
ocazionale2. 

Totuși, cel puţin din punct de vedere cantitativ, romanele care abordează răscoala din 
1907 ca nucleu epic principal sau măcar ca plan narativ major compun un corpus consistent: 
N. Rădulescu-Niger, Orfanii neamului – 1913, V. Demetrius, Domnul deputat... – 1921, 
Sylvius Rolando [Victor Papilian], Ne leagă pământul... – 1926, Liviu Rebreanu, Răscoala – 
1932, N.D. Cocea, Fecior de slugă – 1933, N. Pora, Măscărici – 1933, Florea Căruntu, Crucile 
albe – 1936, Cezar Petrescu, 1907 (I: Mane, Techel, Fares; II: Noi vrem pământ!; III: Pământ, 
mormânt...) – 1937-1943, Panait Istrati, Ciulinii Bărăganului – 1942, Zaharia Stancu, Desculț – 
1948, Petru Dumitriu, Bijuterii de familie – 1949, V.Em Galan, Zorii robilor – 1950, Mihail 
Drumeș, Se revarsă apele – 1961, Ilie P. Gheorghiu, Erupții din adâncuri – 1974, Ștefan J. Fay, 
La cina din nouă sute șapte – 1977, Ion Marin Iovescu, Marea vâlvătaie – 1977, Marin Ioniţă, 
Un șlep în derivă – 1978, Alecu Ivan Ghilia, Dragostea câinelui de pază – 19783. Din cele 18 
proze de mari și foarte mari dimensiuni, 9 apar în perioada ante-/interbelică și tot 9 după 
instaurarea republicii populare/socialiste (când 1907 devine un mit fondator al noului regim). 
Încă o observaţie preliminară pe cât de evidentă și aceasta, pe atât de semnificativă: alături 

                                    
 Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Academia Română, Cluj-Napoca, 

România. 
1 Studii și referate privind răscoalele țărănești din 1907, Editura Academiei Republicii Populare Române, 

București, 1957; Ștefan J. Fay, „Bibliografie”, în Rădăcinile răscoalelor țărănești din România – 1907: schiță 
istorică, Casa Cărţii de Știinţă, Cluj-Napoca, 2007.  

2 T. Teodorescu, „Noua jalnică tragodie. Răscoalele din 1907 şi literatura”, Adevărul literar și 
artistic, nr. 76, 1922, p. 7; Pompiliu Marcea, „La littérature roumaine et la révolte paysanne de 1907”, 
Cahiers roumains d’études littéraires, nr. 3, 1977, pp. 49-62; Aureliu Goci, „Literatura răscoalei din 1907”, 
Săptămâna, nr. 585, 1982, p. 1; Mircea Popa, „Romanele răscoalei”, Steaua, nr. 3, 1987, p. 15.  

3 Vezi Dicționarul romanului românesc de la origini până la 1989, Editura Academiei Române, 
București, 2004.  
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de scriitori foarte puţin cunoscuţi, despre răscoalele ţărănești din Moldova și Muntenia scriu 
autori reprezentativi (ar putea fi numiţi chiar „canonici”) pentru cele două epoci: Liviu 
Rebreanu și Cezar Petrescu (pentru perioada interbelică poate ar trebui adăugat și Panait 
Istrati), respectiv Zaharia Stancu și Petru Dumitriu (postbelic). 

Și atunci cum se explică lipsa de interes pentru studii sintetice? O explicaţie la îndemână 
ar putea fi faptul că istoricii, criticii sau teoreticienii literari au considerat că romanele 
inspirate de răscoala din 1907 se integrează perfect în sau, altfel spus, nu modifică deloc 
substanţial formulele creatoare tutelare pentru perioada interbelică/postbelică. E vorba, 
firește, despre realismul obiectiv, respectiv despre realismul socialist. Nu întâmplător 
Răscoala lui Rebreanu a fost evaluată drept o completare fie și mai puţin reușită estetic4 ori, 
dimpotrivă, ca o împlinire/încununare a modelului romanesc consacrat de Ion5, ampla 
trilogie 1907 a fost integrată în seria frescelor sociale cu accente sămănătoriste despre orașul 
„ucigaș” tipice lui Cezar Petrescu6, iar romancierilor minori li s-a imputat chiar incapacitatea 
de a gestiona profesionist convenţiile realismului: Sylvius Rolando a fost catalogat drept 
„paranoid”7, N.D. Cocea a fost criticat pentru maniheism, excese pamfletare și satirice, 
trivialitate8, iar N. Pora și Florea Căruntu au fost acuzaţi de schematism în abordarea 
realismului9. Nici revizuirile ideologice impuse imediat după al Doilea Război Mondial nu au 
schimbat receptarea șablonardă – doar unele clișee au fost înlocuite cu celelalte: „realismul 
critic” a devenit sintagma preferată și monopolizatoare. Tot astfel, seria deschisă prin Desculț 
(1948) de Zaharia Stancu și închisă de romanele din 1978 Un șlep în derivă de Marin Ioniţă şi 
Dragostea câinelui de pază de Alecu Ivan Ghilia a fost filtrată prin canoanele frescei 
realist-socialiste10, judecata de valoare depinzând tocmai de gradul în care respectivele proze 
cadrează cu prescripţiile ideologice. Desculț, Bijuterii de familie de Petru Dumitriu și Zorii 
robilor de V.Em. Galan au devenit de-a dreptul modele creatoare pentru noul așa-zis curent 
literar al recent înfiinţatei republici socialiste, intrând inclusiv în programele 
școlare/universitare. 

Prin urmare, și înainte, și după instaurarea regimului totalitar răscoala din 1907 a 
constituit o temă majoră și constantă de reflecţie literară, socială, ideologică, existenţială, dar 
nu a dobândit niciodată statutul de „caz” de istorie literară. 

Și totuși, o lectură atentă a romanelor despre răscoala ţărănească poate confirma cel 
puţin trei aspecte doar aparent paradoxale datorate particularităţilor de intrigă și de 
imaginar impuse de tematica răscoalei: 

1. Obiectivitatea/imparţialitatea discursului narativ din romanele interbelice este puternic 
relativizată, chiar subminată de o serie de strategii compoziţionale menite fie să confere 
explicaţii simbolice, alegorice, parabolice revoltei sociale, fie să sancţioneze dur, prin 
înscenări burlesc-grotești ori satirice, una dintre clasele sociale aflate în conflict: în Orfanii 

                                    
4 Nicolae Manolescu, Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, vol. I, Editura Minerva, București, 

1980, pp. 176-196; Ion Simuţ, Rebreanu și contradicțiile realismului, Editura Dacia XXI, Cluj-Napoca, 
2010. 

5 Ov.S. Crohmălniceanu, „Liviu Rebreanu”, în Eugen Simion (coord.), Dicționarul literaturii române, 
Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 2012, pp. 384-392. 

6 Ov.S. Crohmălniceanu, Literatura română între cele două războaie mondiale, vol. I, Editura 
Minerva, București, 1972, pp. 316-331. 

7 Silvius Rolando, Ne leagă pământul..., Editura Cassei Școalelor, București, 1926. Volumul este 
deschis de un nonconformist „cuvânt al editorului” în care sunt inventariate reacţiile primilor 
recenzenţi ai manuscrisului romanului: autorul a fost „diagnosticat” drept „paranoid”, iar cărţii i s-a 
imputat „lipsa de moralitate”.  

8 Pompiliu Constantinescu, Scrieri, vol. II, ediţie îngrijită de Constanţa Constantinescu, prefaţă de 
Victor Felea, Editura Minerva, București, 1968, pp. 301-306. 

9 Vezi Dicționarul romanului românesc de la origini până la 1989, ed. cit. 
10 Ibidem. 
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neamului de Rădulescu-Niger, subintitulat „roman naţionalist”, răscoala e cauzată exclusiv de 
mercantilismul arendașilor străini, ţăranii fiind manipulaţi de „forţe” obscure, contrare 
interesului naţional, așa încât desfășurarea evenimentelor coincide cu o izbucnire patologică: 
„Era atâta sgomot de strigăte, o grabă de-a jefui, o beţie sălbatecă de-a distruge, că acești 
săteni, cu o oră mai înainte liniștiţi, nu mai semănau oameni, dar cine știe ce fiare lăsate 
pornirii instinctelor rele”11; sub imperiul simţurilor exacerbate plasează și V. Demetrius 
revoltele ţărănești, însă perspectiva tutelară din Domnul deputat... este cea parodică, 
înscenările burlești sau grotești fiind menite să satirizeze lipsa de consecinţe a dramei 
sătenilor: reduși la o condiţie animalică prin decenii de umilinţe și înfometare, răsculaţii 
săvârșesc acţiuni demne de Țiganiada lui Ion Budai-Deleanu, boierul e mai interesat de 
dezvirginarea croitoresei Eliza, o pasiune trecătoare, decât de răscoală, iar înăbușirea 
sângeroasă rămâne previzibil fără consecinţe: „Și cât de bine își cunoșteau sclavii! Nici 
văduvele, nici orfanii, nici fraţii, nici părinţii nu se răzbunară. Niciun act de nepăsare faţă de 
cârpa lor de viaţă, nicio dovadă de tăria legăturii cu morţii lor nu se ivi. Nu trase nimeni nici 
un foc de pușcă de după un gard, de după un copac; nu sări nimeni să sfâșie pe cel care era 
pricina morţii tatălui, fratelui, și să-l judece sub genunchi”12; lui N.D. Cocea, în Fecior de 
slugă, răscoala îi prilejuiește ample satire la adresa regalităţii, a liberalilor și conservatorilor, 
a „clicii stăpânilor”, reliefând monstruozitatea exploatatorilor capabili de organizarea unui 
carnagiu („Pușca manlicher, împotriva coaselor și parilor rupţi din garduri, a făcut minuni de 
vitejie”13) pentru a-și reconfirma privilegiile; la Florea Căruntu, în Crucile albe, și la Cezar 
Petrescu, în trilogia 1907, dincolo de tezismul ideologic („civilizaţia burgheză e o civilizaţie 
asasină”, „oamenii-lup exploatează până la sânge pe oamenii-câini”14, respectiv „Apoi asta-i 
a lor. A jidovilor... Ei cu numerile și cu socotelile. Noi cu palmele și cu spinarea... Noi cu 
sudoarea!”15), explicaţiile parabolico-mistice acompaniază stârnirea răscoalelor ș.a.m.d. 

2. La rândul lor, reţetele de creaţie ale realismului socialist sunt încălcate constant; având 
în vedere că ţărănimii îi lipsea conștiinţa de clasă și organizarea de partid (după cum 
demonstrează câteva fragmente cu caracter propagandistic din Desculț de Zaharia Stancu ori 
din Zorii robilor de V.Em. Galan), în ciuda intervenţiilor activiștilor și instigatorilor socialiști, 
izbucnirea și desfășurarea năucitoare a evenimentelor revoluţionare nu se pot explica strict 
prin materialismul dialectic și știinţific, lăsând destul spaţiu de manifestare hulitelor 
idealisme, misticisme, spiritualisme; apoi, tematizarea optimistă a răscoalei este abia 
întrezărită, pesimismul și așa-zisul decadentism fiind biruitoare; deloc în ultimul rând, 
principiul accesibilităţii este puternic infirmat de plurivalenţa subiectului, toţi autorii 
angajându-se în demersuri minuţioase de reflectare a cauzelor, desfășurării și înăbușirii 
revoltei ţărănești (ca un mic amănunt, mai toate romanele trec de 300 de pagini și dezvoltă 
multiple/arborescente planuri narative). 

3. Nu numai că realismul obiectiv și cel socialist sunt în mod vădit interogate în romanele 
despre 1907, ci, adeseori, dacă nu s-ar cunoaște contextul/data apariţiei, destule dintre 
prozele interbelice ar corespunde – eventual cu minime ajustări – ideologiei socialiste (de 
aceea au și fost reeditate destul de devreme16). Căci, pentru a oferi doar câteva exemple, 
scenele exploatării ţăranilor de către boieri ori de către arendași (ciocoi e un termen des 

                                    
11 N. Rădulescu-Niger, Orfanii neamului. Roman naționalist, Editura I. Negreanu, București, 1913, p. 214. 
12 V. Demetrius, Domnul deputat..., Editura Alcalay & Calafateanu, București, 1921, p. 226. 
13 N.D. Cocea, Fecior de slugă, ed. a II-a, Editura Cultura Naţională, București, 1933, p. 172. 
14 Florea Căruntu, Crucile albe, Librăria „Pavel Suru”, București, 1936, pp. 14, 176. 
15 Cezar Petrescu, 1907, vol. II, ed. a II-a, Editura „Cugetarea”, București, 1943, p. 39. 
16 Vezi Dicționarul romanului românesc de la origini până la 1989, ed. cit.: Răscoala lui Rebreanu 

cunoaște 16 ediţii din 1946 până în 1987, iar Ciulinii Bărăganului de Panait Istrati – 5 ediţii între 1957 și 
1977; trilogia lui Cezar Petrescu, 1907, e reeditată în 1957, Domnul deputat... de V. Demetrius e reeditat 
în 1957, apoi în 1967. 
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utilizat în ambele perioade), cu sprijinul jandarmeriei, cunosc note și tonuri la fel de 
dramatice în romanele de dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial. Memorabilul episod al 
culegerii strugurilor cu botniţele la gură, bătăile aplicate de logofeţi ţărăncilor care se opresc 
din muncă pentru a-și alăpta nou-născuţii ţinuţi în arșiţă, bucuria copiilor când pot gusta din 
pâine la înmormântarea câte unui frate din Desculț, portretul bătrânei care a uitat ce e 
foamea din La cina din nouă sute șapte ori imaginea satului Robi conturată de V.Em. Galan 
sunt concurate de secvenţele cutremurătoare atât din Crucile albe, unde logofătul biciuiește 
un sugar și îi ucide mama târând-o de șaua calului, iar un tânăr, după ce batoza îi amputează 
un braţ, cântă agonic împotriva ciocoilor, cât și din Ne leagă pământul... ori din 1907, care 
insistă naturalist pe molimele lumii satului. Apoi, desfășurarea revoltei ţărănești prilejuiește 
o variaţie neașteptat de mare/inventivă a grozăviilor. Secvenţele din Răscoala care îi șocau pe 
elevii de odinioară (violul și uciderea Nadinei, asaltul cu bâtele asupra lui Miron Iuga) pălesc 
în raport cu secvenţele din celelalte volume: în ultima parte a trilogiei lui Cezar Petrescu, o 
ţărancă îmbrăcată în rochia de mireasă a boieroaicei devastează conacul și e gata să-i 
sugrume nou-născutul fostei stăpâne, soţia unuia dintre cei mai cinici proprietari de 
pământuri e obligată să cânte la pian, apoi i se retează braţele; în Bijuterii de familie, 
arendașii sunt decapitaţi; în Zorii robilor, boierul e obligat să înghită pământ până se sufocă; 
în Se revarsă apele, logofătul e secţionat cu un fierăstrău. Dar intensitatea maximă a ororii se 
regăseşte în faza represiunii. Aici, pentru a marca teroarea, până și „obiectivul” Rebreanu 
înscenează secvenţe cvasisuprarealiste: măcelul ţăranilor pare o binecuvântare în raport cu 
anchetele ce-i urmează – Trifon Guju este biciuit chiar peste rănile încă supurânde produse 
de gloanţele din pușca bătrânului Iuga și abia apoi executat. La Sylvius Rolando, unul dintre 
sergenţi este pus să-și împuște tatăl, cap al răscoalei, iar la Florea Căruntu, locotenentul, 
frate al preotului din sat, se sinucide imediat după ce dă ordinul de atac; la N.D. Cocea, 
înainte de a fi uciși, unii săteni primesc pedeapsa de a-și săpa singuri gropile și de a-și ciopli 
propriile cruci, iar alţii sunt legaţi între caii călărașilor până nu mai rămân din ei decât 
„buturi informe” și „trunchiuri bizare”; în Desculț, sătenilor arestaţi le putrezesc rănile; la 
V. Demetrius, N. Pora, Ștefan J. Fay, tunurile fac din sate o „scăldătoare de sânge” (cum se 
intitulează partea a patra din volumul lui Mihail Drumeș)17. 

Sintetizând: nu doar că romanele răscoalei din 1907 nu se pot defini prin formulele 
clasicizate ale realismului – fie el obiectiv, critic sau socialist –, dar, îndrăznesc să afirm, ele 
le și pun în criză. Oricât tezism am putea identifica într-o scriere sau alta, oricât efort de 
supunere faţă de o convenţie influentă/consacrată ar putea fi decelat, romanele lui 1907 nu 
au cum să eludeze atât impasurile, cât și provocările pe care le ridică reprezentarea unei 
traume (fără nicio exagerare) naţionale (85-87% din cele aproximativ șase milioane de 
locuitori ai Regatului România trăiau la sat). 

Tocmai de aceea, cred că înţelegerea adecvată a mutaţiilor pe care le suferă convenţiile 
realiste confruntate cu provocarea reprezentării suferinţei și tragediei ţărănești din timpul 
răscoalei din 1907 poate să profite de teoretizările recente vizând problematici similare, deși 
în mod cert de o cu totul altă amploare. Mă refer la studiile fundamentate în epoca 
post-Holocaust, așa-numitele „trauma studies”, care problematizează tocmai posibilitatea 
unei reprezentări realiste a genocidului, a suferinţei colective, a traumelor macrosociale. Iar 
din seria într-o continuă și neobosită expansiune a conceptelor și metodologiilor menite să 
delimiteze raportul dintre traumă și literatură, pentru subiectul acestui articol, cel mai 
operaţional rămâne conceptul teoretizat de Michael Rothberg în volumul Traumatic Realism. 
The Demands of Holocaust Representation (Realism traumatic. Condițiile reprezentării 
Holocaustului). După ce polemizează atât cu noţiunea Hannei Arendt „banalitatea răului” 
(care implică ideea că reprezentarea ororilor se poate realiza prin mecanisme literare 
                                    

17 Am publicat o variantă extinsă a acestui fragment în revista Cultura (nr. 21, 2017, p. 17), sub titlul 
„Ororile lui 1917”. 
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tradiţionale), cât și cu judecata lui Elie Wiesel că trauma nu poate fi explicată ori formulată 
nici măcar prin instrumente artistice, Rothberg se desparte și de abordările „optimiste” ale 
realismului văzut ca reflectare, imitare, oglindire a existenţei, a macrocosmosului prin 
intermediul microcosmosului (Erich Auerbach și György Lukács), și de cele „pesimiste” 
(Roland Barthes, Hayden White ori Fredric Jameson), conform cărora reprezentarea realistă 
constituie o imposibilitate epistemologică, discursul oferind cel mult iluzia realităţii/efectul 
de real, ba chiar o imagine programată, simulată, manipulatoare a lumii concrete. Soluţia 
oferită de autorul „Realismului traumatic” prin propunerea conceptului ce dă titlul cărţii 
este, firește, o cale de mijloc care să nu anuleze tensiunile de neocolit, existente în orice 
demers de literaturizare/ficţionalizare a unei traume, dintre dezideratul reprezentării realiste 
și conștiinţa sau conștientizarea imposibilităţii cuprinderii fidele/verosimile a evenimentelor 
sau experienţelor tulburătoare, șocante, cutremurătoare etc.18 

Studiind un număr însemnat de scrieri literare despre Holocaust, Rothberg decupează trei 
condiţii/cerinţe („demands”) de construcţie și de retorică ale discursului narativ, prezente 
indiferent de formula la care respectivele cărţi par a adera (realism clasic, modernism, 
postmodernism): a) imperativul documentării (nu neapărat în sensul propriu al termenului, 
ca muncă de informare făcută de autor, ci ca motiv literar ce punctează construcţia 
naraţiunii); b) necesitatea unei reflecţii despre limitele formale ale reprezentării; c) nevoia 
problematizării riscurilor circulaţiei publice a discursurilor despre evenimentele relatate19. 
Profesorul american insistă mai ales pe contradicţiile/ambivalenţele raporturilor dintre 
primele două constante („demands”), demonstrând că scrierile care dezvoltă un așa-numit 
realism traumatic se disting tocmai prin capacitatea evenimentelor/experienţelor 
excepţionale (extreme, teribile, cumplite) și de a diversifica, și de a relegitima formulele 
literare realiste20. 

                                    
18 „As an intervention into the contemporary theoretical scene, my use of the concept of traumatic 

realism is not meant as a return either to a naive pretheoretical belief in transparent mimesis or to a 
relatively orthodox Marxist position, with its belief in the ultimately determining instance of the economic 
infrastructure. Rather, I seek to open up a new space for reading narratives of extremity by drawing 
attention to how certain works exceed the frameworks of both classical realism and the poststructuralist 
critique of representation” (Michael Rothberg, Traumatic Realism: The Demands of Holocaust 
Representation, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2000, p. 100). 

19 „In order to provide an overarching framework for thinking through the perplexities of 
understanding and representing the Holocaust, I have identified three fundamental demands that 
confronting the Holocaust makes on attempts at comprehension and representation: a demand for 
documentation, a demand for reflection on the formal limits of representation, and a demand for the risky 
public circulation of discourses on the events” (ibidem, p. 7). 

20 „Traumatic realism – a realism in which the scars that mark the relationship of discourse to the real 
are not fetishistically denied, but exposed; a realism in which the claims of reference live on, but so does the 
traumatic extremity that disables realist representation as usual” (ibidem, p. 106); „the extreme and the 
everyday are neither opposed, collapsed, nor transcended through a dialectical synthesis – instead, they are at 
once held together and kept forever apart in a mode of representation I call traumatic realism” (ibidem, pp. 
129-130); „Traumatic realism differs from other forms of writing and art that also recognize the 
nonsymbolizable remainder of the real and move in the direction of nonrepresentational or nonreferential 
aesthetic practices. [...] The abyss at the heart of trauma entails not only the exile of the real but also its 
insistence. Traumatic realism is marked by the survival of extremity into the everyday world and is dedicated 
to mapping the complex temporal and spatial patterns by which the absence of the real, a real absence, makes 
itself felt in the familiar plenitude of reality. In the wake of modern and postmodern skepticism, traumatic 
realism revives the project of realism – but only because it knows it cannot revive the dead. The traumatic 
realist project is an attempt not to reflect the traumatic event mimetically but to produce it as an object of 
knowledge and to transform its readers so that they are forced to acknowledge their relationship to 
posttraumatic culture” (ibidem, p. 140). 
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În grade diferite de manifestare, toate aceste particularităţi caracterizează romanele 
românești despre răscoala din 1907, indiferent dacă sunt scrise și publicate înainte sau după 
al Doilea Război Mondial. Mai mult decât realism obiectiv, critic sau socialist, în aceste cărţi 
se regăseşte un realism traumatic, fie și într-o formă încă rudimentară, fapt ce le transformă, 
cred, într-un veritabil caz de istorie literară. 

Aș menţiona mai întâi obsesia pentru documentare, pentru restaurarea factualului, 
pentru eliberarea „referentului” de ceea ce mai toţi romancierii suspectează a fi manipularea 
ideologică. Nu e vorba, cum aminteam și anterior, de procesul propriu-zis de colectare a 
materialului istoric, „real”, înfăptuită de scriitori, chiar dacă există destule și astfel de situaţii: 
cel mai faimos caz e reprezentat de expediţia lui Rebreanu în judeţul Argeș în anii de pregătire 
a scrierii Răscoalei, dar în acest sens poate fi menţionat și caracterul autobiografic al romanelor 
lui Sylvius Rolando (Victor Papilian), Panait Istrati, Zaharia Stancu și Ilie P. Gheorghiu. Cu 
adevărat semnificativă rămâne puzderia de date istorice, cu caracter oficial, care contra-
punctează desfășurarea acţiunii din mai multe proze: La cina din nouă sute șapte de Ștefan J. 
Fay se construiește în întregime prin alternarea între materialul documentar brut și pasaje 
evocatoare inspirate de respectivele date, apelând inclusiv la note de subsol; Se revarsă apele 
de Mihail Drumeș este subintitulat Cronică împletită dintr-o seamă de povești și fapte 
întâmplate în cei dintâi ani ai veacului nostru și despre răscoalele țăranilor din acea vreme, 
menţiuni fidel respectate între paginile cărţii; V. Demetrius, în Domnul deputat..., și Alecu 
Ivan Ghilia, în Dragostea câinelui de pază, reproduc informaţii din cărţile de istorie; iar 
romanele lui N.D. Cocea, Liviu Rebreanu, Cezar Petrescu ori V.Em. Galan mustesc de note 
despre politicieni, ziare, evenimente reale ale vremii. 

E ca și cum caracterul excepţional al răscoalei ar dobândi însușiri realiste doar prin 
transgresarea convenţiilor literare, doar prin apelul la ancorări făţișe în realitatea informată 
istoric a epocii. 

Așa se explică și o a doua constantă din romanele lui 1907: implicarea a ceea ce 
naratologii numesc personaje-informator sau personaje-martor, care nu se integrează 
propriu-zis în niciuna dintre categoriile sociale aflate în conflict: boierii/arendașii, respectiv 
ţăranii. Prin ochii acestor instanţe narative – și la propriu, și la figurat – exterioare răscoalei, 
faptele neverosimile sau traumatizante etc. pot fi sau lăsate în afara explicaţiei realiste, sau 
integrate parţial în logica realistă a romanului, fără a-i infirma decisiv forţa de reprezentare, 
fără a-i dezechilibra total universul imaginar. Exemple pentru această strategie narativă 
impusă chiar de particularităţile tematice ale răscoalei există în majoritatea romanelor: de la 
foarte cunoscuţii Titu Herdelea și Petre Petre din Răscoala la personajele-narator și martor 
Matache din Ciulinii Bărăganului și Darie din Desculț, la preotul Tudor din Crucile albe de 
Florea Căruntu, până la învăţătorul Fara Elisei din Marea vâlvătaie de Ion Marin Iovescu. 
Fiecare dintre aceste personaje ar motiva un studiu de caz separat. 

Mă limitez la câteva detalieri sumare. 
Se distinge mai întâi funcţia personajului-martor în trilogia 1907 a lui Cezar Petrescu. 

Foarte pe scurt, cele trei volume se concentrează în jurul familiei de boieri „pământeni” 
Cumpătă: Iordache și Smaranda (stăpânii Zapodiei) sunt nucleul familiei, parcă extrași din 
prozele sadoveniene sau chiar din cele ale lui Duiliu Zamfirescu; fratele lui Iordache, 
Damian, conturează, în schimb, tipologia ciocoiului, putând trece oricând în romanele 
realist-socialiste dedicate răscoalei; la fel și Voicu Cojan, soţul uneia dintre fiicele lui 
Iordache și a Smarandei, Ada; în antiteză cu Voicu e un alt ginere, soţul Olgăi, inginerul 
agronom genial, fiu de ţăran, Dimitrie Petreanu, care devine unul dintre cele trei 
personaje-martor ale romanului, alături de fiul său Adrian și de un căpitan francez, Yann 
Kérgolay, cumnatul unui verișor al lui Iordache. Pentru ofiţerul occidental, ţăranii-robi ai 
boierilor/arendașilor par indigeni din Laos, abrutizaţi, incapabili să reacţioneze, cărora simţul 
independenţei, deci și al revoltei le-a fost anulat. Deși de pe poziţii mult mai empatice, 
aceasta este și viziunea inginerului Petreanu, care nu-i mai consideră pe săteni capabili să se 
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autogestioneze după zeci de ani în care au fost înstrăinaţi de orice formă de demnitate ori de 
conștiinţă a propriei identităţi. Iar pentru adolescentul Adrian (un fel de Titu Herdelea), lipsa 
de reacţie a ţăranilor în faţa umilinţelor îi pare cu timpul de neînţeles. Așa se explică de ce 
răscoala ţărănească apare la Cezar Petrescu drept o izbucnire mai degrabă motivată mistic, 
suprauman, decât social, istoric sau ideologic. Răscoala e precedată de grindina apocaliptică 
din vara lui 1906; apoi pregătită prin superstiţiile ţăranilor despre care aud înfioraţi Dimitrie 
Petreanu și Adrian, un adevărat laitmotiv al prozei („Umblă ceva, cucoane... Umblă noaptea... 
Umblă sufletele celor mai vechi. S-au sculat morţii și umblă prin ţară. S-au sculat morţii și ţăs 
satele și pământul în lung și-n lat”21); iar desfășurarea propriu-zisă a revoltei aglomerează în 
scene de-a dreptul suprarealiste: un soldat încartiruit pentru represiune citează obsesiv 
fragmente întregi din apocalipsă, iar, așa cum menţionam și anterior, una dintre ţărănci se 
îmbracă în rochia de mireasă a boieroaicei și devastează conacul; fiicei lui Iordache, Ada, soţia 
exploatatorului Cojan, i se pare că trăiește un vis redat prin flux al conștiinţei când e atacată de 
răsculaţi și i se taie mâinile cu toporul, iar fiica e înjunghiată brutal. 

Merită recitită și istoria lui Petre Petre, personajul-reflector-martor din Răscoala. 
Participarea sa la revoltă este pusă sub semnul unei obsesii erotice pentru Nadina, iar nu se 
naște dintr-o frustrare socială sau dintr-un impuls civic; de altfel, el nici nu participă iniţial 
la invadarea conacului din Amara al lui Miron Iuga; iar când ajunge, după asasinarea 
moșierului, scopul său e de a stopa cruzimile și devastarea, însă e deturnat de întâlnirea cu 
fotografia mare ce prezintă o Nadina lascivă: „străbătu până lângă pat și dădu brusc cu ochii 
de Nadina. Se buimăci, parc-ar fi fost vie. Glasul i se uscă în gâtlej, numai buzele i se mișcau, 
arse. Aproape goală, Nadina se uita tocmai la dânsul cu priviri galeșe, în care însă juca un 
dispreţ jignitor. În clipa următoare îi căzu vălul de pe ochi. Dispreţul privirilor ei îi sfredelea 
inima și i-o otrăvea. Se simţea înșelat și pălmuit. Izbucni deodată răgușit...”22. Din acea clipă 
devine liderul răscoalei. 

Sub semnul neverosimilului și al inexplicabilului e pusă răscoala și în înscenările burlești 
imaginate de N.D. Cocea în Fecior de slugă, preluând perspectiva regelui Carol sau a liderului 
politic Ion I.C. Brătianu: 

De patruzeci de ani își cunoșteau turma cuminte, supusă, necuvântătoare, purtată între baionetele 
jandarmilor fără să crâcnească, de la munci grele la sălile de vot, din snopeala cazărmilor la 
coarnele plugului, de la muncile grele la coarnele plugului și nu o mai recunoșteau. Ce-o 
schimbase? Cine le-o înnebunise? Unde erau „junii semănători” cântaţi de poet? Unde era voioasa 
Rodică a veselului Alecsandri. Asemenea câinilor turbaţi mușcau acum mâna stăpânului care-i 
mângâiase, care-i hrănise, care-i slăvise în admirabile discursuri parlamentare sau în grave tratate 
de economie politică. „Talpa ţării” distrugea totul în calea ei. Juna Rodică purta pe umerii ei 
albi-rotungiori, în loc de cofiţă, bidoane cu păcură23. 

La fel de intrigante sunt cazurile romanelor de după al Doilea Război Mondial. Cu toate 
că, fără excepţie, acţiunea „revoluţionară” e influenţată activ de revoltele ţăranilor și 
muncitorilor din 1905 din Rusia (la Drumeș și Galan), de studenţii socialiști (la Petru 
Dumitriu), de proletarii activiști (la Galan, Fay și Iovescu) etc., izbucnirea și desfășurarea ei 
sunt motivate aproape mistic. Nu instinctualitate, dar nici explicaţie dogmatic materialistă; 
de aici numeroasele simboluri implicate de mai toţi romancierii. La Ștefan J. Fay, în La cina 
din nouă sute șapte, ţăranii sunt ghidaţi de impulsuri patriotice; la Petru Dumitriu, în Bijuterii 
de familie, acţiunile răsculaţilor sunt învăluite de aura unei împăcări ancestrale cu firescul 
existenţial (crimele, când se produc, fiindcă, de pildă, boieroaica e cruţată din respectul 
purtat femeilor și bătrânilor, nu sunt descrise naturalist, ci prin dialogurile cumpătate, pline 

                                    
21 Cezar Petrescu, 1907, vol. II, pp. 404, 473, vol. III, pp. 52-53, ed. cit. 
22 Liviu Rebreanu, Opere II, ediţie alcătuită de Mircea Coloșenco și Ilderim Rebreanu, prefaţă de 

Eugen Simion, Editura Univers Enciclopedic, București, 2001, p. 820. 
23 N.D. Cocea, Fecior de slugă, ed. cit., pp. 168-169. 
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de înţelepciune bătrânească a sătenilor); la Galan, în Zorii robilor, evenimentele sunt parcă 
un ritual religios, boierul fiind obligat de Gheorghe Dima și de Voicu Fomete să se 
împărtășească cu pământ; la Zaharia Stancu, în Desculț, perspectiva asupra răscoalei este 
infantilă, mizând pe șocul copilului prins în vacarmul revoltei, acesta căutând mai ales 
secvenţele în care se manifestă omenia ţăranilor, în timp ce secvenţele de instinctualitate 
rămân marginale, accidentale. 

Sunt și acestea doar câteva dintre motivele pentru care cred că, deși nu ajunge niciodată 
la statutul de revoluţie propriu-zisă, consecinţele ei pentru reforma reală a societăţii 
românești fiind din păcate nesemnificative, răscoala din 1907 prilejuiește configurarea unei 
revizuiri cu bătaie destul de lungă a idiosincraziilor critice despre tipurile de realism care au 
caracterizat literatura română pe tot parcursul secolului XX. 
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Imagini ale Revoluţiei Ruse de la 1905 
în jurnalul unei expediţii automobilistice românești 

(Images of the Russian Revolution of 1905 
in a Diary of a Romanian Automobile Expedition) 

L I L I A N A  B U R L A C U *  

Abstract: From a modern perspective, the volume of the French journalist Claude Anet, Les Roses 
d’Ispahan. La Perse en automobile à travers la Russie et le Caucase, becomes an original pretext for the 
revaluation of the notions of revolution/revolutionary, applied to the incongruous fields of politics and 
automotive. From a literary perspective, the journal can be read as the travelogue of a venturesome 
journey to Persia, in the early automobile age. Because of a random overlap of chronology and 
geography, the final stage of the journey is guided by a disadvantageous dependence on the political 
events in Russia in 1905. Therefore, the people’s revolution, captured in its most effervescent moments – 
Odessa (general strikes), Sevastopol (riots), Caucaz (curfew), Batumi (anarchy), Gori (proclaiming the 
republic) – by the ten members of the expedition (international in membership, but Romanian in essence), 
themselves involved in an endeavour no less revolutionary (because of the length of their route, its 
difficulty, or the feminine presence) can be read, from a historical perspective, as an exciting political 
reportage.  
Keywords: Claude Anet, Russia, 1905, Emanuel Bibescu, Martha Bibescu, Persia, expedition, automobile 

 
Este surprinzător faptul că francezul Claude Anet1 ajunge să se impună publicului român 

ca romancier2, dramaturg3 și autor de anecdote4, dar rămâne necunoscut prin calitatea ce ar 
interesa, poate, cel mai mult, aceea de corespondent de presă.  

Apărut la Editura Juven din Paris, în 1906, Les Roses d’Ispahan: La Perse en automobile. À 
travers la Russie et le Caucase (Trandafirii Ispahanului. În Persia cu automobilul, traversând 
Rusia și Caucazul) este un jurnal de călătorie, netradus deocamdată în România, deși 
evenimentele la care face referire ne privesc și pe noi, românii. Nu doar prin faptul că 
Bucureștiul începutului de secol XIX reprezintă punctul iniţierii unui „raid” automobilistic 
internaţional de peste 3.000 de km, încheiat la Ispahan, dar și prin aceea că proiectarea lui 
aparţine unui conaţional5, iar echipajul este majoritar românesc. 

Martoră a primei competiţii automobilistice din România, București-Giurgiu-București, 
cu doar jumătate de an înainte, capitala ţării îi vede și pe învingători: prinţul George 
Valentin Bibescu și Leon Leonida6, reangajaţi de astă dată în ceea ce avea să devină o 
veritabilă probă de anduranţă: expediţia automobilistică de trei luni București – Ispahan, cu 
traversarea Rusiei. Prin prezenţele feminine de la bordul automobilelor de ultimă generaţie 
(Mercedesurile de 40 și de 20 CP, respectiv Fiatul de 16 CP, modele 1904), Martha Bibescu și 
verișoara sa Simky Lahovary, căsătorită Pherechide, călătoria se anunţă mai mult decât 

                                    
* Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Academia Română, Cluj-Napoca, 

România. 
1 Pseudonimul scriitorului francez Jean Schopf. 
2 În traducere română îi apar romanele: Ariana (1928), Țărmul dragostei (1929), Drama din Mayeling 

(1930), Când pământul s-a cutremurat (1993). 
3 O adaptare în proză a piesei lui Claude Anet La Demoiselle Bourrat (1903), în traducerea Rovenei 

Sanielevici, publică Editura Adevărul S.A. din București [1932]. 
4 Claude Anet, Note despre amor, traducere de Emanoil Marcu, Editura Humanitas, București, 2006. 
5 Emanuel Bibescu.  
6 Proprietarul unui cunoscut showroom de automobile de lux din București. 
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originală. Mihai Scarlat Pherechide, Claude Anet, în calitate de corespondent al ziarului 
francez Le Temps, alături de trei mecanici: românul Giorgi, francezul Eugène și austriacul 
Keller, completează până la zece numărul participanţilor la această aventură persană. 
Temerară, neconvenţională, periculoasă. 

Luând ca reper data de 1 ianuarie 1905 (când, pentru prima dată, se lansează ideea 
traversării cornișei caucaziene în automobil de către Emanuel Bibescu) și pe aceea a 
reprimării, în 9 ianuarie, a manifestaţiilor din faţa Palatului de Iarnă sankt-petersburghez, 
constatăm, suprapunând aleatoriu cronologicul și geograficul, o dezavantajoasă dependenţă 
a succesului expediţiei automobilistice internaţionale proiectate de evoluţia mișcării 
antiguvernamentale ruse. Când cea din urmă, fără a fi organizată sau controlată7, atinge 
partea de sud a Imperiului Rus, repere din traseul schiţat de prinţul Emanuel Bibescu: 
Odessa, Sevastopol, Gori și Ialta cad succesiv sub influenţa răzmeriţelor, pereclitând 
siguranţa călătoriei. La Paris – unde aventura se proiectează cu ajutorul unui manual de 
călătorie inofensiv din 19028, ce promite pe teritoriul Rusiei șosele excelente –, despre 
evenimentele din aceeași ţară, ziarele vor oferi zilnic, trei ani mai târziu, „coloane de 
telegrame lugubre”9: răscoale, jafuri la drumul mare, masacre, asasinate. Pentru a surprinde 
puterea de propagare a flagelului, Claude Anet sugerează sincronizarea dezordinilor sociale 
cu rapiditate alegerii haltelor de pe traseul propriei expediţii: „Era suficient să includem un 
oraș pe traseul nostru, ca să i se întâmple o nenorocire”10.  

Tenacitatea cu care proiectul expediţiei își continuă cursul, în pofida condiţiilor politice 
neprielnice, e nuanţată de arhiva ziarului Le Temps, ai cărei corespondenţi anunţă absenţa 
confruntărilor la sfârșitul lunii ianuarie a anului 1905, confirmând previziunile despre 
„marea grevă” rusă, care, fără să susţină vreo „convingere profundă”, fără „ură de clasă” sau 
fără „ură faţă de regim [...] trebuia să se calmeze rapid”11. Când în presa franceză se pune 
problema autenticităţii informaţiilor transmise de autorităţile ruse, colegi de breaslă ai lui 
Claude Anet recomand anchete jurnalistice personale12. De aceea, o expediţie 
automobilistică traversând Rusia nu poate reprezenta decât o ocazie ideală pentru a 
surprinde evenimentele „pe viu”. Ne lipsesc, din păcate, informaţii privind corespondenţa lui 
Anet din Le Temps pe parcursul călătoriei. Am recuperat, în schimb, din aceeași publicaţie, 
amplul său reportaj De la Sevastopol la Ispahan. Englezii și rușii în Persia13, apărut la o lună14 
după finalizarea ei, dar în același număr cu Manifestul ţarului Nicolae al II-lea privind 
instituirea Dumei de Stat, consecinţă directă a mișcării populare ruse din 1905. Coincidenţă 
deloc întâmplătoare pentru scriitor: cu descrierea unei „tumultuoase” ședinţe ale aceleiași 
Dume debuta, după un sejur de trei ani în Rusia, trilogia15 dedicată Revoluţiei Ruse din... 
1917. 

Mai utilă reconstituirii adevărului ar fi fost suprapunerea memorialului de călătorie pe 
corespondenţa jurnalistului, ceea ce ar fi revelat maniera în care evenimentele politice din 
                                    

7 Michael Lynch, Reacțiune și Revoluție. Rusia 1881–1924, traducere de Emilia Stere, Editura BIG 
ALL, București, 2000, pp. 54-57. 

8 Karl Baedeker, La Russie. Manuel du voyageur, troisième édition, Karl Baedeker Éditeur, Leipzig – 
Paul Ollendorff, Paris, 1902. 

9 Claude Anet, Les Roses d’Ispahan: La Perse en automobile. À travers la Russie et le Caucase, Juven, 
Paris, 1906, p. xi. 

10 Ibidem, p. xi.  
11 „En Russie. Le mouvement radicale et la police”, Le Temps, nr. 15934, 1905, p. 1. 
12 Ibidem, p. 1.  
13 Claude Anet, „De Sébastopol à Ispahan. Les Anglais et les Russes en Perse”, Le Temps, nr. 16132, 

1905, p. 2. 
14 Ultima oprire din jurnal este consemnată la Inebolu (Turcia), din 28 iunie, urmând apoi 

Constantinopolul, despre care nu se mai face referire. 
15 Claude Anet, La Révolution russe (3 vol.), Payot & Cie, Paris, 1919. 
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Rusia anului 1905 s-au putut oglindi în două registre diferite. Jurnalul de călătorie își 
păstrează totuși importanţa prin consemnarea parcursului iniţiatic al unui francez în „drama 
patetică”16 ce avea să fie Revoluţia Rusă. 

O distanţă de 3.504 km desparte cele două repere ale acestui periplu automobilistic: 
București-Ispahan, cea mai mare parte a traseului reprezentând-o teritoriul Imperiului Rus. 
De la prima vamă rusească, Reni17, și până la ultima, Astara18, pe malul Mării Caspice, 
înainte de Enzeli19, traseul cumulează în jur de 2.470 km, parcurși cu automobilul, trenul și 
vaporul. Temporal, expediţia se află pe același teritoriu cu aproximaţie timp de o lună, din 
12 aprilie până în 8 mai 1905. Vom vedea în ce măsură scrisoarea puternicului Bulygin20 le 
va facilita membrilor expediţiei accesul, modulând atitudinea intransigentelor autorităţi în 
curtenitoare întâlniri: cea cu guvernatorul Basarabiei, Aleksei Nicolaievici Haruzin21, sau 
aceea cu poliţia din Ovidiopol22, și exemplele pot continua, importantă rămânând însă 
securitatea. Mai târziu, autorul le va suspecta acestor „încântători guvernaţi”, care-i primesc 
„atât de bine”, graba de a se achita de această sarcină, plasându-i colegilor „de guvernământ”, 
pentru „a nu avea responsabilitatea a ceea ce li se poate întâmpla”23. 

Din filmul realităţilor politice ruse, jurnalul lui Claude Anet reţine ca primă secvenţă 
scena de adio a recrutului îmbarcat pentru „îndepărtata și sângeroasa Mandchiurie”24, la 
Galaţi, pe vapor, următoarele informaţii parvenindu-i cititorului deja de pe teritoriul rus, 
când, ajunși la Odessa, călătorii pregătesc „campania” din Crimeea. Martor al unei tentative 
nereușite de asasinare a guvernatorului cu doar câteva săptămâni în urmă, portul de la 
Marea Neagră lasă totuși impresia de calm, Crimeea, în schimb, insuflând îngrijorare, prin 
actele de sabotaj, de hoţie și jafuri. În absenţa senzaţionalului, jurnalistul recunoaște puterea 
de atracţie a Ialtei, rezultând din insidioasa îmbinare a frumuseţii ei cu „amintirea” recentei 
insurecţii. Dincolo de primara bravură, iminenţa pericolului îi face să-și inventarieze 
arsenalul (revolvere, carabine, puști de vânătoare sau pumnale), ce-și dezvăluie, pentru 
prima dată de la începutul expediţiei, indispensabilitatea. Nesemnificativul conflict generat 
de expediţia automobilistică cu vizitiii Ialtei, care nu agreează mijoacele moderne de 
transport ale excursioniștilor, surclasează, în descriere, tabloul orașului devastat, surprins 
prin banale cadre cu vitrine sparte, case incendiate și reacţii umane reduse la ilaritate sau 
furie. 

Printre pomi înfloriţi, o vilă albă, cu vedere spre mare, în parcul Tchoukourlar, reprezintă 
spaţiul întâlnirii cu spiritul popular rus: aici îl vizitează Claude Anet și Martha Bibescu25 pe 
Maxim Gorki, aflat acolo pentru a-și recupera sănătatea. Întrevedere? Anchetă jurnalistică? 
Ziaristul își dorește, poate, să sondeze dincolo de știrea publicată de Le Temps, despre 
arestarea și încarcerarea scriitorului26. La rubrica „Notes et Lectures” a aceluiași periodic, 

                                    
16 Ibidem., vol. I, p. 8. 
17 În urma Tratatului de pace de la Berlin, din 1878, Reni revine Rusiei. 
18 Astara, oraș din provincia Gilan, situat la graniţa cu Azerbaidjanul, pe ruta comercială între Iran 

și Caucaz. 
19 Enzeli, cel mai mare oraș aflat pe ţărmul Mării Caspice, în Iran. 
20 Aleksandr Bulygin, ministru de Interne din ianuarie până în octombrie 1905. 
21 Guvernatorul Basarabiei între octombrie 1904 și octombrie 1908. 
22 Oraș ucrainean, din zona Odessei. 
23 Claude Anet, Les Roses..., ed. cit., p. 81. 
24 Manciuria, alături de Coreea, reprezintă motivul conflictului din 1904–1905, dintre Rusia și 

Japonia, în încercările lor de expansiune. 
25 Despre vizita „incognito” a Marthei Bibescu, vezi Ghislain de Diesbach, Prințesa Bibescu (1886–

1973). Ultima orhidee, traducere și note de Const. Popescu, Editura Vivaldi, Bucureşti, 2013, pp. 133–134. 
26 „Maxime Gorki et les professeurs arrêtés en même temps que lui sont internés à la forteresse Pierre et 

Paul. Ils sont soumis au régime des détenus politiques” (Le Temps, nr. 15934, 1905, p. 2). 
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apărea chiar în ziua întâlnirii (simplă coincidenţă) cronica la Im Gefängnis (En prison), 
„cărţulia” lui Gorki, „de culoarea sângelui” 27, tipărită la Wiena și Leipzig. 

Figura suferindă a încă tânărului Gorki28 intrigă, iar jurnalistul va considera ulterior că 
imaginea occidentală a scriitorului zis „analfabet” și „inamic al știinţei” se impune 
reevaluată, reţinând, totuși, ceva ce nu contravine prea mult acesteia, acel „detaliul amuzant” 
din actul de acuzare, pe care administraţia rusă îl formulase contra lui Maxim Gorki, 
catalogat drept „zugrav și om de litere”29. 

Deși preocupat îndeosebi de implicarea lui Gorki în revoltele sociale, Claude Anet nu 
ezită să deplaseze centrul de interes al discuţiei și pe un conflict ideatic, când provoacă 
discuţia despre raporturile cu Tolstoi. Așa cum arată publicistica tolstoiană de la începutul 
secolului (Către țar și ajutoarele lui, 1901; Către poporul muncitor, 1902; Către oamenii politici, 
1903; Despre mișcarea socială a Rusiei, 1905), căutările romancierului, împinse la „antipodul 
ţarismului, pravoslaviei, armatei, ca și al revoluţiei și socialismului”, converg spre 
„nerecunoașterea eficienţei luptei revoluţionare”30, plasându-l, în contextul tulburărilor, pe o 
poziţie ireconciliabilă faţă de Gorki. Articolul prin care Tolstoi pare să le fi produs 
„prietenilor de altădată”, printre care se numără și Gorki, „cea mai mare tristeţe”31 trebuie să 
fie ultimul și cel mai incisiv32, intitulat „Singurul lucru necesar. Despre puterea de stat”. Spre 
deosebire de Gorki, care vede în inerţia și ignoranţa maselor un motiv imperios de a acţiona 
imediat, pentru Tolstoi, doar „munca interioară a fiecărui om asupra lui însuși” poate 
constitui mijlocul de eliberare „de toate relele”. Nu surprinde deci concluzia ziaristului 
francez: idealurile sociale ale celor doi sunt separate de un „abis”33. 

Momentul Ialta se impune consemnat și prin faptul că expediţia se confruntă la propriu 
cu pericolul. În împrejurimile împădurite ale orașului, violenţa ţăranului rus – pentru care 
automobilul nu e mijloc de transport, ci însemn al bogăţiei – nu are nevoie de motive 
suplimentare pentru a răbufni și nici de scrupule în a folosi bâta sau pavajul. Prezenţa 
cazacului înarmat, din descinderile turistice ulterioare, îi vor conferi expediţiei aspectul 
militarizat, indispensabil siguranţei. De altfel, începând cu Livadia, reședinţa de vară a 
ţarului, prezenţa soldaţilor se face tot mai simţită34. Perspectiva ireală pe care funcţionarul 
rus o proiectează asupra revoltelor din ţară, revelată într-o discuţie din timpul traversării 
coastei Crimeii, îi sugerează lui Anet referinţe culturale ce trimit la Pangloss, personajul 
voltairian. În viziunea optimistului slav, o revoluţie e ininentă mai degrabă la Limoges, 
buletinele de știri ruse din 23 aprilie 1905 vorbind abundent despre o revoltă spontană la 
fabrica de porţelan. După doar o zi, cel mai mare port din Georgia, Batumi, dezminte 
afirmaţiile. Indice al unei instabilităţi majore, asasinatul în plină stradă, la care sunt martori 
călătorii în ziua sosirii, reprezintă doar unul dintr-o serie de alte pericole: asediu, foamete, 
insecuritate. După o ieșire cu Emanuel Bibescu, Claude Anet face portretul orașului unde 
„viaţa umană costă atât de puţin”35: 

Peste tot, soldaţi, cu baioneta la pușcă, în faţa băncilor, la poștă, la colţ de străzi, mașinile poștei, 
camioane trec cu o escortă de cazaci. Aceasta nu pare deloc o precauţie inutilă, deoarece capetele 
muncitorilor, docheri sau vagabonzi pe care-i întâlnim, sunt sinistre36.  

                                    
27 E.H., „Notes et Lectures”, Le Temps, nr. 16011, 1905, p. 2. 
28 La data întâlnirii, Maxim Gorki avea 36 de ani. 
29 Claude Anet, Les Roses..., ed. cit., p. 50. 
30 Ion Ianoși, Autori și opere (2 vol.), Editura Europress Group, București, 2007, vol. 2, pp. 489, 491. 
31 Claude Anet, Les Roses..., ed. cit., p. 53. 
32 Ion Ianoși, Autori..., ed. cit., p. 492. 
33 Claude Anet, Les Roses..., ed. cit., p. 54. 
34 Ibidem, p. 57. 
35 Ibidem, p. 64. 
36 Ibidem. 
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Iportant centru industrial37 și comercial38, la 24 aprilie 1905, momentul debarcării 
expediţiei în oraș, Batumi e paralizat de greve și izolat maritim. Din cauza ameninţării cu 
moartea a patronului de către cele trei comitete revoluţionare (rus, gruzin și armean), hotelul 
unde urmează să fie cazaţi călătorii se află în stare de asediu, deservit de soldaţi și fără 
provizii. În decursul celor două zile cât se așteaptă ca trenul spre Tiflis39 să fie repus în 
circulaţie, jurnalul consemnează o multitudine de aspecte surprinse într-o atmosferă citadină 
tensionată: de la maniera în care răzbunările personale și ura de rasă ajung să fie satisfăcute 
într-un oraș cuprins de anarhie la atitudinea patronilor și a guvernanţilor faţă de insurgenţi, 
de la intoleranţa zero a comitetelor revoluţionare până la informaţii exacte privind costul 
vieţii cotidiene sau remuneraţia docherilor. Totuși, „lugubrului Batumi” îi sunt opuse uneori 
descinderi pline de culoare din bazarurile locale, din recenta Grădină Botanică40 sau din 
faimoasa vale Chorokhi41, cu rododendronii și azaleele sale, ca, ulterior, aceeași atmosferă 
încordată și nesigură să fie regăsită la Kutaisi (26-29 aprilie) și la Tiflis (29 aprilie – 6 mai).  

Ultimului popas înainte de plecarea spre Persia îi datorăm și cea mai întinsă reflecţie 
asupra revoltelor ruse din jurnalul lui Claude Anet. Un capitol42 special este dedicat 
„tulburărilor din Caucaz”, ale căror „caracter particular” și „gravitate excepţională”, 
consideră autorul, exclud soluţionarea promptă. Pe fondul nemulţumirile comune revoltelor 
sociale din întregul Imperiu Rus, analiza lui Claude Anet demarchează particularităţi ce 
decurg din coabitarea celor 24 de etnii43 care populează Caucazul: „ura religioasă” și 
„rivalitatea de rasă”. Dat fiind caracterul lor permanent, Rusia, susţine Anet, nu poate 
asigura aici decât o pace „precară”, ameninţată acum și de slăbirea imperiului, ca urmare a 
războiului dus cu Japonia. Urmează o analiză a situaţiei satelor, diagnosticată ca fiind „rea 
peste tot”, în districtele Kutaisi și Gori chiar „periculoasă”, portretul creionat ţăranului 
surprinzând prin laconism și veridicitate: „Mujicul rus nu e civilizat, ţăranul caucazian e și 
mai puţin. E aspru, violent și, sub mai multe aspecte, a început un fel de jacquerie”44. E 
respinsă acuza de lene, catalogată mai degrabă ca „descurajare”, remediabilă prin 
împroprietărire, jurnalistul atenţionând totodată asupra pericolului ce decurge din calitatea 
ţăranului rus de a fi credul, deci manipulabil. 

Ordinul noului vicerege, contele Vorontsov-Dachkov45, publicat în timpul sejurului 
prelungit de la Tiflis, prin care se promite o distribuire a apanajelor coroanelor ţăranilor, 
face și el obiectul unei analize, remarcându-se limitele majore ale proiectului: lipsa 
pământului. 

În problema agricolă, Claude Anet vede și o problemă politică, legată de administraţia 
rusă, a cărei birocraţie rămâne insuportabilă pentru caucazieni, funcţionarii ruși fiind acuzaţi 
de abuz de putere, indiferenţă și lipsă de onestitate. După Anet, situaţia orașelor nu este prin 
nimic mai bună decât cea rurală: „grevele lovesc aici endemic, cele mai multe orașe fiind 
într-o stare de asediu”. Conflictul armeano-tătar, având drept consecinţă „oribilele masacre” 
din Baku, din februarie și august, dezvăluie politica guvernamentală deficitară. Jurnalistul o 
consideră antiarmeană, printre motivele impopularităţii etniei suspectând tocmai calităţile ce 
                                    

37 La data relatării, dintre cele trei mari uzine unde se rafinează petrolul exportat de Baku: Nobel, 
Rothschild, Siderides, doar prima funcţionează intermitent, ultimele fiind în grevă de două luni. 

38 Autorul apreciază că „aproape tot comerţul din nordul Persiei și Europa este tranzitat prin 
Batumi”. 

39 Tbilisi, capitala Georgiei. 
40 Fondată în 1880, de geograful și biologul rus Andrei Krasnov. 
41 Râu transcaucazian renumit pentru biodiversitatea sa. 
42 Claude Anet, Les Roses..., ed. cit., pp. 97–104.  
43 Tătari, armeni, georgieni, cerchezi, oseţi, avari, abhazi, kabardini...  
44 Claude Anet, Les Roses..., ed. cit., p. 97. 
45 Illarion Ivanovichi Vorontsov-Dachkov (1837–1916), om de stat rus, vicerege al Caucazului din 

1905 până în 1915. 
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o constituie în „clasa comercianţilor activi”: hărnicia, simţul dezvoltat pentru afaceri, 
parcimonia și, nu în ultimul rând, inteligenţa. Contrar la ceea ce se crede, cum că armenii 
s-ar afla la originea tulburărilor sociale, Anet demonstrează că menţinerea stării de 
insecuritate nu poate fi în avantajul lor, dar că există suficiente motive să-și dorească 
schimbarea guvernului, și se întrebă retoric: „ce rus inteligent nu s-ar bucura împreună cu ei 
[armenii] de sfârșitul regimului autocratic și birocratic?”46. 

Deși califică drept „detestabilă” situaţia economică și politică din Imperiul Rus, Claude 
Anet nu crede în caracterul spontan al revoltelor, considerându-i autori morali pe 
social-democraţii47 ruși, care „au știut să profite de minune pentru a-și răspândi ideile și a 
grăbi ruina puterii autocrate”. Lor li se poate imputa, deopotrivă, instigarea ţăranilor la 
neplata redevenţelor, reclamarea pământului și bunurilor stăpânilor lor și suscitarea 
numeroaselor greve: „cea a muncitorilor din domeniul petrolului, a docherilor, a angajaţilor 
și muncitorilor de la calea ferată, a conducătorilor de tramvaie, a birjarilor și a căruţașilor, a 
angajaţilor din magazine, a servitorilor, a chelnerilor”, autorul concluzionând că „nu există 
corporaţie de muncitori care, la Tiflis, de exemplu, să nu fi fost în grevă”. Amploarea 
mișcărilor îl determină să vadă în ele „efectul unui plan concertat”, iar scopul, de a-i obliga 
pe guvernanţi „să acorde reformele politice cerute”. Ceea ce-l surprinde pe jurnalist este 
lipsa de reacţie48 a autorităţilor și niciuna dintre presupusele motive ale inerţiei acestora nu-i 
modifică părerea că se află în faţa „celui mai slab” guvern din toată Europa. În aceste 
circumstanţe, interogaţia asupra viitorului Caucazului devine legitimă. Evaluând programul 
convenit de partidele politice locale, Anet remarcă just că revendicările: pe de o parte, 
instituirea zemsvelor49, alegerea deputaţilor în Duma de Stat, recunoașterea limbilor 
caucaziene și redeschiderea școlilor armene, returnarea bunurilor Bisericii Armene, 
constituirea de comitete de judecată pentru fiecare naţionalitate; pe de alta, redistribuţia 
pământurilor coroanei sau darea lor în arendă pentru indigeni și nu pentru coloniștii ruși, 
înfiinţarea de bănci agricole cu dobândă mică, reducerea formalităţilor, dreptul de a-și numi 
administratorii și abolirea cenzurii preventive a presei50, s-ar putea rezuma la una singură: 
libertăţi identice cu cele din întreaga Rusie. Convins de eșecul autocraţiei ruse, Claude Anet 
reconstituie provocările oricărui viitor guvern în Caucaz 

suficient de puternic pentru a face să trăiască în pace tătari și armeni, pentru a da satisfacţie 
diferitor naţionalităţi și în același timp să conserve unitatea indispensabilă, pentru a asigura o viaţă 
politică normală unei ţări atât de profund tulburată; să reglementeze problema agrară, problemele 
muncitorești și să pună capăt luptelor religioase, 

sugerând și unica opţiune rămasă ca soluţie: guvernarea reprezentativă. 
Ulterior, situaţia politică rusă nu va mai ocupa un spaţiu atât de generos în jurnal, textul 

fiind destinat exclusiv călătoriei în Persia. O remarcă fugitivă a autorului ne determină să 
intuim prezenţa numeroasă a soldaţilor la Baku, a insecurităţii, dar și pericolul declanșării 
unei greve în portul orașului, fapt ce le-ar fi putut împiedica călătorilor plecarea. Urarea 
„respectabilului locuitor al Baku-ului” de a fi fericiţi pentru că în Persia vor fi cel puţin în 
siguranţă poate reprezenta tot atât de bine și gândul ascuns al fiecăruia din cei zece temerari 
automobiliști în momentul părăsirii teritoriului Imperiului Rus. 

                                    
46 Claude Anet, Les Roses..., ed. cit., p. 101. 
47 Partidul Social-Democrat Muncitoresc Rus, înfiinţat în 1898. 
48 Abia revoltele din vara anului 1905, din armată și marină, vor determina guvernarea autocrată să 

adopte compromisuri și o atitudine fermă. Vezi Michael Lynch, Reacțiune..., ed. cit., pp. 56–57. 
49 Formă de guvernare locală instituită din 1864, care asigură soluţionarea problemelor legate de 

învăţământul primar, asistenţa medicală și socială, întreţinerea drumurilor ș.a.  
50 Claude Anet, Les Roses..., ed. cit., p. 104. 
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Proiecţii asupra spaţiului concentraţionar în Eu și lumea de Alexei Marinat 
(Projections of the Concentrationary Space in Me and the World  

by Alexei Marinat) 

S V E T L A N A  M E L N I C   

Abstract: This article approaches the theme of concentrationary space, a less discussed topic in the 
detention memoirs, a genre dominated by the uncertainty of the dissident-protagonist and by the 
Communist imprisonment regime. The main coordinates of the concentrationary communist universe 
Alexei Marinat’sMe and the Worldare highlighted by trying to recreate the Bessarabian Gulag memory 
and the oppression of the Communist regime characterizing that period. The artistic devices point at 
the coordinates of the concentrationary space and at the documentary and survival purpose, primarily 
pursued by the author. The article also seeks to analyse the stylistic register used by Alexei Marinat, 
which is a way of highlighting the concentrationary reality. 
Keywords: memoirs, detention, concentrationary universe, concentrationary space, chronotope 

 
Atracţia cititorului de astăzi pentru literatura memorialistică de detenţie nu mai trebuie 

demonstrată. Reprezentând o bogată sursă documentară, obiectul memoriilor, jurnalelor, 
interviurilor și al literaturii concentraţionare, în general, rămâne a fi experienţa traumatică a 
subiectului în cea mai dificilă perioadă a guvernării comuniste, „o lecţie despre suferinţele 
îndurate în spaţiul carceral”1.  

Literatura închisorilor comuniste din Basarabia ne pune la dispoziţie o serie de actori 
care reprezintă profiluri umane bine conturate, personalităţi politice, intelectuali, oameni 
simpli, ale căror destine sunt puternic marcate de regimul ostil, de realitatea istoriei 
postbelice. Analizând modul în care aceste naraţiuni carcerale își construiesc spaţiile literare, 
vom observa că acestea iau forma unui univers concentraţionar încătușat, circumscris în 
coordonatele sale specifice.  

În timp ce succesiunea de evenimente și timpul tradiţional au făcut mereu parte din 
studiul naraţiunii, spațiul a fost mai puţin discutat, rămânând a fi un concept analitic mult 
mai evaziv. Mihail Bahtin a fost printre primii care au încercat să dezvolte conceptul de 
cronotop sau spațiu temporal ca o modalitate de a conceptualiza interpelarea timpului și a 
spaţiului. În studiul „Formele timpului și ale cronotopului în roman” publicat în 1975, M. 
Bahtin abordează conceptul de cronotop artistic literar, oferind cititorului prilejul de a 
reflecta asupra fundaţiilor filosofice și știinţifice ale gândirii contemporane despre spaţiu și 
spaţialitate. 

Noi înţelegem cronotopul ca o categorie a formei conţinutale în literatură. În cronotopul literar 
artistic are loc contopirea însemnelor spaţiale și temporale într-un întreg concret și plin de sens. 
Timpul, aici, se condensează, se comprimă, devine plastic-vizibil, spaţiul însă capătă dinamism, 
absoarbe mișcarea timpului, a subiectului, a istoriei. Însemnele timpului se relevă în spaţiu, iar 
spaţiul capătă sens și este măsurat prin timp. Intersectarea seriilor și contopirea însemnelor 
temporale și spaţiale constituie caracteristica cronotopului artistic2. 

Obţinând diverse conotaţii, conceptul de cronotop a fost preluat cu succes de mai multe 
domenii în afara știinţelor literare. Filosoful Michel Foucault a elaborat conceptul de 
                                    

 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova. 
1 M. Hulber, Memorialistica detențiilor postbelice românești, Editura Ratio et Revelatio, Oradea, 2015, 

p. 9. 
2 M. Bahtin, Probleme de literatură și estetică, traducere de N. Iliescu, prefaţă de Marian Vasile, 

Editura Univers, București, 1982, p. 295. 



MEMORIA REVOLUŢIILOR / THE MEMORY OF REVOLUTIONS 

387 

heterotopie în geografia umană pentru a descrie locurile și spaţiile care funcţionează în 
condiţii non-hegemonice. Acestea sunt spaţii de alteritate, care sunt irelevante, fizice și 
totodată mentale. Foucault contestă noţiunea tradiţională de timp liniar, afirmând despre 
conceptele timpului că au fost înţelese în diferite moduri, în diferite circumstanţe istorice. Cu 
toate acestea, Foucault menţionează că „nu este posibil să nu luăm în considerare intersecţia 
fatală a timpului cu spaţiul”3. Autorul identifică două spaţii unice: utopiile (spaţii 
fundamental ireale) și heterotopiile (spaţii reale). Conform lui Foucault, toate culturile sunt 
heterotopii care oferă două categorii în aplicarea conceptului respectiv: heterotopia crizei și, 
respectiv, abaterile. Primul se referă la locuri sacre și interzise. Al doilea se referă la locurile 
în care oamenii sunt plasaţi atunci când nu se conformează normelor, inclusiv spaţiile 
concentraţionare și penitenciarele.  

Referindu-ne la heterotopia abaterilor lui Foucault și revenind la cronotopul lui Bahtin 
„ca materializare principală a timpului în spaţiu” care „constituie centrul concretizării 
plastice, al întregului roman”4, ajungem la concluzia că ar fi bine-venită o analiză a textelor 
din perspectiva construcţiei și funcţiei spaţiului narativ, care modelează universul 
concentraţionar, contribuind la actul creaţiei artistice exprimate prin imagini. 

Spațiul este interpretat diferit ca fiind absolut, relativ, relaţional, estetic, material, 
experimental, social, topologic, constant, izolat, carceral etc. Spațiul concentraționar este unul 
cu totul particular, este un spaţiu al unei lumi identificate cu o realitate istorică, un spaţiu al 
torturii, al represiunii politice, un spaţiu al propriului adevăr. Infernul concentraţionar își are 
propriile reguli, explorând biografiile disidenţilor în contextul lor istoric, cultural și 
intelectual.  

Majoritatea scrierilor memorialistice de detenţie își mărturisesc intenţionalitatea prin 
aducerea mai aproape de cititor a experienţei carcerale angoasante, reci și opresive. Aceeași 
intenţionalitate poate fi urmărită și în lucrarea Eu și lumea de Alexei Marinat, unde autorul 
basarabean se adresează posterităţii, face apel la conștiinţa cititorului, îl face să cunoască 
adevărul sumbru al deportărilor și închisorilor comuniste. Deși lucrarea debutează cu 
publicarea jurnalului intim, autorul își descrie experienţa subsidiară în următoarele douăzeci 
de capitole de memorii care descătuşează actul dramatic al rememorării. Formulele narative 
diferite la care recurge autorul poartă amprenta autenticităţii și a spiritului confesiv. În acest 
sens, facem apel la o declaraţie făcută de A. Marinat, declaraţie care face corp comun cu 
prezenta lucrare, împreună cu prefeţele, cuvintele-cheie, preambulurile de diferite tipuri: 

27 mai 1947 – La această dată jurnalele intime „Eu și lumea” se întrerup. A doua zi am fost arestat 
de către organele de securitate din Chișinău. Au fost făcute percheziţii în camera unde am trăit la 
gazdă și au fost găsite cele trei caiete ale jurnalelor intime... După felul cum s-au făcut percheziţiile, 
am înţeles că organele de securitate știau de jurnalele mele. Pe urmă am aflat că au fost și 
fotografiate5.  

Ritmul trăirii opresive a scriitorului-disident s-a răsfrânt în cuvintele așternute în Eu și 
lumea, mai ales dacă ne întoarcem la geneza acestei lucrări și la traseul halucinant pe care l-a 
traversat autorul după confiscarea manuscrisului. Fiind conceput în clandestinitate, jurnalul 
lui Marinat își asumă riscul aventurii de a așterne pe hârtie ororile regimului torţionar. Din 
această perspectivă, jurnalul ar fi putut fi considerat doar o carte de sertar, o carte concepută 
doar pentru autorul însuși, o revendicare a anilor de detenţie și privaţiune? Răspunsul este 
greu de identificat. Cu toate acestea, autorul memoriilor dramatice mărturisește că cititorul 
este mereu interesat de universul interior al actorului principal: 

                                    
3 „…it is not possible to disregard the fatal intersection of time with space” (M. Foucault, „Of Other 

Spaces: Utopias and Heterotopias”, în Neil Leach (ed.), Rethinking Architecture: A Reader in Cultural 
Theory, Routledge, New York, 1997, pp. 330-336). 

4 M. Bahtin, Probleme..., ed. cit., p. 482. 
5 A. Marinat, Eu şi lumea: proză documentară, Uniunea Scriitorilor, Chișinău, 1999, p. 20. 
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...mai puţin ne interesează exteriorul... vrem să cunoaștem lumea interioară a eroului, sufletul... 
spre ce tinde, cu ce nu se poate împăca și fără ce nu poate trăi, vrem să urmărim lupta eroului 
pentru ideal și vrem să știm cât mai concret care este idealul lui...6  

Memoriile deţinutului Marinat reunesc sinceritatea falsă a istoriei, securităţii, represiunii, 
legii și sinceritatea adevărată a autorului, acesta din urmă fiind obligat să stabilească un 
contract individual cu cititorul privind veridicitatea și autenticitatea evenimentelor 
dramatice trăite. Eu și lumea se caracterizează printr-o viziune incluzivă, o amintire care se 
concentrează mai puţin pe urmărirea faptelor și mai mult pe dezvoltarea și reconstrucţia 
unei piste interioare. Practicile de încarcerare, descrise în lucrare sub aspectul unui spectacol 
macabru, sunt pătrunse de un fior de groază, în efortul de a șterge identitatea individului pe 
toate căile posibile. Aidoma unei arene a circului infernal, spaţiul carceral este 
conceptualizat drept recunoaștere personală a condiţiei încarcerării într-un orizont 
metamorfozat. Marinat cercetează abilităţile condamnaţilor de a face faţă regimului carceral 
dur în funcţie de vârsta lor și de conștientizarea autodistrugerii.  

Timpul carceral este conceput în lucrare din perspectiva variaţiei și efectului diferitelor 
durate de încarcerare particulare asociate trecerii timpului. Încarcerarea persoanelor în 
diverse stadii ale vieţii este rememorată diferit din perspectiva interiorizării și filtrării 
personale a senzaţiilor și a trăirilor deţinuţilor, coordonate primordiale ale spaţiului 
concentraţionar, identificate și de geograful Dominique Moran7. Din această perspectivă 
interdisciplinar-interpretativă, spaţiul concentraţionar se coagulează în jurul preocupării lui 
Marinat asupra condiţiei de deţinut încarcerat: 

...Aici, la kilometrul 152... la colonia 010 a început viaţa mea în lagăr... nu am nume. Am doar un 
număr, în vopsea neagră, cusut pe haine, pe chipiu și pe pantaloni „R-886”!8 

Introducerea lucrării Pe traseul siberian a aceluiași autor ne dezvăluie: 
Zilnicele intitulate Eu și lumea, sau jurnalele intime, cum le-aş mai spune, au fost concepute încă 
din tinereţe, pe când eram pe front, dar carnetul în care-mi făceam notiţele şi pe care-l ţineam în 
buzunarul tunicii mi-a fost confiscat de către căpitanul Mureașov, șeful Serviciului Contraspionaj 
„SMERŞ” al brigăzii 2 separate de artilerie antitanc, din care făceam parte, fiindu-mi interzis de a 
face orice fel de notiţe personale, întrucât mă aflam pe linia întâi, şi, adică, puteau să nimerească la 
inamic. Am fost strict prevenit să încetez, altfel…9 

Concepută pentru a restabili fluxul spontan al conștiinţei, lucrarea reprezintă o sinteză 
acribioasă a infernului concentraţionar, proiecţii ale torturii carcerale în teroarea diferitelor 
închisori. Utilizarea curentă a prezentului nu este făcută aleatoriu de către autor, aceasta 
fiind legată de convenţia jurnalului. Cu toate acestea, A. Marinat recurge și la documentarea 
evenimentelor la trecut, având un profund caracter testimonial și individualizând totodată 
stilul memorialistic pentru care optează. Și acest lucru poate avea explicaţia în evenimentele 
consemnate retrospectiv, cărora autorul le-a fost martor: „Vorba e că deţinuţii, când erau 
aduși sau scoși din zona lagărului, încăpeau pe mâna escortei care avea un formular al 
deţinutului cu datele cele mai necesare pentru a identifica persoana”10.  

Avalanșa descrierilor suferinţelor suportate capătă proporţii atunci când autorul-martor 
impune o conştientizare a situaţiei infernale create de către sistemul totalitar și a condiţiei 
umane de deţinut: „Mai bine m-ar fi bătut. Bătaia o suporţi mai ușor... pe când în modul 
acesta te torturează cu picătura chinezească”11. Autorul se regăsește în matricea firească a 

                                    
6 A. Marinat, Eu şi lumea..., ed. cit., p. 16. 
7 D. Moran, „Carceral Geography and the Spatialities of Prison Visiting: Visitation, Recidivism and 

Hyperincarceration”, Environment and Planning, D: Society and Space, 2013, vol. 31, nr. 1, pp. 174-190. 
8 A. Marinat, Eu şi lumea..., ed. cit., p. 93. 
9 Ibidem, p. 74. 
10 Ibidem, p. 54. 
11 Ibidem, p. 23. 
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torturii, aceasta oferindu-ne posibilitatea nuanţării faptului că uitarea nu s-a așternut peste 
acele clipe de groază. 

Așezat în miezul rememorării, universul concentraţionar cuprinde dictatura, experienţele 
carcerale narate în această lucrare, legate de evenimentele violente trăite de narator. 
Reperele centrale ale universului carceral la Marinat înregistrează aceleași constante 
observate la scriitorii memorialiști: experienţa și emoţiile în timpul încarcerării, strategia de 
supravieţuire, viaţa în celulă, manifestările afective, negarea și conversia. Lucrarea se 
impune prin estetica autoprezentării și rezistenţei, memoriei individuale și colective, 
experienţei și mărturiei unei traume. Ea dezvăluie violările ascunse ale drepturilor umane și 
aduce în lumină relaţia problematizată dintre narativ, limbă și reprezentarea torturii. 
Subiectul central include, de asemenea, politica amintirilor și politica reprezentării, precum 
similar se discută estetica fericirii carcerale, rolul spectacolului în sistemul criminal judiciar, 
intersecţia închisorii, literaturii și tăcerii. 

Universul concentraţionar a devenit definitoriu pentru memoriile lui A. Marinat din 
perspectiva mai multor aspecte:  

(1) Reprezentativitatea – atitudinea participativă a autorului-deţinut: „Eu stau în subsol, 
fără lumină de zi; numai becul electric, galben ca o lămâie răscoaptă, stă înfipt în ochii mei – 
unicul obiect care mijește și care pare că se mișcă câteodată”12.  

(2) Exilul geografic – „așteptările pentru «etapă» erau cele mai istovitoare. «Etapă» 
înseamnă drumul pe care trebuie să-l facă pușcăriașul spre lagăr, spre acea îndepărtată stea 
rece care îl așteaptă și despre care nu are închipuire nici măcar în ce parte a lumii se află... și 
iată, te afli într-o celulă de tranzit a închisorii. Aștepţi cu săptămânile...”13. Exilul geografic 
este conceput în exclusivitate din perspectiva practicilor spaţiale, de ordonarea timpului și 
spaţiului carceral. O literatură a confesiunii ia naștere aici, memorialistul scriind 

din nevoia de a se vindeca de umilinţele trecutului, de a se elibera de sub forţa răului sau, pur şi 
simplu, pentru a înţelege mai bine premisele condamnării sau ale unor experienţe spirituale 
neobişnuite… Prin mărturisire, memorialistul are conştiinţa îndeplinirii unei datorii etice faţă de 
posteritate, dar mai ales faţă de sine însuşi. Prin scris, mărturisitorul se salvează din iadul unor 
amintiri dureroase despre spaţiul concentraţionar şi reface firele destrămate ale vieţii sale14. 

„Geografia” carcerală capătă valenţe și mai vibrante atunci când călătoria spre 
penitenciar are menirea să creeze un spaţiu de reflecţie asupra condiţiei umane, spaţiu de 
regret al acţiunilor anterioare săvârșite, așa încât condamnatul să ajungă „transformat” prin 
intermediul teribilei torturi de-a lungul drumului spre Ozerlag. Acest traseu este confirmarea 
pierderii libertăţii acţiunilor, a pierderii sinelui anterior, schimbat prin traiectoria 
transformării penale. De aici înainte, viaţa va fi trăită în masă, dar totuși într-o colonie 
izolată. Folosirea exilului geografic ca formă de pedeapsă ne reamintește de metafora lui Al. 
Soljeniţîn, Arhipelagul Gulag15, sau de acea „îndepărtată stea rece” a lui A. Marinat „despre 
care nu are închipuire nici măcar în ce parte a lumii se află: la Nord sau la Est? Cu precizie se 
știe doar că nu la Vest și în nici un caz la Sud”16. Atunci când sunt trimiși în regiuni 
îndepărtate, spaţiul geografic izolat exacerbează problemele cu care se confruntă deţinuţii în 
menţinerea relaţiilor familiale, sociale, rezistarea faţă de sentimentul de pierdere, înstrăinare 
și izolare pe care îl aduce încarcerarea. 

(3) Violenţa și coerciţia politică – procedurile de arestare, smulgerea confesiunilor și 
condiţiile de viaţă din închisori și lagărele de muncă, ducându-ne asociativ spre 
reconsiderare a realităţii carcerale, spre dureroasele hăţișuri ale existenţei deţinutului. 

                                    
12 Ibidem, p. 21. 
13 Ibidem, p. 37. 
14 M. Hulber, Memorialistica..., ed. cit., p. 15. 
15 Al. Soljeniţîn, Arhipelagul Gulag, Editura Univers, București, 1997. 
16 A. Marinat, Eu şi lumea..., ed. cit., p. 37. 
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Ostilitatea regimului politic pune în prim-plan experienţa spaţiului concentraţionar atât în 
ceea ce privește deplasarea individului în și din spaţiul respectiv, cât și experienţa în cadrul 
acestuia, acţiunea fizică a autorităţii penale în cadrul închisorii. Controlul în închisoare este 
exercitat prin supunerea temporală, care limitează abilităţile deţinuţilor de a lua decizii cu 
privire la activităţile acestora, deși pentru Marinat încarcerarea într-un spaţiu politic 
circumscris s-a dovedit a fi probabil cel mai semnificativ.  

(4) Natura represiunii – fragmente informative despre victime și călăi. Victimele 
sistemelor comuniste nu prezintă o afiliere etnică, religioasă, socială sau politică deosebită, 
aceasta fiind caracteristica majoră și foarte distinctivă a politicii de victimizare a 
comuniștilor, caracteristică definitorie și în lucrarea dată. Oricine ar putea fi desemnat 
„dușman” și tratat în consecinţă. Nu rezultă totuși că victimizarea este aleatorie, ci mai 
degrabă criteriile de atribuire la categoria „dușman al statului” variază între diferite sisteme 
torţionare. Aceste argumente fiind formulate, apelăm la text: „Colegul meu de grupă I.O. 
mi-a povestit că în sat la ei o mamă tânără şi-a mâncat copilul. Primul său copil!”. Aceste 
gânduri, depozitate fără întreruperi, descriu procesul suferinţei, problema insolubilă de a 
face faţă morţii: 

S-a stins focul marii dragoste dintre mamă şi copil. Milioane de femei ar trebui să se cutremure 
auzind de această întâmplare. [...] La ce limită a conştiinţei a ajuns omul în zilele noastre, în ce 
situaţie este pusă o femeie care merge împotriva instinctului său de mamă? Dar nu ea e canibală. 
Canibali sunt cei care mănâncă astăzi pâine albă. Canibali sunt cei care mănâncă două feluri de 
bucate la masă. Sunt canibali cei care au adus-o pe tânăra mamă la starea de a-şi mânca pruncul. 
Blestemul va cădea asupra lor! Şi judecata se va săvârși tot asupra lor!17.  

(5) Identitatea literară a autorului – în acest sens, Alexei Marinat este un nume de 
referinţă, jurnalul său fiind plin de patos existenţial, anxietate, pierdere, frică, pericol, 
suferinţă, durere și momente de revelaţie. Avem deplina certitudine că Alexei Marinat, 
supranumit și Soljeniţîn basarabean, se distinge în proza documentară și genul diaristic. 
Autorul individualizează acel infern concentraţionar din nevoia de a lăsa o mărturie a 
experienţelor tragice trăite în detenţie și exil geografic.  

Prin urmare, izolarea carceral-spaţială, ca formă de pedeapsă, este asociată cu 
instrumentul de tortură care particularizează rolul distanţei și al izolării în experienţa 
încarcerării. Revenind la perspectiva interdisciplinară a conceptului de spaţiu 
concentraţionar, aducem în valoare argumentele sociologului și profesorului de geografie 
umană Judith Pallot privind distincţia între afecţiunile concentraţionare inerente și 
opționale18. Afecţiunile concentraţionare inerente sunt experienţele trăite de deţinuţi în 
virtutea lipsei de libertate, precum pierderea exerciţiului, dreptului de a lua decizii, 
experienţa încarcerării fiind rememorată la Marinat printr-o interiorizare a trăirilor: 

cât despre deţinuţii politici, pușcăriașii vechi nu știau nici un caz când au murit de foame, de 
istovire fizică, de disperare, aruncându-se asupra gardului ca să fie împușcaţi... Aici, la kilometrul 
152... începem să facem cunoștinţă în de noi, facem prietenii, ne grupăm ca să comunicăm, ca să ne 
ajutorăm, ca să avem cui spune un cuvânt de durere, de încurajare, ca să discutăm, altfel, dacă ne 
izolăm, ne închidem în sine, sălbătăcim, suntem pierduţi, cădem în depresii, ne sinucidem19. 

Afecţiunile concentraţionare opţionale constituie practicile torţionare ale autorităţilor 
penale care servesc pentru intensificarea suferinţelor inerente: „Erau puși sub urmărire de 

                                    
17 Ibidem, p. 11. 
18 Pallot, Judith, „The Topography of Incarceration: The Spatial Continuity of Penalty and the 

Legacy of the Gulag in Twentieth- and Twenty-First-Century Russia”, Laboratorium, vol. 7, nr. 1, 2015, 
p. 89. 

19 A. Marinat, Eu şi lumea..., ed. cit., p. 82. 
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câini și echipe speciale, erau prinși și aduși înapoi la colonii, împușcaţi și înșiraţi lângă 
poartă, ca să-i vadă în fiecare dimineaţă cei care erau duși în pădure la lucru”20.  

În timpul Gulagului, degradarea la care au fost supuși deţinuţii politici, inclusiv cei 
basarabeni, în toate etapele procesului penal, a luat forma unei călătorii de reeducare spre un 
homo sovieticus ideologizat.  

Universului concentraţionar al lui A. Marinat este condiţionat de dublul univers de 
acţiuni și de idei, congruent jurnalului lui Steinhardt „de fapte și de idei”21. Conștiinţa 
propriei valori și viziunea împlinirii profesionale îl urmăresc pe memorialist, însă explorarea 
triumfului este insistent îndepărtată de condiţia opresivă în care se află: „O, cât de scump e 
timpul! Dac-aș avea condiţii bune… aș face multe. În primul rând, aș scrie zi și noapte”22. 
Autorul cizelează cu atâta luciditate și siguranţă fiecare experienţă carcerală, încât conștiinţa 
lui se cristalizează în toate componentele sale: teologică, morală, civică, politică, estetică. 
Este o adevărată aventură a conștiinţei, o lucrare de echilibru existenţial raportată la 
ansamblul memoriilor deţinuţilor politici din Basarabia, la dimensiunea represiunii politice 
angajate de regimul comunist. Eu și lumea este cartea unei victorii, victoria omului care are 
nevoie să confere sens existenţei sale într-o lume demonizată și absurdă. Cartea însăși, cu 
destinul ei, este o victorie.  
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Au amintirile gen? Memoria violenţei etnice la 
Varujan Vosganian și Elif Shafak 

(Gendered Memories? Remembering Ethnic Violence in 
Varujan Vosganian and Elif Shafak) 

A N D R E E A  M I R O N E S C U   

Abstract: Drawing on recent theories at the intersection of feminism and memory studies, this article 
seeks to emphasize how the literary representations of the Armenian genocide in Varujan Vosganian’s 
The Book of Whispers [Cartea șoaptelor] and Elif Shafak’s The Bastard of Istanbul reveal an implicit or 
explicit gender ideology. While Shafak is an outspoken feminist, both in her journalism and in her novels, 
Vosganian builds on a rather implicit ideology of masculinity in his novels. The article looks at the 
various strategies involved in gendering the memory of genocide by analyzing the intergenerational 
transmission of trauma in the two works, the relation between individual and historical memory and the 
literary representation of the 1915 events. Ethnic violence, memory and gender are strikingly related in 
Shafak’s and Vosganian’s novels, but, while the first aims to give this connection a political agenda, the 
latter plays it down in favor of poeticized narration and universalization of traumatic life stories. The 
parallel between the two also highlights aspects concerning how ethnic and cultural identity is 
conceived and performed through literary fiction. 
Keywords: Armenian genocide, memory, gender, violence, literary representation 

 
Departe de a fi doar o direcţie de cercetare în psihologie, sociologie sau istorie orală, o 

temă precum memoria și diferenţa de gen interesează în egală măsură știinţele literaturii, 
studiile culturale sau antropologia. Acest caracter interdisciplinar al genului ca obiect de 
analiză nu exclude însă faptul că, în câmpul studiilor despre memorie, „cercetările care tratează 
explicit chestiuni legate de gen tind să fie văzute ca mai puţin importante decât cele care abor-
dează chestiuni precum identitatea naţională sau memoria traumatică”, așa cum observă Anna 
Reading într-un capitol-sinteză din The Sage Handbook of Feminist Theory (2014)1. Dacă femi-
nismul a reprezentat o revoluţie socială și culturală, utilizarea teoriei feministe în serviciul unei 
metadiscipline care, cel puţin în accepţia părinţilor ei fondatori, Jan și Aleida Assmann, are la 
bază concepte precum grup/naţiune, transmitere ritualică, identitate politică sau canonizare2 ar 
putea crea un efect similar. Marianne Hirsch, una dintre cercetătoarele care au transplantat în 
studiile despre memorie elemente din teoria feministă, conchide că genul ca diferenţă 
categorială (împreună cu rasa și clasa) nu influenţează doar reprezentarea experienţelor 
individuale sau de grup, ci chiar dinamica memoriei culturale: 

Tehnologiile memoriei, cadrele de interpretare și actele de transfer pe care acestea le fac posibile 
sunt, ele însele, marcate de gen, fiindcă depind de paradigme și modele culturale moștenite, de 
coduri disponibile și împărtășite la nivel cultural3. 

                                    
 Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman, Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași, România. 
1 Anna Reading, “Making Memory Work for Feminist Theory”, în Mary Evans, Clare Hemmings, 

Marsha Henry, Hazel Johnstone, Sumi Madhok, Ania Plomien and Sadie Wearing (eds.), The Sage 
Handbook of Feminist Theory, Sage, London, 2014, pp. 196-214 (p. 196). Unde nu este specificat altfel, tra-
ducerea citatelor din limbi străine aparţine autoarei. 

2 Vezi Jan Assmann, „Collective Memory and Cultural Identity”, translated by John Czaplicka, New 
German Critique, nr. 62, Spring-Summer 1995, pp. 125-133. 

3 Marianne Hirsch, Valerie Smith, „Feminism and Cultural Memory: An Introduction”, Signs, vol. 28, nr. 
1 (Autumn 2002), pp. 1-19 (p. 7). 



MEMORIA REVOLUŢIILOR / THE MEMORY OF REVOLUTIONS 

393 

Afirmaţia lui Hirsch nu este, totuși, atât de radicală pe cât pare că își propune să fie, din 
cel puţin două motive. Mai întâi, genul presupune nu doar o realitate biologică și un rol 
social, ci reprezintă și o categorie culturală, o sumă de norme, modele culturale și așteptări 
active la un anumit moment într-o societate dată, având astăzi aerul unei axiome, 
demonstrată deja de teoria feministă. Apoi, dacă toate procesele memoriei colective sunt 
marcate de gen (gendered), în ce termeni mai poate fi conceptualizată această diferenţă 
specifică? 

Tocmai în răspunsul la această întrebare stă potenţialul metodologic al hibridizării dintre 
feminism și studiile despre memorie. Așa cum subliniază chiar Hirsch, luate în sine, genul și 
memoria sunt „structuri abstracte”, care au nevoie de contextualizare pentru a deveni opera-
ţionale4. Pe de altă parte, genul, cu toată încărcătura sa imprimată de feminism, este un 
concept radical, care poate impune, prin analogie cu propriul mod de funcţionare, o 
paradigmă a suspiciunii în memory studies, câmp dominat în bună măsură (mai ales în statele 
postcomuniste din estul Europei) de un activism al memoriei și de o definiţie pozitiv(ist)ă a 
acesteia. Violenţa colectivă provoacă modelul unei memoriei recuperatorii integratoare, în 
special prin aceea că formele ei de manifestare – epurarea etnică, deportările, arestările în 
masă, persecuţiile ș.a.m.d. – operează întotdeauna categorial, după criterii precum etnia, 
religia, clasa socială, sexul, vârsta etc. Cercetările empirice privind memoria Holocaustului, a 
celui de-al Doilea Război Mondial sau a genocidului armean din 1915-1916 au arătat că nu 
doar experienţele pe care bărbaţii și femeile implicate în aceste evenimente le-au suferit au 
fost diferite, ci și că modurile în care acestea sunt rememorate de către indivizi sau 
comemorate în spaţiul public este marcat de gen5. Astfel, așa cum sintetizează Reading, 
diferenţa de gen influenţează memoria evenimentelor traumatice, care se construiește „într-o 
manieră intersecţională, prin intermediul diferitelor forme de comunicare și în relaţie cu 
frontierele naţionale și structurile etnice”6.  

Plecând de la aceste sugestii, articolul de faţă își propune să analizeze rolul categoriei 
genului în reprezentarea literară a memoriei unui eveniment traumatic colectiv, genocidul 
armean din 1915. Analiza are în atenţie două romane de calibru apropiat, Cartea șoaptelor de 
Varujan Vosganian, publicat în 2009 în România, dar care și-a câștigat repede o faimă 
internaţională7, și Bastarda Istanbulului [The Bastard of Istanbul], publicat în 2006 de 
scriitoarea Elif Shafak. Violenţa etnică, memoria individuală și conștiinţa istorică sunt strâns 
legate de problematica genului în cele două opere, chiar dacă, spre deosebire de feminismul 
deschis asumat de Shafak, ideologia masculinităţii în romanul lui Vosganian pare să se 
contureze în afara voinţei explicite a autorului. În cele ce urmează am urmărit cristalizarea 
diferenţei de gen în procesul de transmitere intergeneraţională a memoriei și în 

                                    
4 Ibidem. 
5 Vezi Anna Reading, „Making Memory Work...”, art. cit., pp. 203-2010; Marianne Hirsch, The 

Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust, Columbia University Press, 
New York, 2011; Katherine Derderian, „Common Fate, Different Experience: Gender Specific Aspects 
of the Armenian Genocide”, Holocaust and Genocide Studies, vol. 19, nr. 1, 2005, pp. 1-25; Lerna, 
Ekmekçioğlu, „Scholarship on the Armenian Genocide as a Gendered Event and Process”, New 
Perspectives on Turkey, vol. 53, 2015, pp. 185-190. 

6 Anna Reading, „Making Memory Work...”, art. cit., p. 203. 
7 Romanul a fost tradus în 16 limbi, în special în ţări din vestul și estul Europei, dar și în armeană, 

ebraică și persană. Ediţia americană a Cărții șoaptelor, programată pentru începutul anului 2018, este 
deja promovată de Yale University Press ca un roman internaţional al genocidului armean. În acest 
context, merită observat că receptarea lui Vosganian la nivel naţional, regional (european) și mondial 
are la bază o vizibilă schimbare a cadrului de referinţă: raportarea Cărții șoaptelor la contextul 
postcomunist este abandonată în favoarea asocierii operei cu literatura post-genocid. Efectul nu este 
doar unul de internaţionalizare a romanului, ci și unul al de-localizării lui. Vezi Andreea Mironescu, 
„Cronica unei traduceri anunţate”, Cultura, nr. 18, 2017, p. 21. 
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reprezentarea literară a episodului genocidului, care ocupă un spaţiu narativ aproximativ 
egal ca întindere la ambii autori. Opţiunile diferite ale celor doi scriitori în individualizarea 
memoriei genocidului prin conturarea unor personaje-reflector (aproape) exclusiv feminine, 
la Shafak, versus masculine, la Vosganian, dezvoltă implicaţii mai complexe decât ar putea 
părea la prima vedere și care vizează nu doar modurile diferite prin care identitatea etnică 
este construită, ci și înscrierea în respingerea polemică a unei tradiţii culturale sau literare.  

Deși atât Elif Shafak, cât și Varujan Vosganian (în special la nivelul receptării 
internaţionale8) au beneficiat de un capital simbolic pentru că abordau tema genocidului 
armean și a recunoașterii sale, operele lor au apărut într-un climat favorabil mărturiei și  
recuperării memoriei victimelor Holocaustului și a altor acte de violenţă etnică pe scară 
largă. Chiar și în Turcia, stat care susţine o politică de negare a măsurilor de exterminare a 
armenilor din teritoriile otomane și unde Shafak a fost pusă sub acuzaţia de ofensă la adresa 
identităţii turcești după traducerea romanului Bastarda Istanbulului9, în anii 2000 apar mai 
multe cercetări dedicate minorităţilor etnice din Imperiul Otoman. Trecând în revistă 
bibliografia recentă pe această temă, Lerna Ekmekçioğlu sugerează că, în Turcia, genocidul 
armean a fost adus în atenţia publicului prin studii de gen și publicarea memorialisticii 
supravieţuitorilor de către urmașii acestora10. Această observaţie este importantă pentru că 
arată nu doar cum genul poate juca un rol în crearea memoriei unui eveniment istoric, ci și 
fiindcă înscrie „feminismul” din romanele lui Shafak – și în special pe cel din Bastarda 
Istanbulului – într-o tendinţă mai amplă de recuperare a istoriei anterioare Turciei 
republicane prin istorii trăite și mărturii transmise în mediul familial de la o generaţie la alta.  

Spre deosebire de memoria mai recentă a Holocaustului, reglementată prin consens 
internaţional și care poate fi încă documentată de mărturiile supravieţuitorilor direcţi, 
(re)cunoașterea genocidului armean, un eveniment mult mai îndepărtat în timp, pentru care 
accesul la documente istorice este limitat, depinde într-o mai mare măsură de ceea ce 
Marianne Hirsch numește „postmemorie”11. Una dintre noţiunile centrale în memory studies, 
postmemoria funcţionează atât ca un concept operaţional, cât și ca o metaforă. Prima 
accepţie are în vedere transmiterea amintirilor traumatice la nivelul familiei, între părinţi și 
copii, bunici și nepoţi, în special în situaţii de exil, deportare, persecuţie sau tentativă de 
suprimare a unui grup etnic. Studiile lui Hirsch, o cercetătoare americană cu origini 
românești, se concentrează în special asupra relaţiei dintre supravieţuitorii Holocaustului și 
copiii lor (second generation), insistând asupra ideii că aceștia din urmă ajung să își 
aproprieze amintirile părinţilor. Pentru că trauma celei de-a doua generaţii este una 
moștenită, ea presupune o raportare indirectă, dar personală, la evenimentele din trecut; 
tocmai de aceea literatura celei de-a doua generaţii ia adesea forma memoriilor sau a 
romanului de familie. A doua accepţie a postmemoriei caracterizează o situaţie de conexiune 
empatică, la distanţă, între victimele unui cataclism al istoriei și generaţiile ulterioare. Acest 
tip de identificare, pe care Hirsch îl caracterizează nu întru totul metaforic drept o formă de 
memorie, este facilitată de „structuri ale medierii”12, precum reprezentările literare. Nu este 
                                    

8 Dintre comentatorii imediaţi ai romanului în România, Paul Cernat acordă cea mai mare atenţie 
dimensiunii de „roman al genocidului” a Cărții șoaptelor. Vezi Paul Cernat, „Mai mult decât literatură”, 
Observator cultural, nr. 483, iulie 2009 – http://www.observatorcultural.ro/ articol/ mai- mult-decit-literatura. 

9 În recenzia pe care o face romanului în New York Times, Lorraine Adams observă totuși că 
acuzaţia a fost adusă și altor figuri publice, în special jurnaliști, dar fără ecoul mediatic din cazul lui 
Shafak. 

10 Lerna Ekmekçioğlu, „Scholarship on the Armenian Genocide...”, art. cit., pp. 157-158. Studiile 
indexate de Ekmekçioğlu tratează în special situaţia femeilor și copiilor armeni convertiţi la islam și 
integraţi în familii turce.  

11 Marianne Hirsch, The Generation..., ed. cit., p. 3. Ideile la care mă refer în continuare sunt 
dezvoltate în special în capitolul „The Generation of Postmemory”, pp. 27-35. 

12 Ibidem, p. 35. 



MEMORIA REVOLUŢIILOR / THE MEMORY OF REVOLUTIONS 

395 

vorba doar de literatura descendenţilor direcţi ai supravieţuitorilor actelor de violenţă 
colectivă – deși Hirsch analizează în special acest gen –, ci de potenţialul literaturii de a face 
trauma individuală transmisibilă și reinterpretabilă. 

O bună ilustrare pentru cele două regimuri ale postmemoriei este oferită de chiar operele 
literare discutate în acest articol. Atât prin descendenţa sa dintr-o familie de armeni stabiliţi 
în România, printre care se numără și supravieţuitori ai masacrelor din Imperiul Otoman, cât 
și prin convenţia narativă adoptată în Cartea șoaptelor, Vosganian exemplifică o situaţie 
tipică de postmemorie. El prelucrează amintiri proprii și povești de familie autentice într-o 
structură narativă calofilă și estetizantă, cu un efect dublu. Pe de o parte, este mediată astfel 
o relaţie mai personală a cititorilor cu drama istorică a armenilor; pe de altă parte, 
estetizarea documentelor biografice le conferă acestora un plus de exemplaritate și universa-
litate, caracteristici ale discursului literar spre care Varujan Vosganian tinde atât în volumele 
de poezie, cât și în cele două romane. La rândul său, Elif Shafak montează Bastarda 
Istanbulului tot într-o ramă familială, construind o paralelă cam forţată între două familii din 
capitala Imperiului, una turcă și alta armeană-americană, care se (re)întâlnesc la distanţă de 
trei generaţii. Abordând tema genocidului armean dintr-o perspectivă dialogică – cea a lui 
Amy/Armanoush, tânără a cărei familie a trecut prin experienţa genocidului înainte de a 
ajunge în SUA, și Asya, o adolescentă din Istanbulul anilor 2000 –, scriitoarea de origine 
turcă propune un exerciţiu al alterităţii etnice și al reconcilierii, prin conectarea publicului 
din Turcia la drama istorică a armenilor. 

Tocmai datorită caracterului ei privat, adeseori corporal, și a încărcăturii emoţionale pe 
care o presupune, transmiterea intergeneraţională a memoriei este corelată cu rolurile 
familiale și diferenţele de gen, fapt vizibil în ambele romane discutate. Naratorul Cărții 
șoaptelor – a cărui identitate, cel puţin până la un punct, se suprapune peste cea a autorului 
– își petrece copilăria în casa bunicilor din Focșani, oraș care găzduia încă, în anii 1950-1960, 
o comunitate armeană bine închegată. Primele percepţii despre lume ale copilului, ca și 
primele amintiri ale acestuia, sunt legate de bunicul Garabet și de alţi membri venerabili ai 
comunităţii, pe care naratorul îi numește, cu o nuanţă mitică, „bătrânii copilăriei mele”. 
Astfel, Vosganian atribuie explicit un gen amintirilor (cum face, de altfel, și Shafak) tocmai 
prin recursul la strategii literare tradiţionale, precum evocarea copilăriei și a figurilor care o 
populează. Imaginea maternă este absentă din roman, iar substitutele ei, bunicile și mătușile, 
ocupă roluri mai degrabă secundare în universul familial și în comunitate; dintre ele, bunica 
Arșaluis, soţia lui Garabet, rămâne personajul feminin cel mai bine reliefat (alături de 
Hermine Șeitanian și Virginica Papazian, caractere puternice, dar cu o prezenţă strict 
episodică). Cartea șoaptelor este, din acest punct de vedere, un roman al bărbaţilor, 
observaţie care, deși se impune cumva de la sine, poate părea surprinzătoare tocmai pentru 
că Vosganian proiectează în universul ficţional structurile sociale dominante și percepute ca 
naturale.  

Varujan Vosganian – și proiecţia sa narativă – este, dacă adoptăm terminologia propusă 
de Hirsch – un membru al celei de-a treia generaţii post-genocid, care devine legatarul 
memoriei familiei sale și a întregii comunităţi. Spre deosebire de situaţia tipică teoretizată de 
cercetătoarea americană, în care amintirile traumatice se propagă de la părinţi la copii, 
transferul de memorie are loc, în roman, de la prima la a treia generaţie, cu excluderea 
completă a verigii de legătură dintre ele. Cartea șoaptelor abundă în aluzii metatextuale la 
învestirea copilului în rolul „povestitorului”, a celui care va menţine vie nu doar suferinţa 
propriilor strămoși, ci și trauma istorică a genocidului. Această învestitură simbolică îi este 
conferită nepotului de către Garabet, bunicul patern, el însuși o marcantă figură comunitară. 
Două secvenţe ale romanului sunt în mod special semnificative pentru modul în care se 
realizează conexiunea între generaţii și transferul de memorie. În prima dintre ele, bunicul 
susţine în faţa „femeilor grăsuţe și mirosind a odicolon, tanti Parenţem sau mătușa 
Armenuhi”, dreptul copilului de a rămâne în preajma bătrânilor care 
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povesteau în șoaptă sau fredonau cântece frumoase, cu înţelesuri triste, auzite, la rândul lor, în 
copilăria petrecută pe podișurile Anatoliei. […] „Lasă-l, zicea bunicul. Întotdeauna rămâne câte 
cineva care să povestească. Te pomenești că tocmai el o să fie povestitorul.”13 

A doua scenă evocă agonia și moartea bunicului Garabet: în camera muribundului intră, 
unul după altul, toţi membrii notabili ai comunităţii, și nu este lipsit de importanţă că 
femeile, chiar și cele care fac parte din familie, par excluse de la acest ceremonial. La sfârșit 
vine rândul fiului și al nepotului, acesta fiind singurul episod semnificativ în care apare 
figura tatălui. Atunci când bunicul rostește ultimele sale cuvinte – un mesaj care se va 
dovedi ininteligibil –, fiul se arată incapabil să le descifreze sensul, autoexcluzându-se, astfel, 
din rolul de legatar al istoriei familiei. Nepotul depășește însă acest blocaj al înţelegerii, iar 
între bătrânul care a trecut printr-o traumă în propria copilărie și copilul care va deveni 
autorul Cărții șoaptelor se stabilește o legătură bazată pe empatie, care transcende limitele 
comunicării lingvistice14: 

erau cuvinte amestecate, venind din mai toate limbile pe care le vorbea bunicul, mai ales cele ale 
copilăriei, turcă, rusă, arabă, persană, amintiri ascunse, înghiţituri nemestecate, spaime domolite, 
cuvinte auzite la căpătâiul altor muribunzi și repetate mie, lucruri pe care trebuia să le știu sau pe 
care să le intuiesc doar, pentru că trebuiau descoperite cu încetul [s.m.]15. 

Așa cum se poate observa, la Varujan Vosganian transmiterea memoriei de la o generaţie 
la alta este legată de filiaţia masculină, model ce poate fi caracterizat ca unul genealogic: 
amintirea traumatică este una „moștenită” prin apartenenţa familială și etnică, iar nepotul 
este iniţiat, în acest proces, de bunicul patern și „bătrânii” comunităţii16. Dar funcţia 
povestitorului, pe care o va îndeplini nepotul, nu se rezumă la perpetuarea prin repetiţie, pe 
cale orală, a naraţiunilor biografice ale bunicilor și a amintirilor acestora. Vosganian conferă 
o formă scrisă și o structură textuală coerentă „șoaptelor” bătrânilor, scrisul (în contrast cu 
efemeritatea șoaptei) având semnificaţia unui act de canonizare nu doar a memoriei 
familiale, ci și a memoriei colective a poporului armean, având în centru genocidul din 1915. 
Astfel, „povestitorul” intră, simbolic, în galeria figurilor masculine ale panteonului armean, 
alături de eroi fondatori, capi ai bisericii, generali, oameni politici, martiri. În Cartea 
șoaptelor, evenimentele istorice majore – inclusiv experienţa genocidului sau a deportării 
armenilor din estul Europei în Siberia sovietică – sunt întotdeauna relatate pornind de la o 
poveste de familie, artificiu care stimulează un anumit tip de identificare estetică între 
cititor, personajele tragic-pitorești din universul familial și protagoniștii unor acte cu 
rezonanţă istorică, precum „generalul Dro”, conducătorul mișcării de eliberare naţională a 
armenilor. Acest model al identificării estetice se bazează pe trăsături morale precum 
demnitate, eroism, onoare, simţ justiţiar sau spirit de sacrificiu, asociate cu masculinitatea și 
identitatea etnică17. 

                                    
13 Varujan Vosganian, Cartea șoaptelor, Editura Polirom, Iași, 2009, p. 44. 
14 Vezi, în acest sens, Andreea Mironescu, „Quiet Voices, Faded Photographs: Remembering the 

Armenian Genocide in Varujan Vosganian’s The Book of Whispers”, Slovo, vol. 29, nr. 2, 2017, pp. 20-39. 
15 Varujan Vosganian, Cartea șoaptelor, ed. cit., p. 512. 
16 În multe culturi, genul este încă un factor determinant în stabilirea liniilor succesorale, inclusiv 

când este vorba de transmiterea unui model de comportament, a convingerilor politice, a religiei etc. 
Vezi D.E. King, L. Stone, „Lineal Masculinity: Gendered Memory within Patriliny”, American 
Ethnologist, vol. 37, nr. 2, 2010, pp. 323-336. 

17 Discutând alegerea zilei de 14 aprilie 1915, data arestării elitelor armenești din Constantinopol, ca 
dată de comemorare a genocidului, Lerna Ekmekçioğlu observă că acest fapt a „contribuit la ideea că 
bărbaţii sunt principalii subiecţi istorici ai evenimentului și că tot ei ar trebui să fie actorii centrali în 
studiul acestuia” („Scholarship on the Armenian Genocide...”, art. cit., p. 186). Cu atât mai semnificativă 
devine, în acest context, opţiunea lui Elif Shafak de a stabili o legătură între Armanoush și scriitoarea 
Zabel Yesayan, una dintre cele două femei aflate pe listele celor care urmau să fie arestaţi de către 
autorităţile otomane. 
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O imagine radical diferită a familiei și a transmiterii intergeneraţionale a memoriei este 
ilustrată în romanul lui Elif Shafak. Aici, cele două familii care funcţionează ca personaje 
colective – armenii Tchakhmakhchian, emigraţi în SUA în 1915, și turcii Kazanci, care 
locuiesc de mai multe generaţii în Istanbul – sunt dominate de figuri feminine. Ca în toate 
romanele lui Shafak, diferenţele de gen, statutul diferit al celor două sexe în societate și în 
viaţa de familie reprezintă, și aici, o temă la vedere. Familia Kazanci reunește patru generaţii 
de femei – străbunica Petite-Ma, bunica Gülsum, cele patru fiice ale acesteia și „bastarda” 
Asya – care își duc existenţa în absenţa bărbaţilor. Însă figurile masculine, marginalizate ori 
excluse oarecum artificial din prezentul naraţiunii, continuă să domine autoritar conștiinţa 
personajelor feminine: glacialitatea lui Gülsum se datorează repudierii ei de către un soţ 
autoritar și absenţei îndelungate a unicului fiu, Mustafa, iar nihilismul Asyei are în centru 
complexul tatălui necunoscut. Memoria familială este, astfel, caracterizată de intermitenţe, 
amintiri reprimate și secrete, precum violenţa conjugală și paternă sau violul incestuos între 
fraţi, căreia îi cade victimă mama Asyei, Zeliha. Paralela cu istoria Turciei din ultimul secol 
se impune aproape de la sine în subtextul romanului. Shafak sondează în trecutul recent 
având aerul că urmărește genealogia familială prin poveștile personajelor feminine; dar 
această coborâre în timp prin artificiul narativ al martorilor direcţi se oprește la perioada de 
început a republicii turce, episodul genocidului fiind reprezentat printr-o poetică diferită.  

Deși Shushan Tchakhmakhchian, bunica în numele căreia Amy/Armanoush întreprinde 
o călătorie în Turcia, pentru a-și descoperi rădăcinile armenești18, este o supravieţuitoare a 
genocidului, Shafak nu folosește acest personaj ca reflector al evenimentelor din 1915. 
Povestea bunicii – care ascunde, și ea, un secret – nu face parte nici din memoria familială a 
Tchakhmakhchienilor, aceștia cunoscând doar istoria tatălui ei, poetul Hovhannes 
Stamboulian, arestat și executat de autorităţile otomane. Personajul Shushan parcurge toate 
etapele prin care copiii și femeile au trecut în timpul operaţiunilor de deportare și 
exterminare: arestarea tatălui, surghiunul, marșurile forţate și bolile din taberele de tranzit, 
răpirea și plasarea într-un orfelinat musulman, căsătoria timpurie și islamizarea forţată, 
urmate, după armistiţiul din 1918, de presiunea din partea fratelui de a-și părăsi soţul și fiul 
pentru a se alătura familiei. Analizând formele violenţei etnice asupra femeilor, Katherine 
Derderian subliniază că, în cazul tinerelor armence convertite la islam, stigmatul social 
funcţionează în dublu sens, acestea fiind marginalizate atât în comunitatea musulmană, cât 
și după revenirea în comunitatea de origine19. Experienţa și memoria feminine, cum 
sugerează și romanul lui Shafak, nu pot fi încredinţate generaţiilor următoare (nici măcar pe 
filiaţie feminină), pentru că sunt supuse autocenzurii interioare și oprobriului public. 

Ascunsă faţă de propria familie, trauma lui Shushan și, odată cu ea, experienţa 
genocidului sunt aduse în faţa cititorului prin figuri succesive ale intermedierii și 
postmemoriei. Accesul la evenimentul reprimat atât la nivelul memoriei individuale, cât și – 
în cazul Turciei – la nivel colectiv este mijlocit chiar de un medium, mătușa Banu, cea mai 
mare dintre surorile Kazanci. Banu apelează la memoria ancestrală a djinn-ului pe care îl 
controlează pentru a cunoaște povestea lui Shushan, revelată sub forma unei viziuni puse 
sub semnul magiei. Acest artificiu, al apelului la cunoașterea ocultă pentru a accede acolo 
unde istoriografia a lăsat spaţii goale, permite o interpretare ambivalentă. Pe de o parte, 
poate sugera intenţia lui Shafak de a plasa genocidul armean dincolo de domeniul adevărului 
istoric verificabil. Sau, dimpotrivă, poate semnala instaurarea unei crize a memoriei ce nu se 
lasă depășită decât prin recursul la imaginaţie și empatie pentru „celălalt” – în cazul de faţă, 
pentru o figură a alterităţii etnice.  

                                    
18 Acest aparent paradox subliniază conflictul dintre identitatea familială/etnică și cea politică: 

pornind în căutarea propriilor rădăcini, Armanoush nu se duce în Armenia, ci în orașul de baștină al 
antecesorilor săi.  

19 Vezi Katherine Derderian, „Common Fate, Different Experience...”, art. cit., pp. 12-13. 
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În opoziţie cu modelul genealogic al memoriei construit în Cartea șoaptelor, Bastarda 
Istanbulului ilustrează un caz de „memorie prin alianță”, sintagmă pe care am adaptat-o după 
noţiunea propusă de Hirsch (în original, affiliative postmemory) ca „extensie” a memoriei 
familiale (familial memory)20. Pentru Shafak, memoria traumei colective a armenilor nu 
poate fi una primită prin genealogie, și nici nu face parte din istoria oficială a propriei 
naţiuni, dat fiind refuzul Turciei contemporane de a-și asuma responsabilitatea pentru un 
eveniment petrecut înainte de proclamarea republicii în 1923. În consecinţă, actul de 
recuperare a memoriei genocidului armean realizat de autoarea cu origini turce rămâne un 
exerciţiu imaginativ, cu o miză politică atent jucată. Ca scriitoare migrantă, cu o identitate 
modelată de coduri culturale diferite, Elif Shafak nu manifestă atașamentul faţă de etnie, 
tradiţie sau comunitate care îl caracterizează pe Varujan Vosganian și pe eroii săi21. În 
Cartea șoaptelor, armenii formează o comunitate posttraumatică, în care memoria 
genocidului, trauma fondatoare, rămâne principalul factor coagulant. Mai mult, în cazul lui 
Vosganian experienţa violenţei colective reprezintă și o punte de legătură între grupul 
minoritar și cel majoritar, ambele confruntându-se cu măsurile de represiune stalinistă din 
anii ’50-’60, perioadă în care este plasată acţiunea romanului.  

Comună celor doi scriitori este intenţia manifestă de a aduce memoria evenimentelor din 
1915 în prezent, prin apelul la personaje/autoproiecţii ficţionale care aparţin celei de-a treia 
generaţii post-genocid, ca și prin racordarea la temele actuale ale memoriei publice din 
România, respectiv Turcia. Dar dacă la Elif Shafak miza politică – în înţelesul mai larg al 
sintagmei, care include și politica genurilor – pare să primeze, la Varujan Vosganian miza 
estetică are o pondere semnificativă. Pentru Vosganian, literatura poate fi pusă în slujba 
memoriei recuperatoare și a identităţii etnice, dar fără a trăda așa-numita „autonomie 
estetică”, care presupune un proces de transfigurare a biograficului și a documentului istoric 
prin figuri ale limbajului, în special prin poetizare, alegorizare, apelul la simbol, 
universalizarea particularului. În acest proces al esenţializării memoriei, diferenţa de gen – 
cum apare ea reprezentată în literatura (post)modernă, prin insistenţa pe corporalitate și 
senzorial – este aproape anulată. Cu toate acestea, în ambele romane genul rămâne, așa cum 
am văzut, o componentă semnificativă în construcţia identităţii și a memoriei la nivel 
individual, comunitar sau cultural. 
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Expressions of the French Revolution in Cinematography. 
A Comparative Analysis among the Hollywood, 

French, and Foreign Approaches 

M A R I A  M I R A B E L A  P A R A S C H I V   

Abstract: The French Revolution is one of the historical events that has given cinematography the 
possibility to explore true facts but also to create stories around real characters or even to imagine 
some heroes that marked a certain episode within the framework of the French Revolution. This paper 
will underline some characteristics of the French Revolution treated by different cinematographic 
cultures like Hollywood, French and a third category referred to in this article as “foreign” 
cinematography (because there are some other movies whose directors do not belong to the previous 
categories). Firstly, the author will draw a short presentation of the theoretical instruments that she is 
going to use for the analysis, then a review of the critics and main works on the subject will be a 
departure point for the proper analysis of the movies considered as emblematic for the three 
cinematographic worlds. One of the comparison criteria will focus on the role of women in the French 
Revolution and their representation in cinematography. The conclusion will be oriented towards a 
psychological approach of how much these movies have changed people’s perception about this 
historical event. 
Keywords: French Revolution, cinematography, historical accuracy, bicentennial of the French Revolution 

Introduction 

Paul B. Weinstein recognizes the importance of film and television as “the great history 
educators of our time”1. A large number of historical events have been the subject of many 
successful movies and this paper aims at demonstrating to what extent the French 
Revolution inspired directors from different countries to offer a special place to this 
controversial page of French history. The visual media, according to Robert Rosenstone2, has 
become one of the most powerful means of delivering a historical message in all cultures.  

Nowadays, films could be considered as a device in Foreign Languages teaching, offering 
the teachers the possibility to introduce their students in the culture and civilization of the 
country whose language they study. The project founded by Paul B. Weinstein, “Film & 
History Project”, was intended to demonstrate that: “Studying artifacts such as popular film 
yields insights that other historical methods cannot”3. This article aims at being a starting 
point of a new project on the analysis of the role that visual media should acquire in the 
process of teaching Foreign Languages. To use this method, a teacher should distinguish 
only the productions that offer as much accuracy of the events as possible among the 
filmography of a certain topic. So, the historicizing potential of the film might be exploited 
by the teacher to raise students’ awareness concerning the legacy of the past episodes that 
characterize a country (in this case France).  

                                    
 Petroleum and Gas University of Ploiești, Romania. 
1 Paul B. Weinstein, “Movies as the Gateway to History: The History and Film Project”, The History 

Teacher, vol. 35, no. 1 (Nov. 2001), pp. 27-48. 
2 Robert A. Rosenstone, Introduction to Revisioning History: Film and the Construction of a New Past, 

Princeton University Press, Princeton, 1995, p. 3. 
3 Andreea Walsh, Women’s Film and Female Experience 1940-1950, Praeger Publishers, New York, 

1984, p. 4.  
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Philosophical Conceptions upon Historical Movie 

Playing the role of “a barometer of the social and cultural life because memory becomes a 
bulwark against forgetting or altering the chronicling of events”4, the film sometimes risks 
distorting the occurrence of the events or beautifying some characters transforming them 
into heroic figures. The representation of history in films is often led by the directors’ views 
of history. Marcia Landy draws an analysis of the philosophical approaches concerning the 
term “history” as defined by the great philosophers Nietzsche, Foucault, and Deleuze. First, 
she invokes the three dimensions of historical construction according to Nietzsche: 
monumental history, related to the greatness of a classic event, antiquarian history, which 
focuses on preserving the good artifacts of the past, constructing the nation and national 
identity, and critical history, which rethinks and reexamines the past, “dragging it to the bar 
of judgment interrogating it meticulously and finally condemning it”5. Then, she highlights 
the importance of Foucault’s counterhistory, as history has a repetitive component “first as a 
tragedy, then as a farce”6. Deleuze proposes a new conception of how past and present, 
reality and fiction mix to create a narration which offers the audience a sensation of 
continuous action popularized by protagonists such as children, counterfeiters, falsifiers, etc. 
Later on, Deleuze identifies an action that changes dramatically being discontinuous. The 
actors, as well as the audience become critics of images with different opinions on the 
historical event they experience, from one side as a speaker and from the other as a listener.  

Deleuze seeks to assemble Bergson’s philosophy with cinema pointing out in Cinéma 1, 
L’Image-mouvement et Cinéma 2, L’Image-temps the existence of two worlds: “of matter” and 
“of spirit” which cannot replace each other; instead, they are in continuous interaction. The 
world of matter determines – as David Deamer acknowledges – questions like “How should I 
perceive? How should I feel? How should I react? or even Can I perceive? Can I react? Can I 
feel?”7 mainly because the human being is characterized by “indetermination”, but these 
questions find their answers within the world of the spirit related to memory, time and 
thought.  

Matter and memory come together and this is possible due to the free nature of the 
human spirit. The cinema is a medium where this collision between the two worlds can be 
applied as a criterion of analysis. Two main semiotics can be detached from Deleuze’s books: 
movement-images, which provide a familiar and coherent background for the audience, and 
time-images, which allows the audience a certain freedom to analyze and rethink the 
historical events. Going further, Deleuze decomposes the movement-images cinema into 
three main components: perception-image, affection image and action-image. All of them 
are parts of a historical film, this being achieved through montage, but they do not have the 
same preponderance as there are directors who prefer underlying one of them, this giving 
also the whole view of the film. For Deleuze the most important avatar of the 
movement-images cinema is the action-image because it represents the character’s behavior 
and actions according to the triad: situation, environment and social setting.  

                                    
4 Marcia Landy, “Introduction”, in Marcia Landy (ed.), The Historical Film: History and Memory in 

Media, The Athlone Press, London, 2001, p. 1. 
5 Friedrich Nietsche, On the Advantage and Disadvantage of History for Life, Hackett Publishing 

Company, Indianapolis, 1980, p. 21. 
6 Ibidem, p. 4. 
7 David Deamer, “Cinema, Chronos/Cronos: Becoming an Accomplice to the Impasse of History”, 

in Jeffrey A. Bell, Claire Colebrook (eds.), Deleuze and History, Edinburgh University Press, Edinburgh, 
2009, p. 161. 
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Three Different Perceptions about the French Revolution  

From 1922 to 2006, the French Revolution was used as a subject by various directors from 
different countries, heralds of three main cinematographic categories: Hollywood, French 
and the Foreign “Regard”. This comparative analysis will focus on the following dimensions: 
philosophical, political, and fictional.  

The French Revolution is the expression of monarchy decadence, of Bastille, of luxurious 
happiness vs revolutionary happiness and of Terror. It actually started in February 1788, 
when king Louis XVI had to call the Estates General that had not met for 175 years obliged 
by the Assembly of Notables and it ended with Robespierre’s death.  

In 1989 the directors Robert Enrico and Richard Heffron celebrated the Bicentennial of 
the French Revolution with two complex representations: La Révolution française: les années 
lumière and La Révolution française: les années terribles. The ambience, the setting, the 
costumes and the narration of the events turn this film (in two parts) into the amplest 
cinematographic project regarding this event. The subject of the French Revolution is 
treated with a high degree of nationalism, praising the courage of the French and offering 
the audience a large perspective of the society in the 18th century. Being more a mixture 
between the monumental cinema and the architectural cinema, the film leaves little room for 
criticism. Even if at first sight it might seem a documentary, if one takes into account the 
titles, the film is fictional, being placed in the movement – images cinema with a 
preponderance of the action-image component. But this does not mean that it lacks the 
perception and affection images, on the contrary, there are sequences which focus on the 
main characters’ inner conflicts. For example, the audience can discover in the scene when 
Louis XVI, played by a magnificent Jean-François Balmer, is on trial both as a human being 
and a king: it is his éblouissment, his impossibility to understand the whole political 
background that are expressed more with his physiognomy than in words.  

However, La Révolution française: les années lumière and La Révolution française: les 
années terribles is the most accurate of all the cinematographic productions, it does not 
escape some misinterpretations: the battle of Valmy was not a huge success for the French 
because it was not a battle in the real sense of the word. Then, Danton acquires heroic 
characteristics and his desire of living in a luxurious background is omitted, the audience 
being placed in front of a character in love with his wife and hoping to spend his existence 
peacefully at the countryside. 

Mostly, the mood of the film is bright, the atmosphere of the palace before the 
Revolution introduces the audience in the period of those times. What is curious and very 
different from Wajda’s film is that even the executions scenes are involved in light, 
suggesting the great importance that those deaths had for the entire French nation.  

There are also some errors concerning the age of the characters (for example la Fayette is 
played by an American, Sam Neil, who was not 32 like the character he embodies). Yet, 
excepting these inaccuracies, this film could be used as a didactic object to help students to 
project in their minds real facts that occurred in the 18th century: they have the possibility to 
discover how the French flag was created or to understands where the Marseillese was sung 
for the first time.  

After watching the two films: La Révolution française: les années lumière and La 
Révolution française: les années terribles and Danton one may realize that even though the 
Polish production was released in ’82 and the French in ’89, events presented in the first film 
are better comprehended after analyzing the second one, as Robert Enrico and Richard 
Heffron give to the audience a full view of the historical facts; the length of the film is about 
six hours whilst Andrzej Wajda’s representation is focused on a singular episode: Danton’s 
imprisonment followed by his execution. Despite their fictional characteristics, these films 
have a real documentary value.  
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Andrzej Wajda’s film is a reinterpretation through cinematographic language of the play 
The Danton Affair by Stanislawa Przybyszewska, first performed in 1931. Even though it 
respects the historical events of the French revolution, it rather focuses on the Polish 
political crisis. At the beginning of the 80s in Poland the communist regime had to admit the 
existence of a labor union under the leading of Lech Wałęsa, an unemployed electrician. His 
figure might be associated with Danton’s whilst Robespierre is general Jaruzelski’s 
representation. Historical events in Poland occur after the scenario of the French Revolution, 
the period which followed the monarch’s death and Robespierre appropriated the power. 
Danton’s execution coincides with the dissolution of the Independent Self-governing Labor 
Union “Solidarity”.  

Deconstructing Wajda’ message, a certain lack of historical accuracy can be identified 
with the role of hiding a present historical event under the form of a well-known past event, 
iterating Foucault’s idea that history repeats itself and invites the audience to take part at 
the rejection of monumental and antiquarian form of filmmaking. In Danton, the action is 
the means that determines the audience first to perceive a historical event, then to rethink 
and reconsider it. Wajda’s film does not belong to Nietzsche’s monumental or antiquarian 
categories but to the critical history. The whole perspective of the film gravitates around 
Danton and Robespierre. They are not icons of the French Revolution, but characters who 
embody ideas and define the Polish political background, without explicitly mentioning it.  

The action of the film takes place in 1794 when the Committee of Public Safety and the 
Revolutionary Tribunal took the power in France pretending that the country had to face 
internal and at the same time external enemies. In those conditions, after Marie Antoinette’s 
and Duc d’Orléans’s executions, Robespierre and Danton become the most important figure 
of the Revolution. Robespierre turned to be the expression of dictatorship and he aspires at 
becoming a modern Cesar and Danton the main figure of the fight against it.  

The general mood in Danton is gloomy, the film is full of dark scenes, the concept of 
happiness is substituted with that of hysterics, the positive hero, Danton, interpreted in a 
verisimilar manner by Gerard Depardieu is guillotined whilst Robespierre, interpreted by 
Wojciech Pszoniak is seized by despair, because he realizes Danton was the incarnation of 
his revolutionary ideals. This is one of the moments when the Polish director humanizes the 
austere Robespierre. “Wajda’s dark, complex vision of the French Revolution is clearly 
articulated by Danton during his trial: La Révolution est comme Saturne; elle dévore 
successivement ses propres enfants – the fury of the Revolution unleashed obliterated its 
ideals.”8 

The second scene of the film might recall a disappointment concerning the 
transformation of a revolution undertaken in the name of freedom into a military 
dictatorship: a child is beaten by his sister as he has not learnt the Articles. But the Articles 
of what? a common spectator could wonder. There is no mention in the film that those 
articles which at the end of the movie are recited by the boy to Robespierre belong to the 
Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. Another question raises: why does the 
director not let the boy to finish instead of choosing a classic piece of music interweaved 
with people’s screams and clamors? Perhaps the Polish director would intend to transmit 
that governing through anarchy and weapons dissolute people’s rights.  

From the point of view of historical accuracy, Wajda plays with the historical reality to 
deliver his message and he changes some aspects of the two opposite characters. He places 
Danton closer to the people, enthusiastic, while it seems that Robespierre was the leader 
more popular among, for example, the Parisian sans-culottes. The magnificent scene when 

                                    
8 Leonard Quart, https://www.criterion.com/current/posts/1072-danton-the-worst-of-times (last 

accessed on 24 of May 2017). 
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the two meet in a hotel room is supposed to have been asked by Danton and not the other 
way around, as it is suggested in the film.  

The third category of cinematographic interpretations of the French Revolution is 
different from the previous two, emphasizing the character’s role rather than the action. The 
period of the French Revolution is just a background acquiring a second place within the 
story which in most cases describes either love stories or the behavior of a certain character. 
Sofia Coppola’s Marie Antoinette (2006) illustrates through the scenes and costumes an 
ambiguous atmosphere which is a mixture between the 21st century culture and the 
historical events of the 18th century.  

If the French filmography is known for its male characters: Louis XVI, Danton, 
Robespierre, the Hollywood films concentrate on Marie Antoinette’s personality. The film 
directed by Sofia Coppola works as an advocate for the queen, who was not as demonic as 
the French people remember her. The myth of the urge: “qu’ils mangent de la brioche”9 is 
demolished at the end of the film when the character looks astonished hearing that she was 
accused of having said it. Sofia Coppola’s film pleads for Marie Antoinette’s exoneration: the 
feminist director portrays the queen as an innocent woman who suffers from her husband 
lack of interest and who plunges in a luxurious and voluptuous life, being neglected by the 
king and pressed by the Royal members to give an heir to the throne.  

Coppola gives little attention to the French Revolution itself. For the American director, 
the only aspect which is worth mentioning is the women’s march towards Versailles. 
Respecting Nietzsche’s scheme on how historical films can be classified according to the 
history representation is very difficult. This contemporary film expresses the Americans’ 
view on European historical figures, seen as rather fairytale characters than as people who 
lived and maybe changed the whole world’s history. The emotional overwhelms the 
historical, the fictional overtakes the rational. This huge gap between approaches derives 
firstly from the different periods of production: La Révolution française and Danton, 
characterized in Europe by significant socialist political movements, produced in the ‘80s, 
and Marie Antoinette, which was released in 2006 within the frame of postmodernism. Sofia 
Coppola makes use of perception-images: fashion, gastronomy, flowers, holidays, luxury 
objects to display the extravagance which corrupts the young princess and transforms her 
into a decadent queen, altering her relationship with her people, although, unlike the ’80s, 
her empathy for the miserable Paris is surprised in some disparate lines: “There must be 
something we must do to ease their sufferings”10. So, after all the three films were analyzed 
it seems that she was rather a victim of the circumstances11.  

In the Anglophone cinema as well as in the Francophone cinema, the women’s march is 
represented as a turning point of the French Revolution. The female masses are involved in a 
gloomy atmosphere, living in misery, starving and in a continuous search for bread. The 
scene of the girl carrying the drum and leading the march is symbolic for the French 
women’s future. Women should be taught to fight against oppression and sustain freedom. 
In obvious contrast with the noble ladies whose role is either to entertain the noblemen or to 
interfere in political matters, the Parisian bourgeois women express their demands without 
fear. 

Conclusions 

The French Revolution has been the subject of various cinematographic productions due 
to its palette of striking events. These historical films used for the analysis were realized 

                                    
9 “Let them eat cake!”, in Sofia Coppola, Marie Antoinette, 2006, min. 139. 
10 Sofia Coppola, Marie Antoinette, 2006, min. 140.  
11 Taryn Burgar, “Marie Antoinette: innocente ou coupable? Une analyse de sa représentation 

filmique”, The Arbutus Review, Fall 2015, vol. 6, no. 1, p. 51. 
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with various purposes: delivering true historical information, persuading and inviting to 
meditation and action, giving the audience a fiction story starting from real events. The 
amount of opposite feelings that transcend the screen: happiness and terror, exuberance and 
misery, austerity and voluptuary, are characteristics of the New Wave historical film. All the 
three films studied in this article may constitute a method of teaching within the Culture 
and Civilization French course, delivering to the students a wide background of the French 
Revolution. 
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Anacronisme ale mentalului colectiv în discursul polifonic  
din Muzeul capitulării necondiţionate de Dubravka Ugrešić 

(Anachronisms of Collective Frame of Mind in  
the Polyphonic Discourse of Dubravka Ugrešić  

in The Museum of Unconditional Surrender) 

I U L I A  S T ĂC E S C U   

Abstract: The setting of her fragmentary novel, The Museum of Unconditional Surrender is disparaged 
Berlin, a post-war image of destruction and traces of death, a formal setting meant to recall and 
portray the events in former Yugoslavia, images encapsulating the aftermath of separation and 
destruction, whether it was political, administrative, cultural, ideological or the worst of all the above, 
spiritual. In a seductive discourse that reconciles the “Yugoslavian writing” with the “a-national” one, 
the reader nowadays needs to see and acknowledge the voices that the writer uses to express her 
mourning for the death of her identity and that of her mother land. We are yet to discover, in the 
article to follow, the intricacies of the tones in which the drama and the frustration of a life in exile are 
voiced, the particular echoes present in fragmented narratives, which pay tribute either to a 
Yugoslavian past, or to a violent and chauvinistic present and finally to a future that refuses to annul 
the past and voluntarily captures and assimilates the pain of displacement, of exile in all its forms and 
occurrences. How is Dubravka astutely re-creating painful themes of current life, true “political and 
cultural minefields”, such as: national identity, freedom of speech, “a-national”, stigmas of 
displacement, the impossibility of reconciliation, literature as defying sample of continuity. 
Keywords: national identity, collective frame of mind, deconstruction 

 
„The difficulty does not reside in the good or bad, advanced or 

backward character of nationalism, but in the combined economy of 
identities and structural violence, in the subtle differences between the forms 

of violence combined with beliefs, ideals and institutional norms, 
and in the way those norms crystallize on the mass scale.”1 

 
Discursul Dubravkăi Ugrešić din romanul Muzeul capitulării necondiţionate reflectă într-o 

manieră organică tragismul încercărilor de remediere, actualitatea şi nevoia intrinsec umană 
de a explica, elucida şi apropria esenţa conştiinţei naţionale.  

La nivel literar şi esenţial artistic, întregul roman se constituie într-o capitulare: vom 
înţelege pe parcurs de ce adjectivul necondiţionat ajunge paradoxal să reflecte în mod ideal 
chestiunea identitară, precum şi în ce măsură structura romanului reprezintă într-adevăr o 
capitulare necondiţionată în faţa coerenţei narative, spaţiale, temporale, în faţa oricărui tip 
de raportare convenţională la paradigma identitară caracteristică spaţiului iugoslav la sfârşit 
de secol XX. 

Pentru a înţelege fundamentele şi ramificaţiile devenirii istorice în structura dinamică pe 
care convenţional o numim mental colectiv trebuie să parcurgem şi să conştientizăm 
realitatea istorică care s-a constituit în coloană vertebrală a identitarului naţional fost 
iugoslav, a spiritului colectiv generat în cadrul RSFI. De îndată ce am schiţat această imagine 
suntem înarmaţi cu informaţiile necesare conştientizării implicaţiilor de factură istorică, 
socioumană şi în primul rând politică ale sistemului organic de valori colective naţionale 
                                    

 Universitatea din Bucureşti, România. 
1 E. Balibar, We, the People of Europe? Reflections on Transnational Citizenship, trad. James Swenson, 

Princeton University Press, Princeton, 2004, pp. 24-25. 
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existente în spaţiul iugoslav nu de mult apus şi suntem implicit transfiguraţi în martori ai 
unui documentar brutal al ideologizării naţionaliste şi al unei încercări de teoretizare a 
experienţei exilice. 

Vom discuta în acelaşi context, dintr-o perspectivă formal-istorică, şi de noţiunea de 
apartenenţă care, din punct de vedere naţionalist, ajunge să acapareze orice altă formă de 
apartenenţă… la idealuri, credinţe, aspiraţii ale spiritului colectiv. Numim în acest context 
spirit colectiv rezultatul unificărilor întreprinse între 1945 şi perioada de destrămare a 
Iugoslaviei, în anii ’90, numită în mod conventional, prin referire la sistemul de conducere 
promovat de Tito, „faţa umană a comunismului”, sistem socio-politic creat după al Doilea 
Război Mondial şi care s-a cristalizat timp de jumătate de secol într-o variantă 
„non-naţionalistă”, acceptată ca având o descendenţă comun-amestecată. Vorbim în aceste 
rânduri despre implicaţiile unui regim politic care a deschis frontierele mentale şi graniţele 
geografice către comunicare interculturală, interconfesională, interlingvistică, umanizând 
astfel remizele unui regim politic rigid către o abordare mai relaxată asupra libertăţilor 
asumate la nivel intelectual, cultural, artistic, naţional. 

Al cincilea roman al scriitoarei tradus în limba engleză, Muzeul capitulării necondiţionate 
apare în anul 1994 şi reprezintă totodată prima lucrare ce se încadrează în sfera ficţiunii pe 
care autoarea iugoslavă o publică după despărţirea ei brutală de patria mamă. Niciunul din 
aspectele contextului în care este scris acest roman, în care autoarea îl publică şi, bineînţeles, 
nici romanul în sine, din punctul de vedere al genului literar anunţat, nu prezintă coordonate 
convenţionale de lectură şi de înţelegere a labirintului cultural-artistic şi socio-politic pe care 
Dubravka îl creează şi fundamentează aici. 

Despre autoare putem spune iniţial, alimentând declaraţia ei cu privire la apartenenţa la 
o naţionalitate anume, că reflectă întru totul rezultatele publicate acum 30 de ani, în cadrul 
desfăşurării unui sondaj, de Facultatea de Filosofie – Institutul pentru cercetări sociale din 
Belgrad2: 

 
 Iugoslavi Sârbi Croaţi 

Vârstă medie (ani) 
Agricultura ca ocupaţie principală 
Analfabetism 
Educaţie superioară 

20,9 
8,1% 
3,4% 
10,0% 

31,3 
51,4% 
17,3% 
3,5% 

31,3 
35,3% 
9,9% 
3,3% 

 
Pe lângă caracteristice de factură socială notate în sondajul de mai sus, cu adevărat 

interesant este procentul populaţiei care s-a autodeclarat iugoslavă, raportat la cei care s-au 
identitficat ca fiind sârbi ori croaţi, cu un accent aparte asupra factorului vârstă şi studii 
absolvite.  

Fie că cetăţenii care s-au autodesemnat iugosavi, într-un sondaj realizat după divizarea 
Iugoslaviei erau de orientare naţional-politică deschisă, non-restrictivă, ori aderăm la ideea 
sugerată de Dubravka însăşi şi anume factorul identitate iugoslavă întruchipează ideologia 
non-naţionalistă, esenţialmente amestecată, comună, care a reuşit să se concretizeze într-o 
realitate împărtăşită de şase republici formând un bloc coerent şi consecvent din punct de 
vedere identitar... aspectul politic şi social care persistă şi în prezent se concretizează în 
refuzul unei majorităţi educate de a „lua partea”, de a se diviza după premise politice ostile, 
de a ceda conformării la ostracizare identitară. 

Dubravka Ugrešić nu este o scriitoare croată, aşa cum poate ar sugera orice formă de 
identitate pe care o poartă cu sine; ea este o scriitoare iugoslavă, cu o identitate conştient 

                                    
2 Ruža Petrović, Etnički mešoviti brakovi u Jugoslaviji (Căsătoriile mixte din punct de vedere etnic în 

Iugoslavia), Institutul pentru cercetări sociale al Facultăţii de Filosofie, Belgrad, 1985, pp. 39, 40, 43, 44. 
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acceptată şi asumată, autoproclamată în condiţiile în care un simplu refuz de aderare la noile 
principii de suveranitate naţională au reprezentat un afront. Scriitoarea aparţinând asumat 
fostului bloc iugoslav a resimţit puternic reacţia mediului academic şi social-mediatic în care 
trăia la refuzul acesteia de a se conforma prestigiosului naţionalism autoritar emergent, prin 
reacţiile la acuzele lansate la adresa ei la nivel personal, intelectual, social şi literar.  

Muzeul capitulării necondiţionate este o lucrare formal încadrată în genul romanului 
ficţional, însă, după modelul făuritorului său reprezintă o dovadă incontestabilă a mozaicului 
de forme de exprimare şi modalităţi de scriere, de voci care se luptă să ajungă la rangul de 
personaje şi identităţi emergente în condiţiile cele mai defavorabile, de chestionări şi 
reafirmări reformulate ale unei identităţi colective, în care Dubravka Ugrešić s-a constituit şi 
remarcat ca om, cetăţean, literat şi reprezentant ideologic.  

Revolta Dubravkăi la adresa regimului politic instaurat şi a reacţiilor sociale imediat 
emergente capătă un scut artistic postmodern prin strategiile personale şi literare de 
exprimare şi mediere între imaginea promovată mediatic virulent, aceea de trădător de 
patrie, şi cea a artistului onest, justiţiar, negând şi refuzând aproprierea noţiunii de stat cu 
cea de naţiune şi a naţionalismului cu patriotismul; între artistul transformat în paria de către 
ai săi fraţi de arme şi exilatul ostracizat, în căutare de patrie şi de identitate. 

Corespondent şi complementar complexităţii temelor şi motivelor care-şi găsesc voce 
prin intermediul romanului său, Dubravka Ugrešić găseşte modul de exprimare care să 
întruchipeze şi să transmită perfect mesajul artistului refugiat, în polifonia strategiilor 
postmoderne care nu necesită liniaritate, ori coerentă narativă, cauzală. Doar sub umbrela 
acestor principii fragmentare subversive se pot media motivele universale abordate şi 
reinterpretate în romanul său post-iugoslav, cum ar fi memoria, identitatea, relaţia întrinsecă 
şi ingrată dintre artă, critică şi realitatea la care formele de artă sunt ombilical legate şi, nu în 
ultimul rând, responsabilitatea pe care o poartă pe ai săi umeri artistul, în comunicarea 
crezului său.  

„Feministele croate violează Croaţia”3 – aşa sună acuzaţiile aduse Dubravkăi la finele 
anului 1992, acuzaţii care se continuă cu numirea celor cinci feministe la care se face referire 
în articolul din revista Globus drept cele 5 vrăjitoare croate. Acuzele sunt alimentate pe 
parcursul a cel puţin doi ani, pe pseudofundamente naţionaliste, împotriva cărora scriitoarea 
noastră iugoslavă formulase multiple reclamaţii de ordin ideologic literar, acuzând o falsă 
doctrină, forţată în mod violent asupra unui popor cu o patrie şi o ideologie preexistentă, 
creată, acceptată şi asimilată pe principii de incluziune, descendenţă comună, comunicare şi 
dezvoltare continuă, sub umbrela unei pluralităţi ideologice asumate. Prin acestă enumerare 
fac referire la realitatea iugoslavă, la Republica Social Federală Iugoslavia şi patria mamă, aşa 
cum au cunoscut-o cetăţenii celor şase provincii unite într-un stat federal în 1943. Ecoul care 
a ghidat vânătoarea de vrăjitoare s-a concretizat în acuzele de trădare naţională, adăugate la 
cele de viol săvârşit asupra statului de drept, acuze de mare actualitate în contextul 
războiului în curs, prin care cele cinci erau echivalate soldaţilor inamici, înfierate astfel 
într-un corset de dogme patriarhale, puse la zidul trădării naţionale, fără vreo şansă de 
reabilitare... căci de ce reabilitare se poate bucura un inamic al statului, un siluitor al 
feminităţii, al femeilor din cadrul graniţelor statale, al feminismului.  

În acest fel se schiţează dezechilibrul care începe să zdruncine mentalul colectiv 
consolidat timp de jumătate de secol în interiorul graniţelor mentale şi federale ale 
republicii, dezechilibru perceptibil în paginile romanului iugoslav Muzeul capitulării 
necondiţionate şi evocat cu o nostalgie şi un regret exprimate în baza unor principii de 
manifestare postmoderne, deloc convenţionale: o nostalgie care fuge de sfera domesticului 
naţional şi un regret interconectat la sentimente de frustrare şi plictis în conştientizarea 
                                    

3 Articol publicat în Croaţia în decembrie 1992, în revista Globus, cu titlul „Croatian Feminists rape 
Croatia!”. 



MEMORIA REVOLUŢIILOR / THE MEMORY OF REVOLUTIONS 

409 

pierderii, de bucuria existenţei unor reminiscenţe identitare şi durerea înglobării acestora în 
noul spaţiu exilic identitar.  

Detaliile, fragmentele, frânturile de replici şi idei aruncate pe principii aparent aleatorii 
în roman regenerează realitatea percepută la nivel colectiv, pentru ca segmentul socio-politic 
tratat în roman să ajungă a fi înţeles prin intermediul notelor disonante atinse de discursuri 
cu o tentă familială şi familiară ale naratoarei, ale mamei acesteia ori ale unor voci disidente 
din afara spaţiului balcanic privit aici sub o lupă subversivă şi antagonică societăţii de 
factură naţionalistă, violent separatistă.  

Întrucât realitatea unui comunism umanizat, deschis la exprimarea mai mult sau mai 
puţin liberă a mediului literar şi cultural s-a constituit în mediul propice adoptării 
formalismului de filieră rusească şi defamiliarizării, precum şi depolitizării treptate a 
literaturii, a artei şi a culturii, treptat în toate sferele de exprimare, înţelegem pe această cale 
cadrul şi motivaţia refuzului unui mare număr de intelectuali ai societăţii iugoslave de a fi 
părtaşi la propagarea mimetică şi propagandistă a realităţii imediate, preferând să-şi asume 
continuarea activităţii de depolitizare şi de-ideologizare a literaturii iugoslave. 

Dacă am început acest demers critic prin descrierea fundalului socio-politic 
ultranaţionalist care a afectat şi influenţat scrierile post-iugoslave ale Dubravkăi Ugrešić, am 
încercat treptat să ofer detalii asupra mediului creator deschis comunicării de dinainte de 
această perioadă modernă de creaţie culturală şi literară angajată, asupra perioadei în care 
Iugoslavia socialistă se desprindea ca front autonom şi deschis interpretărilor la nivel de 
ideologie, de apartenenţă politică şi socială, de creaţie într-un mediu revoluţionar. În acest 
context, societatea şi corpusul literar se constituiau în realităţi corespondente ori simultane 
celei cotidiene, nicidecum referenţiale şi politic de necontestat. Această ultimă faţetă a 
realităţii emergente în RSFI de după anii ’90 reflectă nu numai întoarcerea regresivă la 
ideologizarea patriarhală a literaturii, dar şi premisele anulării în mod violent, misogin şi 
ostil a potenţialului intelectual şi critic al segmentului văzut în continuare drept eminamente 
domestic, acela al femeilor intelectuale, demonizate în rolul de vrăjitoare ce-şi folosesc 
puterile acordate în mod benevol de stat în scopuri aparent subversive acestuia. 

Ostilitate, deconstrucţie politic ghidată a mentalului colectiv, politizare a culturii şi 
literaturii, ideologizare a mediilor de creaţie şi comunicare, violenţă discursivă şi socială, 
reclasificarea brutală a valorilor statului de drept şi implicit a realităţilor care-l 
fundamentează, precum şi revoltă împotriva politizării şi pentru legitimarea tuturor mediilor 
culturale şi literare de exprimare – acesta este mediul social şi cultural care a dat naştere 
ideilor de factură socio-politică prezente în romanul Muzeul capitulării necondiţionate. 

Într-un interviu acordat la începutul acestui an publicaţiei World Views, sub umbrela BBC 
World News4, scriitoarea iugoslavă, aşa cum ea însăşi se identifică, ne împărtăşeşte câteva din 
acele adevăruri esenţial valabile pentru societatea iugoslavă de dinainte de destrămare, şi 
anume că, ideologic vorbind, s-a mizat pe un fundal creat de minţi politice ale mişcării 
naţionalismului, acel al autovictimizării ca reacţie naturală a traiului sub un regim comunist. 
Adevărul însă reflectă mai mult acea faţetă umanizată a comunismului, propusă de Tito, cu 
graniţe deschise către comunicare – culturală, confesională, literară –, către o înţelegere la 
nivel fundamental între naţiunile alcătuind blocul iugoslav. Aceste diferenţe de ideologie, 
între forma politizată şi fondul tradiţional iugoslav existent s-au concretizat dramatic în 
actele de cruzime a unui popor împotriva confratelui său iugoslav, al croatului împotriva 
sârbului şi a sârbului împotriva croatului, către o creaţie identitară confuză, prezentând un 
dublu standard la nivel de acceptare socioumană, identitate virusată de un cvasifascism 
justiţiar şi de teama inerent umană de excluziune şi nonapartenenţă identitară şi frica dusă 
la conformism a cetăţenilor iugoslavi, aclimatizaţi la o mare familie slavă, Patria Slavilor de 
                                    

4 Jacob McCleland, Suzette Grillot, „Author Dubravka Ugresic On Literature And Her Life In Exile”, 
13 ianuarie 2017 – http://kgou.org/post/author-dubravka-ugresic-literature-and-her-life-exile. 
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Sud (traducerea cuvântului Iugoslavia), şi confruntaţi în mod violent cu dezbinarea brutală a 
acesteia. Înţelegând înlănţuirea şi cauzalitatea aceste frânturi de cadru naţional, ajungem 
treptat să putem înţelege cum s-a ajuns la cristalizarea unei noi conştiinţe naţionale, un nou 
regim politic fundamentat pe răspunsuri la întrebări inexistente, dar, mai surprinzător de 
atât, cristalizarea unei noi atitudini autoritare care îşi trâmbiţează dreptul succesoral pe 
aceleaşi principii pe care se constituise blocul iugoslav comun, acelea de diversitate, acum 
neacceptată, de alteritate acceptată şi înglobată într-un sistem comun de valori... acum hulită 
şi limitată la graniţe statale.  

În Muzeul capitulării necondiţionate, Dubravka transpune în scris, cu francheţe şi pe 
alocuri cinism, acest model de guvernare întâlnit mult prea des la nivel european, sud-est-
european cu preponderenţă, ca matrice a deconstrucţiei identitare ghidate de interese 
politice.  

Vocea ei, alături de a celorlalte patru vrăjitoare trădătoare din Croaţia, este apropriată pe 
parcursul prigonirii mediatice a acestora unei tendinţe disidente venind din partea unor 
literate ingrate, a unor intelectuale activând în mediul cultural-artistic al vremii vehiculând 
ideologii fidele regimului comunist iugoslav. Amploarea şi ipocrizia caracteristice acestei 
linşări sociale şi mediatice s-au concretizat în argumente prezentate ca dovezi zdrobitoare, 
invocate de-a lungul procesului public împotriva vieţii publice şi private ale celor cinci, 
expusese de fiecare dintre ele, în mod naiv şi dezinteresat, publicului, familiei, colegilor, 
societăţii.  

Astfel se aşterne în faţa noastră fresca societăţii iugoslave la sfârşit de secol XX şi nu e de 
mirare că ajungem martorii unui nou crez emergent ca urmare a destrămării forţate a 
blocului iugoslav, şi anume cel al disidenţei mentalului colectiv slav, descris foarte clar de 
mottoul unei alte cărţi ale Dubravkăi, A Culture of Lies, prin care aceasta îşi apără limba şi 
crezul, instrumentele virulente ale mentalului colectiv de factură iugoslavă, din faţa forţelor 
totalitare ale naţionalismului: 

Anti-politics is being suprised. A person finds things unusual, grotesque and more: meaningless. 
He realizes that he is a victim, and he does not want to be. He does not like his life and death to 
depend on other people. He does not entrust his life to politicians, he demands that they give him 
back his language and philosophy. A Novelist does not need a minister of foreign affairs: he is not 
prevented from expressing himself, he is capable of doing so. He does not need an army either; he 
has been occupied for as long as he can remember. The legitimization of anti-politics is not more or 
less than the legitimization of writing. That is not the discourse of a politician, not a political 
scientist, not a technician, but the opposite: of a cynical and dilettante utopian. He does not act in 
the name of any mass or collective. He does not need to have behind him any party, state, nation, 
class, corporation academic council. Everything he does, he does out of his own accord, alone, in 
the milieu, which he himself has chosen. He does not need to account to anyone; his is a personal 
undertaking, self-defense

5
. 

În contextul dezmembrării Iugoslaviei, a crizei politice şi a războaielor care i-au urmat s-a 
înregistrat într-adevăr un apel la adresa scriitorilor, a păturii intelectuale a vremii pentru a 
îndeplini rolul de artişti şi cronicari ai vremurilor grele care au încercat poporul iugoslav – 
însă cu aceeaşi distanţă critică la adresa propriei tradiţii şi societăţi despre care ne vorbeşte 
Said şi acelaşi anti-politicism invocat şi susţinut de Konrad. Ceea ce nu s-a întâmplat în 
primii ani ai destrămării a fost tocmai această depolitizare a scrierilor de la faţetele şi 
instituţiile angajate ale societăţii, iar în contextul dezmembrării unui stat şi promovării unor 
noi mişcări şi strategii naţionaliste, această sarcină a fost îndeplinită cu jumătăţi de măsură, 
glorificându-se astfel culturile singulare ale fiecăreia din cele şase republici şi întorcându-se 
spatele spaţiului identitar comun construit conştient pe perioada a 50 de ani, a culturii 
noastre. 

                                    
5 D. Ugrešić, The Culture of Lies: Antipolitical Essays, Pennsylvania State University Press, 

Pennsylvania, 1998. 
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Autoapărarea pe care o susţine şi promovează Dubravka se obţine prin autonomia 
propriului discurs, ceea ce susţin cu tărie atât Konrad, cât şi Said, dublând această 
independenţă cu refuzul politizării ori angajării în orice tip pe polemică ori susţinere 
propagandistă, iar urmările refuzului în contextul unei mize atât de mari s-a concretizat în 
imagini pe care scriitoarea le-a aşternut pe hârtie într-un mozaic narativ fragmentar, 
urmărind în mod artistic parcursul identitar al conştiinţei sale, cea iniţială, în care s-a născut, 
dar şi cea pe care a experimentat-o conştient – iugoslavismul.  

Lesne de înţeles sunt şi reacţiile adverse şi frustrările rezultate ca urmare a schimbărilor 
violente şi bruşte de regim şi percepţie, incapacitatea de a accepta fiecare identitate în parte, 
raportată la un aglutinant noi recent creat şi demascat în romanul Muzeul capitulării 
necondiţionate în mod direct, declarativ, dar şi printr-o perspectivă marginal-afectată, din 
postura unui observator care tratează mărturiile atemporale ale memoriei colective în stare 
de subzistenţă şi fugind inconştient din calea acelui adevăr dureros de valabil în această 
sintaxă a rememorării – odată pierdută această dimensiune, nu mai există întoarceri ori 
reveniri: 

În nouăzeci şi unu – când s-a spulberat definitiv ideea care era percepută de tatăl meu drept 
realitate (n-a apucat această ruptură, a avut moartea grijă de asta), când s-a destrămat ţara a cărei 
unitate fusese menţinută de aceeaşi idee – mama a adunat toate medaliile lui [...], le-a pus într-o 
pungă transparentă de nailon, ca pe nişte rămăşiţe umane, şi a spus cu tristeţe: 
— Nu ştiu ce să fac cu astea […]. Dar dacă le găseşte cineva? Ia-le tu... mi-a propus rugător. 
Şi totuşi în acelaşi an – când s-au schimbat denumiri de străzi, când s-a schimbat limba şi ţara şi 
drapelele şi simbolurile, când s-au schimbat denumiri de instituţii, şcoli, trenuri şi avioane, când 
tabăra nedreaptă a devenit cea dreaptă, iar cea dreaptă, brusc, cea nedreaptă, când unii se temeau 
din cauza propriilor lor nume, pe când alţii, pentru prima oară, încetaseră să se mai teamă, tot din 
cauza acestora, când s-au căsăpit unii pe alţii, […] când a năvălit cea mai puternică armată să 
nimicească tot de pe faţa gliei strămoşeşti, când minciuna a devenit lege, iar legea minciună, când 
ziarele scriau în mod diferit despre acelaşi lucru, când oamenii vorbeau în mod diferit despre 
aceeaşi chestiune, când din gura lor ieşeau doar cuvinte bisilabice: sânge, război, pumnal, teamă, 
când mici tări balcanice au zguduit Europa afirmând pe drept că sunt copiii ei legitimi […] – mama 
mea; în ciuda tuturor acestor lucruri a urmat cu încăpăţânare ritualul de a merge la mormântul 
tatei6. 

Înţelegem din acest scurt fragment o postură, o pseudoideologie, o distopie trăită în stare 
de neasumare şi ajungem să întrezărim măcar la nivel conceptual, în termeni dihotomici, 
fundamentele pierderii şi ale exilului, cu toată paleta de emoţii convergente, trăite mai mult 
sau mai puţin voit, în interiorul graniţelor proprii ori ideologic situaţi în afara lor: 
solitudinea, vidul neapartenenţei şi al pierderii, nostalgia strâns legată de frica memoriei.  

Autolamentare sau documentar acut şi atotcuprinzător la adresa schimbărilor de realitate 
operate la nivel înalt şi a propagării violente a acestuia în păturile mentalului colectiv? 
Răspunsul trece inevitabil printr-un filon aparent dihotomic, însă nu se poate concretiza în 
mod coerent şi liniar întrucât aceasta asta ar sugera o înţelegere conştientă a schimbărilor ce 
survin şi transfigurează fiecare aspect al vieţii. Iar dacă ar fi existat această înţelegere 
conştientă a nevoilor colectiv identitare, nu s-ar mai fi constituit ori acceptat oligarhia 
naţionalistă în Balcani, în fosta Iugoslavie, şi nu s-ar mai fi acţionat sistemic la înlăturarea 
alterităţii, a diversităţii şi la uniformizarea bruscă şi inumană a acesteia: „când tabăra 
nedreaptă a devenit cea dreaptă, iar cea dreaptă, brusc, cea nedreaptă”. 

Observăm în scurta descriere autobiografică frânturi de documentar ideologic, însă dacă 
ne lăsăm atenţionaţi de refuzul la afiliere politică al scriitoarei, denunţat sub formă de artă şi 
crez poetic şi cu un accent aparte asupra literaturii ca formă de propagare a ideilor către 
mase, realizăm de fapt că putem privi la cald o frescă a societăţii iugoslave, în plină 
transformare ideologică, şi transpunerea conştientă a impactului şi urmărilor acestei 

                                    
6 D. Ugrešić, Muzeul capitulării necondiţionate, Editura Niculescu, Bucureşti, 2005, pp. 35-36. 
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transformări asupra vieţii cotidiene, sferei sociale şi, nu în ultimul rând, a spiritului 
„aceluiaşi lucru”, al mentalului colectiv, în detrimentul individualismului de factură 
naţionalistă. 

Am ales termenul de frânturi în descrierea strămutărilor mentalului colectiv, aşa cum 
este înţeles de un exponent al societarului său, pentru că frânturile – fragmentarismul 
reprezintă modalitatea de exprimare a scriitoarei iugoslave, într-o maiestuoasă 
simultaneitate, a deconstrucţiei şi renegării unei false identităţi, pe de o parte, şi a actualităţii 
problematicii regăsirii, pe de altă parte, în manieră universal înţeleasă, dar lăsată 
întotdeauna la mila mofturoasei memorii... care alături de uitare alcătuiesc un tandem uzitat 
politic, pentru a incita emoţii pe fond naţional şi naţionalist, pentru a incita ura împotriva 
unui inamic invizibil, pentru a crea sentimentul de vulnerabilitate şi pentru a întări o cultură 
a minciunii în locul sentimentului de apartenenţă naţională. 

Oamenii nu-şi aduc adesea aminte nici ce au mâncat la micul dejun. Lucrurile de rutină, lucrurile 
care se repetă sunt condamnate la uitare. Unul dintre aceste lucruri este micul dejun, al doilea este 
iubirea faţă de cei apropiaţi, spunea Iosif Brodski7. 

Criminalul, care luni în şir bombardase oraşul, distrugând biblioteci, monumente, biserici, străzi şi 
poduri, era conştient că distrugea în acelaşi timp şi memoria. De aceea i-a dăruit [cu generozitate] 
cunoştinţei sale viaţa cu drept la memorie8. 

Citatul din Iosif Brodski însoţeşte în roman diverse alte bucăţi de idei, aparţinând 
scriitorilor, filosofilor, artiştilor cu care Dubravka a luat contact ori sub influenţa cărora a 
scris, şi constituie o mostră de silogism existenţialist coerent, care alături de celelalte 
asemenea citate expuse disparat şi aparent fără logică în roman contribuie la întărirea 
sentimentului de trunchiere narativă şi stilistică, pentru a se constitui pe parcurul lecturii 
într-un mesaj coerent pentru cititorul avizat şi dornic să înţeleagă detaliile tabloului unei 
naţiuni, un cadru al unui spirit liric surprins în proces de fugă şi abandon, diapozitivele 
trăirilor neordonate şi exprimate de exponenţi nostalgici ai familiei iugoslave. Vă întrebaţi 
cu ce scop? Din puncte de vedere anti-politic, dezangajat, dar şi exilic şi totodată literar 
postmoden, motivul este de a discredita continuitatea, cauzalitatea, coerenţa şi completarea 
procesului creativ, a fluxului liniar de gândire şi comunicare, întrucât acesta reprezintă şi cel 
mai veridic mod de a înţelege complexitatea umană şi de a o transpune cât mai veridic şi 
conştiincios, ca urmare a sondării conştiinţei acesteia.  

Şi de ce oare ar urma scriitoarea filoane liniare, când nici experienţa personală nu o 
susţine în acest demers de înţelegere a vieţii şi a societăţii pe principii liniare ori cauzale, şi 
categoric nici cea naţională. Fără fabulaţii narative, fără unitate narativă, unitate temporală a 
spaţiului geopolitic, sensibilitatea cu care Dubravka reuşeşte să transpună către cititor 
mesajul cetăţeanului unui tărâm pe cale de dispariţie şi al memorialistului redus la tăcere de 
forţa politicului asupra vieţii este captată de o conştiinţă colectivă fragmentară, de vocile 
actorilor implicaţi forţat în această absurdă piesă de teatru a schimbării, voci adunate de 
Dubravka într-un repertoriu produs de memorie, prin juxtapunere a detaliilor, ideilor şi 
evenimentelor personale şi istorice laolaltă.  

Acestea sunt voci care nu numai că se se întretaie, dar se şi ţes una pe alta într-un 
reportaj al propriului mental şi spirit, observaţii neterminate, povestiri prezentate pe 
principiul in media res, cu pauze, sincope, omisiuni, schimbări bruşte de registru – de la 
întrebări legitime de genul Ce este arta? la intruziuni ale fantasticului în cotidianul unui 
randez-vous între prietene... cel mai probabil acele cinci vrăjitoare croate care au trădat Estul! 
Cu toate acestea însă, ideatic, naraţiunea ajunge treptat să piardă caracterul fragmentar şi 
să-l câştige în schimb pe cel energizat, de subversiune a caracterului unitar prin acumulare 
de experienţe individuale, decupate prin strategii ale fluxului conştiinţei, prin salturi aproape 
                                    

7 Ibidem, p. 74. 
8 Ibidem, p. 13. 
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jurnalistice de la mărturii ale prietenilor, ale cunoştinţelor, replici culese din interacţiuni 
întâmplătoare la mini-povestiri cu o morală, de la aria beletristică şi memorialistă la teritorii 
învecinate ale fotografiei, artelor vizuale şi culturii urbane, arheologia vieţii de zi cu zi, prin 
esenţializarea fiecărei etape a vieţii... celuilalt. Aproape în mod exclusiv, cu excepţia 
raportării fugitive la propria mamă şi la grupul de prietene cu care-şi împarte ideile şi timpul 
liber, referinţele evită viaţa personală a naratoarei, care, situându-se în mijlocul unui 
paradox al rememorării, înţelege mult prea mult din ceea ce se întâmplă în jurul ei, însă se 
luptă între aroganţa extinderii acestei înţelegeri şi regăsirea ei în explicarea propriei frici, 
propriei fugi şi propriei dureri. Frica, fuga şi neasumarea ajung să pătrundă prin membrana 
discursivă a vocilor expimându-se polifonic, mai aproape de cititor, adăugând astfel încă o 
perspectivă haosului identitar care alimentează mentalul colectiv descris de Dubravka în 
roman. 

Poate, între o mamă adunându-şi pozele în album după criterii numai de ea ştiute şi fără 
vreo legătură cu factori raţionali cum ar fi cronologia şi o fiică trăindu-şi viaţa la graniţa 
dintre fuga de suprimare, eliberarea de stereotipie şi căutări nesfârşite ale regăsirii, în oraşul-
muzeu al exilaţilor, Berlinul, poate aici găsim un înţeles al vocilor solitare din roman, al 
citatelor decupate din gânduri şi gândiri ale prietenilor, ale cunoştinţelor, ale străinilor, ale 
scriitorilor, artiştilor... polifonia vocilor creează pe alocuri senzaţia de vertij! Un vertij al 
pierderii şi regăsirii... 

La München, unde m-am dus să mă întâlnesc cu Igor, m-am oprit nu departe de piaţa Marien, 
atrasă de muzică. Un ţigan mai în vârstă cânta la vioară cântece ţigăneşti din Ungaria. Mi-a prins 
din zbor privirea şi mi-a zâmbit cu condescendenţă şi impertinenţă în acelaşi timp, 
recunoscându-mă drept una dintre „ai săi”. Mi se pusese un nod în gât, am rămas pentru o clipă 
fără suflare, iar apoi am coborât privirea, pierzându-mă în mulţime9.  

Nu, nu are familie. Familia i-a adus doar necazuri. Singurul lucru care i-a fost lăsat drept moştenire 
au fost genele astea păcătoase. Gene de nebuni şi alcoolici10. 

Înglobând în scrierile sale şi asumându-şi social şi literar consecinţele persecuţiilor 
naţionale şi naţionaliste, a re-programărilor identitare pe raţionamente politice şi a virusării 
spiritului colectiv, Dubravka Ugrešić pare a veni cu strategii şi soluţii pentru înţelegerea şi 
asumarea provocărilor la nivel personal şi social. Realizăm aceasta odată ce înţelegem cum 
reconcepe scriitoarea balanţa dintre ordine şi haos în structurarea romanului său şi 
înţelegând că tocmai în această ordine dezordonată se află cheia înţelegerii literaturii 
nomade... pentru ca în acest cuvânt să găsim, prin opoziţie la implicaţiile noţiunii de exil, 
mijloacele de înţelegere a haosului, inerenţa experienţei exilului până în punctul în care 
aceasta se constituie în factor iniţiatic, de dezmembrare a ordinii – în particule de memorie, 
poze ale unui album foto ori autobiografii ale sinelui văzute din perspectiva celuilalt.  

Întrucât acceptarea nomadului vine cu înţelegerea noţiunii de nostalgie ca perspectivă 
bifaţetată a strămutării, între dorul de patrie, dorinţa de recuperare a timpului scurs şi 
nostalgia durerii pe parcursul actului comunicării, la nivel subiectiv, al fragmentelor de viaţă 
trăită, ajungem să reinterpretăm durerea şi pierderea în funcţie de gradul de acceptare al 
dezordinii elaborate, al lipsei de nevoie pentru unitate şi coerenţă, pentru că dinamica dintre 
acel trecut creator şi prezentul aflat în stare organică, privit şi apreciat ori blamat de 
conştiinţa internă, dar deopotrivă şi de cea externă, se regăseşte în durerea diferenţei, a 
alterităţii. Nota bene, modul în care este percepută această estetică a durerii trebuie să 
depăşească convenţionalul şi clasicul dor de casă, de patria mamă, pentru că în căutarea 
autenticităţii şi a reafirmării sinelui, frumuseţea adevărului şi proteza oferită de o altă limbă, 
în care sinele se poate exprima, creează circumstanţele manifestării autentice, necopiate, 
irepetabile, neconvenţionale ale durerii. 
                                    

9 Ibidem, p. 17. 
10 Ibidem, p. 137. 
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Durerea exilului este transformată de Dubravka în durere iniţiatică, cu ajutor din partea 
caracterului universal al poeticii rememorării, albumului, autobiografiei „care s-ar fi putut 
desfăşura oriunde, dar totuşi a avut loc aici”11. Durererea iniţiatică la rândul ei este 
percepută şi reinterpretată ca fiind o opţiune în plus, o altă optică a realităţii date, care 
deţine premisele depăşirii exilului şi transfigurării acestuia într-o atitudine nou-creată, din 
cenuşa încă fumegândă a conştiinţei colective amputate, în atitudinea asumată a nomadului, 
îndepărtându-se treptat de noţiunea de casă, de receptacul. Scriitoarea reuşeşte să înceapă 
acest demers sfidând prin lipsa unei coeziuni şi liniarităţi ordinea presupusă de ideea de 
patrie, prin presărarea aparent aleatorie a pasajelor descriind experienţa din Berlin, oraş al 
emigranţilor, al muzeelor naţionale, al artiştilor de factură internaţională, al târgurilor de tot 
felul... experienţe fugitive, întrerupte, lăsate în coadă de peşte şi permeabile unui puternic 
caracter neconcluziv. Dacă iniţial nu putem lega aceste experienţe fragmentare într-un 
reconfortant fir narativ, ele se concretizează prin acumulare într-un ritm de creaţie al unor 
experienţe nomade, care prin echilibrarea caracterului persistent cu cel al abaterii de la 
liniaritate, al aderenţei la o idee unificatoare cu non-adeziunea, al unităţii cu 
fragmentarismul reuşesc să creeze senzaţia de familiaritate oricărui mesaj, mediu, personaj 
ori spaţiu. Dublând această familiaritate atât de sensibilă în stabilitate şi context al ocurenţei 
cu repetările obsesive ale cadrelor exilice, din variate şi multiple perspective ajungem mai 
aproape de sentimentul reconfortant şi totodată imuabil al universalităţii de factură 
dezrădăcinată. Prin înţelegerea şi asumarea acestui haotic pluriperspectivism, aspectele de 
manifestare ale vieţii şi conştiinţei tind spre detaşare, relocare, dezrădăcinare de simţăminte 
ale caracterului orfan al oricărei trăiri autentice ale vieţii. Descrierea vieţii în cadrul 
pseudo-ocrotitor al patriei-mamă nu scapă acestei senzaţii de defamiliarizare, de 
dezrădăcinare. Tocmai regalul vocilor mărturisind experienţe de viaţă în tonurile alese de 
exprimarea propriei experienţe personale, colective ori naţionale reuşesc prin acumulare şi 
suprapunere să se sustragă de la esenţializarea experienţei unificatoare a patriei. Şi asta 
pentru că esenţializarea experienţei naţionale conduce la durerea neapartenenţei şi 
frustrarea emoţională rezultată în urma lipsa de congruenţă dintre conştiinţa natural 
aleatorie, complexă şi conştiinţa naţională, cu o puternică tendinţă de uniformizare.  

Plecarea din sfera naţională şi naţionalistă ajunge, în consecinţă, să fie percepută ca 
ajungere într-un alt spaţiu. Dar numai prin acceptarea şi asumarea fragmentarismului, a 
diferitelor voci ale conştiinţei, a proximităţii şi familiarităţii ca fiind o sensibilitate nou-
creată, cu multiple forme de înfăţişare, manifestare şi comunicare, clădite pe ruinele unui 
etos naţional, al celui iugoslav, balcanic, în cazul romanului nostru, Muzeul capitulării 
necondiţionate şi regenerate de etosul nomadului conştient... de caracterul temporar, al 
experienţelor, trăirilor şi momentelor ce alcătuiesc realitatea înconjurătoare, de caracterul 
interşanjabil al percepţiilor şi emoţiilor rezultate şi de cel al acceptării multiplicităţii şi 
convergenţei după reguli proprii a tuturor aspectelor care ne alcătuiesc sinele identitar. 
Bineînţeles, acceptarea pe care am descris-o aici nu poate veni fără... durere. 
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Societatea performanţei și noile revoluţii ale corpului 
(The Society of Performance and New Body Revolutions) 

N I N A  C O R C I N S C H I   

Abstract: The beginning of the 21st century is defined as one of performance at an unprecedented 
level. Byung-Chul Han, in a penetrating essay on the world we live in, points out, as a warning, that 
the must in a moral, coercive and inhibiting “disciplinary society” (as Foucault thought) in a neoliberal, 
consumerist, society was replaced by emancipated omnipotence, placing the social activity, but also 
the intimate under the sign of performance. The performance society overrides “you can” submitting 
the individual to his own projects, from which he cannot escape without self-destruction. In case “you 
can” fails, its place is taken by guilt. The cult for one’s own body becomes the unique chance to enjoy, 
to awaken the other’s desire, giving the subject a sense of value, “giving him the exemplary and 
precarious pleasure of being within the law” (Pascal Bruckner). The terror of “I Like” forces the subject 
to revolutionize his body, subjecting him to the beauty industries, to the real “pharmacies of 
happiness” (Gilles Lipovetsky). To fight against his natural data, against Nature, to “postpone his own 
exclusion” (Pascal Bruckner). But no matter how much he invests in his body, satisfaction is only 
temporary. Anxiety and fatigue determine the search for the landmark in the other, who cannot give 
the feeling of transcendence and salvation, because he is also under the paralyzing effect of the same 
“inquisitorial gaze”. 
Keywords: performance, society, body, revolution, “disciplinary society” 

Societatea performanţei. Atleţii succesului 

Începutul secolului XXI este definit drept unul al performanţei ajunse la o altitudine fără 
precedent în istorie. Noile crize ale umanităţii competitive antrenează în dialog importanţi 
filosofi, antropologi, sociologi. Pascal Bruckner, Alain Finkielkraut, Georges Vigarello, 
Robert Muchembled, Gilles Lipovetsky, David Le Breton, Byung-Chul Han sunt doar câteva 
nume de referinţă care tratează aspecte ale acestei teme. Grilele diferă, perspectivele pe 
alocuri se contrazic, dar o concluzie comună este că, în funcţie de noile contexte culturale și 
antropologice, societatea performanţei a impus corpului uman niște transformări radicale. 

Byung-Chul Han, într-un eseu percutant despre societatea contemporană și efectele 
alienante ale vieţii de azi asupra fiinţei umane1, subliniază, cu rol de avertisment, faptul că 
acel trebuie, de ordin moral, coercitiv şi inhibant al „societăţii disciplinare” (aşa cum o 
gândea Foucault), în societatea neoliberală, consumeristă, a fost înlocuit de omnipotenţa 
emancipată, libertină chiar, în care „nimic nu e imposibil” şi în care activitatea socială, dar şi 
cea intimă se situează sub semnul performanţei. Doctor cu o teză despre filosofia lui 
Heidegger, Byung-Chul Han este metafizician și grila de investigaţie a lumii în care trăim 
este una metafizică. Filosoful coreean vede în oglinzi paralele devierile umane („omul smintit 
sau infractor”) pe care le produce negativitatea societăţii disciplinare și crizele neputinţei 
umane într-o societate în care totul e posibil, a excesului de pozitivitate din societatea 
performanţei. În primul caz omul luptă cu ceilalţi, în al doilea luptă cu sine însuși, sfârșind 
depresiv și surmenat. Subiectul uman al ideologiei pozitivităţii nu are o instanţă străină 
coercitivă, care să-l pună să muncească și să se autodepășească, își este propria victimă și 
propriul călău. Subversivitatea acestui fenomen consistă în faptul că se confundă centrii 
simbolici ai libertăţii cu ai coerciţiei: „Excesul de muncă și performanţă se intensifică până 
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într-atât încât devine o exploatare. Aceasta este mai eficientă decât exploatarea străină, căci 
se asociază cu sentimentul libertăţii”2. 

Societatea performanţei supralicitează pe „poţi” supunând individul propriilor lui 
proiecte, de la care acesta nu se poate sustrage fără ultragierea sinelui. Frustrării de a nu 
putea îi este preferat riscul hiperoboselii, al depresiei, al culpabilizării şi, în final, al 
autodistrugerii. Un sociolog axat pe mutaţiile antropologice ale postmodernităţii, Gilles 
Lipovetsky, se situează pe o poziţie ideologică contrară, considerând angoasa, frustrarea și 
stresul hipermodernului cauzate tocmai din frica de performanţă. „Cu cât întreprinderile 
agită mai tare un anumit model de performanţă individuală, cu atât mai anemice sunt 
adeziunea şi entuziasmul stârnite de acest model.”3 Cauza esenţială rămâne însă aceeași la 
ambii autori: societatea performanţei obligă la autodepășire, ameninţând cu excluderea. 
Nesatisfacerea lui „poţi” așază subiectul în culpă, întrucât pune la mare încercare resursele 
fizice și psihice ale corpului, care trebuie să ofere răspunsuri prompte la solicitările din afară.  

Inevitabil, într-o societate a globalizării, a concurenţei, a hipervizibilităţii și transparenţei, 
a „tiraniei privirii” (Bruckner), corpul își modifică fundamental modalităţile de raportare la 
sine și la lume. 

Corpul sunt EU 

Felul în care corpul e modelat, îngrijit, expus, reprezentat vizual exprimă o relaţie a 
acestuia cu sine și cu lumea. Corpul de mult nu mai e perceput drept un dat natural și 
abordat ca o realitate în sine, întrucât configuraţiile acestuia sunt codificate cultural, 
acumulează investiţii simbolice. 

Prin diverse medieri, fiecare societate, în fiecare epocă, îl marchează, îl modelează, îl transformă, îl 
fragmentează și îl recompune, reglementându-i definiţia și utilizările, stabilindu-i normele și 
uzanţele, dezvăluind efectele întreţesute ale unei ordini economice și ale unei condiţii sociale, ale 
unei viziuni despre lume și ale unei viziuni a rolurilor4.  

A fi un corp, a avea un corp, a fi corpul sunt reprezentări ale corpului relaţionat cu 
sufletul, în funcţie de politici culturale variabile în timp. Evul Mediu și Renașterea mizau pe 
prima ipostază: „a fi un corp” în armonie cu omul, lumea și cosmosul. Modernitatea 
deplasează accentul de pe unificarea prin corp pe divizarea și individualizarea prin corp. 
„Una din mutaţiile simbolice ale modernităţii: individul nu mai este, ci are un corp.”5 
Postmodernitatea impune limita expresiei „corpul sunt eu”. 

În secolul XXI, o întreagă tradiţie a corpului, ca realitate imanentă și ca destin imuabil, 
este răsturnată de o percepţie consumeristă, care face din corp o realitate flexibilă și 
perfectibilă la infinit. David Le Breton numește societatea postmodernă „societate a 
spectacolului”, care supune legile corpului unui cult tiranic al aparenţei6. Corpul trebuie să 
obţină puterea de semnificare a întregului, să „vorbească” în numele individului, să-l 
reprezinte ca semn al unui tip de civilizaţie, ca viziune asupra lumii și ca individualitate. 
Abilităţile umane senzoriale și psihice, capacitatea de a empatiza, de a transmite celuilalt 

                                    
2 Ibidem, p. 26. 
3 Gilles Lipovetsky, Fericirea paradoxală. Eseu asupra societății de hiperconsum, traducere de Mihai 

Ungurean, Editura Polirom, Iași, 2007, p. 235. 
4 P. Perrot, Le travail des apparences. Ou les transformations du corps féminin, XVIII-XIX siècles, 

Seuil, Paris, 1984, p. 199, apud Yves Travaillot, Sociologie des pratiques d’entretien du corps. L’évolution 
de l’attention portée au corps depuis 1960, Presses Universitaires de France, Paris, 1998, p. 10. 

5 Petruţa Teampău, „Corpul – metaforă perenă. Repere pentru o istorie culturală”, The Body as a 
Contemporary Cultural Project. Theoretical Challenges, Artistic Reactions / Corpul ca proiect cultural 
contemporan. Provocări teoretice, replici artistice, UNArte, București, 2008, p. 12. 
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vibraţii sufletești sunt estompate sau chiar înlocuite de o poetică a reprezentărilor corporale, 
riguros supravegheate și întreţinute culural. Noile politici media ale secolului XXI identifică 
corpul îngrijit, fardat, transformabil după propria dorinţă cu personalitatea autentică a 
individului. Sub semnul consumerismului se situează nu doar obiectul, dar şi subiectul, care 
devine un bun de consum adus până la fetişizare. Frumuseţea devine un cult, o „cultură a 
narcisismului” (Robert Muchembled), „tot mai puţin un dat şi tot mai mult o prelucrare, tot 
mai puţin un destin şi tot mai mult un proiect, o manifestare menită a se răspândi şi a fi 
fabricată”7. Conştiinţa corporală a omului postistoric nu doar avansează enorm, dar devine 
transcendenţă, înlocuind vechile transcendenţe care erau în primul rând de ordin religios. 
Teroarea lui „I like” obligă subiectul să-și revoluţioneze corpul, supunându-l industriilor 
frumuseţii, să lupte împotriva datelor sale naturale, împotriva Naturii, pentru „a-și amâna 
propria excludere”8, dar și pentru a-și demonstra puterea asupra lui însuși9. 

Dezideratul declarat al societăţii consumului devine confortul, sănătatea și plăcerea de-a 
te simţi frumos. „Eşti o personalitate demnă de fi iubită şi preţuită!” este sloganul 
contemporaneităţii, proliferându-se astfel noile „farmacii ale fericirii” (Gilles Lipovetsky). 
Demersul estetic, scrie Vigarello, pornește tocmai în căutarea acestui adevăr interior: „Să 
facem să existe un corp care să materializeze partea cea mai profundă a sinelui, să 
intervenim asupra lui pentrru a acţiona mai bine asupra propriei persoane”10. Corpul devine 
metonimic, exprimând sinele profund şi armonia lui cu ansamblul. Vestimentaţia, machiajul 
trebuie să se subsumeze unei simbolistici sociale, unei reprezentări de grup, unui statut 
profesional și să definească subiectul ca esenţă umană profundă. Niciodată până acum corpul 
n-a fost învestit cu o mai mare valoare simbolică, silit să semnifice în câmpul industriilor 
frumuseţii. Estetica devine „știinţa de-a deveni tu însuţi”11. Identitatea e „corporalizată” și 
paradoxul e că, „promiţând simpla bunăstare, ea a generat, simultan, împlinire și crispare”12. 
Un paradox, deci, al împlinirii și al frustrării, al puterii și fragilităţii. 

Niciodată, scrie Robert Muchembled, omul (occidental) n-a fost atât de puternic orientat şi 
determinat de grupul său ca la începutul secolului XXI. Pe când, în aparenţă, individualismul 
triumfă, legile pieţei economice şi tirania orgasmului îl condamnă să devină un atlet al reuşitei 
personale, obligat permanent să le dovedească celorlalţi că poate face mai bine. Niciodată totuşi nu 
a dispus de o astfel de libertate de alegere, cel puţin în Europa, pentru a înflori, a profita de trupul 
său şi a-şi trăi din plin dorinţele într-o egalitate erotică devenită posibilă între bărbat şi femeie sau 
între parteneri de acelaşi „gen”13. 

Mântuirea prin corp. De la metafizica sexului la metafizica utilităţii 

Cunoașterea propriului corp oferă o viziune completă (o iluzie, ar spune Han) asupra 
ansamblului și a conexiunilor detaliilor. Industriile frumuseţii pledează pentru concilierea 
omului cu propriul corp, „îndrăgostirea de el”, înţelegerea mecanismelor sale de funcţionare 
și îngrijirea acestuia. Sexualitatea, ca reper absolut al corpului, trece în discursul subsumat 
fericirii umane. Se vorbește mai mult ca niciodată de funcţiile orgasmului, ca somnifer, 
remediu antistres și antiîmbătrânire, valoarea metafizică a sexualităţii (așa cum o considera 
Evola, Bataille etc.) fiind convertită decisiv în una utilitară. „Răsturnare fundamentală: din 
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noastre, traducere de Liviu Papuc, Editura Cartier, Chișinău, 2006. 
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Editura Trei, București, 2005, p. 281. 
9 Georges Vigarello, O istorie a frumuseții. Corpul și arta înfrumusețării până în zilele noastre, 
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suspectă, juisanţa devine obligatorie, oricine i se sustrage este bănuit că-i grav bolnav. Un 
nou terorism al orgasmului înlocuiște vechile interdicţii. Pentru antici, Eros era un zeu, 
pentru moderni este cel care face zei din noi.”14 Are dreptate Lipovetsky să vadă în terapiile 
corpului o șansă pentru confortul și bunăstarea personală. Dar există și alt aspect al 
problemei, pe care îl enunţă Bruckner: „Corpul devine, într-adevăr, o cale de salvare. Dar el 
provoacă, în același timp, teroarea de-a îmbătrâni și respingerea persoanelor handicapate 
sau bolnave”15. Un nou terorism, de data aceasta al esteticului, impune și obligă individul la 
exigenţele dure ale transformărilor frumoase. Agentul evaluator este privirea imediată, 
noncontemplativă, care exclude metafizica, adică „ascunsul mistic” conţinut în absolut16, în 
favoarea transparenţei realului, ca emanaţie a cunoașterii imediate.  

Societatea consumeristă de astăzi transformă totul în imagine transparentă și vandabilă, 
subsumabilă eficienţei. O imagine din care s-a retras taina. Trebuie să fii expozitiv, adică 
frumos și atractiv, fără a mai fi nevoie să fii profund și esenţial. Transparența, una vidă și 
violentă, așa cum o percepe Han, se manifestă atât în ceea ce privește straturile de suprafaţă 
ale fiinţei, cât și în cele de adâncime. Goliciunea este obscenă, scrie filosoful, făcând trimitere 
la Baudrillard, metafizicianul imaginii, pentru care orice deschidere a suprafeţelor e o 
închidere a imaginarului erotic. Dacă seducţia este ambiguitate și joc al disimulării, transpa-
renţa nivelează și pune sub semnul vizibilului secretul, diluează magia, ucide farmecul 
ascunderii și îndepărtării. „Transparenţa distruge spaţiile ludice ale plăcerii”17, scrie Han. 
Din perspectivă metafizică, goliciunea este obscenă, întrucât i se răpește suspansul, 
întârzierea, ambiguitatea, jocul amânării. Oricât de frumos ar fi corpul gol, dacă este un corp 
doar expozitiv, el se expune cu violenţă privitorului, blocându-i fantezia. Această tumefiere a 
fanteziei se întâmplă nu cu orice corp gol, ci cu acel corp care se expune deliberat, își 
anulează intimitatea în favoarea angajării exclusiviste a ochiului. Iar supralicitarea ochiului 
trimite la obscenitate și pornografie. De aceea pornografia este panvizuală. Din perspectivă 
sociologică, accentele se modifică, nuditatea are valoare doar dacă e frumoasă, „urâciunea de 
fapt este obcenă”18. Industria frumuseţii nu-ţi permite astăzi să fii urât. Îţi pune la dispoziţie 
posibilităţi nelimitate de modelare a propriului corp, acel „poţi” la care se referă Han e dublat 
de „trebuie”, pe care-l conceptualizează Pascal Bruckner și Alain Finkielkraut vorbind despre 
povara omului de-a fi îngrijit, cultivat, înfrumuseţat, pentru a plăcea celuilalt.  

În condiţiile în care voluptăţile sexuale sunt extrase din câmpul metafizicii și expuse unui 
hiperrealism al eficienţei, care sunt consecinţele acestor transformări ale corpului pentru 
suflet? Pronosticul lui Han e sumbru: „excesul în intensificarea performanţei duce la 
infarctul sufletului”19. În plan social, subiectul atinge oboseala extremă, care îl împiedică să 
trăiască în câmpul „reveriilor de zăbavă” (Bachelard), aruncându-l în spaţiul tern al 
supravieţuirii de la dead-line la dead-line. Fragmentarismul, viteza spectaculară a realităţii 
scoate subiectul din orizontul gândirii, al reflecţiei, și-l propulsează în orizontul acţiunii. 

Han și Bruckner ajung, din perspective diferite, la aceeași concluzie. În numele fericirii 
personale a individului, se anunţă pas cu pas modalităţile de renunţare la sinele 
problematizant, aparţinând unei ontologii ce străbate dincolo de „profunzimea” pielii. 
Problema omului, care este în primul rând una a sufletului, rămâne în umbra unui interes 
major pentru carcasă, formă, exterioritate, pentru realul tangibil. În planul intimităţii, acesta 
pierde alteritatea celuilalt prin hiperlicitatea imaginii. Corpul obţine „valoare cultică”, 

                                    
14 Pascal Bruckner, Paradoxul iubirii, traducere de Irina Mavrodin, Editura Trei, București, 2011, pp. 26-27. 
15 David Le Breton, Antropologia corpului și modernitatea, ed. cit., p. 312. 
16 Nae Ionescu, Curs de metafizică, Editura Humanitas, București, 1995, p. 116. 
17 Ibidem, p. 47. 
18 Pascal Bruckner, Alain Finkielkraut, Noua dezordine amoroasă, ed. cit., p. 279. 
19 Byung-Chul Han, Agonia erosului..., ed. cit., p. 52.  
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devenind idol, iar sufletul încetează a fi sistem de referinţă. Se modifică astfel substanţial 
morfologia relaţiilor interumane, viziunea omului asupra erosului și a intimităţii. 

Sexualizarea lui alter. Agonia erosului 

Pentru a explica cum evoluază conștiinţa erotică a omului de azi, Han pornește de la 
teoria negativităţii lui Hegel, pentru care erosul înseamnă tensiune, ruptură problematizantă. 
Negativitatea pesupune trăirea celuilalt în zona ambiguităţii, inaccesul la straturile profunde 
ale fiinţei celuilalt, căutarea și încercarea de a penetra misterul-nutrient al trăirii erotice. 
Tocmai lipsa de transparenţă a celuilalt menţine relaţia vie, consideră Han. Excesul de 
transparenţă prejudiciază însă grav intimitatea. Mijloacele de comunicare pe care le 
furnizează internetul facilitează accesul la celălalt, la lumea lui interioară, forţând 
autodezvăluirea. Anthony Giddens gândeşte optimist asumarea actuală a conceptului 
intimităţii ca un spaţiu al autodezvăluirilor reciproce, precum şi o preocupare pentru 
autoîmplinire „care nu mai este un mod de apărare narcisist împotriva lumii exterioare 
ameninţătoare [...], dar şi o apropiere pozitivă a situaţiilor în care influenţele globalizate au 
un efect asupra vieţii cotidiene”20. Dimpotrivă, insistă Han, „hiperinformarea și 
hipercomunicarea atestă tocmai lipsa de adevăr, ba chiar lipsa de fiinţă”21. Filosoful coreean 
susţine că încrederea, ca garant al supravieţuirii intimităţii, se devalorizează în spaţiul 
virtual, întrucât se aplică între oameni care știu tot unul despre altul. Dacă transparenţa 
sufocă ambiguitatea, fiind totul plasat la vedere, fiind exhibată viaţa intimă, încrederea nu 
are decât rol de pandativ, e o realitate care nu mai există decât retoric. Dezgolirea afectivă în 
faţa celuilalt e bazată pe încrederea previzibilităţii (spaţiile virtuale adunând laolaltă oameni 
care se aseamănă și reacţiile lor sunt previzibile, demonstrând, de fapt, exacerbatul cult al 
sinelui). „Se tinde nu către o limpezire morală a inimii, ci către atenţie maximă.”22 Dezgolirea 
trupului și a sufletului e impudică, e narcisiacă, se petrece în limitele sinelui, într-o nesfârșită 
și ineficientă intimitate cu sine. Iată de ce „lumea nu este astăzi un teatru în care acţiunile și 
sentimentele să fie reprezentate și citite, ci o piaţă în care sunt expuse, vândute și consumate 
intimităţi”23. Întoarcerea omului către sine este bruiată de efectul unui exces de (i)realitate. O 
realitate inundată de transparenţă, care angajează excesiv văzul şi auzul şi, modificându-şi 
formele într-o caleidoscopie fulgerătoare, întârzie viziunea, inducând „criza fanteziei” 
(Byung-Ghun Han). 

Situată azi pe un teren al pozitivităţii, iubirea, în viziunea lui Han, nu mai are adâncime. 
Ea se confundă cu dorinţa și confortul. Imperativul contemporaneităţii este: să-mi fie bine, să 
exclud suferinţa, să primesc plăcere, să investesc în mine pentru a plăcea celuilalt, în sensul 
unui „erotism solar”24, susţinut cu insistenţă de Michel Onfray. Acesta pledează pentru 
bucuria simţurilor desprinse de filosofia totalitaristă „nefericită” a androginismului: 

În materie de erotism, primul pas efectuat pe terenul post-creştin constă în a arunca la gunoi 
această schemă devastatoare şi creatoare de nevroze, de patologii mentale individuale şi colective. 
Un alt pas va fi fost făcut atunci când vom înceta să condamnăm libidoul, propunând, în schimb, un 
libido liber, însoţit de un eros descins, care centrează sexualitatea nu pe iubire, fidelitate, 
monogamie, procreare şi coabitare, ci în jurul proiectului mai puţin ambiţios al unei 
intersubiectivităţi libere, fericite, împăcate cu sine, voluptuoase, al cărei obiectiv nu e atât idealul 

                                    
20 Antony Giddens, Consecinţele modernităţii, traducere de Sanda Berce, Editura Univers, Bucureşti, 

2000, p. 117.  
21 Byung-Chul Han, Agonia erosului..., ed. cit., p. 69.  
22 Ibidem, p. 116. 
23 Ibidem, p. 101. 
24 Michel Onfray, Scurt manifest hedonist, traducere de Vlad Russo, Editura Humanitas, București, 

2013, p. 61. Filosoful pledează pentru „o pedagogie ludică a corpului sexuat, o punere în scenă plină de 
bucurie a sexului orientat către pulsiunea de viaţă” (ibidem, p. 63). 
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familiei paulinice, cât propunerea deschisă de a edifica erotismul într-o totală libertate bazată pe 
consimţământul celuilalt25.  

Viziunea filosofului francez al hedonismului se întâlnește cu cea a sociologului 
Lipovetsky, care aprobă un „erotism extins, polisenzualist şi estetic, avid de delectări 
calitative şi de senzaţii noi”26. Reducţia la corp are însă consecinţe în morfologia sinelui și a 
raportării la celălalt. Evaluarea din perspectiva promisiunii erotice pe care o face imaginea 
corporală a celuilalt este oare valabilă? O observaţie exactă din perspectivă sociologică o 
emit Pascal Bruckner și Alain Finkielkraut cu referire la subiectul narcisic investit în 
imaginea de sine: „nu suntem îndrăgostiţi de corpul nostru, suntem îngrijoraţi pentru 
imaginea lui, căci de imaginea lui depinde valoarea noastră”27. Privirea celuilalt ne obligă să 
investim în noi pentru a fi competitivi în planul intimităţii. Iubirea este bazată pe aventură și 
seducţie. Seducţia ajunge, prin exces, să separe, în loc să apropie. Nimic nu-i desparte mai 
tare pe îndrăgostiţi, scrie Bruckner, decât obsesia propriei puteri de seducţie a 
îndrăgostitului, astfel „îndrăgostiţii nu mai sunt împiedicaţi să intre în contact și să întreţină 
legături prin interdicţii exterioare, ci prin obsesia lor de a plăcea și prin maniera lor imediat 
seductivă de a se evalua”28.  

Opinia despre iubire a lui Han implică conștiinţa transgresiunii lui Bataille, care 
presupune excesul, depășirea limitelor, absolutizarea iubirii. Locuirea corpului în sensul lui 
Heidegger este, din această perspectivă, imposibilă astăzi, când corpul devine obiect de 
consum, când își pierde valoarea metafizică. Într-o societate a performanţei, libidoul se poate 
manifesta nestingherit, fără impedimente de ordin moral. Excesul de pozitivitate exclude 
tensiunea problematizată, adică viața vie: 

Iubirea e domesticită și pozitivizată într-o formulă de consum și de confort. Trebuie evitată orice 
rănire. Suferinţa și pasiunea sunt figuri ale negativităţii. Pe de o parte, ele se retrag în favoarea 
plăcerii lipsite de negativitate. Pe de alta, în locul lor apar tulburări psihice, precum epuizare, 
oboseală și depresie, care sunt reductibile la un exces de pozitivitate29. 

În condiţiile în care corpul devine azi hiperlicitat vizual, iar transparenţa absolută a 
imaginii sustrage intimitatea din zona protectoare a transcendenţei, erosul, spune eseistul, a 
ajuns la starea de agonie – „Sexul este performanţă, Sexyness este un capital care trebuie 
sporit. Corpul cu valoarea sa de expunere este asemenea unei mărfi. Celălalt este sexualizat 
ca obiect de excitaţie. Celălalt, căruia i s-a luat alteritatea, nu poate fi iubit, ci doar 
consumat”30. 

Așadar, oricât ar investi subiectul performanţei în corpul său, satisfacţia nu se instalează 
decât provizoriu. Anxietatea și oboseala determină căutarea reperului în celălalt, care nu 
poate oferi sentimentul transcendenţei și al mântuirii, pentru că se află sub efectul paralizant 
al aceleiași „priviri inchizitoriale” (Bruckner). Societatea actuală este hipererotizată și 
organul cel mai erogen devine ochiul. Privirea deţine prioritatea, ea decide cât de eligibil e 
celălalt în câmpul iubirii. Tirania privirii e pornografică, întrucât așază iubirea sub semnul 
competiţiei sportive.  

Iubirea e prejudiciată prin narcisificarea eului. E o concluzie pe care o împărtășește Han 
și Bruckner. Îl căutăm pe celălalt pentru a ne reconfirma pe noi înșine. Pentru Han, 
narcisismul nu este dragoste de sine, ci neputinţa de-a ieși din sine, înecarea în propriul sine, 
incapacitatea de a-l vedea pe celălalt. De aici vine depresia – boala societăţii consumeriste: 

                                    
25 Ibidem, p. 59. 
26 Gilles Lipovetsky, Fericirea paradoxală..., ed. cit., p. 251. 
27 Pascal Bruckner, Alain Finkielkraut, Noua dezordine amoroasă, ed. cit., p. 279. 
28 Ibidem, p .281. 
29 Byung-Chul Han, Agonia erosului..., ed. cit., p. 65. 
30 Ibidem, p. 137. 
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„subiectul narcisic-depresiv este epuizat și uzat de el însuși”31. Prăbușit în el însuși, 
depresivul nu se poate angaja erotic în actul dăruirii celuilalt. Absolutizarea lui „a putea” îl 
anulează pe celălalt, ca alteritate, care, în înţelesul lui Emmanuel Lévinas, este absolut 
altceva decât suntem și care trebuie să ne rămână înaccesibil în proiectul magic al iubirii. 
„Dacă l-am putea poseda, apuca și cunoaște pe celălalt, el n-ar mai fi celălalt. A poseda, a 
cunoaște, a apuca sunt sinonimele lui «a putea».”32 Transformarea ar fi imposibilă într-un 
proiect al omnipotenţei eului. Erosul transformă, îi impune omului altă natură pe care el o 
primește cu încredere și bucurie. Iar darul celuilalt este să-l restituie lui însuși, îmbogăţit de 
experienţa iubirii. Mai poate azi omul performanţei iubi autentic? se întreabă Byung-Chul 
Han, problematizând prin însăşi natura erosului care îl exclude pe a putea şi deplasează 
accentul pe „ne-putinţa prin care, în loc să mă afirm, mă pierd în celălalt”33. 

La fel ca și Bataille, filosoful coreean consideră erosul forţa care distruge formele 
constituite și este o intensificare a vieţii până în moarte, o ruptură a eului de viața 
pur-și-simplu. Astăzi, fiind propriii noștri sclavi, nu putem ieși din noi înșine pentru a muri 
în celălalt, așadar pentru a abandona comoditatea vieţii, a proiectului pozitivist în favoarea 
negativităţii, a rănii și a tensiunii erosului care transformă. „Iubirii de azi îi lipsește orice 
transcendenţă și orice transgresare”, iar „absenţa totală a negativităţii face ca iubirea să 
degenereze astăzi în obiect de consum și calcul hedonistic”34. Această constatare de natură 
metafizică, care anulează orice şansă a omului postmodern spre intimitate autentică, are 
totuşi limitările sale. Perspectiva sociologică a lui Lipovetsky exclude „desementalizarea” 
omului contemporan. Dimpotrivă, scrie el, comercializarea modului de viaţă valorizează 
tocmai polul afectiv. Narcisificarea sinelui impune niște așteptări mai mari de la celălalt, o 
necesitate pregnantă de a fi respectat și iubit, de a i se recunoaște valoarea. „Cu cât individul 
se impune ca focar de referinţă, cu atât se ascute nevoia de a fi valorizat de către celălalt, cu 
atât se difuzează și suferintele legate de lipsa recunoaşterii valorii; cu cât întreprinderea 
favorizează legăturile funcţionale, cu atât creşte importanţa valorizării simbolice a sinelui.”35. 
Iată de ce „dragostea ca valoare, departe de a intra în declin, rămâne pe piedestalul ei 
tradiţional”36. Lipovetsky duce ideea de iubire în câmpul confortului, negându-i dimensiunea 
ontologică profundă, care pentru un metafizician echivalează cu ruptura de sine și acesul la 
marea transformare. La asta se referă Han când numește narcisificarea contemporană nu 
iubire de sine, ci încapsulare fatală în sine, neputinţă de a ieși din sine. Între perspectiva 
metafzică a lui Han și cea sociologică a lui Lipovetsky, opinia lui Bruckner și Finkielkraut 
reprezintă liantul conceptual. Pentru ei, drama erotică a omul postmodern este situarea lui 
într-un sistem de contradicţii, între vreau și nu vreau, între pot şi nu pot, în a „păstra 
securitatea cuplului fără însă a te zidi în mănăstirea sentimentală pe care acesta o 
presupune” (p. 144).  

În termeni metafizici, „iubirea confiscă”37, te subsumează adevărului iubirii tale, îţi 
determină mișcările în funcţie de indicatorii de pe harta iubirii. Ruptă de metafizic, iubirea 
nu mai este azi un „act tranzient”38, cum o numea Nae Ionescu, nu mai este trăirea mistică, 
care face unificarea dintre subiect și obiect, sub semnul cunoașterii. Neputinţa de ieșire din 
sine închide orizontul cunoașterii, în sensul în care Nae Ionescu cugeta că „această ieșire din 
mine însumi și această transformare în obiectele care-mi sunt date spre cunoaștere, avea 

                                    
31 Ibidem, p. 129. 
32 Emmanuel Lévinas, Totalitate și infinit. Eseu despre exterioritate, traducere de Marius Lazurca, 

Editura Polirom, Iași, 1999, p. 61. 
33 Byung-Chul Han, Agonia erosului..., ed. cit., p. 149. 
34 Ibidem, p. 144. 
35 Gilles Lipovetsky, Fericirea paradoxală..., ed. cit., p. 237. 
36 Ibidem, p. 249. 
37 Nae Ionescu, Curs de metafizică, ed. cit., p. 126. 
38 Ibidem, p. 121. 
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pentru noi funcţia aceasta gnoseologică, funcţia de a cunoaște, adică de a ne identifica cu 
obiectul din afară”39.  

Iată de ce Han identifica erosul cu logosul, făcând o trimitere esenţială la Heidegger, care 
observa că este atins de eros de îndată ce face un pas esenţial în gândire și se angajează pe 
căi nebătute. Erosul este logosul arhetipal. Observaţia lui Han precum că logosul se identifică 
cu erosul, intim, organic, completându-se și iluminându-se reciroc, aduce filosofia de la 
începuturile teoriei cu cea de acum în același registru al gândirii, demonstrând că, deși 
umanitatea a evoluat și s-a modificat, valorile umane trebuie să rămână aceleași. 

Concluzii 

Percepţia erotică a postmodernului a suferit modificări radicale, pornind mai întâi de la 
felul în care e perceput și trăit corpul uman. Societatea performanţei, care obligă la 
autodepășire, înfrumuseţare, la hedonism și senzualitate, a situat pe un plan secund sufletul, 
supus corpului dictatorial și omnipotent. „Transparenţa obscenă” (Han), diversificarea 
plăcerii și „mulţimea de fericiri” (Lipovetsky) a transpus percepţia corporalităţii din zona 
metafizică în cea utilitară și a golit iubirea de transcendenţă. Iubirea câștigă în varietate și 
intensitate, dar pierde în profunzime și durată, esenţiale în logica iubirii-pasiune (adică a 
iubirii adevărate). Astăzi, celălalt e „posesor al unui corp, nu al unui suflet” (Aurel Codoban). 
De la filosofia unitivă a sufletelor se trece la ideologia unitivă a corpurilor, în numele 
„tiraniei orgasmului” (Robert Muchembled). Erotologia actuală mizează pe iubirea ca un 
„calcul hedonistic” (Han), pe varietatea și înmulţirea plăcerilor, pe sexualitatea mecanică (nu 
în sens de tehnică, ca în iubirea tantrică). Se înmulţesc relaţiile de cuplu, dar dispare sensul 
mistic al iubirii, înlocuit de sensul farmaceutic al iubirii (iubirea ca siguranţă existenţială, nu 
ontologică, iubirea ca plăcere, iubirea ca seducţie, ca o confirmare de sine prin celălalt). 
Astăzi se impun alte coduri de limbaj și ideologii erotologice. 
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Moda: fenomen socio-cultural perpetuu revoluţionar. 
Aplicaţie: Standardele vestimentare în Europa Occidentală, secolele XVI-XVII 

(Fashion: a Perpetual Revolutionary Social and Cultural Phenomenon. 
A Study of Clothing Standards in Western Europe  

in the 16th-17th Centuries) 

A N A  H R I S C U   

Abstract: Through this study we argue over the preeminence of the vision on fashion as a 
socio-cultural phenomenon, eternally revolutionary through its ability to self-impose, restructure and 
reorganize paradigms, norms, principles relating to the aesthetic spectrum of the human body and the 
social construction of self. In support of this thesis, we used the dichotomous perspective of the 
clothing standards at the transition between Renaissance and Baroque, under the auspices of major 
events such as the Protestant Reformation, the Counter-Reformation and the English Civil War. 
Clothing norms assumed by the monarchs of the period, by Catholic and Protestant crowds, knights, 
round heads and puritans, reflect the society transformation, the attitude towards political and 
religious changes which cleaves the evolutional continuum of mentalities. The two specific trends: 
extravagance, over-ornamentation, ostentation and severity, rigidity, formality, capture the end of the 
human prototypes domination il uomo universale and il curtigiano by inaugurating a new tradition 
with homo duplex and il discreto. The applicative perspective of the study leads to the conclusion that 
fashion is one of the protagonists of revolutions and paradigm shifts, contributing to the establishment 
of new ideological, social, cultural and political dynamics amongst the crowds. 
Keywords: fashion, clothes, revolution, Renaissance, Baroque 

 
Studiul de faţă argumentează preeminenţa viziunii asupra modei ca fenomen 

socio-cultural veșnic revoluţionar, prin capacitatea modei de a impune, restructura și 
reorganiza paradigmele, normele, principiile referitoare la spectrul estetic al corpului uman 
și la construcţia socială a sinelui.  

Estetica vestimentaţiei este una din trăsăturile care surprind cu succes codurile unei 
epoci, evoluţia și credinţele omului în corelaţie cu stimulii naturali și socio-culturali oferiţi 
de mediul în care trăiește. „Hainele ne conferă individualitate, distincţii, organizare socială. 
Hainele au făcut Oameni din noi”1. Transformările masive, evoluţiile și revoluţiile din 
secolele XVI-XVII, schimburile comerciale, expediţiile, fluctuaţiile politice pe scena socială și 
geografică europeană occidentală, incursiunile militare și religioase au trasat un fir 
antropologic deosebit de interesant și captivant în istoria spiritului uman. În influenţarea 
acestor metamorfoze existenţiale, un important cuvânt de spus l-a avut cultura 
vestimentaţiei.  

Secolul al XVI-lea debutează în Europa Occidentală sub influenţa graţiei și luxului 
costumelor italiene din timpul Renașterii. Moda italiană se distinge prin bogăţia materialelor, 
a culorilor vii, atenţia pentru detalii. La femei, croiul amplu, suprapunerea materialelor, 
mânecile încreţite la umeri, stofele preţioase, broderiile din aur sau argint, decolteurile 
generoase, bijuteriile mari, șiragurile de perle în completarea blănurilor contribuie vizual la 
efectul dorit de masivitate a siluetei, accentuând încrederea în sine, prestanţa corporală și 
efectul de grandezza. Cuvântul rotungime își arogă prepogativele în discursul descriptiv și 

                                    
 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România. 
1 Thomas Carlyle, Filosofia vestimentației, ed. a II-a, traducere de Mihai Avădanei, Editura Institutul 

European, 1998, p. 49. 
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vizual al frumuseţii corporale renascentiste. Povestirile, nuvelele abundă de indici cu referire 
la femei frumoase și cu rotunjimi, iar picturile le prezintă în întreaga lor splendoare. La 
costumele nobililor germani, modelul italian își face simţită prezenţa, dar este adaptat la 
viziunea gotică, suplă, împodobit prin numeroase tăieturi, asimetrii, colorit deosebit de variat 
și bijuterii afișate ostentativ. Germania, caracterizată de Reforma iniţiată de Luther și de 
puternice antagonisme de clasă manifestate în conflicte armate precum Războiul ţărănesc 
german, va prezenta mari contraste între costumele curtene, bogate, pretenţioase și cele ale 
burgheziei protestante, de o voită sobrietate. Aristocraţia arbora ostentativ podoabe grele din 
aur, lanţuri groase și o mulţime de inele, pe când burghezia protestantă exterioriza virtuţile 
morale printr-o costumaţie sobră, cu croială simplă, din stofă neagră și lenjerie albă. 

Franţa secolului al XVI-lea păstra influenţa italiană, dar deoarece aici Renașterea s-a 
manifestat ca un fenomen mai tardiv, producţia artistică s-a concentrat în jurul curţii regale. 
Stilul francez era sensibil mai diferit, prin împodobirea mai bogată cerută de viaţa de curte și 
un ideal de frumuseţe ce pornea de la Renașterea italiană, dar punea în valoare eleganţa și 
graţia, alungirea trupului și subţierea încheieturilor, în detrimentul trupului robust.  

Vestimentaţia Renașterii era influenţată de triumful umanist al noii gândiri și atitudini 
faţă de idealul uman. Încrederea deplină în forţele și posibilităţile omului de a cunoaște și a 
stăpâni natura modelează estetica vremii. Il curtigiano și il uomo universale sunt prototipurile 
umane emblematice ale Renașterii, rodul unei mișcări ample de afirmare a omului și a 
valorilor umane, de punere în lumină a complexităţii umane în toate domeniile, de la artă 
până la viaţa civilă. Il uomo universale este expresia umană a unor manifestări caracteristice 
epocii sale: ritmul rapid al schimbărilor evolutive în arhitectură, pictură, știinţă, arta 
războiului, comerţul după descoperirile geografice, progresul datorat de apariţia tiparului. Ca 
şi principele lui Machiavelli, curteanul lui Castiglione a devenit un personaj fundamental în 
imaginea promovată despre Renaştere. Curteanul este prezentat ca un om ideal al acelei 
lumi, capabil, iscusit și abil în arme, litere, cunoscător al normelor fundamentale ale moralei 
practice, priceput să cânte, să danseze, să picteze, să scrie poezii şi să le curteze pe doamne, 
cum se spunea în limbajul iubirii neoplatonice, pe atunci la modă.  

În secolul al XVI-lea, evocarea frumuseţii fizice corespunde descrierii și ierarhizării 
corpului, evidenţierii fizionomiei, direcţionând voit modalitatea obișnuită de a privi corpul. 
La nivelul cotidianului este imposibil de ignorat privilegiul pe care vestimentaţia îl acordă 
părţilor superioare ale trupului. Partea de sus devine sediul efectiv al frumuseţii devoalate, 
ceea ce trebuie să se vadă, iar partea de jos este ascunsă, constituind mai degrabă un suport, 
un piedestal imobil al bustului. Georges Vigarello identifică acestă viziune ierarhizată a 
revelării frumuseţii pe baza unei ordini estetice orientate în funcţie de cosmos. 

Frumuseţea lumii, ale cărei regiuni eterice reprezintă perfecţiunea, servește aici drept model al 
frumuseţii corpului: cerul cosmic și cerul corporal își corespund în secolul al XVI-lea. Bustul, 
chipul, mâinile sunt singurele locuri de interes pentru estetica fizică, descoperindu-se mai ales 
parţial, mai exact în partea superioară care privește spre lumina soarelui; ele au o proximitate cu 
natura îngerilor. Se impun prin simpla lor amplasare: aceea a cărei superioritate permite fiecăruia 
să le contemple mai bine2.  

Venerele din picturile Renașterii ţes o cale pentru descifrarea paradigmei frumuseţii 
magice și a perspectivei revelate a corpului feminin renascentist. Înfrumuseţarea părului, 
chipului și a corpului devine o normă, bijuteriile sunt etalate ostentativ spre a valorifica 
trupul, iar masivitatea și totodată comoditatea veșmintelor prezintă femeile nobile active și 
pline de iniţiativă. Ele dictează moda, se adaptează luxului copleșitor care se propagă peste 
tot, dar își cultivă și mintea prin implicare în lumea artelor, șlefuirea abilităţilor discursive, 
filosofice sau polemice. Noua ascendenţă a sensibilului și a gustului valorizează genul 

                                    
2 Georges Vigarello, O istorie a frumuseții, traducere de Luana Stoica, Editura Cartier, București, 

2006, p. 22. 
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feminin, acesta fiind prezentat ca o împlinire a frumuseţii în secolul al XVI-lea. Femeia se 
învecinează cu perfecţiunea, emancipându-se parţial de o tradiţie care o făcea diabolică. 
Prestigiul lui Venus în picturi, dominaţia femininului în canoanele de frumuseţe, graţia sa în 
arta conversaţiei vin ca o posibilitate de reabilitare a statutului femeii, chiar dacă această 
formă plăpândă de recunoaștere socială nu poate surmonta certitudinea obscură și reiterată 
a inferiorităţii de gen. Inferioritatea inexorabilă a femeii devine cu atât mai pregnantă cu cât 
frumuseţea sa este creată, gândită în favoarea puterii genului masculin.  

Dacă frumuseţea este atributul femininităţii, cu certitudine forţa este potenţată ca fiind 
caracteristica vizuală principală a bărbatului renascentist. Prefaţând eroii literaturii, 
descrierea trupului bărbatului nobil se manifestă prin atribute precum forţă, putere 
vanitoasă, masivitate. Bărbatul Renașterii se autosituează în centrul Universului, chipurile 
masculine din picturi și vestimentaţia vremii dezvăluind expresia încifrată a unor bărbaţi 
puternici, care știu ce vor, nelipsiţi de trufie, ambiţie și duritate. „Formele corpului nu 
maschează nici forţa, nici pecetea plăcerii: bărbatul stăpânitor, fie gras și îndesat, fie 
musculos, poartă cu ostentaţie însemnele puterii pe care o exercită.”3 

Odată cu suflul Contrareformei, Spania lui Carol Quintul și apoi a lui Filip al II-lea 
domină Europa impunând un stil mai auster pentru toate curţile. Marele prestigiu politic al 
Imperiului Spaniol a propagat în Europa Occidentală un ideal al standardelor vestimentare 
opus celui al Renașterii italiene. A doua jumătate a secolului al XVI-lea se află sub influenţa 
vestimentară a Spaniei. Culorile vii nu mai sunt la modă, chiar dispar, locul fiind preluat de 
culori întunecate și negru. Trupul se redesenează prin rigiditatea costumului spaniol 
conceput ca o armură, care impune o ţinută solemnă, inflexibilă, rigidă. Silueta umană tinde 
să fie spiritualizată, alungită, talia subţiată la extrem, apar figurile slabe, în picturile vremii 
ochii sunt reliefaţi, încheieturile fine, subţiri și piciorul lung reprezentând idealul de 
frumuseţe pus în valoare prin veșminte. 

Ambivalenţa spiritelor la trecerea dintre Renaștere la Baroc este prefaţată de mișcarea lui 
Savonarola, care a influenţat transferul vestimentaţiei clerului către sfera civilă. Odată cu 
protestantismul și Biblia care intră în fiecare casă, fiecare bărbat se dorește a fi un preot, deci 
preoţia se mută undeva la nivelul de familie. Un profund proces de spiritualizare a fiinţei 
umane se produce în urma Reformei și a Contrareformei, regiuni întregi suferind și o 
cenzură enormă reflectată, bineînţeles, în cadrul vestimentar. Toate culorile vii dispar, toată 
exuberanţa din magia Renașterii ce ţine de atracţia lucrurilor naturale dispare și începe 
moda voit austeră, rigidă, neagră, în care toate elementele de sexualitate sunt camuflate, 
anihilate, potenţându-se o modă care valorizează la maximum însușirile spirituale, capul 
fiind singurul element care rămâne vizibil. Vestimentaţia la trecerea din secolul al XVI-lea în 
secolul al XVII-lea surprinde această metamorfoză a spiritelor. Secolul al XVI-lea este ultimul 
suflu al Renașterii, este secolul când magia încă mai supravieţuiește. În contrapondere ia 
naștere Florenţa lui Savonarola, Spania lui Filip al II-lea, Filip al III-lea, spaţiul olandez 
protestant și lumea germanică. Este potenţată o modă protestantă, austeră, având o 
puternică forţă de neutralizare asupra vestimentaţiei de curte, impunând idealul sobru, 
simplu, auster, rigid. 

Profunzimile epocii și metamorfozele vestimentare se oglindesc în trecerea de la il 
curtigiano la il discreto, prototipurile umane propuse de Renaștere și baroc. Primul este 
fructul unei orientări nemaiîntâlnite asupra omului văzut drept centru al universului, 
caracterizată printr-o curiozitate exacerbată a omului pentru om, în care omul este văzut ca 
scop în sine. Idealul de umanitate este il uomo universale cu personalitate enciclopedică, 
libertate și autonomie spirituală. Odată cu stingerea entuziasmului Renașterii, o senzaţie de 
descurajare cuprinde spiritele, omul nu mai are aceeași încredere în viitor și în misiunea sa 
pe pământ, în societate sau chiar în microorganismul familiei. Il discreto este viziunea 
                                    

3 Umberto Eco, Istoria frumuseţii, traducere de Oana Sălişteanu, Editura RAO, Bucureşti, 2005, p. 200. 
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întruchipată a trăirii unui profund declin în straturile de gândire aflate sub promisiunea 
victoriei spiritului Renașterii, este omul cuprins de îndoială, deziluzie, neîncredere, de un 
conflict interior care îi macină spiritul; este omul care preferă să trăiască sub mască. 
Contrastele și antagonismele orizontului mental vor prefigura starea de ambivalenţă a 
omului în baroc și apariţia lui homo duplex.  

Barocul se fundamentează pe o trăire a declinului, a deficienţei, a pieirii imanente care se 
compensează prin conștiinţa superiorităţii, capabilă să genereze o continuă perfecţionare și 
un continuu progres în artă prin propulsorul originalităţii. Strălucirea barocă apare ca o cale 
de cauterizare a rănii psihologice profunde produse de tensiunile lăuntrice umane, cu efect 
de catharsis. Barocul va exalta la maximum puterea de creaţie a artiștilor în toate artele. În 
arhitectură întâlnim monumentalitatea clădirilor cu exuberanţa și ornamentarea generoasă, 
în literatură, muzică și poezie – dramatism și conștiinţa tragică a existenţei umane, în 
sculptură și pictură – personaje cu atitudini dramatice și folosirea clarobscurului în cazul 
celei din urmă. Artele vor fi completate de strălucirea morbidă a umbrei, a morţii, a 
funeraliilor și a disecţiilor publice transpuse în adevărate spectacole, ce vor constitui 
manifestările consecvente ale unei mari unităţi antinomice. Din atitudinea emoţională a 
barocului, caracterizată de o conștiinţă dezbinată de tendinţe ambivalente, tensiune lăuntrică 
și porniri antagonice, vor deriva și coordonatele sale stilistice. Strălucirea barocă apare ca o 
cale de cauterizare a rănii psihologice profunde produse de tensiunile lăuntrice umane, 
insuflând întregii epoci sentimentul unei crize vitale aflate într-un moment de declin, ce se 
supracompensează prin defensiva strălucirii. Determinat de spectacolul interior la care 
individul asistă privind în el însuși, întregul conţinut al barocului este însufleţit de 
strălucirea și originalitatea artei baroce care vine ca o compensare a trăirii declinului, având 
un puternic efect de catharsis.  

Domnia Reginei Elisabeta I a fost cea mai strălucitoare perioadă a istoriei engleze. În 
timp ce pe pământul englez se dezvoltau știinţa, religia, medicina, poezia și teatrul, 
exploratorii descoperă și cartografiază noi pământuri. Interesul covârșitor pe care englezii îl 
acordau vestimentaţiei și împodobirii de sine este evident și prin înfiinţarea Bursei Regale. În 
anul 1571 Bursa Regală a fost inaugurată de regina Elisabeta I, devenind curând locul de 
unde se putea cumpăra orice bun de lux, articole vestimentare, materiale sau accesorii. Bursa 
Regală a devenit locaţia cea mai la modă, unde oamenii ieșeau să se întâlnească cu prietenii, 
să fie văzuţi și admiraţi. 

Abundenţa și ostentaţia erau regulile principale, nu numai pentru aristocraţie, dar și pentru clasa 
de mijloc aflată în ascensiune, majoritatea căreia s-a îmbogăţit tocmai datorită comerţului cu 
diversele materiale preţioase care erau nucleul industriei modei4.  

Costumele perioadei devin mai luxoase și mai elaborate decât în orice perioadă anteri-
oară sau, poate, ulterioară. Aflată sub influenţa spaniolă, moda era foarte inconfortabilă mai 
ales pentru femei, care purtau corsete rigide, strânse și gulere imense în jurul gâtului. 
Severitatea și rigiditatea modei curţii spaniole se va manifesta prin haine întărite, care 
acoperă corpul din cap până în picioare, predominant negre, iar acestea vor deveni tema 
principală și a modei curţii Elisabetei I. Cu toate că relaţiile Angliei cu Spania erau 
tensionate în perioada respectivă, entuziasmul englezilor pentru moda spaniolă este ridicat. 

Spania, aliatul declarat al intereselor catolice pretutindeni, și strâns legată de Germania prin 
conducătorii ei, este atotprezentă în imaginaţia europeană datorită poziţiei și bogăţiei sale 
impunătoare. În vestimentaţie, cât și în etichetă, maniera spaniolă era maniera grandioasă, și moda 
vestică a acestei perioade era în principal derivată din modele spaniole5. 

                                    
4 Kathy Elgin, Elizabethan England, Bailey Associates Ltd, Hong Kong, 2005, p. 6. 
5 Francis M. Kelly, Randolph Schwabe, Historic Costume. A Chronicle of Fashion in Western Europe 

1490-1790, Charles Scribner’s Sons, New York, 1925, p. 54. 
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Totuși, asupra acestor tendinţe englezii își vor lăsa amprenta personală. Era perioada de 
aur a teatrului și entuziasmul pentru acesta se remarcă în fiecare aspect al vieţii englezilor, 
minimalizând astfel severitatea stilului vestimentar original spaniol. Exponent de vârf al 
tendinţei de teatralizare, regina Elisabeta I apare reprezentată în portrete ca un personaj 
inventat, ţinând un curcubeu sau o floare simbolică, la fel și poeţii o comparau cu o zeiţă sau 
cu luna. Într-un asemenea context vestimentaţia curţii engleze se diferenţiază de cea 
spaniolă prin culorile vii, prin accesorii bogate, prin potenţarea teatralităţii vestimentare, 
mergând până la extremele de lux și împodobire și schimbându-se de la o săptămână la alta.  

Sfârșitul războaielor religioase, pierderea puterii de către Spania, a cărei Invincibilă armada este 
învinsă în 1588, redau curţilor europene libertatea de spirit. [...] Austeritatea și, odată cu ea, 
nuanţele întunecate, matlasările, corpurile sufocate de veșminte, într-un cuvânt rigiditatea 
costumului, iau sfârșit. Sub domnia lui Henric al IV-lea (1589-1610), perioadă de tranziţie care 
încheie veacul al XVI-lea, culorile vii își redobândesc locul6. 

Se naște costumul à la française, vestimentaţia bărbătească pierde din rigiditate, iar la cea 
feminină atinge dimensiuni ample, permiţându-și mai multă fantezie, precum decolteul 
adâncit până la punctul în care trebuie să fie mascat de voaluri, accesorizarea cu mărgele și 
coliere de perle, culori vii în ţesături, coafura înaltă și ondulată începând cu 1600. Odată cu 
secolul al XVII-lea se impune strălucirea stilulului baroc. În ţările aparţinând blocului feudal 
catolic, Spania, Italia, Flandra ș.a., prestigiul aristocraţiei și al capetelor încoronate era 
susţinut de un lux inaccesibil poporului de rând. 

Epoca Războiului de 30 de ani (1618-1648) a fost marcată de lupte și bătălii, ceea ce a dus 
la impunerea stilului vestimentar soldăţesc. În această perioadă nu există o anumită curte 
europeană care să dicteze moda, putând spune că existat chiar o anarhie în modă. 
Vestimentaţia militară devine idealul pentru bărbaţii din toate clasele sociale. Până în 1630, 
pantalonii preferaţi erau culottes bearnaise, largi și comozi, legaţi sub genunchi sau chiar pe 
pulpă cu panglici late, decorative. Începând cu 1630, aceștia sunt înlocuiţi de pantaloni mai 
mulaţi, de asemenea sub genunchi. După război, la modă era individul îmbrăcat după stilul 
franţuzesc. În 1660, pantalonii militari după stilul celor 30 de ani vor suferi transformări, 
devenind o fustă divizată și împodobită cu panglici, rheingrafenhose. 

Secolul al XVII-lea începe cu un echilibru de putere între Franţa, Anglia și Spania, dar 
acest echilibru va dispărea curând, odată cu Războiul de 30 de ani, în urma căruia s-a creat 
Olanda, care devine la rândul ei o forţă economică și politică. Acest război are drept 
consecinţe diminuarea puterii și influenţei pe continent a Spaniei și ascensiunea Franţei, 
care își extinde teritoriile. Având în vedere situaţia de război civil din Anglia, Franţa îşi 
asumă hegemonia în Europa, iar regele Ludovic al XIV-lea devine cel mai puternic monarh al 
perioadei. El a dezvoltat puterea militară, a strivit orice rezistenţă internă, a luptat pentru 
extinderea teritoriilor și a făcut din Franţa o adevărată putere economică, refuzând să 
importe bunuri din alte ţări și încurajând industria locală, devenind cel mai mare producător 
de bunuri de lux. Franţa devine producătorul principal de obiecte de lux precum dantelă, 
mătase, panglici și peruci. Astfel, puterea politică și economică a Franţei a fost folosită 
pentru a influenţa gustul în modă și stil, având în vedere că produsele franţuzeşti erau 
folosite în toată Europa. 

Moda spaniolă, estompându-se, a lăsat locul, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, 
dominaţiei Versailles-ului, regele Ludovic al IV-lea impunându-și prestigiul. Regele a 
transformat Franţa în trendsetterul secolului, considerând că cel mai bun mod de a-și 
conduce ţara era prin fixarea unui exemplu de stil și gust în arhitectură, mobilă sau modă. 
S-a înconjurat cu o curte uriașă de nobili și ofiţeri și găzduia nenumărate baluri luxoase în 
cadrul cărora invitaţii erau într-o competiţie permanentă să poarte cele mai noi și elegante 

                                    
6 François-Marie Grau, Istoria costumului, traducere de Andrei Vretos, Editura Meridiane, 
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haine. Palatul regelui de la Versailles a devenit centrul modei franceze, este transformat 
într-un simbol al regelui și autorităţii sale absolute și devine arhetipul stilului și culturii 
franceze, care s-a răspândit și a fost imitat apoi în întreaga Europă. Fenomenul modei și 
preeminenţa vestimentaţiei a cuprins spiritele european-occidentale ale perioadei, unul din 
principalele vehicule transportatoare a tendinţelor vestimentare fiind manechinele. Moda de 
la Versailles domină toată Europa fără a avea vreun rival, noutăţile sale inspirând toate ţările 
Europei Occidentale.  

În plină perioadă barocă, ambivalenţa lui homo duplex își face simţită prezenţa și în stilul 
vestimentar al ţărilor Europei Occidentale. Renașterea stilului somptuos nu era adoptată de 
toţi și vestimentaţia secolului era împărţită în două linii artistice. Stilul vestimentar nu ţine 
doar de aspect, ci deciziile individului în materie de vestimentaţie exprimau opiniile sale 
religoase și politice. Cei care au favorizat reînnoirea stilului luxos și ornamentat au fost 
cunoscuţi drept cavaleri după soldaţii bine îmbrăcaţi care au luptat de partea regelui catolic 
Carol I al Angliei în Războiul Civil englez. Stilul cavaleresc a devenit asociat cu o poziţie 
politică ce favoriza catolicismul și regalitatea. Celălalt grup numit după partizanii lui 
Cromwell, capetele rotunde, care au luptat în Războiul Civil de partea Parlamentului, favoriza 
religia protestantă și oferirea puterii politice către popor prin instituţiile reprezentative 
precum Parlamentul englez. Capetele rotunde și-au dezvoltat un stil propriu, evitând 
ornamentaţia și excesul asociat cavalerilor, preferând culorile sobre și materiale mai puţin 
ornamentate. Extremiștii grupării capetelor rotunde erau puritanii, o sectă religioasă strictă 
bazată pe evitarea excesului. Puritanii favorizau hainele negre, liniile clare și simple. 
Capetele rotunde purtau materiale bogate și preţioase, dar neornamentate. Hainele lor erau 
caracterizate de liniile rafinate și aspectul îngrijit, perfecţionist. Moda secolului se 
caracteriza prin separarea între cavaleri, numeroși în special în ţările catolice, precum 
Franţa, Spania și Italia, și capetele rotunde, majoritari în ţările protestante, precum Anglia, 
Scoţia, Germania și Flandra (astăzi Olanda și Belgia). 

Indiferent că erau catolici sau puritani, de rang inferior sau figuri preeminente, oamenii 
secolului al XVII-lea arătau un interes deosebit pentru bijuterii, care putea alterna între 
afișarea ostentativă sau discreţie și eleganţă. Perla era unul din simbolurile epocii, nestemata 
fiind purtată atât de oamenii de rang inferior, la gâtul femeilor nobile, cât și pe hainele 
monarhilor sau coroanele reginelor. Șiragurile de perle apar peste tot, în păr, pe gulere, 
rochii, mâneci, centuri, fiind nelipsite oricărei persoane care se considera a fi la modă. Perla 
este o nestemată ce ascunde un puternic simbolism, nefiind o simplă coincidenţă supremaţia 
sa în alegerile estetice ale epocii.  

Barocul implică o descifrare continuă în planuri multiple de semnificaţie; el reflectă o 
structură spirituală specifică, natura sa intrinsecă fiindu-ne dezvăluită prin simboluri 
constante și recurente. Termenul baroc provine din cuvântul portughez barroco, ce 
denumește anumite specii de perle în forme asimetrice. Simbolul este o creaţie a psihicului, 
care relevă dincolo de perspectiva istorico-culturală condiţia umană însăși ca mod distinct de 
existenţă în Univers. În genere, actualizarea, reapariţia unui simbol nu se realizează fără 
participarea conștiinţei; ea se află în strânsă relaţie cu tensiunile și alternanţele vieţii sociale, 
cu trăirile mentalului colectiv dintr-o anumită perioadă în care simbolul respectiv va 
predomina. Perla, un produs al mării, privită în speciile sale fanteziste, asimetrice, se 
supraordonează perfect ca simbol asupra întregii epoci baroce, în care atribute precum 
ambivalent sau original sunt un loc comun. Datorită pasiunii pentru perlă, această perioadă 
poate fi numită Epoca Perlei. Întâlnim o vastă proliferare a simbolului perlei și a rudelor sale, 
precum scoicile sau cochiliile. Motivul perlei a fost cultivat intens în acea vreme. Acesta 
abundă nu doar în vestimentaţie, ci și în arhitectură, în sculptură, decoraţii de interior, 
mobilier, unde se repetă la încastrările de bronz aurit și lemn scump. Sideful, ca intuiţie a 
perlei, evocă prin irizări palide, lunare, geneza apei, fiind frecvent folosit în statuetele și 
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incrustaţiile baroce, iar în secolul al XVII-lea pictura va profita din plin de reflexele sale în 
celebrele peisaje flamande.  

Secolele XVI-XVII reprezintă una dintre cele mai extravagante și luxoase perioade din 
istoria costumului. Aici întâlnim pentru prima dată ideile care vor ajunge la baza domeniului 
modei contemporane. Un exemplu este apariţia trendsetter-ului în modă și stil. Cei mai 
puternici monarhi care au condus popoarele europene considerau că unul din modurile prin 
care își puteau etala puterea era prin vestimentaţie. Hainele reprezintă și o formă de 
comunicare, oferind indici despre politică, economie, profesie, cultură, ceea ce înseamnă că 
vom lua în considerare și contextul în care sunt folosite diverse articole de îmbrăcăminte. 
Fiecare articol are o biografie culturală, datorită societăţii în care a apărut și a evoluat. 
Aceasta este legată de biografia celui care îl poartă, având un rol convenţional de prezentare 
a statutului financiar și spiritual. 

Multe dintre aspectele vestimentaţiei sunt definite în funcţie de relaţia omului care le 
poartă cu ceilalţi din societate. Ele nu apar ca opuse, precum tânăr/bătrân sau bogat/sărac, ci 
mai mult ca gradaţii. Spre exemplu, societatea sub domnia dinastiei Tudorilor era compusă 
din patru categorii sociale: gentlemanul, inclusiv nobilimea, cetăţenii sau burghezia, 
mesteșugarii și muncitorii. Stilurile vestimentare, culorile și materialele erau în mod 
convenţional alocate unor anumite ranguri. Mobilitatea socială, legile somptuare, tradiţiile 
locale și convenţiile au jucat un rol important în moda timpului. Să știi cine ești în societatea 
secolului al XVI-lea nu însemna să îţi înţelegi propria persoană, ci să-ţi înţelegi și să-ţi 
conștientizezi locul în societate. Hainele purtate nu reflectau identitatea individului, ci locul 
său în societate. Locul putea fi ușor identificat prin calitatea hainelor sau numărul de articole 
vestimentare diferite pe care individul le putea purta. Convenţiile referitoare la 
vestimentaţie și statut rămân aceleași pe parcursul secolului al XVI-lea, fapt remarcabil 
având în vedere dinamismul atotcuprinzător, în negoţ, descoperiri, explorări și artă. Un 
individ de rând în secolul XVI – începutul secolului XVII nu putea cumpăra, de exemplu, un 
dublet de mătase fără riscul de a fi amendat sau chiar întemniţat, din cauza legilor somptuare 
care restricţionau hainele și accesoriile purtate de fiecare clasă socială. În Anglia, regele 
Henric al VIII-lea și mai târziu regina Elisabeta I au emis o serie de legi care restricţionau 
utilizarea de materiale preţioase și de lux, precum mătase, satin, catifea de cei cu rang social 
mai mic decât cavaler sau conte. Existau chiar legi care reglementau culorile pe care oamenii 
din diferite clase sociale aveau voie să le poarte. Roșu-intens și violet au fost întotdeauna 
culorile regalităţii și ale aristocraţiei, clasele de mijloc, fidele dorinţei de imitaţie, purtau 
roșu-pal sau roz. Aceste reguli erau atât de stricte, încât au devenit ţinta multor 
nemulţumiri. De exemplu, în cadrul revoltei ţăranilor în Germania, una dintre cerinţele 
clasei muncitoare a fost permisiunea de a purta roșu. Hainele reprezentau indici preciși ai 
statutului și gradului. Încălcarea acestor reguli reprezenta perturbarea ordinii sociale, 
perturbarea mentalităţii că poziţia socială este determinată de Dumnezeu și astfel imuabilă. 
Diferenţierea pe clase sociale se întâlnește și în cazul machiajului englezilor. Una dintre cele 
mai preţuite însușiri ale aspectului nobililor din timpul Elisabetei I era pielea palidă, aceștia 
diferenţiindu-se astfel de muncitori, ţărani, fermieri și clasele inferioare în general. 

Manifestările istorice, politice, religioase și filosofice din fiecare ţară a Europei 
Occidentale au corespondenţe clare în vestimentaţie, coordonatele influenţându-se și 
determinându-se reciproc. Observăm că frământările din secolele XVI-XVII se vor oglindi în 
veșmintele perioadei, mentalitatea monarhilor și raporturile de clasă putând fi explicate facil 
prin intermediul vestimentaţiei ca instrument antropologic. Procedeele de împodobire a 
trupului completează acest tablou interpretativ, devoalând împreună cu elementele estetice, 
sociale și intelectuale care au determinat strălucirea epocii faptul că moda este un fenomen 
socio-cultural perpetuu revoluţionar. Moda este un protagonist în spectacolul revoluţiilor și 
schimbărilor de paradigme, contribuind la instaurarea unor noi dinamici ideologice, 
culturale, sociale sau politice în rândul mulţimilor. 
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O altfel de revoluţie. Corpul feminin, 
şocurile (pre)maternităţii şi reflectările lor literare 

(A Different Revolution. The Feminine Body, 
the Pre-motherhood Shocks and their Literary Reflections) 

E M A N U E L A  I L I E   

Abstract: Our paper focuses on a very particular hypostasis of the feminine creativity: the pregnancy 
and the (pre)motherhood discourse. Taking into account different narrative and lyric confessions 
written in the last decade in Romania, we will reveal the particular relations between the future 
mother, her body and the body of the-child-to-come (on the one hand), between the female artist and 
her art (on the other hand). These two different relations prove the spectacular – and, aesthetically 
speaking, very fertile – changes of both the feminine identity and her socio-cultural perception in the 
beginning of the 21st century.  
Keywords: corporeality, motherhood discourse, feminine identity, otherness 

 
„La maternité vient réactiver la question de l’identité, 

et de ce fait son rapport à l’altérité. La femme de par son histoire personnelle, 
culturelle et de son identité sexuelle influencera le devenir de l’enfant, 

cet autre. L’autre me renvoie à mon identité, celle qui fait de moi 
un citoyen singulier. Être identifié c’est être reconnu semblable ou identique.”1 

 
Una dintre cele mai provocatoare proze scurte, din perspectiva autorilor de studii de gen 

cel puţin, şi în special a celor interesaţi de scriitura ori, mai larg, de creativitatea feminină, 
este The Blank Page de Isak Dinesen (pseudonimul scriitoarei daneze Karen Blixen2). 
Naraţiunea pleacă de la un ordin portughez de călugăriţe carmelite, renumite pentru 
fabricarea unor materiale textile atât de fine, încât sunt folosite pentru fabricarea 
cearşafurilor nupţiale ale capetelor încoronate. Odată noaptea nunţii consumată, cearşaful 
regal, pătat de sângele miresei, este în mod solemn expus public, ca un garant al purităţii 
feminine şi onorabilităţii casei regale, după care este recuperat de mănăstire. Călugăriţele 
decupează partea cea mai vizibil pătată din fiecare cearşaf recuperat, o înrămează şi o expun, 
împreună cu un fel de farfuriuţă pe care e inscripţionat numele miresei, alături de celelalte 
produse similare. Rezultatul este formarea unei veritabile galerii pe care o vizitează şi o 
admiră şi călugăriţele, şi pelerinii/pelerinele aflate în trecere prin lăcaşul de cult. Îndeosebi 
cele din urmă sunt atrase („stau nemişcate şi cad pe gânduri”) în special de singura piesă 
care diferă de toate celelalte din expoziţie: bucata de pânză perfect albă, totuşi înrămată ca şi 
celelalte, însoţită de o farfurie de aur cu însemnele regalităţii: 

                                    
 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România. 
1 Corinne Cammaréri, Amour maternel ou sublimation des femmes. Des écrivaines interrogent 

altérité, maternité et création, Érès, Toulouse, 2012, p. 231. 
2 Scriitoare daneză cunoscută îndeosebi pentru volumul autobiografic Din inima Africii (1937), 

devenit la rândul lui celebru pentru ecranizarea din 1985 a regizorului Sydney Pollack, cu Robert 
Redford şi Meryl Streep în rolurile principale. Puţini cititori ştiu că autoarea a semnat şi o continuare a 
acestuia, Umbre pe iarbă (1960), un roman, Răzbunătorii angelici (1944), şi câteva volume substanţiale 
de proză surtă: Şapte povestiri gotice (1934), Povestiri de iarnă (1942), Ultimele povestiri (1957), Anecdote 
ale destinului (1958). 
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Dar pe această farfurie niciun nume nu este inscripţionat, iar pânza înrămată este albă ca zăpada de 
la un colţ la altul, o pagină nescrisă. Vă implor, oameni buni cărora vă place să ascultaţi poveşti: 
priviţi această pagină şi recunoaşteţi înţelepciunea bunicii mele şi a tuturor vârstnicelor care spun 
poveşti!... În faţa ei povestitoarele însele îşi trag vălurile peste faţă şi rămân mute. Căci părinţii 
regali care au deţinut-o şi au dat-o la înrămat şi agăţat nu au avut tradiţia loialităţii în sângele lor, 
au trebuit s-o lase deoparte.  

O perspectivă interesantă (şi care a făcut la rândul ei istorie în studiile de gen) asupra 
acestei proze scurte care dă chiar titlul volumului lui Isak Dinesen este oferită în studiul The 
Blank Page and the Issues of Female Creativity de Susan Gubar3. Analizând The Blank Page, 
Susan Gubar observă că ea poate ilustra „felul în care autoreprezentarea femeii ca text şi 
artefact i-a afectat [inclusiv] atitudinile în privinţa fizicalităţii”4. Muzeul de cearşafuri pătate 
este văzut de Gubar ca un muzeu de picturi feminine (fiecare bucată reprezentând un desen 
unic, abstract, montat într-o ramă grea) sau ca o bibliotecă/librărie de texte feminine (petele 
de sânge reprezentând cerneala de pe foile de hârtie). Iată şi miezul succintei analize: 

Colecţionate şi preţuite de o comunitate feminină care a văzut şi zile mai bune, un fel de 
departament paradigmatic de studii feminine, aceste urme de pete de sânge ilustrează cel puţin 
două puncte de vedere în privinţa anatomiei feminine şi a creativităţii: în primul rând, multe femei 
îşi experimentează corpurile ca singurul mediu disponibil pentru propria artă, având ca rezultat 
faptul că distanţa dintre femeia artistă şi arta ei se modifică adesea considerabil; în al doilea rând, 
una dintre metaforele primare cele mai răsunătoare pe care le furnizează corpul feminin este 
sângele, iar formele culturale de creativitate sunt adesea experimentate ca răni dureroase5. 

Aceste două puncte de vedere sunt în mod necesar legate, continuă cercetătoarea, căci 
femeia artistă care se experimentează murind în/prin artă (killed into art) ar putea de 
asemenea să se experimenteze sângerând prin cerneală (bleeding into print). 

Există, desigur, un tip de artă sau de scriitură feminină6 care pe de o parte valorifică 
într-o manieră decisivă experienţa propriei corporalităţi ca loc de manifestare a diferenţei 
radicale de gen, iar pe de altă parte, uzează în mod conştient de imaginarul sangvinic. Mă 
refer la scriitura acelor experienţe propriu-zis ori specific feminine, care deţin o poziţie 
privilegiată în teoriile feministe ale ultimelor decenii, alături de asocierea simbolică a femeilor 
cu natura, imaginea de neajutorat(ă), subordonarea şi discriminarea, anonimatul 

                                    
3 Profesor emerit al Universităţii din Indiana, Susan Gubar (n. 30 noiembrie 1944) este un reputat spe-

cialist în studiile de gen. Chiar dacă a semnat şi numeroase lucrări individuale pe teme dintre cele mai 
controversate sau mai sensibile – precum Memoir of a Debulked Woman: Enduring Ovarian Cancer (2012) –, 
cele mai cunoscute rămân totuşi studiile scrise împreună cu Sandra M. Gilbert: The Madwomen in the Attic: 
The Women Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination (1979); Shakespeare’s Sisters: Feminist 
Essays on Women Poets (1979); Norton Anthology of Literature by Women: The Traditions in English (1985); 
The War of the Words, Volume I of No Man’s Land: The Place of the Woman Writer in the Twentieth Century 
(1988); Sexchanges, Volume II of No Man’s Land: The Place of the Woman Writer in the Twentieth Century 
(1989); Letters from the Front, Volume III of No Man’s Land: The Place of the Woman Writer in the Twentieth 
Century (1994) ş.a. 

4 Susan Gubar, The Blank Page and the Issues of Female Creativity, http://revistes.ub.edu/ index.php/lectora/ 
article/viewFile/10763/13537; Reprinted by permission of The University of Chicago. Originally published in 
Critical Inquiry Vol. 8, No. 2, Writing and Sexual Difference (Winter, 1981), pp. 243-263. 

5 Ibidem, p. 254. 
6 Sintagmă căreia nu îi confer, în mod evident, înţelesurile susţinute în unele studii celebre ale 

feminismului radical (Luce Irigary, Speculum de l’autre femme, Minuit, Paris, 1974; Hélène Cixous, La 
jeune née, Union Générale d’Editions, Paris, 1975 ş.a.), preocupate de teoretizarea unui discurs (écriture 
féminine) capabil să exprime diferenţa sau, în alţi termeni, de materializarea „unei scriituri care să nu 
mai fie falocentrice” (cf. Antoinette Fouque, Gravidanza. Féminologie II, Editions des Femmes, Paris, 
2007, p. 29). O prezentare sintetică şi o analiză lucidă a acestora oferă, spre exemplu, Otilia Dragomir în 
„Limbaj, gen şi putere”, în Adina Brădeanu, Otilia Dragomir (coord.), Daniela Rovenţa-Frumuşani, 
Romina Surugiu, Femei, cuvinte şi imagini. Perspective feministe, Editura Polirom, Iaşi, 2002. 
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(invizibilitatea) femeilor. Este vorba despre sarcină, avort, naştere, lăuzie, alăptare, ciclu 
menstrual şi menopauză, adică despre experienţele femeieşti, în termenii Mihaelei Miroiu7. 
Până să devină formă esenţială de percepere a diferenţei de gen (şi cu atât mai mult discurs 
al unei minorităţi/unui grup ori mijloc de exercitare a presiunii socioculturale, politice, 
ideologice etc.), fiecare dintre ele constituie, desigur, o experienţă cât se poate de intimă, de 
individuală – deşi presupune şi percepţia unei alterităţi, ba chiar a unor alterităţi 
absolut/decisiv/autentic radicale. În intervalul (mai lung sau mai scurt) al traversării acestei 
experienţe, femeia artistă are adesea, la fel ca oricare altă femeie, senzaţia locuirii 
unui/într-un corp străin, care îşi exercită drepturile într-un mod aproape tiranic. Dar, spre 
deosebire de alte femei, deţine şi mijloacele de a oglindi prin intermediul creativităţii 
raportul cu acest străin. Adică de a sângera prin cerneală (ori, aş fi tentată să adăug – 
gândindu-mă în special la metaforele feminităţii carnale din pictura excepţională a Fridei 
Kahlo sau a Gergiei O’Keeffe –, sângerând prin culoare). 

Dacă luăm în calcul doar poezia şi scrierile confesive ale ultimelor două decenii, consta-
tăm interesul accentuat al unor autoare pentru scriitura gravidităţii sau a pre-maternităţii, 
deşi aceasta rămâne, în nu puţine situaţii, subiectul unui laudatio excesiv sau, dimpotrivă, al 
unei detabuizări dure, poate egal ofensatoare. Nu este locul să insist pe factorii care au făcut 
în sfârşit posibilă această mutaţie, deopotrivă tematică şi stilistică. Mă limitez numai la a 
reaminti un fapt ştiut, analizat în fel şi chip în unele studii feministe de certă notorietate. 
Anume că, după ce, timp de secole întregi, ea a fost efectiv inexistentă (imaginarul artistic şi 
cel literar al pre-maternităţii şi al naşterii de prunci fiind ori tabuizat, ori raportat obligatoriu 
la figura mariană şi la miraculoasa naştere a fiului lui Dumnezeu), secolul XX şi mai ales 
începutul secolului XXI par a promite o schimbare cu adevărat radicală a percepţiei acestei 
experienţe, dar şi a ecourilor sale în arte. Voga unor curente de gândire şi a unor formule 
literare ori artistice, dezvoltarea mişcărilor feministe, mutaţiile extraordinare de ordin 
socio-politic, mentalitar, psihologic, religios etc. au contribuit decisiv, se ştie, la 
transformarea condiţiei feminităţii şi, implicit, la asumarea cu totul diferită a rolurilor ei în 
familie, societate, dar şi în arte. Din funcţie primordială, dimensiune obligatorie sau herb 
identitar, maternitatea s-a schimbat la rândul ei în opţiune existenţială, asumată, fireşte, 
individual şi „tradusă” perceptiv, comportamental ori lingvistic, în cele mai diverse forme. 
De unde şi variaţia extraordinară a formulelor artistice în care ea a fost materializată. Nu s-a 
mai putut practic vorbi despre un discurs, ci despre discursuri ale maternităţii, după cum nu 
obosesc să afirme autoarele unor studii genizate din ultimele două-trei decenii.  

Cu toate acestea, nici măcar unele dintre ele nu rezistă ispitei generalizării sau măcar a 
contragerii acestor discursuri variate în formule care să acopere întreaga paletă de trăiri, 
percepţii, sentimente, afecte etc. ale viitoarelor mame. Din această perspectivă, deschiderea 
capitolului „Strania scriitură a maternităţii”, din cartea Amour maternel ou sublimation 
des femmes. Des ecrivaines interrogent alterité, maternité et création de Corinne 
Cammaréri, mi se pare emblematică. Deşi aminteşte, aluziv, şi câteva constante ale 
teoriilor feministe de vector lingvistic, cercetătoarea începe în maniera uzuală, 
printr-un abrupt laudatio al maternităţii şi scriiturii ei: 

Purtătoare de stranietate, frumuseţe, inconceptibil, sublim, teroare şi oroare, maternitatea şi 
scriitura ei, prin mamele scriitoare, sunt experienţe senzoriale care se apropie de tropismele fazei 

                                    
7 Cercetătoarea distinge între experienţele femeieşti („acele experienţe care sunt îmăpărtăşite 

exclusiv de către femei”) şi cele feminine, pe care, mutatis mutandis, le-ar putea avea, deşi mult mai rar, 
şi bărbaţii: „acele experienţe pe care le au predilect femeile: îngrijirea (hrănirea, curăţarea copiilor, 
vârstnicilor, bolnavilor, soţului), monoparentalitatea, văduvia, violenţa domestică, violul, hărţuirea 
sexuală, pornografia, prostituţia” (capitolul „Problemele specifice teoriilor feministe”, în Mihaela 
Miroiu, Drumul către autonomie. Teorii politice feministe, Editura Polirom, Iaşi, 2004, pp. 43-51). 
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prelingvistice. Dar lucrurile „cărnii” se impun şi câteodată sugerează refuzul. Născând, femeile 
scriitoare sunt tentate să dea un nou contur acestui corp8.  

Chiar şi pentru cine nu şi-a putut asuma, din varii motive, această experienţă, este cât se 
poate de clar că nu se poate vorbi doar despre acest corp. Mai întâi pentru că, în timpul 
sarcinii, viitoarea mamă are adesea senzaţia unei transformări radicale a propriului trup, 
devenit din ce în ce mai vizibil o formă de alteritate. Ideea de înstrăinare a corpului gravid 
este susţinută în unele situaţii şi de percepţia celorlalţi sau de dorinţa lor inconştientă de a-i 
încălca intimitatea9. Apoi, pentru că, imediat după naştere, femeia devenită mamă se află în 
faţa a două corpuri, două corpuri cu totul noi, deopotrivă imediat recognoscibile şi de 
neidentificat, cu totul diferite şi totuşi asemănătoare, suferinde şi extatice, traumatizate şi 
aureolate etc. Pe de o parte, corpul lui (sau al ei), al copilului abia născut, carne din carnea ei, 
în sfârşit materializat(ă) ca cea mai apropiată alteritate umană. Pe de altă parte, corpul 
propriu, al mamei aproape sfâşiate, aproape sfârşite de durerile fizice – ne aducem aminte cu 
toate, aproape de limita insuportabilului –, şi totuşi transfigurate de o fericire fără egal. 
Indiferent cum arată, de cele mai multe ori primul devine, pe dată, loc al splendorii şi sursă 
de nesfârşită uimire, vecină cu graţia post-epifanică. Cel de-al doilea, dimpotrivă, se 
transformă, imediat după expulzare (ca să păstrăm terminologia medicală uzuală), în 
emblemă a urâtului (cu varianta, comună, a oribilului) şi uneori sursă de dezgust. Cum am 
mai spus, două forme de alteritate radicală, atât de străine şi totuşi atât de cunoscute, pe 
care, în spaţiul românesc cel puţin, abia literatura şi celelalte forme de limbaj artistic din 
ultimele două decenii le-a putut detabuiza şi chiar urmări îndeaproape.  

Textele articulate pe tiparul întâlnirii – percepute, nu o dată, drept şoc identitar – şi al 
aclimatizării cu aceste concentrate corporale de alteritate sunt însă atât de puţine şi atât de 
puţin cunoscute, încât, într-adevăr, în acest sens se poate vorbi încă despre o tăcere 
semnificativă, deşi inexplicabilă, în spaţiul public: 

Se scriu tomuri întregi despre marea istorie a războaielor şi a revoluţiilor, ni se analizează totul, de 
la ADN la viteza semnalului electric între neuroni, la câmpurile electromagnetice pe care le 
emitem. Se scriu volume despre Europa, despre tradiţii apuse sau tradiţii care se nasc. Dar se tace, 
încă, despre experienţa primordială a fiecăruia dintre noi, naşterea. Maternitatea, în sens 
substanţial, şi mai ales debutul acesteia, sunt încă absente în spaţiul şi în discursul nostru public. 
Acest subiect a rămas mai mult sau mai puţin tabu, expediat de cele mai multe ori în sfera 
discursului medical sau situat în spaţiul sacrului pur prin contemplarea sau închinarea la icoanele 

                                    
8 Corinne Cammaréri, Amour maternel..., ed. cit., p. 208. [în original: „Porteuses d’étrangeté, de 

beauté, d’impensable, de sublime, de terreur ou d’horreur, la maternité et son écriture par les mères 
écrivaines sont des expériences sensorielles qui rapprochent des tropismes de la phase prélangagière. Mais 
les choses de la «chair» s’imposent et parfois inspirent du rejet. À la naissance, les femmes écrivains vont 
tenter de donner un nouveau contour à ce corps”.] 

9 Iată ce observă, pe bună dreptate, sociologul Laura Grünberg: „Din perspectiva sociologiei corpului, 
maternitatea, naşterea, corpul postnatal sunt teme importante. Din perspectivă feministă, sunt multe 
aspecte genizate ale acestei experienţe pe care, fizic, doar femeia o trăieşte. Experienţa femeii gravide cu 
corpul ei este cu totul specială, lucru pe care orice gravidă îl simte dincolo de teorie. În contextul 
graviditătii, corpul este un corp al tău şi nu doar al tău. Este un corp care, pentru nouă luni, este destinat 
şi altora. Maternitatea, considerată de unii teoreticieni drept «generozitate corporală», este o stare unică 
pentru femei. Două corpuri coexistă, comunică, interrelaţionează într-un mod cu total special. Acel trafic 
de celule între fetus şi mamă, în ambele direcţii (se pare că celulele fetale continuă să circule în corpul 
mamei şi după naştere!), acea comuniune corporală din perioada sarcinii este, la nivelul trăirii acestei 
experienţe, ceva miraculos care un va putea fi niciodată explicat în amănuntele sale. Este ceva care poate 
fi doar trăit. Corpul gravid este, pe de altă parte, un corp al tău, dar nu doar al tău, în sensul că este un 
corp public. Este văzut, analizat, admirat, comentat, pipăit. Atins” („1989. 46 de bucăţi de gresie gri cu 
inserţii albe”, în Mihaela Miroiu şi Otilia Dragomir [coord.], Naşterea. Istorii trăite, Editura Polirom, Iaşi, 
2010, pp. 169-170). 
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cu Maica Domnului şi Pruncul. Naşterea, însă, nu este numai un eveniment medical sau un atribut 
al adoraţiei divine. Este experienţa originară a fiecăruia10. 

Câteva texte recente – volumul colectiv Naşterea. Istorii trăite (coord. Mihaela Miroiu şi 
Otilia Dragomir, Editura Polirom, Iaşi, 2010), pe care l-aş privi, mutatis mutandis, ca pe un 
corespondent românesc al opului Amour maternel ou sublimation des femmes, apoi falsul 
roman al Ioanei Nicolae (Cerul din burtă, Editura Polirom, Iaşi, 2005, 2010) sau cărţile de 
versuri scrise de Elena M. Câmpan (De la tu la el, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2006), Ştefania 
Mihalache (Sisteme de fixare şi prindere, Editura Nemira, Bucureşti, 2016) şi Elena Vlădăreanu 
(Non Stress Test, Casa de Pariuri Literare, Bucureşti, 2016) – ilustrează însă cât se poate de 
elocvent varietatea uluitoare a prelucrării celor mai cunoscute motive subsumate 
(pre)maternităţii şi efectelor ei asupra eului (sau eurilor?!) feminin(e). Vorbim, desigur, 
despre opere cu totul diferite ca stil/trup al scriiturii. Nu trebuie să omitem nici faptul că 
doar unele dintre autoarele lor sunt scriitoare în adevăratul sens al termenului (câteva dintre 
semnatarele Istoriilor trăite sunt medici, profesoare, învăţătoare, secretare sau pur şi simplu 
„cercetătoare a curiozităţilor vieţii”11, provocate prin urmare doar conjunctural să se 
manifeste creator).  

Oricum, respectând convenţiile specifice tipului de text pe care decid ori sunt invitate să 
îl redacteze, unele scriitoare, fie ele de vocaţie ori de conjunctură, preferă să îşi idealizeze 
experienţa şi, odată cu ea, condiţia de mamă – singura care „înfemeieşte” cu adevărat12. 
Altele, dimpotrivă, nu îşi edulcorează defel experienţele, alegând să îşi rememoreze inclusiv 
detaliile veriste, fie ele justificate exclusiv de natura aparte a experienţialului rememorat, fie 
potenţate de topografia – din păcate, (re)cunoscut sordidă – a spitalelor româneşti. La un 
braţ al eşichierului emoţional, desigur tradus stilistic, înregistrăm un veritabil poem 
encomiastic (fie el şi unul narativizat) al maternităţii înnobilatoare, aproape beatificate. La 
celălalt, suntem invitaţi, printr-o abilă strategie auctorială, să asistăm la redactarea unui 
proces-verbal ori la inventarierea aridă a recuzitei, lichidelor (corporale sau de uz medical) şi 
personajelor care susţin, într-o formă sau alta, experienţa radical identitară.  

Cum abordează aceste autoare problematica propriului corp care se transformă? Dar a 
corpului din corp? Cum percep naşterea şi întâlnirea cu celălalt? Şi, desigur, cum arată 
scriitura acestor experienţe? Iată doar câteva dintre interogaţiile la care ne pot răspunde, în 
loc de orice reflecţie critică, unele dintre textele lor reprezentative, pe care le-am grupat în 
funcţie de cronologia experienţelor evocate: 

a) Debutul sarcinii. Aşteptarea întrupării şi exerciţiul imaginaţiei creatoare: 
„Spre şapte săptămâni inima-ţi bate de o sută cincizeci de ori pe minut… Ai nas, ai gură, 

peste ochi, pleoape. Te-ndrepţi spre un început prăfos de schelet. Ai un culcuş aidoma unui 

                                    
10 Citatul este extras din cuvântul înainte la volumul colectiv Naşterea. Istorii trăite, ed. cit., p. 10. 

Deloc întâmplător, semnatarele acestuia, coordonatoarele Mihaela Miroiu şi Otilia Dragomir, sunt două 
dintre cele mai cunoscute specialiste în studiile de gen şi analiza discursului de la noi. 

11 Astfel se recomandă, cel puţin, Ana Bulai, autoarea istoriei trăite intitulate „Eva” (ibidem, p. 22). 
12 Vocabula îi aparţine Mariei Bucur, autoarea textului „Peste ocean, într-o pădure”, din acelaşi 

volum de Istorii trăite ale naşterii: „Nu există substitut pentru experienţa trăită în privinţa asta şi tot 
ceea ce citim ca teorie sociologică, filosofică, antropologică, culturală etc. este pur şi simplu apă de 
ploaie. Sarcina m-a înfemeit pur şi simplu. Schimbările fiziologice ale corpului meu erau una. Dar 
experienţa de a avea pe cineva care creşte în pântecele tău este altceva. Nu mi-am simţit niciodată 
trupul, fiinţa atât de legată de viaţă, responsabilă, dar şi vulnerabilă, pentru că trăiam şi prin/pentru 
fătul din trupul meu. Am început să îmi înţeleg identitatea ca fiind fundamental şi nealterabil diferită 
de cea a oricărui bărbat. Pe durata sarcinii şi a alăptării mi-a fost încontinuu milă de soţul meu, sau mai 
degrabă pentru el şi orice alt viitor tătic, pentru că ştiam că nu e posibil să înţeleagă cu adevărat ce 
înseamnă dragostea care mă pătrundea peste tot, cât şi senzaţiile incredibil de fascinante ale fătului din 
burtă. Nici eu nu-mi putusem imagina în vreun fel această schimbare înainte. Ştiam cu siguranţă că nu 
contează cât de empatic eşti, trăirea este trăire” (ibidem, pp. 175-176). 
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pumn izbind în mulţime. Ai fost sămânţă de pară, eşti boabă de strugure. Corpul se alungeşte 
în răbdătoare viteză. Minut de minut creierul creşte cu o sută de mii de celule nervoase. În 
miliardele naşterii vei fi aflat tot. Şi-ncet, încet vei fi uitat. Braţe şi picioare din muguri, 
camere-n inimă, schiţe vagi de plămâni. Ai reflexe, te mişti, o apuci poticnit spre pereţii 
călduţi. Eşti acolo, începi să fii dintre noi…” (Ioana Nicolae, Cerul din burtă, ed. a II-a, Editura 
Polirom, Iaşi, 2010). 

b) Sarcina (I). Dubla percepţie a corpului celuilalt: 
„În propriul pântec începea să se simtă din ce în ce mai mult un locatar cu program şi 

voinţă proprii. Dar copilul imaginaţiei mele era cu totul altul decât cel vizualizat la 
ecografiile lunare. Forţa imaginaţiei mele depăşea umbrele alb-negre de pe ecranul 
ecografului, care îl tulburau atât de mult pe Sergiu. Mă uitam cu mare interes la ecran, dar 
rareori reuşeam să disting ceva coerent. În afară de mâini şi degete, un craniu care de multe 
ori mi se părea cam stilizat, şi o coloană vertebrală curbă, nu prelucram nimic din ceea ce 
vedeam. Copilul nostru era în imaginaţia mea, nu pe acel ecran impersonal, era produsul 
propriilor fantazări, nu prea avea de-a face cu forma iniţial reptiloidă care creştea conform 
graficelor, de la lună la lună, în propria-mi burtă” (Otilia Dragomir, „2000. «Ştiţi că aţi făcut 
un macrozom?»”, în Naşterea. Istorii trăite, ed. cit., pp. 230-231). 

c) Sarcina (II). Celălalt ca invadator: 
„Îl simţeam ca stare interioară, chiar dacă nu îl percepeam. Cotropise totul: sânii care 

creşteau şi pe care îi simţeam grei, cumva smulşi pe dinăuntru, sub diafragmă creştea ceva. 
Nu mâncam singură, nu respiram şi nu dormeam doar eu. Eram «de a face». Eram doi, ca 
păpuşile Matrioşca. De fapt, era ca şi când eram învelişul lui. În capul meu era capul lui, în 
picioare, în trup, în coaste era el, celălalt-necelălalt, alt eu. Copilul din mine era în mine 
toată. Doar anatomic stătea în burtă” (Mihaela Miroiu, „1979. Andrei, copilul 33”, în ibidem, 
p. 82). 

d) Sarcina (III). O variantă liricizată/fragmente din brutăria umană: 
„Să nu crezi că membranele cu care te înconjor sunt/ doar sânge şi carne,/ nu, ele sunt 

straturi fine de posibilităţi, lipite uşor între ele,/ ca nişte mici animale de apă/ care îşi freacă 
blând una de alta pieile cu solzi/ proaspeţi şi mici/ până când din ele încep să răsară/ 
incantaţiile pe săptămâni./ [...]/ Să nu te temi de ele/ să dansezi după muzica lor/ până când 
aerul din jurul tău o să înceapă să crească/ şi să devină/ un aluat pus la dospit/ dar să nu te 
opreşti, să începi să-l guşti cu încredere,/ să-l vălureşti şi să-l frămânţi cu poftă şi cu putere/ 
trebuie să faci în el goluri mici/ tunele subţiri/ cât să-mi încapă înăuntru vocea” (Ştefania 
Mihalache, „Brutăria umană”, în Sisteme de fixare şi prindere, ed. cit., pp. 9-10). 

e) Naşterea (I). Corpul celuilalt ca miracol întrupat: 
„Şi, Doamne, ce întâlnire cosmică şi pământeană totodată mi-a fost dat să am! Căci am 

intrat cu o inimă înnebunită de cea mai frumoasă emoţie a lumii. M-au aşezat pe scaun şi mi 
l-au adus în nişte scutece albe în care, scotocind, am găsit o mogâldeaţă mică, vânătă, 
descuamată şi cu păr negricel pe faţă, un cimpanzeu mic şi dulce, care nu semăna cu copiii 
pe care îi mai văzusem aproape nou-născuţi, şi am gândit în sinea-mi: «Doamne, numai eu o 
să-l iubesc!...». Dar imediat după ce l-am luat în braţe, am simţit că eram cu totul altcineva, 
mi-am simţit abandonul meu în braţele încă nedeschise, lipite regulamentar, iar momentul 
cel mai înălţător al contopirii noastre, sânul atins de cea mai frumoasă guriţă din lume, 
căutarea aceea disperată de foame şi, în sfârşit, prinderea şi suptul acela cu nesaţ, în care 
percepi voluptatea fiecărei înghiţituri... oare ce poate fi mai minunat??? Această senzaţie 
mi-e vie şi dragă, şi unică în frumuseţea şi în desăvârşirea ei” (Cornelia Păsculie, „1987. Ziua 
zilelor mele”, în Naşterea. Istorii trăite, ed. cit., pp. 135-136). 

f) Naşterea (II). „Feminitatea îngenuncheată” şi abrutizarea corpului: 
„Am născut la începutul lui 1989, prin operaţie de cezariană făcută în ultimul moment, 

după o noapte de chin şi incertitudine, într-un spital bucureştean care se dezafecta din cauza 
unui microb ce producea diaree gravă la nou-născuţi. Doctorul Briceag (nume predestinat!), 
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deşi mă văzuse lună de lună, nu şi-a dat seama că am un copil de 4 kilograme şi 350 de 
grame şi puţin lichid, şansele unei naşteri normale fiind, în acest context, minimale. Tot ce 
mi s-a întâmplat în ziua de 23 martie 1989 mi-a demitizat aura creată şi întreţinută cultural 
în jurul experienţei naşterii. Câteva ingrediente – unele conjuncturale, iar altele 
general-umane – au făcut din această experienţă, potenţial cea mai frumoasă din viaţa unei 
femei, un coşmar pentru mine. Desigur, din perspectiva miracolului de după, termenul pare 
nepotrivit. [...] Nimic din ce îmi închipuiam legat de acest moment unic, magic nu s-a 
adeverit. Am avut acest ghinion. Viaţa mea şi cea a copilului mi-au fost inutil puse în pericol, 
complicaţiile care au urmat m-au văduvit de experienţe maternale importante precum 
alăptatul sau chiar ţinerea copilului în braţe în primele zile de viaţă. Calitatea serviciilor 
medicale a fost execrabilă, corpul meu s-a simţit umilit şi profund agresat, feminitatea 
îngenuncheată în acea noapte în care ar fi trebuit să exalte, fiind acoperită cu o mâzgă 
groasă de indiferenţă şi laşitate umană” (Laura Grünberg, „1989. 46 de bucăţi de gresie gri cu 
inserţii albe”, în ibidem, pp. 161-165). 

g) Naşterea (III). „Corpul despărţit” printr-un paravan poetic: 
„Tu, primul, să nu plângi/ când vei afla că/ m-au tăiat să te scoată/ carnea mea/ avea 

atunci/ cea mai mare nevoie/ să fie despărţită în două/ tânjea/ după fiorul rece al cuţitului/ şi 
mintea după mâna caldă a anestezicului/ care să ia durerea.// Eram sus foarte sus/ mintea 
îmi era ventilată cu nori de vată/ corpul îmi era despărţit de un paravan alb de pânză/ să nu 
plângi/ corpul meu avea nevoie să fie despărţit/ susul de jos/ inima de coapse/ să nu plângi/ 
ochii mei aveau nevoie să nu mai vadă nimic/ în afară de stropii de sânge care umpleau 
paravanul de pânză/ ca un mesaj al corpului de jos/ ca o hartă/ care-ţi desena ieşirea în 
lume/ să nu plângi/ când te-au scos şi mi te-au apropiat de faţă/ învelit/ într-un prosop 
albastru uzat/ ai umplut camera de lumină/ deci tu vei fi cel care/ va turna pământ peste 
mine/ mi-am spus/ e foarte bine aşa” (Ştefania Mihalache, „Paravan”, în Sisteme de fixare şi 
prindere, ed. cit., pp. 30-31). 

h) Naşterea (IV). Procesul-verbal al traumei corporale: 
„bagajul/ soţul/ taximetristul/ spitalul/ pixul/ scaunul/ rândul/ personalul medical/ 

furtunul/ anusul/ săpunul/ aparatul de ras/ salonul/ anestezistul/ obsteticianul/ ginecologul/ 
mamoşul/ NST-ul/ perfuzorul/ patul/ cearșaful/ tamponul/ pansamentul/ tifonul/ perineul/ 
degetul/ lichidul/ sângele/ oxytonul/ calciul/ monitorul/ asistentul/ infirmierul/ cotul/ 
colacul/ forcepsul/ vacuumul/ anestezicul/ acul/ firul/ halatul/ buzunarul/ bacșișul” (Elena 
Vlădăreanu, fragment din Non Stress Test, ed. cit.). 

i) Lehuzia. Corpul feminin (încă) „necurat” şi cutumele de reprezentare: 
„Depăşesc un pic primele şase săptămâni. Mă ispiteşte, ca experienţă trăită, mai ales 

botezul copilului meu, la care am luat parte cu urechea lipită de porţile închise mie ale 
bisericii Popa Şapcă. Nu îmi făcusem moliftele de curăţenie, deci nu aveam puritatea şi 
demnitatea să intru în biserică. Naşterea de prunci, în mintea ciudat vechi-testamentară, 
neizbăvită de mesajul Evangheliilor, a Sinodului Bisericii Ortodoxe, continuă să ne creadă 
necurate tocmai faţă cu cel mai izbăvitor act: naşterea de prunci. Pot să îmi explice de o mie 
de ori Tradiţia ca izvor cutumiar. Nu am să înţeleg niciodată de ce nu schimbă asta. 
Niciodată. Poate fiindcă niciunul dintre ei nu a trăit naşterea de prunci. Nu a ţinut în braţe 
miracolul născut din el însuşi” (Mihaela Miroiu, „1979. Andrei, copilul 33”, în Naşterea. Istorii 
trăite, ed. cit., p. 99). 

 
Este evident că, dincolo de vectorul identitar inerent, aceste secvenţe emblematice, numai 

bune de aşezat într-o „bibliotecă/librărie de texte feminine”, vorbesc de la sine şi despre 
mizele ascunse ale discursului maternităţii, ca formă particulară de creativitate feminină. 
Sângerând prin cerneală (cf. Susan Gubar) – după ce au sângerat, abundent, şi prin/dincolo de 
propriul corp –, autoarele dau seamă nu numai de o fază esenţială a propriei deveniri 
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biologice şi psihologice13. Direct sau indirect, ele vorbesc şi despre evoluţia formelor de 
reprezentare a naşterii, şi despre mutaţiile socio-culturale spectaculoase care au justificat 
această evoluţie.  

Condiţia scriiturii în care sunt materializate cele două experienţe specific feminine este 
totuşi una paradoxală. Indiferent dacă sunt privite prin lentila vag deformantă a amintirii, 
filtrate poetic sau (ne)cenzurate narativ, sarcina şi naşterea ca „istorii trăite”, apoi 
corporalizate (sic!) textual, mai păstrează urme din tăcerile simbolice şi tabuurile sociale care 
le-au marcat de-a lungul vremii. Vorbind, în acelaşi timp, despre transformarea, estetic 
nepreţuită, a marginalului în însuşi centrul artisticului. Dar şi despre fragilizarea – sau, la 
limită, chiar dispariţia – graniţelor public/privat într-o societate în care tabuizarea celor mai 
intime experienţe promite să devină istorie. 
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Thinking Clothing as a Means to Imagine Social Change. 
How the Futurist Art Movement Challenged Fashion and Politics? 

E D I T H  L Á Z A R *  

Abstract: Commonly perceived as the first authentic avant-garde, Italian Futurism aimed to transform 
everyday experiences and the life of common people. Fashion played an important role in their design 
for a dynamic modern lifestyle. Inspired by Jacques Rancière’s idea that rearrangements in our 
structures of perception account for previously unaccountable forms of rendering subjects visible, I 
argue that fashion, like art and politics, creates “fictions”. In its close connection to the body and the 
notion of identity, fashion has revealed the body as a battleground for representations and political 
imaginings of social orders. The Futurists’ interest in fashion raises questions on how bodies were 
addressed, to what social climate they responded to, and how were these presumably artistic creations 
received by the larger audiences. I point out the openings that can be addressed in thinking the 
historical intersections of art and social change, reflecting on their imbrications today. 
Keywords: Italian Futurism, imagining changes, fashion, aesthetic politics, Jacques Rancière  

 
In his seminal book, Theory of the Avant-Garde, Peter Bürger defines the European 

avant-garde movements as a particular historical phenomena, critical of the art institution 
and its dissociation from life: “What is negated is not an earlier form of art (a style) but art 
as an institution that is unassociated with the life praxis of men. The demand [...] directs 
itself to the way art functions in society”1. His approach of avant-gardes has been criticized 
notably in respect to the long debated premises of artistic autonomy within modernism and 
the omission of different movements such as the Italian Futurism, articled for its 
“reactionary political ideology”2. While the present paper does not discuss the shifts in 
theorizing the term, it does however aim to tackle the different forms of reconciliation 
between art and life. In this sense, it explores the various relationships by investigating the 
role of clothing design in how Italian Futurism re-imagined society – “as a sight for 
fashioning a new human kind”3. 

Commonly perceived as the first authentic avant-garde movement, the Italian Futurism 
caught the attention later than other ‘historical’ avant-gardes which addressed the question 
of where communities are going. Not surprisingly, the omission of Futurism from earlier 
studies – and consequently the denial of its historical and cultural significance – related to 
Futurists’ endorsement of Fascism and the Mussolini regime. When art historical accounts 
did address the movement, they focused on the artistic or formal innovations, resorting to 
different strategies of ignoring its political dimensions. As Anne Bowler points out in Politics 
as Art: Italian Futurism and Fascism, most studies bracketed the political affinities of 
Futurism either on the assumption of a separation between art and politics or by relegating 
it to a later phase of the movement4. 

                                    
* “Babeș-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Romania.  
1 P. Bürger, Theory of the Avant-Garde, trans. Michael Shaw, University of Minnesota Press, 

Minneapolis, 1984, p. 49. 
2 A. Hewitt, Fascist Modernism: Aesthetics, Politics and the Avant-Garde, Stanford University Press, 

Stanford, 1993, p. 1. 
3 J. Schnapp, “The Fabric of Modern Times”, in Critical Inquiry, vol. 24, no. 1, 1997, p. 239. 
4 A. Bowler, “Politics as Art: Italian Futurism and Fascism”, Theory and Society, vol. 20, no. 6, 1991, 

p. 765. 
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A Reconstruction of the (Italian) World 

What singled Italian Futurism out was the strong nationalistic claims that imbued its 
aesthetic and political actions. Aesthetic is understood here in the sense given by Aleš 
Erjavec regarding avant-gardes, as “extending from specifically artistic experiences to the 
broad, holistic domain of lived and imagined experiences, including social, political, bodily, 
and technological dimensions”5. Italian Futurism conflates an aesthetic and artistic 
revolution, since works are equally concerned with new techniques of representation, 
propaganda, and the many different aspects of everyday life practices. Urban sociality and 
the streets were claimed as spaces for visibility that enabled the dissemination of ideas to 
larger audiences. “They expanded the notion of art because they expected art and the artist 
to intervene in society and to actively aid futurism in creating the desired future for the 
Italian nation”, underlining their understanding of art as an inherent activist action6. 
Nationalism, in all its future faults, was nevertheless a movement that sought to integrate 
“all citizens into society and politics”7.  

From the beginning, Futurism manifested a self-conscious ideology aimed at a radical 
break with the past, a ground zero for the universal re-invention of society and a totalizing 
vision of the world. This is reflected in Marinetti’s artistic manifesto, renowned today for the 
ideas that later came to characterize futurist perspectives on art and life. It is an aggressive 
statement, based on the creation of a new language able to express the aesthetic and artistic 
changes the movement wished to pursue, as part of a new set of strategies for an era of 
renewal. My intention is not to account for a detailed analysis of Futurist manifestos – some 
of them more nuanced and fragmented compared to previous ideologies – but to trace a 
framework for some of their underlining ideas. The glorifying of war as a hygienic 
instrument for cleansing, the cult for the machines, the rejection of the past in both politics 
and art, the concentration on the novel beauty of speed and urban life, the praise of youth 
and the advancement of technical means of communication – were all part of a project that 
would leave behind the classic cultural heritages and nostalgia, which Marinetti associated 
with feminine weakness. As a totalizing way of thinking, artistic practices addressed the 
various spheres of life, from architecture and experience – to cuisine or fashion, in a 
constant search for changes that could instil dynamic progress and advancements.  

Their endeavour related however to a much deeper socio-political crisis in Italy. For all 
their claims of “universal” reconstructions and break with the past, Futurists focused mainly 
on local issues, pursuing their own political and cultural directions which were rooted in 
some of the most persistent currents in Italy at the time. As Bowler argues, one of the most 
pregnant ideas revolved around the failed Risorgimento project that promised national unity 
only to end in a political and economical division of the country. Its legacy persisted along 
with promises of an industrial development that would reclaim Italy in a rhetoric different 
than its current understanding, as economically and culturally inferior to other European 
nations engaged in the process of modernization8. One can relate the inherent nationalism of 
the movement and its fascination for technology – a rhetoric that wraps around art and its 
new praxis of life. The dispute between old and new, marked by the opposition between 
passéist culture or feminine weakness and the virile new world of men and machines, is a 
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metaphor that raised numerous questions on the female status in the Futurist ordering of 
life. 

While Futurists were not alone in acknowledging the possibility to challenge the current 
social order through technology, their agenda reflects “the changes of human perception 
which determined many of the attitudes and fears of the age when Futurism was born, for 
not only the spectre of integration haunted modern culture and politics, but also the new 
speed of time and the rapid changes in the pace of life which the Futurist Manifestoes 
captures so well”9. 

Clothing and Fashion as Means to Imagine a New Subject 

Fashion theorist Elizabeth Wilson argues that “Throughout most of history, societies and 
groups within societies have dressed in ways that signify allegiances of many different 
kinds. Clothes provide an unrivalled way of expressing solidarity and collectivity”10. While 
not all clothes are fashion, they are the medium through which fashion in the Western 
world has operated within the mores and representations of society. In this sense, the 
Futurists’ interest in clothing and fashion was part of a broader agenda to re-form society in 
a revolutionary way; it followed the claim that artists should involve themselves in all 
aspects of life creatively and was motivated by a desire to formulate new subjectivities, 
which would fit the vision of new and infinite progress. Dress became instrumental because 
of its ability to have an immediate visible impact on creating social personas and “idealized” 
futurist selves, because of it being a medium that tolerates constant change. In other words, 
it was an ideal condition open to operating perceptual change11. Clothing in this sense 
became a battleground for new moral and aesthetic codes. 

The new subjectivity sketched by Marinetti was actually the advent of a new man who 
retained his opposition to a lethargic society. This man would step out from the limits of 
history and, with the help of technology, create a utopian Futurist world fuelled by primal 
life forces. The vision was founded, as Cinzia Sartini Blum shows, on “irrationalist 
ideologemes like the Nietzschean notion of the Übermensch and the Sorelian idea of the 
revolutionary force of myth, combined with scientific theories of evolutionary perfectibility” – 
which ultimately predicate the myth of “the (re)birth of a Futurist superuomo”12. The program 
to refashion and rationalize the body represents the visible locus and performance of ideology. 
This is nevertheless a genderized perspective that distinguishes between the Futurist subject – 
associated with masculinity and virility – and the current world of objects – associated with 
femininity and weakness – as also reflected in body techniques like clothing, grooming, 
hygiene, or dieting13. 

It is not surprising then, that the first manifesto on fashion sought to reform masculinity 
and masculine dress as performed in the public space. Giacomo Balla’s Futurist Manifesto of 
Men’s Clothing (later changed to The Antineutral Suit) attacked the dullness of masculine 
clothing and its bourgeois dress codes, which were tributary to the classic restraints that 
Futurists abhorred. The new garments were to proclaim a clear-cut male masculinity, devoid 

                                    
9 G. Mosse, “The Political Culture…”, art. cit., p. 254. 
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of any gender confusion or foreign influences14. It had to express motion, dynamism, and 
speed, while being fully transformable – to keep up with and, simultaneously, model a new 
potent, able body. Clothing was less about a particular design; it was always changeable and 
renewable to suit a context, a mood, an ambiance or environmental conditions. This was 
achieved through modificanti, fabric badges “applied to an outfit both to reflect the wearer’s 
mood and to enhance its impact, using ‘war-hungry, decisive’ adjectives never before 
applied to dress”15. The modificanti took inspiration in Sonia Delunay’s more practical and 
innovative designs for transformable clothing, which also aimed to capture the dynamism 
and new urban lifestyle of the time. Today this would have called into question the 
uncredited world of fashion and the issue of authorship in design. 

Clothing that is always subjected to change also reflected in the altered version of the 
men’s clothing manifesto – published after the outbreak of war, it turned discussions to 
military gear and superiority, as clothes endowed the soldier with the agility to defend 
against the enemies16. Balla urged Futurists to transfer the principles of their artistic 
techniques to fashion. This resulted in dynamic lines, bright colours, and geometrical 
accents which played with repetitions, exaggerations, and distortions; yet it also proclaimed 
dress as “an element in a philosophy of dynamic change and novelty […], in which Futurism 
was to move out of the gallery and museums and into the street”17. 

Despite their most radical discourses in clothing, there is a difference between the 
performance acts and the everyday dress Futurists wore. Blum describes images and pictures 
of Marinetti and other companions of his in which they still seem to wear bourgeois attires 
(tuxedoes, frock coats, tailcoats), matched with bold vests and ties designed by Depero, 
Rizzo, and Balla18. Rather than radical designs, their clothing was – at best – just shocking or 
inappropriate. Interestingly, this can be seen as a means of mediation: when it did not 
openly perform propaganda, as in Cangiullo’s use of the anti-neutral suit or the theatrical 
costumes of “serate futuriste”, it reflected an understanding of the dressed body as subjected 
to the gaze of others and their proximity, governed by norms according to which one can be 
submitted to ridicule or exclusion19. While Balla and Depero continued to design suits in an 
effort to translate the dynamic lines and motifs into textiles, as Emily Braun suggests, most 
Futurist creations were limited to illustrations and exercises of imagination rather than 
actual production; when garments were actually produced, they were worn preponderantly 
by members of the movement20. 

Addressing female fashion, however, is difficult and full of contradictions. Because the 
representation of women’s bodies was deeply tied to metaphoric associations with the crisis 
affecting Italian culture21, it impacted the idea of conceiving a new woman for the speed and 
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male gendered society. In spite of Futurist projects targeting social norms, women’s 
reclamations were from the beginning treated with scepticism – and the feminist movement 
harshly condemned as being opportunist in Marinetti’s manifesto. If feminism was later 
accepted, it was for its attack of social nostalgic norms like love, lust, or marriage, rather 
than its ideas of emancipation22. As such, the reformed dress of Futurists reiterated the 
women’s subjugation to the desires and imagination of males. While their style and bodies 
related to technological innovations, feminine curves were to be maintained and greatly 
exaggerated. Only after the WWI, when women proved themselves (to men) on the “home 
front”, did Marinetti call for them to design their own dresses. Notable in discussing 
women’s body are Valentine de Saint-Point’s early manifestoes on Futurist women, where 
female sexuality is reclaimed as strength and Futurist misogyny is directly confronted. The 
conservative attitude of many Futurists towards women has been identified by commenters 
as a struggle over the capacity to give life in a predominantly male movement where 
“original thinking, palingenetic myths, images of rebirth and regeneration, were so central 
and so pervasive, the act of generation had to be expropriated from the female body and 
symbolically remapped”23. 

In this controversial climate of clothing and image design, an interesting case is the 
practical outfit tuta (1919) proposed by Thayaht (Ernesto Michahelles), the only Futurist 
artist actively involved in fashion production and a collaborator for French designer 
Madeleine Vionnet. Much like a jumpsuit in a T-shape, the tuta was a response to the 
economic crisis and the high cost of materials after WWI. Opposed to stylistic conventions, 
this was to be a universal model addressed to the masses and designed to make them feel 
both dressed and cultured. The garment was economic, easy to stitch and wear, and 
available for all. Its construction pattern and instructions were published in the newspaper 
La Nazione, making it easy for people to reproduce it at home24. Its simplicity and 
practicality had ideological fabric woven into it. Instead of the radical individuality 
characteristic of Futurism, they proposed a garment designed for everyone which can be 
individualized through accessories, much like fashion in everyday life – tuta could be 
embellished with colour patches, belts, hats, or scarfs. Inspired by work wear attire, tuta had 
the effect – up to a point – of blurring class distinction through clothing. Because of its 
uniform-like style (the only difference for women was its sac dress), it also operated a 
confusion around gender differentiation – an exact opposite of what Futurists sought – 
while deeming women more masculine and less weak. When it comes to women, it is thus 
hard to speak of liberation or breaking with the norms, even though some clothing designs 
or the discussions Valentine de Saint-Point engaged in seem to suggest so. 

From Avant-gardes to Aesthetic Politics  

Through their actions, political claims, and artistic experiments, Italian Futurists sought 
to reassess Italy as an equally important cultural and economical force among the other 
European countries. Their aim was to bring forward the masses, build on the relation 
between industrialization and technological development, and tackle class hierarchies in 
order to promote the model of an active man. This man – who would be politically and 
socially engaged – would dismantle hierarchical or academic institutions by bringing culture 
to the masses. Tracing new relations in how society was perceived, the quest of Futurists 
was to reimagine an alternative view of Italy’s political and social situation. 
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What the endeavours of Italian Futurists show when it comes to clothing, is an 
understanding of fashion as an enabler within society. Fashion theorist Elke Gaugele has 
discussed French philosopher Jacques Rancière’s notion of “aesthetic regime” to argue that, 
like art and politics, fashion can create “fictions” – that is, according to Rancière, 
rearrangements in our structures of perception that account for previously unaccountable 
forms of rendering subjects visible. This refers to both an imaginative capability and a 
possibility of materialization tied to the politics of the body25. The experiments operated by 
Futurists on clothing, their claims and discourses, reflect on the way Barbara Vinken 
describes fashion. Fashion is an operational means to set or reset class differentiation and 
gender; it does not naturalize them but instead shows them as constructions in which the 
politics of the day is “ostentatiously exposed at its weak point – that is, at the point at which 
it is a sexual politics”26. 

“Any profane object”, Jacques Rancière argues, “could get into the realm of artistic 
experience [...] and any artistic could become part of the promising of a new collective 
life”27. This perspective relies on a notion of the aesthetic regime of arts which Rancière 
formulates as a way of thinking about art which concerns the displacement of hierarchies 
regarding both the conception of art and that of oligarchic orderings within the social – “it 
posits that art is the occasion for an experience that disrupts the result of the domination in 
everyday life”. Aesthetic in this context is understood as an issue of visibility and 
re-configurations within of an already given distribution of the sensible – the normative laws 
that govern our modes of perception and experience of life, namely the socially naturalized 
bodies, voices, and capacities at work within a given community28. These configurations are 
dependent on the political reconfigurations of institutions by collective subjects previously 
unaccounted for. In short, what is at stake is the very tension between aesthetic and 
politics29. 

The aesthetic regime counters the notions of modernity and avant-garde which, for 
Rancière, are limited in accounting for the cultural transformations ensued after the 
eighteenth century because they confuse: “the historicity specific to a regime of arts in 
general and the decision to break with the past or anticipate the future that take place 
within this regime”30. Rather than provide a historical conceptualization of art or establish 
lines of transition and rupture, the aesthetic regime underlines a way of thinking about art 
specific to a historical and socio-cultural context, thus being subjected to changes. In this 
context, “when Futurists or the Constructivists declared the end of art and the identification 
of its practices with the practices that construct, decorate, or give a certain rhythm to the 
times and spaces of communal life, they proposed an end of art equivalent to the 
identification of art with the life of the community”31.  
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Bürger’s difference between the autonomy of art, on the one hand, and the political 
engagement and institutional critique of the avant-gardes, on the other hand, now appears 
as a permeable and nuanced relationship32. Not only does the aesthetic regime broaden the 
parameters of artistic practices, reflecting their individual expression and the interlaced 
everydayness in artworks as a sensory form, it also accounts for artistic interventions that 
open spaces for visibility and interrogation of the already given distribution (socio-economic 
differences, identities, roles, and so forth)33. 

Building on Rancière, Erjavec proposes the term of “aesthetic avant-gardes” when 
discussing avant-garde movements that deliberately aimed to infiltrate in the social fabric 
and change our perception and experience of reality. In his schemata, avant-garde 
movements should be envisioned like a spectrum where the two main poles are constituted 
by: a) artistic avant-gardes – which, through new styles and techniques “engender new 
representations of the lived world, thereby occasionally causing an artistic revolution”; and 
b) aesthetic avant-gardes that aim to transform the world and create new communities. The 
latter are associated with ideas of active politics and social engagement, designated as 
politicized, revolutionary, or artistic-social, to name just a few. Noteworthy, they are not 
devoid of artistic elements, but artistic elements are shaped by preoccupations oriented 
towards “experience-transforming”34. The heteronomy they seem to enjoy is rather 
temporary in a regime were the identification of art as art connects to life: their work, 
documentation, and action have been incorporated in the expanded field of art35.  

Both Rancière’s perspective and Erjavec’s notion of aesthetic avant-garde can account for 
the manifolds of Italian Futurism activities and the oscillation between artistic and political 
dimensions. Rather than a clear-cut or commodification of everyday life, it offers a space for 
thinking about art that reflects – in different modulation – on the social and cultural 
conditions, its own limitations, as well as the assessment or questioning of the conventions 
governing life in Italy. It also shows how their change of perception in what society could be 
is complex and full of contradictions towards the Fascist regime.  

Conclusions  

Through a number of manifestoes and illustrations of how one should be dressed, Italian 
Futurism nurtured constant contradictions in the reassessment of hierarchies, between 
elitism and masses, art and industry, and – with controversial limitations – gender. With the 
exception of tuta, which targeted the economic realities in a practical way and reflected the 
shifts in class identity as well as gender, Futurist creations have remained confined to an 
elitist, predominantly masculine realm, and have never fully transgressed into the everyday 
world. Part of this came as a consequence of their preoccupation with clothing as literary 
surfaces – or active canvases – rather than the process of dressmaking techniques36. They 
failed to address the masses both because of that and the radicalness of models they 
proposed – which, as it was shown, differed from their everyday attire. Noteworthy, while it 
suggested the need for mass-production and universality, their program of clothing reform 
did nothing to approach larger production or establish connection with the fashion branches 
activating in Italy at the time37. It is in this sense that, when considering the Italian Futurist 
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movement and fashion, one is reminded of being cautious if ever reclaiming clothing as 
enactor of complete revolutions, because innovations are in fact dependent of the 
socio-cultural and historic conditions from which ideas emerge, a context that “can resist 
and sabotage the change”38. 

While there are many aspects that Futurists foresaw, like celebrity designers, fast fashion 
or access for everyone – even though the understanding of access still depends on 
economics and geo-politic constraints – it is interesting to look at some of the connections 
that Futurists have made between technology and bodies as freedom of movement, which 
also reflect in today’s fashion. On the one hand, the extreme marriage of clothing and 
technology can be discussed in the context of wearable or fashionable technology – 
garments that react, mould, change colour, shield the body, or connect it to Internet. 
Elaborating on McLuhan’s suggestion that all technology surrounding the body is an 
extension of it, Anneke Smelik argues that today we are actually talking about technology as 
“physical improvement, enhancement and expression” that impacts the way we perceive 
both our body and the world. Their transformability and performance reinforces the idea 
that, as Smelik explains, our identity is rather “wearable” than fixed or rigid39. This 
perspective opposes the idea of a national identity that Futurists sought to promote through 
ideas of technology, relating it to ideas of migration and de-territorialization instead. On the 
other hand, leisure clothing and particularly sportswear – for which Thayaht’s tuta constitutes 
a model – can be said to transfer the idea of hygiene into the idea of a “healthy body”, while 
rendering gender confusion due to their uniform-like traits. In spite of the liberations they 
proclaim, both wearables and sportswear relate to a body that could be perfected – a body that 
can defy its boundary and, ultimately, be enhanced to become “super human”. In this, they 
inherently promote a problematic discourse about able bodies as normative bodies, declaiming 
in a veiled way both weakness and the bodies associated with it. 
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Everyday Revolution: Art as Autism Therapy 

L O R E D A N A  N E T E D U   

Abstract: In a fast-forward, increasingly exposed and decentralized world, yet paradoxically 
characterized by isolation, miscommunication and dehumanization, the concept of revolution should be 
rethought and redefined. Radical, sudden and vertically-oriented rebellions that would or were meant to 
trigger dramatic, often violent, political or social changes are currently replaced by everyday rebellion 
that is to be found in one’s mentality and in the way they relate to the self and to the others. Media or art 
often become the “weapons” of nowadays revolutions whose aim is to change the world from each 
individual’s within in the attempt to shape the world outside. Our paper focuses on the way people 
suffering from autism spectrum disorders cope, by means of art, with their everyday fight in the pursuit 
of changing not only their life, but also public perception and fallacies. We consider several 
autobiographies such as Thinking in Pictures by Temple Grandin, Born on a Blue Day by Daniel Tammet, 
The Reason I Jump: One Boy’s Voice from the Silence of Autism by Naoki Higashida, written by 
ASD-affected individuals, and Portretul lui M by Matei Călinescu, for whom writing about the disorder is 
either a form of sharing their condition in the pursuit of acceptance or a spiritual exercise of mourning 
and understanding. 
Keywords: autism spectrum disorder, therapy, ASD authors, autobiographies, change 

Introduction 

A lifelong condition, with a wide range of manifestations, autism spectrum disorder still 
poses the problem of being defined and classified. Varying from dramatic, handicapping 
disability to high-functioning savant syndrome, it represents a topic that provides endless 
possibilities of approach and interpretation, in fields such as neurology, psychology, 
education, sociology, science and culture. This paper surveys art as therapy for ASD 
diagnosed persons and pinpoints the way autistics relate themselves to art, to language and 
to writing, as alternative means of (self)communication. Autobiographies such as Thinking 
in Pictures by Temple Grandin, Born on a Blue Day: A Memoir of Asperger’s and an 
Extraordinary Mind by Daniel Tammet, The Reason I Jump: One Boy’s Voice from the Silence 
of Autism by Naoki Higashida reveal their authors’ personal and silent revolutions, in the 
pursuit of normality and, ultimately, of others’ understanding and acceptance. Last but not 
least, literature on autism may also function as therapy for parents having (lost) a child with 
this disorder.  

Diagnosis: ASD or the Disabled Genius 

Defined as “a neurological condition present at birth”1, autism represents a rather newly 
diagnosed and still incurable disorder, whose precise causes remain mostly unknown. Its 
wide range of symptoms and severity explains the varied terminology that has been used in 
the literature over time: childhood autism, infantile early autism, disintegrative impairment, 
autistic notes or elements, autistic spectrum disorder, pervasive developmental disorder, 
atypical autism or, when more specific forms are diagnosed, Rett syndrome, Asperger 

                                    
 Petroleum-Gas University of Ploieşti, Romania. 
1 Michael Fitzgerald, World Autism Awareness Day 2015: interview with Prof. Michael Fitzgerald on 

autism, symptoms, diagnosis and treatments – https://www.intechopen.com/news/ world- 
autism-awareness-day-2015-interview-with-prof-michael-fitzgerald-on-autism-symptoms-diagnosis-and-tr
eatments (accessed on 17th May 2017). 
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syndrome or Kanner’s autism. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders2, in its fifth 
and most recent edition, published by the American Psychiatric Association in 2013, introduces 
the umbrella term of Autism Spectrum Disorder, hereinafter referred to as ASD, whom the 
authors prefer in favour of Asperger Syndrome or Pervasive Developmental Disorders – Not 
Otherwise Specified or Atypical. In DSM-4, patients could have fallen into four separate disorders, 
i.e. autistic disorder, Asperger disorder, childhood disintegrative disorder and pervasive 
developmental disorder – not otherwise specified. “Autism spectrum” or “autistic notes” are 
currently advisable in order to both suggest the variety of this disorder’s forms and degrees of 
severity and to change the public’s perception of autism as insanity, mental disease or handicap 
provoked by either “refrigerator mothers” or by dramatic triggering events. There are, indeed, 
severely disabled individuals, whereas many others exhibit milder symptoms and high IQ levela 
which enable them not only to live a completely independent life, but also to be very productive 
and creative.  

Leo Kanner was the first to describe infantile autism as a separate syndrome, distinctive 
from prior labels such as schizoid, retarded, moronic or idiotic. In 1944, he conducted a 
survey on 11 children whom he diagnosed as being autistic and described in the paper that 
was to become a classic in the field of clinical psychiatry, Autistic Disturbances of Affective 
Contact. Another pioneer in the domain was the Austrian psychologist Hans Asperger who 
conducted several studies in 1934 and used the diagnostic phase and psychopathy to 
describe several autistic persons. These would be diagnosed much later, in 1981, by Lorna 
Wing, as being affected by Asperger’s syndrome. This was not officially classified as a 
separate, unique disorder until 1994. 

Autism today is defined as “the broader autism phenotype/category which means milder 
problems with reading non-verbal behaviour, that is reading faces, reduced eye contact, […] 
social know-how, […] sharing thoughts, […] turn taking, speaking with the high-pitched 
tone of voice, repetitive language, being routine bound, that is, preservation of sameness, 
narrow interests and sensory issues”3. If decades ago, as a result of lacking clinical studies, 
ASD used to be considered a rare condition, current estimations range the number of 
children with this disorder between one in 500 and one in 166. According to Simon 
Baron-Cohen, a renowned psychologist and director of the Autism Research Centre at the 
University of Cambridge, there has been “a spike in autism rates over the past two decades, 
but the cause is unknown and very controversial”4. The California state Health Department 
reported in 2003 that autism cases doubled between 1998 and 2002, a phenomenon they 
connected with the boom of Internet technology. 

ASD Symptoms and Creative Potential 

Symptoms of ASD vary from mild to much more severe forms, but they basically fall into 
three main areas: communication, social interaction and imagination. People affected by this 
disorder “tend to have communication deficits, such as responding inappropriately in 
conversations, misreading nonverbal interactions, or having difficulty in building 
friendships appropriate to their age. In addition, people with ASD may be overly dependent 
on routines, highly sensitive to changes in their environment, or intensively focused on 
inappropriate items.”5 Futher diagnosis criteria include deficits in the areas of 

                                    
2 https://www.psychiatry.org/.../DSM/APA_DSM-5-Autism-Spectrum-Disorder (accessed on 15th 

May 2017). 
3 Michael Fitzgerald, World Autism Awareness..., op. cit. 
4 Martin Downs, Autism and Technical Smarts – http://www.webmd.com/ brain/autism/features/ 

autism-technical-smarts  (accessed on 18th May 2017). 
5 https://www.psychiatry.org/.../DSM/APA_DSM-5-Autism-Spectrum-Disorder (accessed on 15th May 

2017). 
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social-emotional reciprocity, nonverbal communication used for social interaction, “deficits 
in developing, maintaining, and understanding relationships”, [as well as restricted, 
repetitive behaviours, interests, or activities, such as] “stereotyped or repetitive motor 
movements, use of objects, or speech, insistence on sameness, inflexible adherence to 
routines, or ritualized patterns […]; highly restricted, fixated interests that are abnormal in 
intensity or focus; hyper- or hypo-reactivity to sensory input or unusual interests in sensory 
aspects of the environment”6. These symptoms may, though not obligatorily, be 
accompanied by intellectual and language impairment and be associated with other medical 
or genetic conditions, or with environmental factors.  

According to Michael Fitzgerald, the Irish psychiatrist specialized in ASD and with a 
particular interest in the connection between mental health issues and creativity, the 
symptoms of autism 

include repetitive or compulsive behaviours, social impairment, problems with communication and 
trouble processing sensory information […] high-pitched tone of voice or monotonous tone of 
voice, repetitive language, preservation of sameness, narrow interests and, as small children, 
running around in circles, running up and down straight lines, spinning their body, flapping their 
hands, being preoccupied with washing machines spinning or tops spinning as well as being very 
distressed by sensory overload7. 

Simon Baron-Cohen considers difficult communication, the impaired social development, 
and obsessive, narrow interests as the three hallmarks of autism and highlights extremely 
technical obsessions of people on the autism spectrum. In his opinion, individuals diagnosed 
with Asperger’s syndrome and high-functioning autism may exhibit exceptional talent for 
creating and analyzing mechanical systems, such as engines or abstract systems, mainly due 
to their visual thinking and synaesthesia. It is the case of Temple Grandin, a top scientist in 
the humane livestock handling industry and one of the most influential autistic women in 
USA and Canada. According to Baron-Cohen, there are two main differences between classic 
autism and Asperger’s syndrome, i.e. a language delay and a below average IQ in case of 
autism, and average or above average IQ level and speaking within the expected age range 
at individuals with Asperger’s syndrome. Another difference, suggested by Luke Tsai, 
author of Raising Our Son with Autism: A Family’s 40-Year Journey, is that persons with 
Autism are not interested in making social contacts, whereas people with Asperger’s 
manifest interest in making social contact, but lack the skills to establish it. 

Art as ASD Therapy 

Although the concept of cure is a utopian one, when referring to autism, dramatic 
progress can be registered as a result of behavioural therapy, speech and language therapy, 
occupational therapy, mind reading skills therapy, especially if such interventions are done 
from the earliest age of diagnosis and continue throughout life. Temple Grandin is the living 
proof that such progress – from a nonverbal, about-to-be-institutionalized child to a top 
American scientist – is possible, on the condition that therapy/ therapies become a modus 
vivendi, as the scientist herself declares: “The thing about being autistic is that you gradually 
get less and less autistic, because you keep learning, you keep learning how to behave. It’s 
like being in a play; I’m always in a play”8. According to DSM-59, there are three severity 

                                    
6 https://www.autismspeaks.org/what-autism/diagnosis/dsm-5-diagnostic-criteria (accessed on 19th May 

2017). 
7 Michael Fitzgerald, World Autism Awareness..., op. cit. 
8 Temple Grandin, Thinking in Pictures – http://www.grandin.com/inc/visual.thinking (accessed on 

18th May 2017). 
9 https://www.autismspeaks.org/what-autism/diagnosis/dsm-5-diagnostic-criteria (accessed on 19th May 

2017). 
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levels in ASD manifestations, requiring for permanent support, for substantial support and 
for very substantial support respectively, in the absence of which deficits in verbal and 
nonverbal social communication, inflexibility of behaviour, difficult coping with change, as 
well as restricted or repetitive behaviours, cannot be overcome. Early diagnosis leads to 
better chances of therapy and recovery. Daily commitment of families, teachers and 
therapists can bring significant improvement in the life of ASD diagnosed persons, as well as 
in the public perception on autism. 

The most popular ASD treatment is the behavioural therapy, which aims at shaping 
one’s behaviour by means of rewards and consequences, so that the person may reach a 
certain degree of autonomy and adapt to various social contexts. Alongside this kind of 
intervention, communication skills therapy, pragmatic language therapy, Meyer Johnson 
pictures, occupational therapy (ludotherapy, art therapy, music and dance therapy), physical 
exercise such as swimming, Milieu training, picture exchange communication10 or even 
anti-depressant and fatty-acid medication may prove useful. In the last decade, art therapy 
has emerged as an alternative treatment used to overcome pervasive challenges of 
autism and to morph sensory processing disorder or compulsive, repetitive movements 
into visual artistic works. The compulsion of Grant Manier to shred paper has turned into 
realistic collages, very much appraised and awarded. “Another successful artist, obsessed 
with twisting bits of paper, now makes art using twist ties. This type of art making can help 
turn a behaviour that once caused social problems into a form of self expression and 
enjoyment.”11 As many autistics are visual thinkers and frequently exhibit synaesthesia, 
communication by means of colours and textures is natural to them, which leads to a feeling 
of relief and to overcoming the challenge posed by verbal communication. Art therapy, 
according to Kate Lacour, “promotes communication, emotional growth and sensory 
integration while also fostering social interaction in a fun setting”12.  

Writing, be it facilitated or not, represents an alternative to oral, face-to-face 
communication, so challenging for autistics. By means of memoirs, journals, first person 
narratives, ASD-diagnosed authors not only develop their social and verbal communication 
skills, but also increase the chances of being correctly understood and integrated. In the last 
two decades, there have been published several autobiographies that dare the misconception 
over autistic individuals’ ability and willingness to communicate. Works such as Thinking in 
Pictures (1995, 2006) by Temple Grandin, Born on a Blue Day (2006) by Daniel Tammet, The 
Reason I Jump (2007, 2013 – English version) by Naoki Higashida provide exceptional 
samples of self awareness and uncanny observation of everyday life and struggle for 
normality. By sharing this quest for the self (Greek autos) with the others, via homodiegetic 
literature, the above-mentioned authors contradict common fallacies on this disorder and, 
hopefully, trigger a silent, yet dramatic, change of mentality.  

Temple Grandin (b. 1947) is a successful American animal science professor, a 
well-known autism spokesperson and the author of several books describing her condition, 
such as Thinking in Pictures: Other Reports from My Life with Autism, The Learning Style of 
People with Autism: An Autobiography, The Way I See It: A Personal Look At Autism And 
Asperger’s, The Autistic Brain: Thinking Across the Spectrum (with Richard Panek, 2013). Her 
first person narrative mirror with scientific, surgeon-like precision and cold objectivity her 
extraordinary evolution, which she depicts as a continuum process, involving everyday 

                                    
10 Detailed presentation of these ASD therapies is provided by Alois Gherguţ in Sinteze de 

psihopedagogie specială, Editura Polirom, Iaşi, 2005, pp. 205-207 and pp. 240-250.  
11 Kate Lacour, The Value of Art Therapy for Those on The Autism Spectrum – 

http://the-art-of-autism.com/the-value-of-art-therapy-for-those-on-the-autism-spectrum (accessed on 
20th May 2017). 

12 Ibidem. 
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learning and taking one step at a time: “My life was a series of incremental steps. I am often 
asked what the single breakthrough was that enabled me to adapt to autism. There was no 
single breakthrough. It was a series of incremental improvements”13. Diary entries blend 
with almost clinical charts of her personal life, analyzed in terms of cognitive and 
communication development. Just like many other autistic persons, Grandin manifests visual 
thinking which is both her most important tool for language and knowledge acquisition and 
the explanation for the brilliant, worldwide appraised, animals welfare systems she 
designed, that have made her one of the most influential persons in the animal handling 
industry in USA and Canada. Verbal language, a challenge for most ASD persons, is acquired 
and mastered by means of images and sounds: “Words are like a second language to me. I 
translate both spoken and written words into full-color movies, complete with sound, which 
run like a VCR tape in my head”14. This synaesthetic film helps her both to memorize 
enormous amounts of information at a glance and to overcome the obstacle of functional 
words, too abstract for her to remember: 

As a child, I left out words such as ‘is’, ‘the’ and ‘it’ because they had no meaning by 
themselves. […] Eventually I learned how to use them properly, because my parents always spoke 
correct English and I mimicked their speech patterns. To this day certain verb conjugations, such 
as ‘to be’, are absolutely meaningless to me15. 

Visual thinking and imagery, synaesthesia, engineering creativity, blunt, apparently 
emotionless way of communicating, characterize both the author and the style of her 
writing. 

Similar features are to be traced in the personality and autobiographical work of Daniel 
Tammet (b. 1979), Born on a Blue Day: A Memoir of Asperger’s and an Extraordinary Mind. 
Diagnosed with Asperger’s savant syndrome, Tammet holds the European record for 
memorizing and reciting 22,514 decimals of π and, in 2005, he was the protagonist of the 
Brainman show due to his mastery of foreign languages. As a result of his visual thinking, 
proved within numerous scientific tests he has undergone over the years, Daniel Tammet 
instantly and effortlessly outdistances ordinary calculators when performing mathematical 
calculi, has an outstanding memory and the ability to learn an entire new language, i.e. 
Icelandic – grammar, inflection and comprehension – in only one week. The 
autobiographical account published in 2006 exhibits several symptoms of ASD, affecting 
Tammet’s life, such as synaesthesia, explaining the very title of the book – as Wednesdays 
are blue to him –, socializing problems, impaired oral communication, auditory processing 
difficulties, poor coordination which makes biking and driving impossible challenges for 
him, commitment to routines and obsessive collecting of books, conkers or ladybirds. The 
book is impressive in its naked honesty, the humbleness of a genius and unadorned 
mirroring of ASD reality, the ultimate, advocating message of the author being that of 
respecting the difference and one’s daily struggle for outgrowing the disorder: 

Such first person explanations of savant abilities are extremely rare, in fact nearly 
non-existent. […] Daniel, uniquely, provides an exceptionally insightful account of his mental 
capacities. […] Daniel’s part progress has created in him a heartfelt life mission – to serve as an 
inspiration for other people, whether with epilepsy or Asperger’s, demonstrating by his own 
example that such conditions need not always with overall development and potential. His mission 
statement is an empathic one – to make the worls a “more welcome place” for people with such 
disabilities16. 

                                    
13 Temple Grandin, Thinking in Pictures, op. cit. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 Darold A. Treffert, Foreword to Daniel Tammet, Born on a Blue Day: A Memoir of Asperger’s and 

an Extraordinary Mind, Hodder & Stoughton, London, 2006, pp. xii-xiii. 
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Naoki Higashida (b. 1992) is the alleged author of over 15 books, including poems, 
autobiographies, fairy-tales and illustration books, being also the winner of Grimm Fairy 
Tales contest in Japan. Diagnosed with severe autism spectrum disorder when he was five 
years old, he still has limited verbal communication skills and, unlike the already discussed 
authors, Naoki “writes” by pointing to his mother one character at a time, on a keyboard, 
method he calls “facilitated finger writing”, also known as facilitated communication. 
Michael Fitzpatrick expresses his doubts on the paternity of the texts, as, in his opinion, The 
Reason I Jump: One Boy’s Voice from the Silence of Autism is full of “moralizing” and 
“platitudes” that seem to belong rather to a middle-aged parent of a child with autism, than 
to a teenager, therefore pointing the facilitator, namely the mother as the real author of 
Naoki’s book(s). The Reason I Jump was originally published in Japan in 2007, when 
Higashida was 13 years old and it was translated in English, six years later, by Keiko Yoshida 
and her husband, David Mitchell. The English edition is prefaced by David Mitchell who 
motivates his and his wife’s decision to translate the book of a 13-year-old Japanese boy out 
of the need to understand the mind and therefore the world of their own autistic son and, by 
doing so, to share the everyday “revolution” an autistic and their families have to face in 
order to progress and to be ultimately accepted: 

Reading it was illuminating and humbling; I felt as if my own son was responding to my own 
queries about what it’s like to live inside an autistic mind. […] For the first time I had answers, not 
just theories. […] For me, Naoki Higashida dissolves the lazy stereotype that people with autism 
are androids who don’t feel. On the contrary, they feel everything, intensely. What’s missing is the 
ability to communicate what they feel17. 

The book consists of two distinctive parts, a Q&A clinical chart of ASD and a short story 
on the themes of family and death. The former presents, under a dialogic structure, common 
questions about ASD symptoms that Naoki addresses, such as spinning, flapping, avoiding 
eye contact or being touched, poor concentration and coordination, hyper or 
hyposensitivity, jumping, obsessive routines, fondness on numbers. The use of the 2nd 
person in all fifty-eight questions (Why do you run, spin, repeat, ignore? and so forth) 
instead of the first person is a linguistic feature manifested by some autistic individuals, 
Naoki included, but it also reveals his unexpected willingness and ability to see autism from 
the other’s perspective. Exceptions from this characteristic are to be found in the very title – 
The Reason I Jump – and in the latter section of the book, a short story on death entitled I’m 
Right Here. The parabolic message of the final story relates to the major theme of the 
memoir, death (of Shun, the protagonist of the narrative) being in fact a metaphor to express 
the isolation of the autistic, as a result of impaired communication and lack of social skills 
which make them invisible and ultimately dead for the society. The urge for others’ patience, 
understanding and acceptance is directly formulated in the final part of the book, in the 
explanation the teenager gives for writing such an account on autism: “I wrote this story in 
the hope that it will help you to understand how painful it is when you cannot express 
yourself in front of the people you love. If this story touches your heart in some way, then I 
believe that you will be able to connect in your turn to the heart of a person with autism”18. 
Besides the need and aim to become alive, that is visible for the rest of the world, a further 
declared motivation of his literary enterprise is that, by means of writing he manages to 
fixate memories that would otherwise elude. Short and simple utterances, as well as the very 
structure of the book – clear and repetitive – mirror the need ASD individuals have for order 
and predictability. Language is blunt, mostly denotative and literal, based on notional words, 

                                    
17 David Mitchell, Introduction to the English version of The Reason I Jump (our translation). 
18 Naoki Higashida, De ce sar. Însemnările unui băiat de 13 ani cu autism, introducere de David 

Mitchell, traducere din limba engleză de Bogdan Odăgescu, Editura Frontiera, Bucureşti, 2014, p. 101 
(our translation).  
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especially nouns and motion verbs, in accordance with both the concrete thinking of an 
autistic and with the repetitive, often large movements that some of them may show. 

The autobiographies we presented can be classified as non-fictional literature, consisting 
of first person, non-imaginative accounts that provide an honest, both objective and 
sensitive, insight into one’ unique mind and life. By narrating or confessing the self, authors 
are also in pursuit of their Self, whom they expose so bluntly that difference comes to be 
finally understood and accepted. “Writing about my life has given me the opportunity to get 
some perspective on how just far I’ve come, and to trace the arc of my journey up to the 
present.”19 In terms of style, as a result of the difficulty most ASD persons experiment when 
faced with imaginative ‘games’ – literature being such a game of imagination –, the style of 
the above-mentioned texts is unadorned, intentionally concise and clear. Language is mostly 
denotative, literal and closely related to everyday reality. Literaliness is, in Matei Călinescu’s 
opinion, rather the consequence of ASD diagnosed persons’ inability to decode meta-
communication signs than to actually understand the strict, logical significance of the 
communication act. Herein, their literal decoding of metaphors, irony, allusions, jokes. 
Another characteristic of autistic language is its fragmentariness, which, in terms of style, 
may explain the use of notation technique in the discussed works. According to Uta Frith, 
autistics face difficulties in data processing as the central brain function responsible with 
coherence is strongly affected: “The mind of the autist is essentially fragmentary as they 
cannot establish coherent, broader configurations, especially in case of social information 
input”20. Narrative, if any, is exclusively linear, thus complying with the need of order and 
predictability, though lacking the welded cause-effect-like coherence. 

A unique work in the landscape of the Romanian contemporary literature is the half 
journal, half reflexive essay Portretul lui M by Matei Călinescu, a biographical portrait 
dedicated to the memory of his autistic son, Matei (1977-2003) whom, by means of writing, 
the renowned professor tries to understand, embrace and give back to the world as an 
angelic gift. Blending journal notations, rhetorical passages with confessions on the 
everyday fight of an autistic child and of his family, the book is intended to be a spiritual 
exercise of mourning through writing, leading ultimately to understanding and 
reconciliation with the self. Fragmentariness of the text is consistent on one hand with the 
diarist genre and on the other hand, it mimics – consciously or not – the fragmentariness 
specific to autistic verbal communication. Another feature the mourning journal shares with 
the above-mentioned autobiographies written by autistic authors, would be the blunt 
exposure of the self: 

De ce scriu acest jurnal despre M? Răspunsul e simplu: pentru că vreau să-l înţeleg, şi vreau să-l 
înţeleg pentru că îl iubesc nu numai ca pe fiul meu, ci ca şi pe o fiinţă umană unică. Îl iubesc nu 
numai pentru că e inocent şi bun, ci – şi poate mai ales – pentru unicitatea lui. […] În sfârşit, a 
înţelege implică […] înţelegere de sine prin celălalt21. 

This exposure of the naked soul should eventually leads to acceptance, be it of the 
disorder, of death as a lesson, or of the self: 

                                    
19 Daniel Tammet, Born on a Blue Day..., ed. cit., p. 13. 
20 Uta Frith, Autism and Asperger Syndrome, CUP, 1991, apud Matei Călinescu, Portretul lui M, 

Editura Polirom, Iaşi, 2003, p. 154 (our translation). 
21 “Why am I writing this journal about M? The answer is easy: because I want to understand him 

and I want to understand him not only for being my son, but also for being a unique human being. I 
love him not only because he is innocent and kind, but especially for being unique. […] Eventually 
understanding implies understanding yourself through the other” (our translation) – Matei Călinescu, 
Portretul lui M, ed. cit., p. 196.  
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A rămas această meditaţie despre viaţa lui, dar şi despre acea parte din viaţa mea în care m-am 
străduit să înţeleg enigma întrupată de el […] Am scris această carte pentru mine, ca un soi de 
exerciţiu spiritual, dar sper că ea ar putea fi de folos şi altora22. 

A similar cathartic literary work is Raising Our Son With Autism: A Family s 40 Year 
Journey, the account Merling and Luke Tsai provide on their everyday, both dramatic and 
rewarding battle with their son’s lower functioning autism. Just as Matei Călinescu, Tsai 
family keep a daily, almost clinical record of Stephen’s evolution, so that they may supply 
helpful information to doctors, as well as to increase the others level of awareness and 
acceptance of ASD and, just as Matei, Stephen is portrayed as a gift from God, a disabled 
angel teaching innocence and kindness to his own parents and to the world. 

Conclusions 

Nowadays revolutions may be not as radical or violent as before. The change of 
mentality, daily commitment, personal struggles with the system or with one’s personal 
impairment can, still, produce dramatic changes. Our paper aims to be part of this silent 
(r)evolution, whose goal is to bridge the differences and to shed a new light on the impact 
autistic individuals may have on the world. ASD is thought to affect or to have affected 
notable figures of mankind’s art, science or politics. In the 2005 study entitled The Genesis of 
Artistic Creativity: Asperger's Syndrome and the Arts, Michael Fitzgerald identifies, as having 
been possibly autistic, writers such as Hans Christian Andersen, Lewis Carroll, Arthur 
Conan Doyle, Herman Melville, George Orwell, Jonathan Swift, philosophers Baruch 
de Spinoza, Immanuel Kant and Ludwig Wittgenstein, musicians like Wolfgang 
Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Glenn Gould or painter Vincent van Gogh. 
Bill Gates is also suspected of having Asperger’s syndrome, because of his exceptional 
intellect and social awkwardness. Despite their social and communicative clumsiness or 
awkwardness, such personalities revolutionized the world they lived in, through outstanding 
scientific breakthroughs or artistic works. Everyday personal revolution is to continue and, 
in our opinion, coping with autism implies a two-way journey: autistics’ integration and 
adaption and the others’ understanding and embracing difference as normality: “You don’t 
have to be disabled to be different because everybody is different”23. 
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O revoluţie a imaginii în arta modernă: de la suflet la corp 
(A Revolution of Image in Modern Art: from Soul to Body) 

C R I S T I N A  T A L P A N   

Abstract: This article starts from the observation that art awakens consciousness, shapes the 
perspective on ourown body, and formulates questions on the relationship body-soul. The study 
departs from the idea that the modern world has brought to the fore the body’s ubiquity in practices 
and discourses. Therefore, the body’s exposure exceeds the limitations imposed by other symbolic 
elements from Platonic and Christian cultures. Thus the body becomes self-aware, not being a 
representation of something else anymore. Subject to asceticism and penance beforehand, the bodyis 
freed from the old moral,religious and legal norms, and is treated as a natural, authentic and 
spontaneous thing. Meanwhile, the soul takes a secondary position, being unable to control the body. 
Early 20th-century thought brought a reversal of the traditional ratio soul-body, which really 
disquieted old psychoanalytic, ethnological, anthropological, sociological and phenomenological 
assumptions. The meaning of this change of opticshould be referred back tothe Orphic myth that tells 
a story of coexistence:the soul is a positive element, Dionysos’ legacy, and the body is a negative 
element,descending from the Titans’ cannibalism. Such philosophical tradition transmitted from 
Pythagoras to Plato, and then passed to Christianity states the asymmetry body-soul, the division 
spirit-matter; all in all, the imaginary of the body as a prison of the soul, which would be outrivaled by 
the modern art.  

Keywords: modern art, revolution, soul, body, image 
 
Începând din secolul al XIV-lea, realizările picturale au adus în prim-plan corpul, 

omniprezent în practici și discursuri, a cărui expunere depășește limitările impuse ori 
opoziţia vreunui element simbolic sau contrar, specific culturii platoniciano-creștine. Pictori 
italieni precum Giotto, Gentile da Fabriano, Pisanello, Masaccio, Jacopo Bellini ori Andrea 
Mantegna sugerează mișcarea în operele lor, depășind imobilismul ce caracterizează pictura 
de factură creștin-medievală. Astfel, ei au surprins profiluri faciale ale unor personaje ori au 
supradimensionat volumul unor siluete, încât corpul începe să devină prezent pentru sine, 
nu în sensul de a fi o reprezentare a altceva şi i se acordă o atenţie susţinută, ajungându-se la 
promovarea lui asemenea unui cult cu o mare putere de transmitere a unui mesaj. Corpul, 
altădată ascuns percepţiei prin înveșmântare, supus ascetismului și penitenţelor, se 
eliberează de vechile norme morale, religioase și chiar juridice, devenind astfel natural, 
autentic și spontan. În discursul artistic modern corpul și frumuseţea sa ocupă locul 
privilegiat, în timp ce sufletul capătă o poziţie secundară, nu mai poate domina corpul, nu 
mai poate impune reguli prin care să devină o realitate superioară încorporată1. Abordările 
artistice și religioase extrag corpul din ordinea sa naturală și îl încadrează într-o nouă 
ipostază, a analizelor cultural-simbolice. Întrebarea la care am căutat răspuns prin acest 
studiu este: care sunt elementele determinante ale schimbării „privirii” pictorilor de la suflet 
la corp și cum s-a manifestat această „revoluţie” a imaginii în arta picturală?  

Există o unanimitate de păreri potrivit cărora, la începutul secolului al XV-lea, în Italia au 
apărut primele forme de reprezentare în perspectivă având la bază postulatele lui Euclid și 
observaţiile atente ale vestigiilor din Antichitate realizate într-o armonie a numerelor, ceea 
ce marchează începuturile unei etape superioare din evoluţia civilizaţiei, prin urmare și a 

                                    
 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România. 
1 Aurel Codoban, Imperiul comunicării, Editura Idea Design&Print, Cluj-Napoca, 2011, p. 7. 
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modului de abordare a relaţiei corp-suflet. Sensurile acestei schimbări pot fi explicate și prin 
mitul orfic care vedea coexistenţa în om a unui element pozitiv, sufletul ca moștenire a lui 
Dionysos, și trupul, element negativ moștenit de la Titanii canibali. Astfel, tradiţia filosofică 
de la Pitagora la Platon, apoi în creștinism transmite asimetria corp-suflet, divizarea spirit-
materie în contextul în care corpul este privit ca închisoare a sufletului, ca un mormânt ce 
învăluie spiritul. Platon susţinea că sufletul este superior corpului, că adevărul este estompat 
de prezenţa corpului ca o umbră. În Banchetul, el vorbește despre o scară a perfecţiunii care 
urcă de la dragostea pentru frumosul fizic la dragostea pentru sufletele frumoase, apoi la 
dragostea pentru gândurile și ideile frumoase, iar în cele din urmă se ajunge la dragostea de 
Dumnezeu privit ca frumosul absolut. La rândul său, Aristotel considera că sufletul este un 
principiu al vieţii, că el îmbracă forma unui corp însufleţit. Și în lumea romană apare 
separaţia între suflet și corp, Seneca susţinând că sufletul este învăluit de corp ca o mantie. 
Epictet privește omul ca un biet suflet împovărat de un corp. Ideea imanenţei, apoi cea a 
alterităţii („altul” este dat în percepţie drept corp nu conștiinţă) a determinat o schimbare a 
viziunii asupra corpului. Acesta devine un mod în care sufletul apare altui suflet2.  

O schimbare radicală de perspectivă în relaţia corp-suflet și în reprezentarea teoretică a 
corpului aduce psihanaliza freudiană dar și filosofia lui Nietzsche la sfârșitul secolului 
al XIX-lea prin identificarea corpului în limbaj, într-un corp de limbaj. Ceea ce ne conferă 
unicitate și identitate individuală este corpul nostru privit ca un „subiect înscris într-un 
corp”3. Teoria psihanalitică susţine că pulsiunile (frustrările, complexele, inhibiţiile, 
suferinţele) sunt cele care creează acest subiect. Corpul libidinal (constituit în urma gândirii 
și a exprimării gândurilor în corp) este un corp de limbaj diferit de corpul anatomo-fiziologic 
și de cel instinctual, constatare la care Freud a ajuns după ce a observat distincţia între 
exprimarea inconștientului în corp prin tulburări psihosomatice, pantomimă sau motricitate 
și exprimarea inconștientului prin vise, ori modificări la nivelul limbajului verbal (acte 
ratate, formule metaforice ori metonimice). În înţelegerea corpului ca limbaj, a 
corpului-comunicare, un rol important îl are pielea, organ de simţ ce produce o dublă 
senzaţie, activă și pasivă, internă și externă. Așa cum constată Freud, Eul poate fi privit ca o 
proiecţie mentală a suprafeţei corpului, adică a pielii, ceea ce dovedește capacitatea 
semnificantă a corpului4. O revoluţie tehnică și intelectuală de o amploare deosebită are loc 
la începutul secolului XX, când se constată o răsturnare a raportului tradiţional dintre suflet 
și corp, fapt surprins de studii psihoanalitice, etnologice, antropologice, sociologice, dar și 
fenomenologice. 

Odată cu inversarea relaţiei suflet-corp și deschiderea teoretică spre comunicarea 
corporală, nonverbală, se generalizează ideea corpului ca limbaj. Expresivitatea corporală 
poate îmbrăca forma producerii și transmiterii intenţionate de semne sau semnale, dar și a 
producerii neintenţionate de indicii, ceea ce impune o distincţie între semiotica semnificării 
și semiotica comunicării. Limbajul corporal generează o multitudine de tipuri de semne: 
indici sau semne ce indică raporturi cauzale între semnificant și semnificat și care sunt 
exprimate în special facial; iconurile, semne ce indică raporturi analoage între semnificant și 
semnificat, adică gesturi simbolice care apar în baza unor atitudini prescrise corpului; semne 
corporale pure făcute cu intenţia de a comunica. Se poate constata că limbajul corporal poate 
implica o semiotică fără semantică (cu un număr finit de semne ce nu depind de natura unui 
discurs, regulile de politeţe), dar și o semantică fără semiotică (un sistem de semnificare cu 
reguli individualizate ce depind de semnificaţie, precum gesticulaţia expresivă a dansului sau 
explozia de bucurie a reușitei)5. 

                                    
2 Ibidem, p. 10. 
3 Ibidem, p. 11. 
4 Gerard Leleu, Tratat de mângâieri, traducere de Aliza Ardeleanu, Editura Trei, București, 2005, p. 18. 
5 Aurel Codoban, Imperiul comunicării, ed. cit., p. 18. 
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Ca element ce reprezintă o interfaţă a comunicării, corpul generează situaţii paradoxale. 
Astfel, identificăm situaţii de comunicare mai mult prin intermediul mesajelor culturale 
suprapuse corpului (bijuterii, machiaj, vestimentaţie) decât prin abilităţi senzoriale sau 
psihice (empatie, telepatie), fapt care aduce în prim-plan forma, adică ceea ce prezentăm 
celorlalţi. Un alt paradox este că corpul real este supus mai multor presiuni sau așteptări cu 
cât nivelul de reprezentare este mai vizibil, mai expus ori mai analizat6.  

Civilizaţia contemporană oferă întâietate limbajului corporal în raportul corp-suflet 
(conștiinţă), iar interacţiunea corporală este codificată riguros, ritualizată până la 
amplificarea semnelor și simbolurilor corpului transformat în semnificant, în cadrul 
sistemului de comunicare. Astfel, gesturile sunt golite pe alocuri de semnificaţiile iniţiale sau 
sunt transformate prin impunerea unor sensuri contrare. Sensurile și semnificaţiile în 
societatea contemporană se construiesc pe relaţia primordial corporală, iar semnificaţiile 
gestuale variază în funcţie de contextul cultural7.  

Există o interacţiune între corpul fizic și cel social. De-a lungul epocilor se pot urmări 
transformările corpului ca sistem de reprezentare sau ca sursă de simboluri ori metaforă 
politico-socială. Astfel, în limbajul cotidian întâlnim expresii precum „ochii și urechile 
statului”, „mâna lungă a justiţiei” ori „trupul ţării”, ceea ce dovedește forţa discursivă proprie 
corpului uman. Contextul sociocultural și politic modelează corpul determinând o pluralitate 
a corpurilor, însă reprezentarea unui corp nu trebuie confundată cu corpul real8. Ideea de 
coeziune, de punere în comun stă la baza construcţiei metaforelor corporale. „Corpul este tot 
ceea ce are consistenţă materială sau intelectuală: lucruri strânse laolaltă ca o clădire sau o 
culegere de texte, fundament al unui subiect sau al unui obiect.”9  

La începuturile antropogenezei se presupune că limbajul corporal a avut întâietate în 
raport cu cel verbal, însă apariţia acestuia din urmă face ca gesturile, mimica sau 
comportamentele ritualizate să fie mai puţin utile, iar corpul și formele lui de exprimare să 
fie cenzurate ori supuse unor reguli normative. Astfel limbajul verbal a căpătat preeminenţă, 
iar apariţia unor gesturi este explicată de lingviști ca rezultat al normării comportamentului. 
În civilizaţia contemporană se constată o supraevaluare a corpului care a dus la separarea 
gesturilor de limbaj, la distincţia clară între expresivitatea gesturilor și expresivitatea 
limbajului. Trupul poate fi privit ca sediul a numeroase sisteme semnificante ce pot avea 
diferite funcţii ce pot fi dezvăluite prin aplicarea modelului de comunicare a lui Jakobson cu 
cele șase instanţe și funcţiile corespunzătoare lor10.  

Privind corpul ca limbaj, sesizăm în primul rând funcţia expresivă a acestuia, determinată 
de atitudinea sau modul de a reacţiona al subiectului faţă de ceea ce vede, ascultă, spune sau 
simte. Aceeași participare preponderentă și incontestabilă poate fi sesizată în cazul funcţiilor 
conativă (impresivă), de contact (fatică) și cea poetică. Astfel, în cazul funcţiei conative a 
expresivităţii corporale avem în vedere acţiunea corpului semnificant și a gesticii acestuia, 
de a intensifica efectele discursului, ceea ce dovedește că adesea limbajul corporal al 
emiţătorului acţionează mai rapid asupra receptorului decât discursul verbal. Mimica sau 
privirea ori gesturile au funcţie fatică de deschidere a canalului de comunicare, iar imaginea 

                                    
6 Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello, „Prefaţă”, în Alain Corbin, Jean-Jacques 

Courtine, Georges Vigarello (coord.), Istoria corpului, vol. I: De la Renaștere la Secolul Luminilor, 
traducere de Muguraş Constantinescu, Simona Manolache, Gina Puica, Giuliano Sfichi, Editura Art, 
București, 2008, p. 10. 

7 Aurel Codoban, Imperiul comunicării, ed. cit., p. 19. 
8 David Le Breton, Antropologia corpului şi modernitatea, traducere de Doina Lică, Editura 

Amarcord, Timişoara, 2002, p. 180. 
9 Nicole Pellegrin, „Corpuri obișnuite, întrebuinţări obișnuite ale corpului”, în Alain Corbin, 

Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello (coord.), Istoria corpului, ed. cit., p. 129. 
10 Aurel Codoban, Imperiul comunicării, ed. cit., p. 20. 
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corpului este acel suport care îi permite celuilalt să emită impresii ori judecăţi. Mai mult 
chiar, funcţia fatică în limbajul corporal depinde de structurarea semnificantă a spaţiului 
uman, de modalităţile de contact în întâlnirile personale11. 

Eliberarea corpului de elemente simbolice exterioare, desacralizarea sa, a condus la 
apariţia unor situaţii (dansul, pictura corporală, machiajul etc.) în care gestul și corpul devin 
obiecte artistice care se autosemnifică prin autoetalare estetică în mass-media occidentală. 
Aceasta înseamnă că funcţiile fatică, conativă și expresivă pornesc de la corp, astfel că 
determină o comunicare ce implică corpul, nu sufletul12. 

Semnificativ este cazul lui Plotin. Acesta nu își cultivă imaginea exterioară, evită să 
vorbească despre locul de provenienţă, despre părinţi ori alte neamuri, respinge ideea de a fi 
adulat de discipoli sau de a i se face portretul, așa cum se practica în epocă. Filosoful 
considera că îi e de ajuns chipul în care natura (firea, physis) l-a „încătușat”, i-a învăluit 
sufletul și care are semnificaţia unei imagini a sufletului, astfel că nu mai era necesară o 
imagine pictată a imaginii sufletului. Astfel portretul filosofului ar apărea în ipostaza de 
imagine a imaginii ceea ce îi crea o nouă legătură. În pofida acestei dorinţe a maestrului, așa 
cum relatează biograful său Porphyrios, un discipol al său, Amelios, dorind să aibă portretul 
filosofului, l-a chemat la întrunirile școlii pe unul dintre cei mai de seamă pictori din epocă, 
Karterios, și l-a îndemnat ca pe baza elementelor sugestive ale lui Plotin să facă portretul 
acestuia13. Această realizare a lui Karterios era doar o verigă din lanţul imaginilor, întrucât 
un portret este doar o imagine a celui spre care tinde pictorul, un analog al trupului. 

Plotin era preocupat să se detașeze de lumea sensibilă și de grijile ei, de servituţile vieţii 
obișnuite. Referindu-se la portretul unui om, el îi spune discipolului Amelios: „Nu-i oare de 
ajuns că port chipul acesta în care m-a încătușat natura? Ai vrea, pe deasupra, să cred că 
imaginea lui e mai trainică decât el și să o las în urma mea de parcă ar fi ceva cu adevărat 
vrednic de privit!”. Această idee are ca sursă Republica lui Platon (596e-598c), unde imaginea 
pictată are semnificaţia a „ceea ce pare în felul în care pare”, adică o imagine pictată este o 
aparenţă ce nu există în realitate. Pictura nu redă fiinţa originală, ci o imagine ce învăluie 
sufletul, deci imaginea unei imagini. Pe de altă parte, pictorul poate picta un filosof fără a 
cunoaște îndeletnicirea acestuia. La fel se întâmplă și cu cei ce privesc un tablou – nu văd 
aceleași lucruri, ci pot sesiza o imagine pe care pictorul nu a intuit-o.  

Există și alte referiri la ipostaze ale imaginii pictate. În faptele apocrife ale lui Ioan, la 
finalul discursului filosofic apostolul susţine că este pierdere de vreme să pictezi un mort 
(trupul acestuia) cu niște culori moarte, ci ar fi mai bine să fie pictat sufletul cu acele culori 
adevărate și vii care sunt virtuţile creștine. Plutarh, la rândul său, amintește în Apophtegmata 
Laconica că regele spartan Agesilas refuză să fie pictat din cauza dispreţului pentru artiști. Și 
Ioan se teme că, lăsându-se pictat, poate încuraja idolatria14. 

Există două situaţii în care omul se îndepărtează de ceva cu adevărat vrednic de privit: 
când privirea îi este atrasă și stăpânită de cele sensibile sau când dispreţuiește complet lumea 
sensibilă, în ambele cazuri ajungând „să-i multiplice fără sens formele și întruchipările”15. 
Imaginea trupului este ceea ce este în funcţie de orientarea privirii noastre. Există un Eu 
trupesc și unul spiritual, adică o faţă spirituală a trupului16. 

                                    
11 Daniel Bougnoux, Introducere în științele comunicării, traducere de Violeta Vintilescu, Editura 

Polirom, Iași, 2000, p. 21. 
12 Aurel Codoban, Imperiul comunicării, ed. cit., p. 21. 
13 Porphyrios, Viața lui Pitagora. Viața lui Plotin, traducere de Adelina Piatkowschi, Cristian 

Bădiliţă și Cristian Gaspar, Editura Polirom, Iași, 1998, p. 45. 
14 Ibidem, pp. 157-158. 
15 Ștefan Afloroaei, „Trupul privit de departe”, în George Bondor (coord.), Sensuri ale corpurilor, 

Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2011, p. 30. 
16 Ibidem, p. 31. 
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Corpul este o sursă de semnificaţii și probleme, este un mister. Odată cu modernitatea se 
încearcă o minimalizare a corpului, poziţionarea lui în plan secund. Doar creștinismul 
răstoarnă această atitudine prin Întruparea Cuvântului, ceea ce evidenţiază originile creștine 
ale culturii europene. Există mai multe moduri în care se poate vorbi despre corp, însă acesta 
are două dimensiuni fundamentale: corpul „dat” și corpul „inventat”, așa cum susţine David 
Le Breton. Corpul „dat” este cel care ne însoţește în viaţa de zi cu zi, dar despre care se 
vorbește mai puţin. Corpul „inventat” reprezintă acea construcţie simbolică, culturală 
potrivit căreia corpul este rezultatul unei creaţii sociale ori culturale. În accepţie 
hermeneutică, corpul nu este un produs natural, ci unul cultural care poate fi supus 
interpretării astfel încât să existe o pluralitate de sensuri17. David Le Breton consideră că 
omul nu poate exista decât prin relaţiile cu celălalt, deci corpul nu se distinge niciodată de 
persoană. Deprecierea materiei, a corpului, ruptura între om și corpul său continuă în 
Renaștere, apoi în epoca modernă.  

Andreas Vesalius (1514-1564) inaugurează o nouă epocă în gândirea filosofică (filosofia 
mecanicistă) care are la bază dualitatea între spiritul omului și corpul său. Microcosmosul 
uman nu mai există, ci corpul trimite la ceea ce se vede, adică piele, mușchi, articulaţii, oase, 
concepţie care anticipează ideea de corp-mașină despre care vorbea și René Descartes în 
Meditația a VI-a, prin analogia cu ceasul18. 

În Evul Mediu, gânditorii plecau de la cele sensibile la cele create, apoi la cele inteligibile, 
folosind procedeul analogiei. Raportul se inversează în modernitate, aceasta rupând alianţa 
dintre om și natură în numele dominării naturii. Omul, desprinzându-se de cosmos, de 
ceilalţi și în final de sine însuși, reflectă fenomenul înstrăinării, pierderea înrădăcinării în 
comunitate, în raport cu „celălalt”, ignorarea propriului corp19. 

Mircea Eliade afirma că nimic nu poate fi descifrat dacă nu este integrat unui sistem de 
semnificaţii. Raportarea la propriul corp poate fi interpretată având în vedere „sistemul de 
semnificaţii”, efectele, urmele pe care un trecut dispărut le-a lăsat asupra corpului, acel 
„trecut viu”20. Însufleţirea, trupul și sufletul, existând în același timp, reprezintă o idee 
susţinută de Grigorie din Nissa și Maxim Mărturisitorul.  

Corpul poate fi privit ca o interfaţă a evoluţiilor culturale care îl tranzitează. Tranziţia de 
la suflet la corp determină și o comunicare ce are ca punct de plecare preponderenţa 
elementelor naturale, biologice asupra celor de factură socială, adică o trecere de la 
transmiterea de informaţii la construcţia de relaţii. Se poate constata o primordialitate a 
relaţiilor în opoziţie cu informaţia (conţinutul), a imaginii în raport cu textul, a imagologiei 
în raport cu ideologia21. 

Dispreţuit în mod oficial, ascuns în mod sistematic, dar mereu renăscând, corpul propriu 
al indivizilor nu este glorificat decât atunci când este pus laolaltă cu alte corpuri și devine 
parte a unui „adevărat” corp (corp-oraţie = comunitate de locuitori). Mișcările corpului au un 
limbaj în sine de citit și de dat spre citire, dar ale căror coduri par ciudate astăzi, când 
amestecă sau suprapun interioritatea religioasă și expresivitatea corporală22. 

Putem vorbi despre afirmarea corporalităţii ca registru de semnificaţii odată cu picturile 
Renașterii, pentru ca mai târziu imaginea corpului ca limbaj să fie întărită de fotografie, la 
sfârșitul secolului al XIX-lea, apoi de cinematografie și televiziune. Ceea ce trebuie semnalat 
este faptul că a scoate imaginile mentale în exteriorul percepţiei individuale singulare, 

                                    
17 David Le Breton, Antropologia corpului..., ed. cit., p. 255. 
18 Florin Crîșmăreanu, „Metamorfozele corpului. De la «corpul dat» la corpul inventat”, în George 

Bondor (coord.), Sensuri ale corpurilor, ed. cit., p. 89. 
19 Ibidem, p. 90. 
20 Ibidem, p. 92. 
21 Aurel Codoban, Imperiul comunicării, ed. cit., p. 25. 
22 Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello (coord.), Istoria corpului, ed. cit., p. 125. 
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pentru a fi utilizate în comunicarea colectivă și interpersonală, este o operaţie mult mai 
dificilă decât a externaliza gândurile cu ajutorul cuvintelor. Dacă iniţial cuvintele scrise au 
fost iconuri, imagini, treptat sunt realizate texte care exprimau gândirea și trăirile 
individuale, acestea devenind un competitor pentru imagini. Renașterea aduce o nouă 
tehnologie, pictorii făcând apel la camera obscură pentru a reprezenta cât mai natural 
lumina și perspectiva liniară, ceea ce marchează apariţia sensului modern al imaginii23. 

Pictorii Renașterii înregistrează, prin desen, imaginile proiectate prin camera obscură, 
ceea ce permite stabilirea poziţiei pictorului și a subiectului operei sale în spaţiu, astfel că se 
confirmă perspectiva euclidiană. În tablou, spaţiul tridimensional este reprezentat 
bidimensional, chiar dacă vizual el se înfăţișează tridimensional, fapt datorat convenţiilor 
perspectivei liniare, a imaginii și a codului acesteia. Proiecţiile optice determină tonalităţile 
specifice stilului picturii din această perioadă: contraste, umbre profunde, iluminat puternic, 
sfumato, clarobscur. Cu ajutorul camerei obscure proiecţia optică face ca chipurile 
personajelor să poată fi redate mai precis. Astfel se face trecerea de la o imagine analogică ce 
transmite direct ceva la o imagine analogic-indicială ce vorbește de la sine datorită unui cod 
implicit al mecanismului percepţiei vizuale. Astfel, imaginile naturalist-realiste ale Renașterii 
obţinute prin tehnicile camerei obscure au dovedit că imaginile din picturi au rol de suport și 
mijloc de comunicare, prin urmare funcţionează ca semne adevărate în raport cu realitatea, 
fapt susţinut și prin respectarea unor coduri sau convenţii socioculturale24. 

Oare am putea identifica în revoluţia imaginii artistice de la suflet la corp o pendulare 
între mit şi ştiinţa concretului pe baza presupusei identităţi dintre jocurile oglinzii şi ale 
minţii omeneşti? Dacă o oglindă răsucită în S poate transforma o imagine în alta, o minte 
omenească, dotată cu intenţii tot atât de „răsucite”, n-ar putea transforma o realitate în alta 
pe baza aceluiaşi principiu? La fel şi inversul – inversarea, odată produsă, de ce nu ar putea 
duce la descoperirea modelului iniţial de la care s-a plecat? Argumentele raţional-știinţifice 
fac ca omul modern să trăiască într-o realitate concretă desacralizată, ce abandonează 
funcţionalitatea simbolică în favoarea unei funcţionalităţi pragmatice. Meritul artei culte este 
acela de a micșora cantitatea de naivitate cuprinsă în orice abordare mitologică, păstrând în 
schimb nevoia descoperirii și a iluminării în faţa unei existenţe încă nemărturisite25. 

Odată cu Renașterea, imaginea este reprezentarea a ceva, un semn motivat prin 
asemănare, adică transmite o semnificaţie și face referiri la ceva, împrumută anumite 
trăsături vizualului și vizibilului. Este nevoie de un cuvânt dublu pentru a defini imaginea, 
totodată sensibilă şi inteligibilă, totodată prezentă şi absentă, pentru că nicio caracteristică 
unilaterală nu permite cu adevărat să spunem ce este imaginea. Pictura Renașterii nu ne 
oferă o normă intangibilă a oricărei reprezentări frumoase și sugestive, o măsură a unei 
frumuseţi absolute, ci trebuie înţeleasă în funcţie de ansamblul cunoștinţelor economice, 
sociale, politice și știinţifice. Pentru a înţelege modul de reprezentare a omului este necesară 
înţelegerea semnificaţiei timpurilor respective pentru cei care au trăit atunci, a valorilor care 
au stat la baza construirii unui nou sistem social prin care gândirea și acţiunea umană au 
fost marcate26.  

Peirce remarcă faptul că nu există semn pur, ci caracteristici dominante, iar Umberto Eco 
și Nelson Goodman susţin că între semn și imaginea reprezentată există anumite reguli de 
construcţie și un anumit grad de convenţie socioculturală pentru a fi înţelese de alţi oameni. 
În cazul picturilor, importantă este asemănarea cu percepţiile noastre vizuale, analogie care 
se păstrează și în cazul imaginilor mentale. Astfel, între semnificant și referent există o 

                                    
23 Aurel Codoban, Imperiul comunicării, ed. cit., p.29. 
24 Ibidem, pp. 30-31. 
25 Titus Mocanu, Morfologia artei moderne, Editura Meridiane, București, 1973, p. 40. 
26 Pierre Francastel, Pictură și societate. Nașterea și distrugerea unui spațiu plastic de la Renaștere la 

cubism, traducere de Virgil Florea, Editura Meridiane, București, 1970, pp. 16-17. 
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analogie a calităţilor formale, adică a proporţiilor, formelor și culorilor. Analogia văzută ca 
principiu de construire a imaginii-semn variază între indicial (latura optică contează mai 
mult) și simbolic (motivat prin convenţia socioculturală). Imaginea unui obiect sau personaj, 
ca reprezentare a lui, nu se confundă cu originalul, căci, așa cum susţine Platon, imaginea 
poate fi înșelătoare, se îndepărtează de adevăr și afectează partea slabă a sufletului. 
Progresele tehnicii moderne au determinat trecerea imaginii de la ipostaza simplei analogii 
la cea a analogiei-indicialităţii, iar o importanţă aparte o are distincţia între imagine ca semn 
vizual și imagine ca discurs vizual27. 

După cum știinţa nu este deţinătoarea exclusivă a adevărului, iar arta nu poate suplini 
emoţionalul, apare firească întrebarea: De unde venim? Ce suntem? Încotro ne îndreptăm?, aşa 
cum o făcea Gauguin în tabloul cu acelaşi nume, considerat a fi testamentul său artistic şi 
spiritual. Dar pentru a răspunde acestor întrebări, este necesară o descifrare a codului 
experienţei umane și prin prisma limbajului artistic. Modernitatea a produs cultura media şi 
această mare putere a ei de a crea şi promova, prin intermediul imaginilor în primul rând, 
tipare şi modele.  

Criza din artă este tocmai un simptom al dificultăţii de a crea noi înșine imagini, de a-i da 
adevăratul loc imaginaţiei artistice, fiindcă multe producţii artistice sunt conceptuale astăzi, 
se sprijină pe programe teoretice și necesită comentarii filosofice sau speculative. Concluzia 
este că prea multe imagini ucid imaginaţia, iar în societatea contemporană imaginea corpului 
a detronat reprezentarea spiritului uman. Putem accepta teoria lui Giovanni Santori 
potrivit căreia homo cogitans a fost detronat de către homo videns? Cu siguranţă, 
aprofundarea studiilor în această problemă va da un răspuns clar acestei întrebări. 
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De la robie la libertate. Spectatori, actori și regizori  
în Mișcarea Aboliţionistă Română 

(From Slavery to Freedom: Spectators, Actors, and Directors 
in the Romanian Abolitionist Movement) 

L A U R A  C L A U D I A  C R A C A NĂ   

Abstract: The 19th-century was a time of fundamental social, political and cultural changes for the 
Romanian people. The process known as “the Gypsies’ emancipation” was, from a chronological 
perspective, the first major reform achieved in these crucial years. The Romanian abolitionist 
movement covered more than half a century while the emancipation process took place in several 
stages from 1831 to 1856. Slavery was officially abolished in 1855 (Moldavia) and 1856 (Wallachia), but 
the future of the newly-released Roma people continued to be uncertain in the years to come. Many 
foreign and Romanian writers, historians or political leaders of the time dedicated significant parts of 
their work to the abolitionist cause and, afterwards, to the integration process. However, unlike the 
abolitionist movements from other countries, the Romanian one was almost entirely led by figures 
from outside the oppressed community and, furthermore, the Roma population was offered, at that 
time, the position of a mere spectator who had no other choice but to accept what the dominant 
population decided on their behalf. This distribution of roles and its consequences were reflected in the 
writings of the period, which now represent a valuable first-hand account of the slavery institution in 
Romania. This paper aims at analyzing how the position towards these major social reforms of the 
dominant and the subordinate populations was portrayed in the “fiction” and “nonfiction” works of the 
time and it represents an attempt to come one step closer to understanding the history of the Roma 
community and Romania as a whole.  
Keywords: slavery, abolitionism, freedom, abolitionist literature, integration, Roma people 

 
Instituţia robiei a fost o parte constituentă a sistemului social din Principatele Române 

încă din secolul al XIV-lea, atunci când se crede că populaţia romă de origine indiană a ajuns 
pentru prima dată pe teritoriul român. Deși nu se cunoaște în totalitate contextul în care un 
întreg grup etnic a fost înrobit și motivele care au dus la acest fenomen social, sistemul 
sclavagist s-a perpetuat de-a lungul secolelor fără mari modificări și, mai ales, fără ca vreun 
actor social să lupte împotriva lui în mod oficial. Dar în primele decenii ale secolului 
al XIX-lea, sub presiunea curentului aboliţionist european și american și în plină dezvoltare 
a sentimentului patriotic și a identităţii culturale naţionale, lupta pentru dezrobire prinde 
contur în Moldova și în Ţara Românească. Însă, pentru că practica robiei era atât de adânc 
înrădăcinată în tradiţia românilor și pentru că populaţia înrobită era atât de diversificată din 
punctul de vedere al ocupaţiei, al stilului de viaţă și al obiceiurilor, procesul de abolire a 
durat mai mult de trei decenii. Ca în multe alte ţări sclavagiste, au existat voci pro și contra 
emancipării robilor, fiecare având, în viziunea personală, argumente solide pentru a-și 
susţine punctul de vedere. În Principatele Române, activiștii care au luptat pentru abolire 
și-au atins scopul atunci când, în 1855 și 1856, au fost adoptate ultimele legi de dezrobire. 
Lucrarea de faţă își propune să analizeze rolul avut de diferiţi aboliţioniști, români și străini, 
care, prin scrierile despre și împotriva robiei, au informat și mobilizat opinia publică (mulţi 
dintre cititorii români fiind chiar deţinători de robi) și, în mod indirect, au influenţat 
autorităţile timpului pentru a găsi o modalitate de a pune capăt acestei „practici rușinoase”.  

Înainte de a prezenta date despre situaţia socio-politică a comunităţii rome din prima 
jumătate a secolului al XIX-lea, este necesară explicarea alegerii terminologiei ce va fi 
                                    

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România.  
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folosită pe parcursul lucrării. După cum se știe, în România ultimilor ani a existat o 
dezbatere publică privind corectitudinea folosirii termenilor „ţigan” și „rom”. Ambii termeni 
reprezintă anumite convenţii sociale care, pentru a putea fi înţelese, trebuie studiate prin 
raportarea la contextul cultural din care acestea au făcut sau fac parte. În perioada de 
dinaintea secolului XX, termenul „rom”, deși folosit în interiorul comunităţii și făcând parte 
din vocabularul limbii romani1, a fost complet ignorat de autorităţile române ale timpului. În 
perioada avută în vedere, termenul „ţigan” era folosit în principal cu referire la întreaga 
categorie socială, și nu la comunitatea etnică. Chiar dacă sistemul român de robie nu a inclus 
doar robi ţigani și, mai mult decât atât, dacă nu toţi ţiganii erau robi2, termenii „ţigan”, „ţigan 
rob” și „rob” erau adeseori interșanjabili în limbaj uzual. În consecinţă, pentru că lucrarea de 
faţă va avea în vedere evenimente ce s-au petrecut în primele decenii ale secolului al 
XIX-lea, voi folosi terminologia timpului pentru o mai bună reflectare a sensurilor.  

Într-un fel sau altul, sistemul robiei a făcut mereu parte din istoria Ţărilor Române. Cu 
toate acestea, termenul „rob” a fost rar folosit în documentele oficiale ale timpului. Mult mai 
des erau folosite denominaţii precum „holop”, „șerb” sau „șarbă”. Însă acești termeni nu 
aveau în totalitate același înţeles. Deşi toţi puteau fi folosiţi pentru a descrie statutul social al 
unei persoane a cărei libertate personală fusese îngrădită și a cărei viaţă era controlată total 
sau parţial de către un stăpân, existau anumite diferenţe între drepturile și libertăţile unui 
rob și cele ale unui iobag sau șerb (de exemplu, șerbii, spre deosebire de robi, nu puteau fi 
pedepsiţi fără judecată și aveau dreptul de a se căsători și de a avea copii – pe care nimeni nu 
îi putea lua de lângă ei fără acordul stăpânilor). Așadar, în ierarhia persoanelor care nu 
aveau control total asupra vieţii personale, ţiganii robi ocupau de departe cea mai inferioară 
poziţie.  

Viaţa robului ţigan aparţinea întru totul stăpânului său, care, cu excepţia dreptului de 
viaţă și de moarte asupra acestuia, putea dispune de robii săi după bunul-plac și fără a fi 
nevoit să răspundă pentru faptele lui în faţa legii. Până la jumătatea secolului al XVII-lea, 
când au fost tipărite cele două coduri de legi „Cartea românească de învăţătură” (1642) și 
„Îndreptarea Legii” (1652), instituţia robiei a fost în totalitate guvernată de cutumă, de 
anumite principii și reguli ce ţineau strict de dreptul obișnuielnic3. Aceste texte și, mai apoi, 
proiectele legislative ce au apărut un secol mai târziu au introdus o serie de norme de drept 
(un așa-numit „drept al robilor”) ce stabilesc drepturile și obligaţiile acestora și care ar putea 
fi descrise pe scurt ca 

absenţa libertăţii, a voinţei individului, obedienţă faţă de stăpân, relaţia de subordonare extinsă în 
spaţiul familial, capacitatea juridică limitată, tratamentul mai sever uneori în cazul delictelor 
penale, coroborat cu responsabilitatea faţă de propriile acte, pentru care trebuie să plătească penal, 
și dreptul la viaţă, toate aceste trăsături alcătuiesc specificul statului juridic al robilor care oscilează 
între condiţia de bun aflat în stăpânire și cea de persoană, prima rămânând precumpănitoare4.  

                                    
1 „Iar Ţiganii ei singuri se numesc în limba lor Romnicel (fiul femeii) sau Rom (oameni). În 

Moldova, Alexandru cel Bun le-a dat voie să rătăcească. În Valahia sunt cu mult mai mulţi, urmașii lor 
au ajuns robi, cum sunt și azi, așa că cuvântul Ţigan a ajuns totuna cu rob” (Mihail Kogălniceanu, 
Esquisse sur l’histoire, les mœurs et la langue des Cigains connus en France sous le nom de Bohémiens, 
suivi d’un recuil de sept cents mots cigains, Berlin, 1837, apud I. Nastasă-Matei [coord.], Romii din 
România: identitate și alteritate, manual auxiliar didactic, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016, 
p. 6). 

2 „La celălalt capăt al scării sociale a ţiganilor, se aflau – săracii săracilor – grupuri mici de 
nesupuşi, ascunşi în adâncul pădurilor. Unii dintre ei coborau poate din micile grupuri care izbutiseră, 
încă din Evul Mediu, să nu cadă în robie” (N. Djuvara, Între Orient și Occident. Țările române la 
începutul epocii moderne [1800-1848], ed. a II-a, Editura Humanitas, București, 2011, p. 269) 

3 F.M. Constantin, „Robia în pravilele românești ale scolului al XVII-lea. Îndreptarea legii (1652)”, 
Revista istorică, nr. 1-2, 2009, p. 73. 

4 Ibidem, p. 98. 
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Acest statut al robilor și, în general, modul de viaţă al ţiganilor din toate categoriile s-a 
perpetuat, ajungând în prima jumătate a secolului al XIX-lea să fie o parte integrantă a 
sistemului social și a vieţii de zi cu zi. Însă o schimbare majoră ce s-a petrecut de-a lungul 
timpului și care trebuie menţionată este pierderea obiceiurilor, tradiţiilor și, în unele cazuri, 
a limbii materne de către o mare parte din populaţia ţiganilor care, odată cu procesul natural 
de sedentarizare, a adoptat modul de viaţă al populaţiei majoritare5. Schimbările din viaţa 
politică, economică și socială din Ţările Române din perioada ce a precedat mișcarea 
pașoptistă au condus gradual la eliminarea instituţiei robiei și, implicit, la modificări privind 
statutul social al populaţiei de etnie romă. Este important de precizat că „emanciparea 
ţiganilor” a fost unul dintre elementele procesului de modernizare și europenizare a 
Principatelor Române, el precedând, din punct de vedere cronologic, formarea României 
moderne prin unirea Moldovei cu Ţara Românească. Începutul acestui proces de 
modernizare instituţională este reprezentat de anul 1821, când Tudor Vladimirescu a condus 
așa-numita „revoluţie de redeșteptare naţională”. Începând cu 1821 se remarcă o tot mai 
largă utilizare a unor termeni ca națiune, cetățeni și cetățenie, patrie sau frăție, termeni și 
concepte ce au reflectat și, în același timp, au contribuit la formarea conștiinţei naţionale și a 
sentimentului patriotic6.  

Cu toate acestea, în prima etapă a mișcării revoluţionare, termenii mai sus menţionaţi 
făceau referire doar la populaţia majoritară, excluzând astfel ţiganii – atât cei înrobiţi, cât și 
cei în libertate. Mai mult decât atât, adoptarea Regulamentului Organic în anul 1831 nu doar 
că nu a pus capăt robiei, dar, din anumite puncte de vedere, a făcut situaţia robilor mai grea. 
Pe de o parte, această lege marchează intrarea ţării într-o economie capitalistă, fiind „adoptat 
sub ocupaţia rusească de către un grup de boieri conservatori, proprietari ai unui mare 
număr de ţigani”7. Cu alte cuvinte, boierii deţinători de sclavi au văzut în aceștia o șansă mai 
mare de a-și mări averea: prin supunerea lor la munci dintre cele mai grele. Pe de altă parte, 
prin anexele „Regulament privind îmbunătăţirea soartei ţiganilor statului” (Ţara 
Românească) și „Regulament pentru statornicirea ţiganilor” (Moldova) se urmărea 
eliminarea nomadismului și sedenterizarea ţiganilor prin legarea lor de o anumită localitate. 
Istoricul Viorel Achim afirmă însă că scopul final urmărit prin aceste măsuri nu era 
civilizarea lor, ci transformarea acestora în „plătitori de taxe”8.  

Aceste modificări vin în contextul mai larg de deschidere spre continent – un continent 
care, încă din 1815, condamna deschis instituţia și tradiţia sclaviei prin Declarația de la 
Viena. Din ce în ce mai multe voci se ridică împotriva sclaviei din Statele Unite ale Americii 
și din coloniile engleze și franceze. Deși cu oarecare întârziere, valul aboliţionist venind 
dinspre Europa îi face pe tot mai mulţi români să vadă lupta pentru dezrobire ca pe o datorie 
morală, iar instituţia sclaviei ca pe o pată rușinoasă, un păcat naţional contrar religiei 
creștine și a firii umane în general. Pe plan naţional, lupta pentru abolire ar putea fi descrisă 
ca având două direcţii principale. În primul rând, un rol important l-au avut călătorii străini 
care, ajungând pe teritoriul Principatelor Române și văzând condiţiile în care trăiau robii 
ţigani, au oferit detalii despre aceștia în scrierile lor, punând astfel, în mod indirect, presiune 
pe autorităţile române ce începeau să conștientizeze că asemenea detalii erau dezonorante 
pentru imaginea poporului român în plan internaţional. În al doilea rînd, rolul fundamental 
l-au avut intelectualii români ai timpului: având acces la informaţii despre propagarea ideilor 

                                    
5 Petru Petcuţ et al., Istoria și tradițiile rromilor, Editura Ro Media, București, 2003, p. 61. 
6 N. Isar, Istoria modernă a românilor, Partea I: 1774-1848, Editura Fundaţiei România de Mâine, 

București, 2005, p. 16. 
7 N. Djuvara, Între Orient și Occident..., ed. cit., p. 115. 
8 V. Achim, Țiganii în istoria României, Editura Enciclopedică, București, 1998, p. 26. 
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aboliţioniste din ţările vest-europene și de peste ocean9, și-au dedicat o mare parte din opera 
lor „problemei ţiganilor”, contribuind astfel la schimbarea mentalităţii și convingerilor atât 
ale persoanelor în poziţii de autoritate, cât și ale unor boieri deţinători de sclavi (unii dintre 
ei fiind de acord să își elibereze sclavii chiar și fără a cere recompensa financiară promisă de 
domnitor10).  

Pe parcursul primei jumătăţi a secolului al XIX-lea sclavia fusese abolită în majoritatea 
ţărilor din America Latină (excepţie făcând Cuba și Brazilia), dar și în coloniile franceze și în 
cele britanice. În consecinţă, mari activiști europeni își concentrează atenţia asupra luptei 
pentru abolire din Statele Unite și, într-o mai mică măsură la început, din Principatele 
Române. De fapt, în 1840, diplomatul francez Edouard Thouvenel precizează în lucrarea 
scrisă despre călătoria sa în Ţara Românească: „În momentul în care atâtea voci se ridică în 
favoarea cauzei negrilor, nimeni nu se gândește să oprească plaga care crește fără obstacole 
într-o ţară care se găsește la câteva zile depărtare de Franţa”11. Această remarcă a lui 
Thounavel nu era singulară. De fapt, călătorii străini au avut un dublu rol în cazul mișcării 
aboliţioniste din Principate: odată ajunși în teritoriile românești, aceștia transmiteau 
informaţii românilor despre viziunea internaţională privind sistemul robiei, iar apoi, prin 
articolele și jurnalele de călătorie publicate, ei informau restul liderilor europeni despre 
adevărata situaţie din Ţările Române.  

Așa cum afirmă Neagu Djuvara în opera citată, „nu există vreun călător străin care să nu 
se fi îngrozit la vederea ţiganilor din Principate”12. Unii s-au limitat la prezentarea detașată a 
datelor culese de ei sau primite de la persoanele cu care au intrat în contact. Multe astfel de 
declaraţii pot fi găsite în volumele Călători străini despre Țările Române. Spre exemplu, în 
volumul al VI-lea este relatată experienţa cronicarului sirian Paul de Alep în Ţările Române, 
ce oferă detalii despre viaţa ţiganilor robi în varii instanţe: „Mănăstirea Cașin s-a ridicat 
numai în vaza aceasta și se spune că ar fi lucrat peste opt sute de lucrători dintre ţiganii robi 
ai acestei ţări”13; sau, vorbind despre obiceiul darului de nuntă, „cei care aveai bani la ei au 
zvârlit pe tavă bani sau dinari, potrivit cu starea lor. Iar alţii au spus diacului: «Scrie că ai 
primit de la casa mea cutare cal sau cutare bou sau cutare număr de oi sau de porci sau 
cutare slugă sau ţigani robi»”14. Mai târziu, aflăm despre Constantin Voievod că „are o mie 
cinci sute de familii de ţigani robi și se spune că nimeni nu ar avea avuţii ca el, afară de 
mănăstirea Cozia care are o mie de ţigani”15. Un alt exemplu este dat de jurnalistul francez 
Adolphe Joanne, care în 1846 informa cititorii săi despre comerţul de sclavi din Principatele 
Române și despre cum ţiganii erau „vânduţi ca niște animale. Un cultivator se vinde cu 100 
de franci, un fierar cu 70 de franci, pentru o familie întreagă se plătește de la 400 la 500 de 
franci”16. În același timp, alţii au ales să se implice activ și au acuzat anormalitatea instituţiei 
sclaviei în mod direct, apelând la umanitatea și dorinţa de civilizare a românilor. În acest 

                                    
9 „Un număr tot mai mare de tineri, boieri sau burghezi, vor studia în străinătate, în Italia, 

Germania, și mai cu seamă, în Franţa. Influenţa franceză, nu numai asupra ideilor politice, asupra drep-
tului, asupra literaturii și chiar și asupra limbii, este preponderentă – de fapt, cvasiexclusivă” (N. Djuvara, 
Între Orient și Occident..., ed. cit., pp. 307-308). 

10 Boierii primeau despăgubire câte 10 galbeni pentru fiecare rob eliberat (Viorel Achim, Țiganii în 
istoria României, ed. cit., p. 92). 

11 Raluca Tomi, „Aboliţionismul Românesc la 1848. Influenţe, Trăsături”, Revista istorică, nr. 1-2, 
2009, p. 52. 

12 N. Djuvara, Între Orient și Occident..., ed. cit., p. 267. 
13 M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, „Paul de Alep”, Călători străini despre Țările Române, vol. VI, 

Editura Știinţifică și Enciclopedică, București, 1976, p. 158. 
14 Ibidem, p. 211. 
15 Ibidem, p. 216. 
16 Raluca Tomi, „Mișcarea aboliţionistă din Principate și impactul ei asupra legislaţiei de dezrobire 

(1849-1856)”, Revista istorică, nr. 1-2, 2010, p. 63. 
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sens, un exemplu elocvent este apelul făcut de elveţianul Emile Kohly de Guggsberg în 
lucrarea sa din 1941 Le Philodace; apperçu sur l’éducation chez les Roumains, suivi de quelques 
remarques relatives à la prosperite des Principautés, publicată la Iași: (reformele) „trebuie să 
înceapă ca să dispară cu desăvârșire mizeria și robia. Robia prezintă cea mai mare rușine 
pentru ţară, pata cea mai neagră în faţa străinilor. Veţi îndrăzni vreodată să vă număraţi 
printre neamurile civilizate, atât timp cât se va putea citi într-unul din jurnalele noastre: de 
vândut o ţigancă tânără?”17.  

Numărul călătorilor străini care au inclus în scrierile lor detalii despre viaţa de familie și 
poziţia socială a ţiganilor din Principatele Române este suficient de cuprinzător pentru a ne 
putea oferi o imagine clară a societăţii românești de până în a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea. Deși anumiţi istorici români atrag atenţia asupra autenticităţii datelor prezentate 
în jurnalele de călătorie ale unora dintre ei, care, din tendinţa de a romantiza, exoticiza, din 
neștiinţă sau cu anumite intenţii ascunse, au exagerat sau chiar denaturat anumite date18, 
importanţa acestor călători și a interesului lor faţă de situaţia ţiganilor din Ţările Române nu 
poate fi ignorată. Pe lângă rolul avut în fenomenul de propagare a informaţiei, ei au 
contribuit la impulsionarea autorilor români în a aborda viaţa țiganilor atât ca subiect, cât, 
mai ales, ca obiect de studiu, dar și la creșterea interesului publicului român faţă de o 
problemă care fusese trecută cu vederea pentru prea multă vreme. 

Pe lângă contribuţia literară a călătorilor străini, un efect major asupra atitudinii 
antisclavagiste în Principatele Române au avut și traducerile unor importante opere 
aboliţioniste – cu precădere cele americane, deoarece lupta pentru abolirea sclaviei 
minorităţii afro-americane se desfășura aproximativ în același timp. Dintre acestea, cu 
adevărat impresionantă a fost popularitatea cărţii Coliba Unchiului Tom scrisă de autoarea 
americană Harriet Beecher Stowe în 1853 și tradusă în românește de Theodor Codrescu la 
scurt timp. Pe lângă greutăţile și nedreptăţile suferite de blândul Tom și de tânăra mamă 
Eliza, publicul român a fost impresionat și de detaliile despre istoria robiei ţiganilor oferite 
de Mihail Kogălniceanu în prefaţa cărţii. Popularitatea versiunii în românește a acestei cărţi 
a fost atât de mare, încât printre cei care s-au abonat să o primească au fost nu numai boieri 
și intelectuali ai ţării, dar și ţărani și ţigani dezrobiţi19. Mai mult decât atât, doi ani mai 
târziu, o altă consecinţă a popularităţii romanului american este publicarea operei literare 
Coliba Măriucăi, roman național. Este evident că autorul Vasile Urechia se inspiră din opera 
lui Beecher Stowe, pe care o adaptează însă realităţii din Moldova anului 1840. Personajele 
alese de autor pentru a reprezenta calităţile robului ţigan care, ca mulţi alţii, era tratat 
inuman de către stăpâni, este tânărul Vasile, fiul ţigăncii Măriuca. Acesta, la fel ca unchiul 
Tom, este muncitor, devotat stăpânilor, isteţ și priceput în toate și, mai presus de orice, cu o 
dragoste nemărginită pentru familie, pentru mama sa. Tocmai din cauza acestor calităţi, 
Vasile atrage ura vătafului de la curtea boierului, care îl acuză de furt pentru a-l putea 
pedepsi prin bătăi crunte. Atitudinea critică a autorului faţă de tradiţia robiei și faţă de 
anumiţi boieri deţinători de robi este evidentă în comentariile directe ale acestuia pe întreg 
parcursul operei: 

Astfel sunt cei mai mulţi din boieri, aceşti pravoslavnici, care postesc toate posturile, merg în toate 
duminicile la biserică, dau liturghii, trimit colaci şi colive […] Dumnealor citesc la biserică 

                                    
17 George Potra, Contribuțiuni la istoricul țiganilor din România, Mihai Pascal Editor, București, 

2002, p. 96. 
18 Pentru această problemă, vezi G. Potra, Contribuțiuni..., ed. cit., capitolul „Ţiganii României 

văzuţi de călători străini”, pp. 90-100; V. Achim, Țiganii în istoria României, ed. cit., subcapitolul 
„Curentul aboliţionist”, pp. 83-90; D. Grigore, V. Ionescu, „Wlislocki între extazul romantic și agonia 
comprehensiunii”, prefaţă la Heinrich Wlislocki, Despre poporul nomad al rromilor, traducere de 
Octavian Rogojinaru, Editura Atlas, București, 2000.  

19 V. Achim, Țiganii în istoria României, ed. cit., p. 86. 
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Apostolul, fac cruci lungi pe la toate icoanele, ca venind acasă să suduie pre acelea ale ţiganilor sau 
să poruncească vătafului să dea atâtea şi atâtea bice tâlharului celui de ţigan pentru că nu au 
săcelat bine armăsarul […] sau să se sfătuiască cu cucoaniţa pre cutare ţigan cu cine să-l însoare, 
pre cutare ţigancă cu cine s-o mărite20.  

Despre aceleași condiţii de viaţă ale robilor pomenește și Vasile Alecsandri în nuvela 
„Istoria unui galben și a unei parale”, publicată în 1844. Fiind construită ca o satiră a 
instituţiei robiei, opera subliniază tragicul din viaţa ţiganilor sclavi. Unul dintre cele mai 
relevante episoade în acest sens este cel în care ne este povestită vânzarea roabei Zamfira, o 
copilă de o frumuseţe rară și o inocenţă cuceritoare, după cum o descrie autorul. Mai întâi, 
naratorul ne oferă detalii cutremurătoare despre felul în care se desfășura un astfel de târg 
de sclavi21, iar apoi atenţia cade asupra familiei fetei: văzând cum Zamfira este analizată 
atent de un boier interesat a o cumpăra, părinţii ei încearcă în zadar să-și înduplece stăpânul, 
disperarea oamenilor pe cale de a-și pierde singurul copil fiind descrisă în trei paragrafe 
emoţionante. Și în acest caz, atitudinea compătimitoare a autorului faţă de membrii acestei 
comunităţi asuprite de soartă și de oameni este evidenţiată de cuvintele alese pentru a 
descrie, pe de o parte, viaţa nomadă a acestora, iar pe de altă parte, tragismul din viaţa 
ţiganilor înrobiţi. De fapt, simpatia autorului faţă de personaje precum Zamfira sau tânărul 
Nedelcu va fi explicată mai târziu prin publicarea povestirii „Vasile Porojan” în revista 
Convorbiri literare, în 1880. Având forma unei epistole adresate unui prieten, povestirea 
include detalii despre viaţa personală a autorului și despre relaţia acestuia cu „un tovarăș de 
copilărie”, „unul din robii noștri, ţigan lingurar de soiul lui, însă pitar de meserie”22. Fiind 
publicată după ce robia fusese abolită în toate cele trei regiuni române, povestirea conţine 
informaţii și despre bucuria autorului în momentul în care a putut să ofere libertate tuturor 
sclavilor familiei sale, dar și despre sentimentele contradictorii ale acestora în faţa unei stări 
de libertate total străină lor.  

Cu un an înainte de publicarea nuvelei „Istoria unui galben și a unei parale”, în 1843, 
poetul român Cezar Bolliac publica două poezii ce abordau un subiect diferit, dar care au 
primit aprecierea meritată: „Fata de boier și fata de ţigan” și „Ţiganul vândut”. Prin aceste 
poeme, Bolliac își exprima mila faţă de viaţa nedreaptă a ţiganilor robi și, indirect, critica 
deţinătorii de sclavi care îi supuneau pe aceștia unor bătăi crunte, autorul dorind, în final, să 
sensibilizeze opinia publică și să determine o schimbare de mentalitate și atitudine. Un an 
mai târziu, Cezar Bolliac își continua pledoaria împotriva robiei prin publicarea unui articol 
în Gazeta de Transilvania în care venea cu argumente atât de ordin economic și religios, cât 
și legate de „pildele străine”23. Aceeași temă a țiganului bun înzestrat cu abilităţi și calităţi 
deosebite, dar care este forţat de condiţiile vitrege de viaţă să recurgă la anumite fapte de o 
moralitate îndoielnică, este regăsită și în schiţa „Jupân Ion”, în care autorul Ion Heliade 
Rădulescu evidenţiază generozitatea, capacitatea de sacrificiu și dăruirea faţă de stăpân a 
robului prin prezentarea poveștii unui ţigan rob care depune serioase eforturi pentru a avea 
grijă de familia sa, dar și de cei doi copii ai boierilor stăpâni după ce aceștia au rămas orfani 
de ambii părinţi24. Detalii despre soarta nefericită a acelorași robi ţigani vor fi oferite și după 
adoptarea legilor de dezrobire și integrarea acestora în societatea românească: Gheorghe 

                                    
20 V. Urechia, „Coliba Măriucăi”, Foiletonul zimbrului, nr. 30, 1855, pp. 233-237. 
21 „Piaţa era ticsită de ţigani lungiţi la pământ cu ţigancele și cu copiii lor, plângând împreună și 

căinându-se ca niște adevăraţi osândiţi la moarte. O mulţime de boieri și de negustori umblau printre 
dânșii, călcându-i în picioare și arătându-i cu degetul ca pe niște vite” (V. Alecsandri, Istoria unui 
galben și a unei parale, Editura Aldo Press, București, 2003, p. 47). 

22 V. Alecsandri, Vasile Porojan, Editura Aramis, București, 2011, p. 3. 
23 V. Achim, Țiganii în istoria României, ed. cit., p. 87. 
24 Ibidem, p. 88. 
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Asachi în piesa de teatru Țiganii, Gheorghe Sion în „Emanciparea ţiganilor”, Radu Rosetti în 
„Amintiri” ș.a.  

Pe lângă scrierile literare ce s-au alăturat curentului aboliţionist, un rol fundamental l-au 
avut și articolele de presă și proiectele de dezrobire publicate în acești ani. Chiar din faza 
incipientă a mișcării antisclavagiste române este remarcată activitatea lui Mihail 
Kogălniceanu care, în 1855, își descria implicarea personală în această mare reformă socială: 
„Ţiganii, și anume câţi i-am avut, atât ai mei, cât și ai familiei mele, de mult i-am emancipat, 
însă voiesc a contribui la emanciparea sclaviei nu numai cu gura şi cu pana, dar şi cu 
punga”25. Contribuţia lui Kogălniceanu în adoptarea legilor de dezrobire și emancipare a 
ţiganilor a fost de o importanţă crucială, istoricul concentrându-și principalele lui idei 
reformatoare în Esquisse sur l’histoire, les mœurs et la langue des Cigains connus en France 
sous le nom de Bohémiens, suivi d’un recuil de sept cents mots cigains din 1837. Scriitorul 
Costache Negruzzi va formula un răspuns ideilor promovate de Kogălniceanu în vara 
aceluiași an, 1837, într-o epistolă intitulată „Scrisoarea a VII-a. Pentru ce ţiganii nu sunt ca 
românii”, în care este prezentată disputa dintre vechea și noua generaţie sau dintre tinerimea 
intelectuală și boerimea conservatoare privind dreptul românilor de a înrobi întreg „neamul 
ţiganilor”. Deși autorul nu oferă un răspuns final întrebării din titlu (ci doar prezintă 
legendele care, în viziunea boierului „drept-credincios” Bogonos, justificau obiceiul sclaviei), 
sunt evidente ironia cu care acesta tratează subiectul și critica adusă acestei cutume 
dezumanizante. Prin „Strofe improvizate la 31 ianuar 1844. Ziua dezrobirii ţiganilor”, 
scriitorul și omul politic Costache Negri își exprimă mulţumirea faţă de avansarea Moldovei 
spre spaţiul european prin adoptarea legilor de „bună-credinţă” privind emanciparea 
ţiganilor. De asemenea, în 1856, C. Negri își afirmă convingerea privind necesitatea imediată 
a finalizării reformei prin cooperarea tuturor boierilor ce deţinuseră robi și care acum erau 
încurajaţi să renunţe la recompensa financiară promisă pentru o mai bună administrare a 
resurselor în vederea integrării foștilor robi în comunitate: „Vorbeşte cu cei care aşteaptă 
despăgubiri pentru robi şi fă-i să întrevadă că au încă tot timpul ca onoarea renunţării la 
despăgubire să vină de la ei înşişi”26.  

Deși această lucrare s-a concentrat pe vocile aboliţioniste care au contribuit la reforma 
dezrobirii și la emanciparea ţiganilor, nu trebuie să înţelegem că acestea reflectau o viziune 
naţională complet omogenă. La fel ca în toate celelalte state în care a existat tradiţia sclaviei, 
numeroase voci susţineau activ perpetuarea acesteia din diferite motive. În Gazeta de 
Transilvania, ediţia din 16 februarie 1856, este menţionată o petiţie semnată de 61 de boieri 
care condamnau adoptarea legilor de eliberare a robilor. Motivele înaintate de cei care 
criticau reforma de dezrobire variau: de la cei care afirmau că „trei cincimi dintre ţigani erau 
mulţumiţi cu soarta lor și nu erau pregătiţi pentru noul lor statut social”27 până la cei care, 
deși de acord cu reforma în sine, criticau modul de implementare a acesteia și, în unele 
cazuri, anumite intenţii ascunse ale domnitorului ce a adoptat legea28. Un argument în acest 
sens ar putea fi considerată și relatarea lui Vasile Alecsandri din povestirea care a fost 

                                    
25 M. Kogălniceanu într-o epistolă adresată Departamentului de Finanţe din 2 decembrie 1855, apud 

R. Tomi, „Mișcarea aboliţionistă…”, art. cit., p. 66. 
26 C. Negri, Scrieri, ed. Emil Boldan, vol. I, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1966, p. 21, apud R. 

Tomi, „Mișcarea aboliţionistă…”, art. cit., p. 67. 
27 L. Boicu, Adevărul despre un destin politic, domnitorul Grigore Al. Ghica (1849–1856), Editura 

Junimea, Iaşi, 1973, p. 104, apud R. Tomi, „Mișcarea aboliţionistă…”, art. cit., p. 71. 
28 Domnitorul Grigore Ghica este criticat de postelnicul Manolache Drăghici că a grăbit 

emanciparea ţiganilor doar „pentru a-și face un nume nepieritor”, și nu pentru a oferi într-adevăr 
condiţii de viaţă mai bune foștilor robi (R. Tomi, „Mișcarea aboliţionistă…”, art. cit., p. 70). 
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menţionată mai sus, „Vasile Porojan”, privind reacţia robilor săi în momentul în care au fost 
anunţaţi de sfârșitul robiei29.  

Așadar, prin studierea textelor scrise de diferiţi istorici, poeţi, prozatori, oameni politici și 
jurnaliști români sau străini despre situaţia în care trăiau robii ţigani și despre eforturile 
aboliţioniste din prima jumătate a secolului al XIX-lea, putem înţelege felul în care acestea 
au contribuit la prima mare reformă socială a secolului: sfârșitul tradiţiei sclaviei în 
Principatele Române. După cum s-a putut observa, lupta pentru abolire a fost purtată de 
activiștii români care, influenţaţi de schimbările majore din afara ţării și de nevoia imediată 
de integrare în plan internaţional, au dus la adoptarea legilor de dezrobire în cele trei etape: 
emanciparea robilor domnești în 1843 în Ţara Românească și în 1844 în Moldova, a robilor 
mănăstirești în 1844 în Moldova și în 1847 în Ţara Românească, iar a robilor boierești în 1855 
în Moldova și 1856 în Ţara Românească. Este remarcabilă absenţa unei alte categorii de 
activiști aboliţionari, cei direct afectaţi de sistemul robiei, „victimele istoriei” cum sunt 
numiţi adesea. În timp ce unii istorici interpretează această absenţă ca fiind justificată de 
condiţiile de viaţă, de îngrădirea dreptului la educaţie, iar imposibilitatea de a acţiona ca 
fiind cauzată de statutul social al acestora, alţii o pun în legătură cu o anumită stare de 
resemnare, de acceptare forţată, o lipsă de iniţiativă cauzată de menţinerea lor în această 
poziţie pe parcursul atâtor generaţii. În eseul Rromii: de la robi la cetățeni, activistul pentru 
drepturile romilor Nicolae Gheorghe contrazice această percepţie generală asupra rolului 
pasiv avut de robii ţigani în procesul de abolire. El dedică o secţiune a lucrării sale, „VI. Robii 
romi – participanţi la lupta pentru dezrobire”, analizei instanţelor în care aceștia și-au 
asumat un rol activ în această luptă, fie prin încercări individuale, fie prin alăturarea lor 
unor aboliţionari români: 

În ciuda opiniilor de la acea vreme că robii ţigani sunt „născuţi pentru a fi robi”, „inapţi de 
libertate”, „mulţumiţi cu starea lor de robie”, romii n-au încetat să-și caute libertatea prin fugă, prin 
însoţiri cu oameni slobozi (liberi), prin eforturi individuale de „iertare de robie” prin răscumparare 
sau prin participarea lor, ca grup, la acţiunile politice prin care s-a făptuit desfiinţarea robiei ca 
instituţie30.  

În final, se poate concluziona că prima mare reformă din Ţările Române din secolului 
al XIX-lea, „dezrobirea ţiganilor”, a fost rezultatul luptei pe mai multe direcţii și de către mai 
multe tipuri de activiști favorabili abolirii, fiecare urmărind fie o cauză morală, fie un interes 
individual, fie crearea unei mai bune imagini naţionale în plan european. Mișcarea 
aboliţionistă din Principatele Române a fost puternic influenţată de curentul antisclavagist 
venit dinspre Europa și continentul american prin traducerile unor importante tratate, 
declaraţii și opere cu caracter aboliţionist, de jurnalele de călătorie și articolele publicate de 
anumiţi călători străini despre robia din Ţările Române, de operele lirice sau în proză ale 
scriitorilor aboliţioniști români, dar și de articolele jurnalistice publicate în presa timpului ce 
au subliniat importanţa emancipării ţiganilor și a integrării acestora în societate. Abolirea 
sclaviei reprezintă un moment de o importanţă crucială în istoria comunităţii rome din 
România, dar problemele celor proaspăt emancipaţi sunt departe de a fi rezolvate odată cu 

                                    
29 „Surprinderea lor s-a manifestat prin o exclamare sălbatică, și bucuria lor prin o mie de sărituri 

deșănţate, ca oameni mușcaţi de tarantelă. Vreo trei bătrâni însă au început a plânge și a-mi zice: 
«Stăpâne, stăpâne, ce ţi-am greșit ca să ne urgisești astfel, păcătoșii de noi?!... Ne faci slobozi?... Cine o 
să ne poarte de grijă de azi înainte?... Cine o să ne hrănească, cine să ne îmbrace, cine să ne cunune, 
cine să ne îngroape?... Stăpâne, nu te îndura de noi și nu ne depărta de mila măriei tale!». Vorbe 
deșarte pentru mulţimea ce intrase în paroxismul beţiei!... Toţi, părăsindu-și bordeiele, plecară a doua 
zi cu tot avutul lor ca să meargă... Unde?... Nu o știau nici ei, dar se porniră ca să calce peste orizont și 
să afirme dreptul lor de oameni liberi...” (V. Alecsandri, Vasile Porojan, ed. cit., p. 30). 

30 N. Gheorghe, Rromii: de la robi la cetățeni – http://www.romanothan.ro/sclavia/ 
ROMII-DE-LA-ROBI-LA-CETATENI.html (accesat 5 mai 2017). 
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schimbarea statutului jurico-legal al acestora. Deși nu mai suscită același interes, problema 
emancipării continuă să fie dezbătută și după adoptarea ultimelor legi aboliţioniste, când 
preocuparea principală devine procesul de integrare a foștilor robi și acomodarea acestora cu 
noul statut de cetăţean liber.  
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The Prison and the Ethics of Punishment 

O A N A - R O X A N A  P A V E L   

Abstract: The punishment has its importance in every society, especially in the form of imprisonment. 
The prison does not allow an adequate personality development, but reflects a hypostasis of the human 
condition, the inmate. The penitentiary is an institution entrusted to apply the punishment for the better 
of the society and the personality of detainees, but, over time, the prisons have passed from the ceremony 
of suffering imposed by law, of pain hidden by massive architecture, to an undifferentiated penalty, 
abstract and confusing. Overcrowding, one of the most oppressive problems from Romania’s prisons, is 
determined by the fact that the vast majority of convictions regard crimes of violence and offenses 
heritage. The convicts are usually people with a low level of education, no jobs or other income. The 
concern for education, bending to study, learning a trade, having a job or a constant activity in the labor 
market, would lead to a significant drop in antisocial involvement, would reduce the prison population 
and increase the level of happiness in society. It is necessary for every person to have the right to an 
ethical education in all ways, especially through the family and the education system. It takes a range of 
values within which the principle of opposition to evil is the basis of human actions. The solution for the 
future is not the punishment, but effective education. Society must fight for promoting spiritual qualities, 
and, by following models endowed with virtues in order to avoid punishment. Humanity will find its 
equilibrium only educated in virtue; this gives the power to defeat evil regardless of its forms. 
Keywords: punishment, prison, education, ethics, law, crime, criminal law, human rights, humanity, virtue 

 
The issue of punishment and of the human dignity of those deprived of liberty is now 

under scrutiny more than ever, in these times troubled by political, ethnic and religious 
struggle. We must rethink the concepts of justice, freedom, security, punishment. 
Considering world’s agitation that shakes the depths of beliefs and frightens Western and 
Oriental civilizations alike, it is necessary to rethink the priorities, both in ethical and legal 
terms. 

Human relations are characterized by rules and punishment has a fundamental role in 
organizing relationships between people. At different stages of life, human beings are unable 
to fulfill basic needs without the help of others. Everyone needs the support and protection 
of adults to survive at the beginning of life. The rules provide the framework for mutual 
assistance and cooperation; they help to define what is allowed and what is forbidden. If 
they are not applied, rules cannot restore order, cooperation becomes difficult, even 
impossible. 

The punishment responds to the sense of injustice generated by those who violate the 
basic rules. Punishment can act as a deterrent; it can be a way for society to ensure that 
those who respect the rules do not suffer more than those who do not. Penalty has almost 
always been accompanied in the past by pain and suffering, sometimes brutal and inhuman, 
but one of the basic rules of the civilized society is that pain and deliberate suffering caused 
to others always requires careful justification.  

The punishment, and especially the imprisonment, does not allow the existence of a 
proper framework for personality development, but reflects a hypostasis of the human 
condition-the prisoner. The complexity of the penitentiary environment necessarily requires 
its interdisciplinary study: law, psychology, philosophy, they all help to better understand 
the phenomenon of imprisonment. 
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What would be the right punishment that would bring good to the perpetrator, but also 
to society? His good seems to be making him aware of what he has done, to help him 
socialize and reintegrate. The good of society should be the protection of others public 
awareness of the danger of actions that affect various aspects of the lives of people. Being a 
good citizen means to respect the rules. Every person deserves a fair trial according to good 
laws. The imprisonment implies accepting hardship at times, for a greater benefit later, by 
correcting the behavior for the safety of others. 

There must be a balance in applying a punishment; it is necessary to consider justice as a 
fact, the law and justice as values, the equality, the equity and also justice as virtues. A 
judge’s wisdom plays an important role in finding the right punishment. “Law is the art of 
good and equity” (“Jus es ars boni et equi”) is a Roman law principle still valid in the 
application of legal norms. Aristotle stressed that between equity and law there is identity, 
but equity is superior.1 

The human being is endowed with reason and has a great potential. Aristotle considered 
virtue as a means between two extremes, one of absence and one of excess. The philosopher 
believes that for a man, the good means a great leadership of one’s own life by calling to 
virtues: justice, temperance, courage, wisdom. The man can select through his conduct to act 
one way or another, he has the freedom to choose between virtues and vice, to rise to 
perfection through his intelligence and to do well so as to achieve the ultimate goal, 
happiness. Man, as a rational being, has a moral responsibility of his actions, he must be able 
to choose and guide his activity according to moral principles governing his preoccupations. 
Doing the right thing implies an appeal to the principles of separation good from evil that 
governs human activities and emphasizes the theory of duty belonging to the philosopher 
Immanuel Kant. When discussing prison life, one must also consider the concept of ethical 
egoism that is based on the rational ideal of self-love, on the assumption that people, by 
their nature, based on their psychic features, act only in their own interest. 

The fundamental duty of morality is to promote individual happiness as much as possible 
and also the happiness of mankind. Bentham and Mill, as promoters of utilitarianism, 
developed the moral philosophy that introduces the human well-being or the general 
happiness as essential conditions of morality. Cesare Beccaria considered that each person 
gives up part of his own freedom; the total of these portions of freedom composes state’s 
right to punish. The state defends the public good from any crime2. The ideal of good, the 
greatest good of mankind that brings happiness to all, comes back into attention: is 
happiness given by freedom, safety or peace? Is the man good by nature but perverted by 
the society in which he lives?  

A social presence in all historical ages, criminality has defied measures taken against it. 
In the legal field, punishment, as one of the fundamental institutions of criminal law, is a 
coercive measure and a means of re-educating the convicted, having a coercive and a 
curative character. By executing the punishment, it is intended to formulate a correct 
attitude towards the rule of law and to the rules of social cohabitation. The criminal law of 
each state provides limits for the categories of punishments and the general regime of their 
execution. In a political society, punishment is considered the application by the state 
authority of an unpleasant measure to an individual or group as a reaction to the violation of 
state’s criminal law by that individual or group3. 

                                    
1 Aristotel, Etica Nicomahică, traducere de Stella Petecel, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti, 1988, pp. 129-130. 
2 Cesare Beccaria, Despre infracţiuni şi pedepse, traducere de Dana Grasso, Editura Humanitas, 

Bucureşti, 2007, p. 49. 
3 Enciclopedia Blackwell a gândirii politice, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 562. 
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To qualify an action as punishment, more conditions are required: punishment is 
imposed by an authority, it involves a loss of the alleged offender, it constitutes a response 
to an offense and the person to whom it applies should be considered to some extent 
responsible for the offense committed. A principle often mentioned with regard to the 
degree of punishment to be applied is that the penalty should fit the offense. A standard for 
measuring is the extent to which an offense affects others or the society. 

Looking in the past, the punishment was the answer to moral wrongs. An offense itself 
creates an injustice causing damage to a victim or conferring an unjust and unfair advantage 
to the offender. The purpose of the punishment is to eliminate the unjustified benefit and to 
correct the damage by imposing a sanction on the offender, or a hardship that matches the 
seriousness of the offense committed. 

Thus, punishment is the reward for a voluntary or intentional fault. Redistributive 
justifications of punishment are found in Greek philosophy, Western culture, medieval and 
modern culture and are deeply rooted in Jewish, Christian, Muslim theology. The problems 
implied by the punishment were debated by some of the most influential philosophers in the 
history of modern thinking, for example, Immanuel Kant and G.W. Hegel. Finally, a number 
of redistributive justifications have had a profound impact on the development of Western 
law. 

Punishment in accordance with the law and especially in a democratic state implies 
considerable costs for all those involved in its realization, whatever the benefits. The 
problem is aggravated to the extent that society prefers to bear these costs, rather than 
alternative social interventions personal freedom that could lead to crime prevention. 

Unfortunately, the punishment institution offers many possibilities for power abuse. A 
distinction must therefore be made between legitimate shortcomings that are essential to 
punishment and abuses caused by excesses, the punitive examples embodying cruel and 
inhuman punishments. This is particularly true with regard to punishment through the legal 
system, as punishments at the disposal of the political system, as well as abuses, are usually 
extremely serious4. Punishment implies the lack of material or private property rights, they 
separate people from what they value: freedom, money, time; punishment requires that the 
perpetrator does hings he would not normally want to do or would not do on a voluntary 
basis. There is a strong relationship between punishment and suffering or hard treatment. 
The concept of punishment is complex and challenging. Despite the failure of the modern 
punishment theory to provide convincing, persuasive justification, the formal instruments of 
punishment continue to be considered by the specialists and the public alike as essential 
components of contemporary society5. 

Punishment as the sanction according to the law, inflicted by the authorities, is a human 
institution; it is applied in practice deliberately, intentionally, organized. The principle of 
criminal severity is the essence of sanctioning and implies the exclusion of corporal 
punishment, torture, the abolition or limitation of the application of the death penalty to 
very serious deeds. This principle is the foundation of social re-education. Reforming the 
behavior of the convicted individual should be in the interest of society. 

Prison imprisonment involves psychological and physical suffering, since the actions of 
the convicted are so serious for society that the perpetrator must be separated from it for a 
while. In the case of prisons with modern conditions, there cannot be physical pain. But 
suffering can come from restricting freedom of movement6. The main source of suffering 

                                    
4 Stanford, http://plato.stanford.edu/entries/punishment (15.12 2014). 
5 Christopher Berry Gray (ed.), The Philosophy of Law – An Encyclopedia, Volume II (K–Z), Garland 

Publishing, New York & London, 1999, pp. 706-708. 
6 Sam S. Souryal, Ethics in Criminal Justice: In Serch of the Truth, Routledge, Taylor and Francis 

Group, London, 2014, p. 135. 
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should be the lack of freedom involving separation from family, friends, familiar places, 
distress caused by the harsh conditions of detention: the bars, the absence of television or 
the radio, the hardship due to the movement into prison or from one cell to another. Also, 
the deprivation of liberty must be perceived as a sanction, not as a way to find a shelter. 

The effect of imprisonment has in itself a devastating psychological and social 
component, as it strengthens the public stigma, a point also made by J.St. Mill, who 
considers that there is no great difference between denying someone the means to earn their 
bread and to imprison him or her7. Inner complex living consisting of a mixture of simple 
emotions such as fear, anger, regret or sadness, and feelings such as ignorance, blame, soul 
emptiness, shame are distinguished from other emotions by their social, secret, bodily and 
spiritual dimension. Sometimes shame is defined as a social version of the accusation that 
plays an important role in social phobias. Regarding punishment, shame can come from an 
internal feeling of the perpetrator. The term of shame approaches the repentance, as an 
important experience in the process of forgiveness of the perpetrator, but it is hard to prove. 
Mill considered that a person must be punished at least by the reproaches of one’s own 
conscience8. 

Prison is considered to be an essential component of the criminal justice system, a 
resource that must be conducted rationally and effectively in order to achieve its objectives9. 
Penitentiary is an artificial world with a totally different system from that of the outside life. 
Convicts live in a tight and controlled place, away from what is happening beyond the high 
fences and the concrete walls10. Being a “captive society”, prisons have been and still are 
unproductive places, full of suffering and violence. 

Although perceived as a negative thing, the penitentiary was an evolution of the 
punishment imposed on people. Regarding corporal punishment, imprisonment implied 
goodwill and humanism11, the punishment becoming “human” and appealing to the 
sensitivity of the rational man who makes the law and does not commit criminal offenses12. 
Initially, the prison locked the vagabonds and the beggars and then it was changed, focusing 
on criminals13. 

The convicts are also sanctioned with “social death” – the detainee is sentenced not only 
to imprisonment for a period of time, but with that, he endures much more. The convict and 
his relatives suffer for much longer, perhaps over generations, from various forms of 
violence, beyond the judicial condemnation: constant harassment, generalized humiliation 
and stigmatization of the whole family. Detainees become vulnerable in their isolation, they 
are victims of verbal, physical, sexual, social abuse14. Montesquieu believed that the most 
pressing part of the punishment is the sufference of infamy15. The problem of being labeled 
as “delinquent” or “criminal” becomes unbearable, pushing the one who wants to integrate 
into society closer to the prison world than to freedom. 

                                    
7 J.St. Mill, Despre libertate, traducere de Adrian-Paul Iliescu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2014, p. 89. 
8 J.St. Mill, Utilitarismul, traducere de V. Mureşan, Editura Paideia, Bucureşti, 2003, pp. 325-326. 
9 John J. Dilulio Jr., Governing Prisons – A Comparative Study of Correctional Management, Free 

Press, New York, 1990, p. 13. 
10 Jefrey Jan Ross, Beyond Bars, Alpha Books, New York, 2009, p. 3. 
11 Norval Morris, The Oxford History of the Prison: The Practice of Punishment in Western Society, 

Oxford University Press, Oxford, 1998, p. 9. 
12 Michel Foucault, A supraveghea şi a pedepsi, traducere de Bogdan Ghiu, Editura Paralela 45, 

Piteşti, 2005, p. 116. 
13 Pieter Spierenburg, The Prison Experience: Disciplinary Institutions and Their Inmates, Rutgers 

University Press, London, 2007, p. 276. 
14 Joshua M. Price, Prison and Social Death, Rutgers University Press, New York, 2015, p. 3. 
15 Montesquieu, L’esprit des lois, Lebiore Freres Libraires, Paris, 1834, p. 169. 
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However, moral values are not abolished in the penitentiary, they exist as values in a 
special social environment. The legal regime for the execution of punishment by itself does 
not inhibit moral manifestations, but in detention the individual leads his daily existence in 
the midst of a human collectivity characterized by behavioral, collective deviations that 
sometimes punish the person who adopts a moral conduct. 

It is hard to speak of virtue in a prison society. The penitentiary environment does not 
allow for an authentic moral outward appearance on the part of detainees. The inter-human 
relations established between them are strongly marked by the punishment, by affective and 
informational frustration. This makes relationships between individuals determined by 
immediate material interests that alter the moral environment within the detainees. Under 
these circumstances, it can hardly be the the case for the existence or maintenance of 
exemplary attitudes. Interpersonal relationships go down to lower levels, and 
communication between convicts remains tributary to unmet needs and to their mood. 

After many years in the penitentiary, a convict is dominated by institutionalization 
through the process called prisonisation, or it can be said that he has a particular prison 
mentality. Prison is a world where people are sent to be isolated from society, monitored by 
guards and video cameras, bounded by a barbed or laced wire fence, and guarded by towers 
with armed personnel. 

Education and training have a major role to play in moral changes, but as long as 
detainees do not condemn their own lives until then and do not sincerely want to change, 
efforts from outside will not work. A person appears to be in a state of spiritual health if he 
respects the moral and legal norms of his community and his actions are based on positive 
beliefs about work, family, the future, and show a constructive image. Fundamental 
categories – honor, duty, good, respect, truth – are important in the community of detainees. 

Even in this “university of criminality”, a man has to make the most of every 
circumstance that could give him an extra chance to prove himself morally, humanly. The 
ethical approach of penitentiary phenomenology is important because the ethical universe 
has resources both to explain the mechanisms of human conduct and to change the 
personality of a man under the conditions of detention. The man is free to choose, even in a 
dangerous place where opposing gangs are fighting for various advantages inside and 
outside the penitentiary16. However, in the prison, moral manifestations have a peculiar 
specificity. Constrained by a hostile environment, the term virtue tends to be reinterpreted. 

The convicts live in a universe made of cement and steel and share a determined 
common vision imposed by the experience of incarceration. During the day, the convicts are 
waiting for the numerical control to be made at certain intervals from one end to the other 
of the prison and the convict sleeps at night in a confined space with people whom they 
would rather not know. Thus, the convicts are at the disposal of the officers of the 
penitentiary, the chaos of hundreds of echoes of voices in the prison world made of concrete 
and metal. As long as the individual is in place of detention, among the people who have 
committed antisocial deeds, the greatest difficulties are located in their relationships with 
the others. As a convicted person identified with a number, put behind bars for public safety, 
the convict bears day by day a place where he cannot hide from the enemies he made inside 
the prison. Caught in the prison’s routine, under the pressures of life in that special 
environment, the convicts have little time to gather information on the challenges of life 
beyond the bars17. 

A social support system, the penitentiary is, at the same time, a border of civilization, 
but, in the wider social context, this institution remains absolete in the general environment 
of society. The prison is an institution incapable of being contemporary with the society in 
                                    

16 Gheorghe Florian, Psihologie penitenciară, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996, p. 13. 
17 Jefrey Jan Ross, Beyond Bars, ed. cit., p. 8. 
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which it operates. Even though the suffering of detainees is devoid of any greater 
significance because they have attempted through their actions to selfishly affirm their 
personality to the detriment of those in whose midst they lived. In their years of being in 
prison, some detainees discover the coordinates of their human condition. For any man, 
imprisonment is a special situation, with a great resonance in his life, both during and after 
detention. 

The Prison’s authorities have the responsibility to ensure that offenders are not a threat 
to other people, but at the same time they must try to rehabilitate convicts so they can 
return to society to lead a productive life. The penitentiary must thus appeal to curative, 
educational, moral, spiritual and all forms of assistance available, aiming to apply them 
according to the needs of the individual treatment of the offenders. Paradoxically, society 
does not tolerate any form of mismatch, no difference, it requires conformation, 
reproduction, identity, but it is precisely society that creates the conditions that lead to 
inadequacy, marginalization and deviance18. 

When a prisoner’s freedom is taken through criminal punishment and he is sent to 
prison, neither his basic human rights nor the right to be treated in accordance with ethical 
standards are suspended. Prisons must be managed in an ethical framework guided by 
international standards developed to protect the rights of detainees and to ensure that their 
treatment aims to facilitate their social reintegration as a priority19. Society tends to ignore 
the situation of the convicted. From an ethical point of view, however, the interests of 
society are better served if there is certain that human rights are not abandoned at the 
prison’s door20. 

The international conventions such as the European Convention on Human Rights and 
the American Convention on Human Rights contain a list of rights. The basis of human 
rights concerns four intangible rights: the right to life, the right not to be tortured and the 
right not to be subjected to inhuman or degrading treatment, the right not to be held in 
slavery or a state of servitude, the right to non-retroactivity of the criminal law. These are 
fundamental norms that benefit every person, anywhere and in any circumstance. 

These four intangible rights must be considered inalienable attributes of the person, 
based on values that are found in all cultural patrimony and social systems. Human rights, 
this “bunch of articles cast in clear forms”21, all help to respect human dignity22. Amnesty 
International and Human Rights Watch are supervising how human rights are respected in 
various countries. The way a society treats its convicts says a lot about the culture of that 
society, whether the crime rate is high or whether human rights are respected23. 

Professor Philip Zimbardo makes a study on the psychology of evil, aggression, 
vandalism, torture and terrorism referring to a Penitentiary Experiment from 1970 at 
Stanford University and observing what happened in the Abu Ghraib prison in Iraq. The 
conclusion reached is that although most people are good for most of the time, they can be 
easily tempted to rely on deeds that are normally qualified as antisocial or destructive. There 
is a set of psychological processes that have the power to make good people do harm: 

                                    
18 Jacques Ellul, Deviances et deviants, Érès, Toulouse, 1992, p. 9. 
19 Andrew Coyle, A Human Rights Approach to Prison Management, International Centre for Prison 

Studies, 2002. 
20 Michael Braswell, Larry Miller, Joycelyn Pollock, Case Studies in Criminal Justice Ethics, 

Waveland Press Inc, Long Grove, Illinois, 2012, pp. 5-6. 
21 Stephane Rials, Declaraţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului, traducere de Ciprian Durnea, 

Nadia Farcaş, Mirela Mircea, Editura Polirom, Iaşi, 2002, p. 5.  
22 Frédéric Sudre, Drept european şi internaţional al drepturilor omului, traducere de Raluca Bercea 

et al., Editura Polirom, Iaşi, 2006, p. 162. 
23 Mitchel P. Roth, Prison and Prison Systems, Greenwood Press, Connecticut – London, 2006, p. 25. 



REVOLUTIONS. THE ARCHEOLOGY OF CHANGE 

486 

deindividualization, obedience to authority, passivity to threats, self-justification. 
Dehumanization is one of the central processes of transforming ordinary, normal people into 
indifferent people or even perpetrators of evil. Dehumanization is like a cortical cataract that 
shades thinking and supports the perception that other people are less human. It makes 
some people see others as enemies that deserve torture, torment and annihilation, “the 
dehumanized other”.  

In Romania’s penitentiary history, there was a similar event, the “Piteşti Phenomenon” 
(1949-1952), characterized by brutal tortures and punishments, administrated on a daily basis 
in order to “re-educate” the political detainees, mostly students, members in groups banned by 
the Communists. Moreover, convicts were forced to torture each other and those who behaved 
“less brutally” were even more severely punished. 

Emmanuel Lévinas24 insisted on the importance of “the other”25. Zimbardo speaks of “the 
dehumanized other” and finds salvation in the theory that claims that each person can be a 
hero. Unlike the “triviality of evil”, which claims that ordinary people can indulge in the 
most devastating acts of cruelty and degradation against others, Zimbardo claims “the 
banality of heroism”, the idea that every man or woman can be a hero if it responds to the 
call of humanity when the time to act comes. The hero rises above the strong pressures of 
the situation and of the system as a profound assertion of human dignity, opposing the evil. 
There were certain individuals who resisted, who did not gave way to temptation. What 
prevented them from evil was not an inherent magical goodness, but rather an intuitive 
understanding of mental and social tactics of resistance26. 

Psychologists claim that the rule, whether ethical or legal, is of no value if it has not been 
integrated into the first childhood: internalizing a child’s norm will make it possible to obey 
and respect all laws. But when this process is lacking, no sanction, no constraint will be able 
to resolve the situation, and it will not be able to impose proper conduct for the future.  

In Romania, overcrowding, one of the most oppressive problems of Romania’s prisons, is 
determined by the fact that the vast majority of convictions regard crimes of violence and 
offenses as an heritage. The convicts are usually people with a low level of education, with no 
jobs or other income. The concern for education,the inclination for study, for learning a trade, for 
having a job or a constant activity in the labor market, would lead to a significant drop in 
antisocial involvement, would reduce the prison population and would increase the level of 
happiness in society. 

It is necessary for every person to have the right to an ethical education in all ways, 
especially through the family and the education system. It takes a range of values within 
which the principle of opposition to evil is the basis of human actions. The solution for the 
future is not the punishment, but effective education. Society must fight for promoting 
spiritual qualities, and, by following models endowed with virtues for avoiding punishment. 
Humanity will find its equilibrium only if educated in virtue, this gives the power to defeat 
evil regardless of its forms. 
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Femeile în Mișcarea Olimpică – 
revoluţie sau evoluţie a societăţii postmoderne? 

(Women in the Olympic Movement. 
Revolution or Evolution of Postmodern Society?) 

O A N A  R U S U   

Abstract: Since the beginning of its establishment, the International Olympic Committee (IOC) has set 
political and diplomatic objectives aimed, on the one hand,at the universality of the Olympic 
phenomenon and, on the other hand, at the survival and durability of the Olympic institution. It can be 
said now, after more than 120 years of existence, that these objectives were achieved not without costs 
and consequences. The evolution of society in its entirety imposed a series of changes that the IOC was 
forced to accept and place in order to continue the policy line of the two goals.Among these changes, the 
status of women in the Olympic Movement was a key aspect of which had to answer both women 
participating in any position, the IOC representatives and the audience or society as a whole. Over time, 
women were constantly confronted with difficulties in the Olympic Movement and beyond. From 
rejection to access the sports considered until recently exclusively male, women have proven that they 
can achieve outstanding performance in competitions, in administrative positions and leadership sport 
structures, thus changing attitudes, behaviors, values and models in the whole society. The progress of 
women in the modern Olympic Movement in particular, and the sports movement in general, coincided 
historically with social, cultural and political movements and the global society. Sport has used these 
changes to its advantage, and the society used the power of sports events to promote and impose new 
values and models. 
Keywords: globalization sport, Olympic Movement, gender, change, development, IOC, postmodern society 

 
Reînviată de baronul francez Pierre de Coubertin prin reabilitarea Jocurilor Olimpice (JO) 

și fondarea Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) în 1894, Mișcarea Olimpică1 este o 
filosofie ce promovează sportul competiţional ca mijloc de dezvoltare a sănătăţii, un furnizor 
de distracţie și, în același timp, de educaţie. Sportul poate sparge bariere lingvistice, 
culturale, de naţionalitate, vârstă, sex, religie, construind punţi între oamenii de 
pretudindeni, promovând pacea în lume. 

De la începutul înfiinţării sale, CIO2 și-a stabilit obiective politico-diplomatice care vizau:  

                                    
 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România. 
1 Mișcarea Olimpică include organizaţii sportive, naţionale și internaţionale recunoscute de CIO, 

inclusiv sportivii. Derulează activităţi de promovare a sportului și a competiţiilor sportive peste tot în 
lume, de cooperare cu alte instituţii internaţionale care plasează sportul ca serviciu al umanităţii, de 
promovare a fair-play-ului, a solidarităţii, sprijinind financiar și educaţional ţările în curs de 
dezvoltare, a luptei împotriva comportamentelor deviante (dopaj, violenţă, discriminare, abuz 
comercial etc.), precum și a conștientizării problemelor faţă de mediul înconjurător. O. Rusu, D. Rusu, 
Comitetul Internațional Olimpic ca miză politică în relațiile internaționale, Pim, Iași, 2008, p. 43. 

2 CIO este o organizaţie internaţională (sunt respectate principiile suveranităţii și egalităţii dintre 
state) și, în același timp, una transnaţională (determinată de autonomia faţă de guvernele statelor 
membre, precum și de universalitatea fenomenului olimpic). Cf. ibidem, p. 34. 

În statut, potrivit site-ului oficial, https://www.olympic.org/about-ioc-institution, CIO este o 
organizaţie non-guvernamentală și non-profit, sub forma unei asociaţii cu statut de persoană legală 
(juridică), recunoscută de Consiliul Federal al Elveţiei. Sediul CIO este la Lausanne, Elveţia. Carta 
Olimpică constituie documentul care reglementează deciziile în interiorul instituţiei. De asemenea, CIO 
este în totalitate finanţat din surse private. 
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– universalitatea fenomenului olimpic (la începutul activităţii CIO au fost recunoscute și 
acceptate doar statele dezvoltate, ulterior fiind acceptate și altele)3; 

– asigurarea supraviețuirii și a perenității instituției olimpice (prin organizarea Jocurilor 
Olimpice, recunoașterea instituţiilor sportive din statele membre, a naţiunilor) 

• politica de supravieţuire (în perioada de început a CIO)4 
• politica conservatoare (perioada interbelică și după al Doilea Război Mondial, în 

special)5 
• politica comercială (din 1981 până în prezent)6; 
– politica sancțiunilor (s-a preferat suspendarea temporară sau descalificările, decât 

excluderea)7; 
– politica privind procedura de alegere a orașelor pentru găzduirea JO; 
– politici legate de transferurile de capital, amatorism, dopaj, prezența femeii în sport. 
Se poate spune acum, după mai bine de 120 de ani de la înfiinţare, că aceste obiective au 

fost realizate nu fără costuri și nu fără consecinţe asupra politicii CIO. Teoria efectelor 
perverse se aplică și CIO. Chiar dacă nu a dorit, CIO a creat un sistem de reţele la nivel mon-
dial, iar principiul declarat al universalităţii a cunoscut de-a lungul existenţei diferite forme 
deformate. Fără a fi făcută publică, dorinţa CIO a fost de a se constitui într-un stat olimpic, 
apolitic, dar, în realitate, seamănă tot mai mult cu politicile și strategiile adoptate de o 
organizaţie transnaţională (multinaţională) a sportului. 

                                    
3 Interlocutorii „naturali” ai CIO sunt teoretic Comitetele Naţionale Olimpice (CNO), dar în 

realitate destinatarii politicii sale sunt statele, iar ca accesorii, organizaţiile internaţionale: Organizaţia 
Naţiunilor Unite (ONU) și instituţiile sale, în special UNESCO. Personalităţi din diferite medii (politică, 
în special) recunoscute și active la nivel internaţional sunt cooptate în CIO (O. Rusu, D. Rusu, 
Comitetul Internațional Olimpic..., ed. cit., pp. 49 și 75). 

4 Pe principiul naţionalităţii, au fost recunoscute organizaţiile naţionale direct implicate în 
Mișcarea Olimpică (CNO) pe teritorii care erau state suverane sau care se vor constitui mai târziu ca 
stat (Noua Zeelandă, Australia, Canada, Africa de Sud au avut recunoscute CNO înainte de a deveni 
independente). Pe de altă parte, de-a lungul timpului a existat un interes al unor state de a-și obţine 
suveranitatea în faţa organizaţiilor internaţionale, recunoașterea olimpică constituind de fapt puntea 
de acces spre independenţă (cazul Republicii Democrate Germane, al Sloveniei, al Timorului de Est, al 
Insulelor Bermude și Fiji, al Hong Kong-ului etc.). 

5 Deciziile CIO au la bază criterii politice și mai puţin sportive (nu mai este susţinută politica de 
sprijinire a unor teritorii din Africa de a deveni state suverane, precum Algeria, Nigeria sau Senegal; 
CNO din China este recunoscută din nou ca rezultat al readmiterii statului în ONU, acordarea dreptului 
de a găzdui JO – Londra în 1948 ca simbol al rezistenţei antifasciste sau Mexico City în 1968 ca rezultat 
al reformelor politico-economice efectuate și a potenţialului în relaţia cu SUA, Tokyo – 1964 și 
München în 1972 pentru a arăta lumii noua imagine a acestor state după război, Moscova – 1980 pentru 
a destinde relaţiile dintre statele celor două blocuri, Est-Vest) (O. Rusu, D. Rusu, Comitetul Internațional 
Olimpic..., ed. cit.; T. Ungureanu, Olimpia în exil, Editura Humanitas, București, 2008; I. Balaș-Söter, Atena 
[1896] – Atlanta [1996]. Pe urmele medaliaților noștri olimpici și mondiali, Editura Albatros, București, 1997). 

6 Odată cu venirea la conducerea CIO a lui Juan Antonio Samaranch, instituţia s-a orientat către un 
marketing profitabil, evenimentele sportive internaţionale, în special JO, devenind grandioase. Totuși, 
pesimiștii consideră ca această orientare a îndepărtat Mișcarea Olimpică de valorile sale fondatoare: 
respingerea politicii și a profitului financiar. 

7 De-a lungul istoriei Mișcării Olimpice moderne, sancţiunile, pe perioade diferite de timp, au fost 
adresate statelor prin instituţia sportivă recunoscută, CNO – de exemplu, Bulgaria, Turcia, Ungaria, 
Aurstria lipsesc de la JO din 1920, Germania lipsește 16 ani de la JO (din 1912 până în 1928), dar și de la 
ediţia din 1948, Africa de Sud 32 ani (din 1960 până în 1992) din cauza politicii rasiste impuse de 
guvernul de la Pretoria), Japonia la JO din 1948; sau sportivilor (pe diferite motive, cel mai adesea 
pentru încălcări ale regulamentelor privind dopajul, inclusiv teste de identificare a sexului la sportive) 
(O. Rusu, D. Rusu, Comitetul Internațional Olimpic..., ed. cit.; L. Radu, Fenomenul olimpic de la antic la 
modern, Editura Casa Demiurg, Iași, 2009). 
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Evoluţia societăţii, în ansamblul ei, a impus o serie de schimbări pe care CIO a fost nevoit 
să le accepte și să le introducă tocmai pentru a-și continua politica pe linia celor două obiec-
tive majore: universalitate și supravieţuire și perenitate. Între aceste schimbări, statutul 
femeii în Mișcarea Olimpică a reprezentat un aspect de referinţă la care au trebuit să răs-
pundă deopotrivă femeile participante din orice poziţie, reprezentanţii CIO, precum și 
spectatorii sau societatea în ansamblul ei. 

Diferenţele de gen au fost și sunt, din păcate, încă prezente și în lumea sportului. Sportul, în 
general, este un sistem dominat de bărbaţi, ce reconstruiește hegemonia masculinităţii prin pre-
zentare simbolică (Sheard & Dunning, 1975; Bryson, 1983; Hargreaves, 1986, 2004; Connell, 1990). 

Modificările profunde produse în sportul internaţional se datorează:  
– implicării cu succes a femeilor în al Doilea Război Mondial8; 
– mișcării feministe din anii ’60, care a adus îmbunătăţirea statutului femeii în toate insti-

tuţiile sociale9; 
– boom-ului fitnessului din anii ’7010; 
– creșterii numărului și vizibilităţii modelelor feminine de succes din mai multe domenii 

de activitate, inclusiv din sport. 
Implicarea femeii în sport reprezintă un exerciţiu de schimbare socială în cadrul unei sau mai 

multor culturi. Aceste schimbări sociale vizează: 
– (re)definirea feminității; 
– comportamentele normative așteptate; 
– accesul și incluziunea (numărul sporturilor și probelor sportive accesibile femeilor în 

special în sporturile tradiţionale și exclusiv masculine)11; 

                                    
8 Asigurarea forţei de muncă militară și civilă de către femei în timpul celui de-al Doilea Război 

Mondial a schimbat opinia cu privire la fragilitatea femeii (B.D. McPherson, J.E. Curtis, The Social 
Significance of Sport: An Introduction to the Sociology of Sport, Human Kinetics, Champaign, 1989, p. 222). 

9 Influenţele mișcării feministe sunt remarcate în toate domeniile societăţii, la nivel instituţional și 
în privat, în ceea ce privește convieţuirea sexelor. Revendicările au vizat câștigarea drepturilor 
fundamentale, libertăţii și egalităţii în raport cu bărbaţii. Femeile descoperă o multitudine de moduri de 
viaţă. E. Banditer, Mamă sau femeie? O polemică despre maternitate ca o nouă formă de sclavie, 
traducere de Savin Vasile, Editura Litera, București, 2012. 

Studiul lui Semyonov („Changing Roles of Women. Participation in Olympic Games”, Social Science 
Quarterly, 62, 1981, pp. 735-743) reflectă schimbările sociale legate de drepturile femeii și creșterea 
oportunităţilor de care dispune femeia în societate. Studiind numărul de sportive trimise de ţările 
participante la JO, el a identificat o relaţie directă între implicarea femeii în sport și rata fertilităţii în ţara 
respectivă. Cu cât participarea femeii în sport este mai crescută, cu atât fertilitatea este mai scăzută.  

10 Acest curent a adus vizibile îmbunătăţiri sub aspectul condiţiei fizice a femeii (modul cum arată), 
dar, în același timp, și al creșterii performanţelor sportive nu numai pentru plăcere, ci și pentru a arăta 
lumii potenţialul în acest domeniu de activitate, aproape inaccesibil lor până atunci.  

11 Istoria Mișcării Olimpice moderne oferă o multitudine de exemple care întăresc practica 
diferenţiată la fel ca în alte domenii de activitate. Chiar de la început, fondatorul, baronul Pierre de 
Coubertin, credea că femeile nu-şi au locul nici măcar pe locul secund, afirmând: „personal nu aprob 
participarea femeilor în competiţii publice, ceea ce nu înseamnă că ele trebuie să se abţină de la 
practicarea unui număr mare de sporturi, cu condiţia ca ele să nu facă un spectacol public”. Concepţia din 
acea perioadă în ceea ce priveşte sportul era că femeile trebuie să-şi încurajeze fiii în loc să-şi dorească 
performanţe pentru ele înseşi (O. Rusu, D. Rusu, Comitetul Internațional Olimpic..., ed. cit.; L. Radu, 
Fenomenul olimpic..., ed. cit.). Chiar dacă, în timp, baronul Pierre de Coubertin și-a nuanţat declaraţiile, 
el a rămas fidel convingerilor sale cu privire la rolul femeii în societate. (B.D. McPherson, J.E. Curtis, 
The Social Significance of Sport..., ed. cit., p. 227). Evoluţia numărului de femei participante, în calitate 
de sportive, la ediţiile Jocurilor Olimpice moderne arată astfel: la prima ediţie, în 1986, nici o femeie nu 
a intrat în competiţie. Abia de la ediţia a II-a, din 1900, 22 de sportive (2,2% din 997 de sportivi) sunt 
acceptate. Procentul crește, relativ încet și constant: 1928 – 10%, 1960 – 20%, 1964 – 13%, 1984 – 23%, 
2012 – 43%. Ediţia de la Rio de Janeiro din 2016 a adunat 45,2% sportive, dintr-un total de 11.444 de 
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– diferite schimbări culturale de la nivelul unei societăţi. 
A fi femeie influenţează existenţa în sine, statutul social și stilul de viaţă. Diferenţele de 

gen persistă la nivelul societăţilor, în diferite grade. 
Din păcate, nu s-a ajuns la oportunităţi egale de participare a femeii în sport, în pofida 

schimbărilor produse. Cu toate performanţele remarcabile ale sportivelor, rezultatele lor 
continuă să fie denaturate.  

De-a lungul timpului, femeile s-au confruntat permanent cu dificultăţi în cadrul Mișcării 
Olimpice, și nu numai. De la neacceptarea ca simpli spectatori (la Jocurile Olimpice antice) 
până la accesul la sporturile considerate până de curând exclusiv masculine, femeile au 
dovedit că pot obţine performanţe remarcabile în competiţii, în poziţii administrative și de 
conducere în structurile sportive12, schimbând astfel atitudini, comportamente, valori și 
modele la nivelul întregii societăţi.  

Literatura de specialitate este bogată în studii centrate pe participarea femeii în diferite 
ramuri sportive în diferite perioade ale sportului/Mișcării olimpice moderne. Aceste studii au 
pus în evidenţă o serie de factori care au influenţat sau influenţează performanţele femeilor: 
                                    
sportivi. La JO din 2000, 17 naţiuni au trimis prima oară femei în delegaţiile lor, în timp ce 18 au fost 
exclusiv masculine (C. Lomaca, Sydney 2000 – Olimpiada mileniului văzută de un australian de origine 
română, Editura Image, București, 2000). Totuși, 9 delegaţii nu au avut nici o femeie printre sportivi la 
JO de la Beijing, în 2008 (L. Radu, Fenomenul olimpic..., ed. cit.). În 2012, la Londra, femei din Arabia 
Saudită au participat ca sportive prima dată în istorie. Dacă la ediţia din 1900 femeile au intrat în 5 
probe sportive din tenis și golf, în 1928, femeile au avut competiţii la gimnastică și unele probe la 
atletism. De la Helsinki, în 1952, competiţiile ecvestre se desfășoară fără bariere de gen, fiind singura 
probă unde bărbaţii concurează împotriva femeilor. Sporturi masculine devin accesibile femeilor de la o 
ediţie la alta: în 1960 patinaj viteză, volei – 1964, canotaj, baschet, handbal – 1976, maraton – 1984, 
badminton, judo, biatlon – 1992, fotbal – 1996, curling și hochei pe gheaţă – 1998, haltere, pentatlon, 
taekwondo, triatlon – 2000, lupte – 2004. Abia la Londra, 2012, toate ramurile sportive din programul 
JO au probe atât pentru femei, cât și pentru bărbaţi, inclusiv box. La JO de iarnă din 2014 femeile au 
avut competiţii și la schi-sărituri. Există în strategia CIO o recomandare adoptată în 2014 în cadrul 
Agendei Olimpice 2020 ca 50% dintre sportivi să fie reprezentaţi de femei la ediţia JO de vară în 2020 și 
40% la JO de iarnă din 2022 (https://stillmed.olympic.org/Documents/ Olympic_Agenda_2020/ 
Olympic_Agenda_2020-20-20_Recommendations-ENG.pdf). Marile evenimente sportive, în special JO, 
au constituit instrumentul de promovare a schimbărilor propuse de mișcarea feministă. E adevărat, pe 
o cale mai mult sau mai puţin diplomatică în anumite momente. 

12 În ceea ce privește statutul femeii în poziţii de conducere și administrative la nivelul instituţiilor 
sportive din cadrul Mișcării Olimpice, potrivit site-ului https://www.olympic.org/women-in-
sport/background/key-dates, abia în 1981 au fost alese membre CIO primele 2 femei: Pirjo Haggman 
(Finlanda) și Flor Isava-Fonseca (Venezuela). În 1990, prima femeie, Flor Isava-Fonseca, este aleasă în 
Comitetul Executiv al CIO. Tot în acest an, datele arată că 5% dintre membrii structurilor olimpice erau 
femei. În 1991 este luată decizia cu privire la obligativitatea introducerii unei noi ramuri sportive în 
programul JO pentru ambele genuri. Abia la sfârșitul anilor ’90 (1997) prima femeie este aleasă 
vicepreședinte CIO (Anita de Frantz, SUA). Anul 2000 aduce adoptarea unei decizii cu privire la 
procentul de 20% din poziţiile de conducere până în 2005 să fie ocupate de femei (anterior, în 1996, se 
hotărâse ca 10% să fie reprezentate de femei până în 2000). În 2013, 4 femei devin membre ale 
Comitetului Executiv al CIO, adică 26,6%. Din 2013, numărul femeilor din poziţii de conducere a 
crescut cu 38%. În fiecare din cele 26 de comisii ale CIO este cel puţin o femeie (sunt mai mult de 29 de 
femei). În 2015, la nivelul CNO, 19,9% dintre membri sunt reprezentaţi de femei (11 din 135 de CNO-uri 
aveau președinte femeie, iar 10 nici măcar o femeie în Comitetul Executiv). Repartizarea pe continente 
a femeilor membre în Comitetele Executive arată astfel: 20,2% – Africa, 22,8% – America, 15,1% – Asia, 
18,1% – Europa, 34,2% – Oceania. La nivelul Federaţiilor Internaţionale pe ramură sportivă (de iarnă, de vară, 
recunoscute), tot în 2015, 14% dintre membrii Comitetelor Executive erau reprezentate de femei: 4 federaţii 
aveau președinte femeie, 23% dintre federaţii aveau mai mult de 20% dintre membri femei, iar 13% nu 
aveau nici o femeie în comitetul executiv (https://www.olympic.org/women-in-sport/background/ 
statistics).  
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1. factori fizici (diferenţe fizice, fiziologice și medicale)13; 
2. influenţe sociale14 
 – stereotipuri de rol de sex15 
 – conflict de rol (nepotrivirea dintre comportament și expectanţele sociale) 
 – imaginea feminităţii în educaţia fizică și sportul contemporan16 
 – constrângeri sociale (maritale, de exemplu) 
 – lipsa/numărul mic al modelelor feminine de succes17; 
3. influenţe politice, religioase și culturale18 

                                    
13 De-a lungul istoriei, femeile au fost considerate inferioare bărbatului, accesul la oportunităţi 

egale în cele mai multe instituţii sociale, inclusiv în sport fiind interzis, mai târziu limitat. Pentru a 
susţine aceste argumente, primele studii referitoare la feminismul în sport (scrise de bărbaţi pentru 
cititori bărbaţi) au arătat că din punct de vedere biologic și medical sportul influenţează negativ corpul 
femeii. Doar anumite sporturi funcţionale (călărie numai pe o parte, ciclism ca pasager la început, 
patinaj, doar la braţul unui bărbat) și în scop recreativ erau benefice femeilor, în special celor ce 
aparţineau clasei superioare a unei societăţi. Studiile anilor ’70 au continuat să descurajeze femeile în 
practicarea anumitor sporturi tradiţional masculine, dar să le încurajeze în sporturi feminine 
(gimnastică, patinaj artistic, unele probe din atletism etc.) (vezi, J. Riordan, Sport in Soviet Society. 
Development of Sport and Physical Education in Russsia and the USSR, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1977). Mai târziu, cercetările au desfiinţat acest mit, punând în evidenţă contrariul: există 
doar anumite limite ale potenţialului fizic al femeilor, în special în probele de anduranţă, de forţă (B.D. 
McPherson, J.E. Curtis, The Social Significance of Sport..., ed. cit., p. 219).  

14 Studiile de început asupra feminismului în sport s-au centrat pe rolul pe care îl are sportul în 
procesul de socializare al fetelor/femeilor (S.L. Greendorfer, „Gender Differences in Play and Sport. A 
Cultural Interpretation”, în J.W. Loy, ed., The Paradoxes of play, Leisure Press, Champaign, 1982; J.H. Lewko, 
S.L. Greendorfer, „Familty Influences in Sport Socialization of Children and Adolescents”, în F.L. Smoll, 
R.A. Magill, M.J. Ash, eds., Children in Sport, Human Kinetics, Champaign, 1988). 

15 Brown, Frankel și Fennell (1989), citaţi de A. Hatos (Sport și societate. Introducere în sociologia 
sportului, Editura Universităţii Oradea, 2004), au concluzionat că participarea femeii în sport „violează 
comportamentele de gen dezirabile, inhibă implicarea în alte activităţi, nu conduce la o puternică 
întărire socială”; construcţia soială a genului și nu diferenţele biologice trebuie avute în vedere când 
discutăm de inegalităţile în sport (calităţi tipic feminine vs masculine, unele sporturi sunt 
potrivite/nepotrivite pentru femei, masculinitatea este asociată unor sporturi competitive, tradiţional 
masculine); există o relaţie între încrederea în sine și participarea femeii în sport. Vezi și Theberge, 
„Toward a Feminist Alternative to Sport as a Male Preserve”, Quest, 10, 1985; J. Coakley, E. Dunning, 
Handbook of Sports Studies, Sage Publications Ltd, London, 2000; L.A. Fischer, L.K. Larsen, „Feminims in 
Sport Psychology”, în R.J. Schinke, K. McGannon, B. Smith, Routledge International Handbook of Sport 
Psychology, 2016; D.M. Costa, S.R. Guthrie, Women in Sport Interdisciplinary Perspectives, Human 
Kinetics, Champaign, 1994; S. Birrell, „Feminst Theories for Sport”, în J. Coakley, E. Dunning, 
Handbook of Sports Studies, ed. cit.). 

16 Se referă la introducerea orelor de educaţie fizică cu grupuri mixte în școli, la adaptarea 
abilităţilor fizice ale băieţilor cu cele ale fetelor în desfășurarea orelor de educaţie fizică, la cultura 
feminină asociată diviziunii sociale între genuri care limitează implicarea acestora în activităţile 
sportive. 

17 Succesul femeilor în sport a fost un vector pentru întărirea și susţinerea valorilor promovate de 
feminism în diferite perioade de timp.  

18 În multe culturi, rolurile masculine sunt mai valorizate (diferenţierea aduce o problemă socială a 
relaţiei dominant-dominat între genuri). Riordan („Some Comparisons of Women’s Sport in East and 
West”, International Review for Sociology of Sport, 20, 1985, pp. 117-125) afirmă că statutul femeii într-o 
anumită societate poate influenţa pozitiv sau negativ participarea femeii în sport. Astfel, în ţările unde 
Biserica are o influenţă dominantă în viaţa socială și culturală a unei societăţi (în special catolici și 
musulmani), oportunităţile de implicare a femeii în sport au crescut mai puţin sau într-un ritm mai scăzut. 
Prin comparaţie, în ţările cu regim politico-economic planificat (comuniste/socialiste) femeile au fost 
încurajate să participe în număr mai mare, în timp ce ţări din America de Sud și ţările în curs de 
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4. factori contextuali (resurse limitate)19; 
5. distribuţia puterii în sport20; 
6. mass media21; 
7. factori legislativi22; 
8. influenţe financiare (remunerare, alocare de resurse) 
De cele mai multe ori, de-a lungul istoriei femeii în sport, acești factori au interzis, 

limitat, minimizat/subestimat oportunităţile parciticipării femeii în sport. 
Datele recente din Mișcarea Olimpică, în special, și din sport, în general, de la sfârșitul 

secolului XX și din aproape cele două decade ale secolului XXI ne arată adoptarea și 
implementarea unor strategii de diminuare a efectelor stratificării de gen. Acestea se referă 
la: 

– introducerea de măsuri legislative; 
– implementarea unor strategii de includere, accedere la posturi de conducere în 

structurile sportive; 
– identificarea unor surse de finanţare care să încurajeze practiciparea femeii în sport; 
– creșterea numărului de competiţii sportive și ramuri sportive pentru femei; 
– egalizarea investiţiilor și a premiilor obţinute din competiţiile sportive;  

                                    
dezvoltare nu au în componenţă sau au un număr limitat de sportive. Pentru a exemplifica, autorul 
discută datele statistice ale femeilor participante la JO de la Montréal, 1976: 35% din echipa URSS erau 
femei care au obţinut 30% dintre medalii; 40% din echipa RDG erau femei care au obţinut mai mult de 50% 
dintre medalii; 28% din echipa Cubei, 26% din echipa SUA, 21% din echipele Marii Britanii şi RFG erau 
femei. O serie de ţări din Asia și Africa, tradiţional religioase (în special religia islamică) continuă să 
descurajeze implicarea femeii în sport din varii motive: economice, sociale, culturale, pshologice, 
religioase. Începând cu 1980, Coreea, Japonia și China au înregistrat o creștere a numărului de sportive. 
Totuși, Coranul limitează sportul de competiţie pentru femeile islamice. Drepturile femeilor de diferite 
religii din Africa continuă să fie încălcate, recunoașterea și respectul ca indivizi constituind un priviliegiu. 
Progrese au fost înregistrate în Europa, America de Nord și Oceania, unde numărul femeilor active și de 
succes în sport (ca sportive, ca antrenori, ca lideri în instituţiile sportive, ca jurnaliste) a crescut. Conform 
lui Semyonov („Changing Roles of Women...”, art. cit.), în societăţile unde există segregare în ocupaţiile 
tradiţional feminine este prezentă tendinţa de participare în sporturile tradiţional feminine a femeilor. 
Semyonov (1981) și Riordan (1985) au identificat diferenţe politice și culturale în ratele de participare a 
femeilor în sport din ţările estice comparativ cu cele vestice din Europa. 

19 Istoria feminismului în sport pune în evidenţă faptul că resursele alocate acestora pentru a 
practica sportul de loisir și de performanţă au fost întotdeauna reduse în raport cu cele pentru aceleași 
activităţi ale bărbaţilor (de exemplu, număr mai mic de echipe și ligi pentru femei, absenţa sau număr 
mai mic de femei care sunt în poziţii de antrenor sau conducere a unor cluburi sportive, mai puţine 
evenimente sportive organizate, resurse financiare mai reduse alocate de diferite instituţii pentru 
sportul feminin, premii mai puţin consistente ca cele adresate bărbaţilor, număr mai mic de ore 
utilizate a bazelor sportive de către femei comparativ cu bărbaţii). Chiar și resursa timp (cu atât mai 
mult femeilor măritate, divorţate, cu copii) poate descuraja femeia să se implice în sport. 

20 Messner (1988) discută despre dezechilibrele puterii în relaţiile de gen: puterea relaţiilor deţinute 
de old boys faţă în faţă cu lipsa sau nesemnificativele relaţii stabilite de old girls. Distribuţia puterii se 
referă și la preferinţa pentru ca bărbaţii să deţină conducerea în structurile spotive, la dezechilibre în 
ceea ce privește remuneraţia în funcţie de gen (bărbaţii primesc mai mulţi bani pentru aceeași muncă 
în comparaţie cu femeile în multe domenii de activitate, inclusiv în sport), la subreprezentarea femeii 
în poziţia de antrenor. 

21 Cu toate progresele înregistrate, sportul practicat de femei, evenimentele sportive adresate lor au 
o acoperire media mai mică comparativ cu cele ale bărbaţilor, deci și un potenţial de comercializare 
mai redus. 

22 Adoptarea Titlului IX în 1972 și Amendamentului Drepturilor Egale în SUA și a Cartei Drepturilor 
în Canada au contribuit decisiv la o creștere a resurselor alocate sportului feminin, la o instituţionalizare a 
normelor împotriva discriminării de gen, implicit la o creștere a numărului de femei în sport (Brown, 
1982; S. Ionescu, 2008; B.D. McPherson, J.E. Curtis, 1989). 
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– dezvoltarea unor programe de stimulare a practicării activităţilor sportive de către fete 
și femei (formarea unor pattern-uri care încurajează participarea femeii în sport); 

– promovarea în mass-media a valorilor activităţii sportive, în special a modelelor de 
succes femimine. 

Putem vorbi de o revoluție având în vedere progresele înregistrate de femei în Mișcarea 
Olimpică modernă, în particular, și în mișcarea sportivă, în general, care au coincis, istoric 
vorbind, cu mișcările sociale, culturale și politice la nivelul societăţii globale. Dar în același 
timp putem discuta de o evoluție a unui domeniu de activitate umană, sportul, care a utilizat 
aceste schimbări în avantajul propriu, iar societatea a folosit puterea evenimentelor sportive 
pentru a-și promova și impune noile valori și modele. Revoluţia și evoluţia sunt feţele 
aceleiași monede. 
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The Women’s Education as an “Act of Identity Survival” 
in Romania, at the End of the 19th Century 

M A G D A - E L E N A  S A M O I LĂ   

Abstract: For the Romanian historiography, the education of girls and women is one of the most 
generous research areas due to the various aspects that invite to deeper study: access to formal 
education (conditioned by the provisions of the constitution and educational policy); solidarity on 
claiming rights to education, cohesive in the context of non-formal associations (when politics have 
not supported it, women formed strong associations that have changed the formalities); elements of 
informal feminist discursivity, visible in journalism. Starting from Paul Ricœur’s idea (2004) that 
identity is narrative and circumstantial while its configuration requires an invocation of the past, this 
study aims at the historical research of educational approaches (formal, non-formal and informal) for 
girls and women in the Romanian cultural context between 1864 and 1895. Given that women were 
almost exclusively banned from the public space for over a century their official testimonies are almost 
entirely missing. It will therefore be required to complement the existing public primary information 
from private primary sources: diaries, memoirs/autobiographical texts. Combining and articulating in a 
unified and objective language the knowledge coming from the public space with that of the private 
area, often correlated with the life experience of the authors, will be our constant concern. 
Keywords: Romanian women’s education, gender identity, historical context – the end of the 19th Century 

Introduction 

In any cultural arena, social life has a specific internal organization, mainly determined 
by the spiritual heritage, by different practices belonging to the past and strongly reflected 
in the present time norms, values and mentalities. A significant contribution to this 
organization results from the relationships of power that contribute to the construction of a 
stratified social space. Gender identity is construed and negotiated by appealing to the 
experiences of an individual when meeting the reference group, as well as by the signifying 
of educational practices and norms. Thus, the finalities, contents and implications of 
education in a given cultural arena are meant, on the one hand, at transferring knowledge, 
harmonizing behaviours and meeting certain demands of a society, while on the other hand 
they aim at building and negotiating social identities. Whereas by means of education 
dominant groups can impose a certain vision on the social area1, the limitation of the access 
to education or the filtering of educational contents with the aim of preventing certain social 
categories from taking decisions represent major impediments in social change process.  

Starting from Paul Ricœur’s idea, according to which identity is narrative and 
circumstantial2, whereas in order to configure it, one should appeal to the past, this study 
aims at performing a historical research of the educational approaches destined to girls and 
women in the Romanian cultural context of the period between 1864 and 1895. In our study, 

                                    
 Faculty of Psychology and Education Sciences, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, 

Romania. 
1 T.E. Văcărescu, “Contexte de gen. Educaţia femeilor în România între anii 1880-1930” (“Gender 

contexts. The education of Romanian women between the years 1880 and 1930”), Sfera politicii, XXI, 3 
(175), 2013.  

2 P. Ricœur, Memoria, istoria, uitarea (Memory, History, Forgetting), Editura Amarcord, Timișoara, 
2001. 
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the notion of identity correlates with that of collective identity3, derived from the collective 
personality of the reference group (female population bearing similar educational 
experiences and common social ideals) Conceived according to an assumed social-feminist 
perspective, this study aims at outlining the issue of girls’ and women’s education in 
Romania starting with the year 1864, when the first organic Law of education was 
promulgated, stipulating mandatory primary education and gender equality, until 1895, the 
year when girls were given the right to enrol in universities.  

Why should the educational past of girls and women be studied? First and foremost 
because it is almost totally absent from Romanian historiography. When it comes to the 
right to vote, the right to own properties or to have access to education and professions, to 
political representation and social roles, women and men received very different treatments 
throughout modern history4. On the other hand, we should acknowledge the fact that, while 
a privileged group can impose its social authority through education, the limitation of the 
access to education and the filtering of contents, with the aim of preventing the access of 
certain social categories to education results in those specific categories being ignored as far 
as the decision-making process is concerned and thus vulnerable groups inevitably emerge. 
Some of the symptoms deriving from this state of facts are: too much memory concentrated 
into a certain area (history is the appanage of the privileged or the “cemetery of 
aristocracies”, and an abuse of forgetfulness in another area5. Whatever a certain generation 
chooses to keep from the course of events it witnesses is strongly connected to the realities 
and the social, political and economic priorities defining its life. In the past few centuries the 
appeal to public documents was actually the main means through which political will and 
power were expressed and exploited. Moreover, the present is a product of the past, a fact 
that demands at this day and age, probably more than ever, the democracy of our 
contemporaneity to be founded on a common historical discourse, regardless of gender 
differences. A pluralist and democratic society must respect the autonomy and basic rights 
of all its citizens with a special focus on the freedom of conscience and equal chances in 
education.  

Historical Background 

This study focuses on the area of modern Romania, as a result of the historical actions in 
1859, and aims at detecting the educational changes that are in a direct causal relationship 
with the social evolutions. The interval under analysis covers two periods: a. the reign of 
Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) and the promulgation of the first organic Law of education 
(1864), that stipulated the obligatory character and gender equality for primary education, 
offering, however, less instruction for girls than for boys, since secondary studies for girls 
were two years shorter than secondary studies for boys6. b. the period associated to the 
constitutional monarchy, beginning with the election of Carol the 1st as king of the united 
principalities of Moldavia and Wallachia (1866-1914); the first constitution of modern 
Romania dates from 1866, stipulating the gratuitousness and compulsory nature of 
education, regardless of social class or gender differences. Although the act was regarded as 
one of the most advanced in Europe7, as far as the acknowledgement of women’s civil and 

                                    
3 Z. Bekerman, M. Zembylas, “Identity Negotiations in Conflict-Ridden Societies: Historical and 

Anthropological Perspectives”, Paedagogica Historica, 52, 1-2, pp. 201-218.  
4 M. Miroiu, Drumul către autonomie. Teorii politice feministe (The Path Towards Authonomy. 

Feminist Political Theories), Editura Polirom, Iaşi, 2004.  
5 T. Todorov, Abuzurile memoriei, traducere de Doina Lică, Editura Amarcord, Timișoara, 1999, p. 103. 
6 Institutul de Știinţe ale Educaţiei, UNICEF, Perspective asupra dimensiunii de gen în educație, 

București, 2004. 
7 I. Scurtu, Monarhia în România. 1866-1947, Editura Danubius, București, 1991, p. 18. 
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social rights it actually qualified as an involution by declaring their incapacity to draft or 
sign public documents8. The historical perspective is correlated with the analysis of the 
divisions existing at the level of the social classes, mainly from a civilian and educational 
perspective.  

The lack of civil rights was also reflected in the area of education. Many classical texts 
dedicated to the history of Romanian education analyze the Law of Education from 1864 that 
stipulated the compulsory character and gratuitousness of primary education for both boys 
and girls, for four years, from 8 to 12 years of age9. Moreover, article 61 stipulated that the 
number of schools for both should be equal with the number of schools for girls in both the 
rural and the urban areas, also provisioning in relation to the conditions to be fulfilled in 
order to organize secondary education for the girls. However, this last provision was hardly 
obeyed, because of material and financial restrictions, and consequently the percentage of 
girls attending the education system was a lot lower than that of the boys. In the context of 
an educational system organized on three levels – primary, secondary and superior – as 
established by the Law in 1864, primary education benefitted from a larger network of 
schools, as in the larger parishes, schools for girls10 opened besides those for boys, having 
the same programme. Alongside gymnasiums (4 years) and high-schools (7 years) for boys 
and secondary schools (5 years) for girls11, vocational schools and medical secondary schools 
were also organized. Despite all these facts, in the area of secondary education there could 
be noticed significant differences regarding the organization and proposed educational 
contents. The high-school for boys had a duration of 7 years, while the secondary school for 
girls had a duration of only 5 years. Moreover, the secondary school for girls had fewer 
disciplines. These differences were unfavourable for the girls’ education, preventing them to 
access university studies and leading to multiple debates and protests at the time. However, 
one should note the initiative to develop a public schooling system destined to girls since 
1864, an event that occurred much later in other areas of the continent: in 1880 in France 
and towards the end of the 19th century in South-Eastern Europe12. 

Together with the consolidation of a new state, as the economy developed, new laws 
were adopted with the aim of regulating the Romanian schooling system. The law of 
primary and normal-primary education passed in 1893 (Take Ionescu’s Law) bringing 
amendments related to the training of teaching staff for elementary schools – elementary 
schoolmasters for urban schools and primary school teachers for rural schools. This is the 
case of the Pedagogical Institute for girls opened in Iași13. The law of primary and 
normal-primary education in 1893, followed by the Law passed in 1896, made it compulsory 

                                    
8 Șt. Mihăilescu, Din istoria feminismului românesc. Antologie de texte (1838-1929) (Of the history of 

Romanian feminism. Texts anthology [1838-1929]), Editura Polirom, Iaşi, 2002, p. 18. 
9 F. Diac, O istorie a învăţământului românesc modern. Vol. I: Secolul XVII-1944 (A History of Modern 

Romanian Education. Volume 1, 17th century – 1944), Editura Oscar Print, București, 2004, p. 55. 
10 The first Romanian school for girls was founded in Iași, in 1834, following the provisions of the 

Organic Regulations of Moldavia and due to the legislative measures proposed by Gheorghe Asachi 
(see N. Enescu, Gheorghe Asachi, organizatorul școlilor naționale din Moldova, București [Gheorghe 
Asachi, the Organizer of National Schools of Moldavia], Editura Didactică și Pedagogică, București, 
1962).  

11 Article 407 stipulated that the secondary schools for girls should be lead by women (see C. Lascăr, 
I. Bibiri, Colecțiunea legilor, regulamentelor, programelor și diferitelor deciziuni [A Collection of Laws, 
Regulations, Programmes and Various Decisions], București, 1901). 

12 A. Ciupală (coord.), Istoria femeii din România în documente. 1866-1918, Editura Universităţii din 
București, București, 2008, p. 7. 

13 S. Iancu, Ana Conta-Kernbach, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1974, p. 10. 
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for all children aged between 7 and 14 years to attend school; however, the law specified 
that this compulsory character of the law was to be “mainly applied to boys”14. 

The Romanian university system opened its gates for women relatively late: The Law of 
Public Education in 1881, elaborated by Minister Vasile Conta, stipulated that girls could 
only have access to the Faculty of Medicine. Starting with the year 1895, women have the 
right to join university studies without any formal restriction. The discrepancy between 
women’s and men’s access to superior education is still obvious, since men receive 
significantly more support from the authorities, especially through scholarships. Such an 
example is provided by the Junimea Society which, despite collaborating with notoriously 
talented women, as proven by Convorbiri Literare (Literary Dialogues), only offered financial 
support to male writers, such as A.D. Xenopol and Mihai Eminescu15. Young women 
generally benefited from state support when following a didactic career, as the Ministry of 
Education was rather preoccupied with the training of specialists in the field of pedagogy. 
Open access for girls to public education was not aimed at training them equally to men, but 
was rather aimed at turning them into good mothers and wives and providing the necessary 
house-keeping knowledge, as well as at training them to serve their country, mainly as 
“female teachers with the appropriate training, so that the society was spared the financial 
effort of bringing governesses from abroad”16. 

The First Legislative Actions Related to the Foundation of Schools for Girls. 
The Case of Constanţa Dunca-Șchiau (1843-1924)17  

Starting with the second half of the 19th century there are numerous documentary 
testimonies, most of them insufficiently studied and exploited, that certify the existence of a 
vast movement aimed at the emancipation of Romanian women, by appealing to the 
educational argument. This is the period when the beginnings of women education can be 
hardly dissociated from the beginnings of Romanian feminism. The affirmation and 
development of the emancipation movements represent the merit of a feminine elite18 that 
participated in the great historical events associated with the construction and consolidation 
of modern Romania and militated for equal rights to education of men and women in the 
second half of the 19th century. Coming from aristocrat families, with access to the European 
education and international information, such women intellectuals contributed to the 
association of educational manifestations with a feminist movement claimed by the high 
society that evolved, in the first half of the 20th century towards the demand for equal rights, 
as far as education was concerned, for all categories of women. The parlour era was long 
gone and women coming from rich well-educated families who had had the chance of 
studying abroad were returning to the country, determined to improve the condition of less 
favoured women19.  

This is also the case of Constanţa Dunca-Șchiau, the descendant of an important family 
from Maramures who fought for the freedom of the people-oppressed by the Habsburg 

                                    
14 Institutul de Știinţe ale Educaţiei, UNICEF, Perspective..., ed. cit., p. 14. 
15 A. Ciupală (coord.), Despre femei și istoria lor în România (About Women and their History in 

Romania), Editura Universităţii din București, București, 2004, p. 60. 
16 V.A. Urechia, Istoria școalelor de la 1800-1864 (History of Schools from 1800 to 1864), vol. I, p. 130.  
17 A.k.a. Camille d’Alb, E.D. Albon, C. Dunca, Xanta. 
18 The first actions for the emancipation of intellectual women in the second half of the 19th 

century are analyzed by Mihaela Miroiu in Drumul către autonomie..., ed. cit., p. 61. 
19 A. Liiceanu, “Rivalitate și solidaritate: Începuturile feminismului în România” (“Rivalty and 

Solidarity: The Beginnings of Feminism in Romania”), in M. Nicolescu (ed.), Cine suntem noi? Despre 
identitatea femeilor din România modernă (Who Are We? About the Identity of Women in Modern 
Romania), Editura Anima, București, 1996, p. 21. 
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Empire. A writer and an active militant for women’s rights, the first Romanian woman who 
owned the Sorbonne capacity certificate and the certificate of High Pedagogical Studies 
issued Collège de France, Constanţa Dunca-Șchiau presented in 1863, in front of the country 
leader, Alexandru Ioan Cuza, and the Chamber of Deputies, a project for the organization of 
education for girls. The project was inspired from her own experience of studying in 
Western countries and was entitled Fiicele poporului (The Daughtersof the Nation). The 
project was approved and supported by the government committee that was preparing the 
project for the Law of Education at the time, many of the solutions it proposed being 
included in the Law of 1864 that stipulated the foundation of the first secondary schools for 
girls20. 
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The education system in Romania in 1865 based  
on the Law of Education from 186421 

Constanţa Dunca-Șchiau described her contribution at the conference Feminismul în 
România (Feminism in Romania), published in 1904, in the following words: 

Ladies, you were born with great powers to pursue great deeds. You only need to be given the 
means, that is the knowledge, in order to fulfil the role you were destined for, and you shall 
accomplish this better that most women in the whole wide world.  

                                    
20 G. Marcu, R. Ilinca, Dicționarul personalităților feminine din România (A Dictionary of Romanian 

Female Personalities), Editura Meronia, București, 2012, p. 126. 
21 F. Diac, O istorie..., ed. cit., p. 416.  
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I am the author of the project for the organization of education for girls, published on the 7th of 
February 1863 in the Official Gazette, in which I demanded:  

1. Compulsory and free elementary education; 

2. The foundation of enough primary-elementary schools for girls so that the law stipulating that 
education is compulsory could be applied; 

3. The admittance, even in a preferential manner, of Romanian women in the public education 
system, as teachers;  

4. The foundation of Normal Schools for training qualified women teachers; 

5. The foundation of superior primary schools for girls that would correspond to the gymnasiums 
for boys; 

6. The foundation of schools for girls’ arts and crafts, namely vocational schools; 

7. The promotion of laws that place the education of girls under the supervision of female 
inspectors or mixt inspection committees22. 

The document, supported by Ion C. Brătianu, an influential liberal leader during the 
reign of Alexandru Ioan Cuza, was voted and applied in the Chamber of the Ministry of 
Culture and Public Education, becoming part of the Law of Public Education issued in 1864.  

In the second half of the 19th century, the dispute in relation to women’s right to gain 
access to the public arena becomes a dispute of partisans. One of the consequences of the 
industrial revolution is the participation of women in productive work. The bourgeoisie 
clings to the old morals according to which the solidity of the family guarantees private 
property, vehemently arguing on the presence of women in the public area23. Beyond the 
historical context that contributed to the creation of favourable educational conditions for 
the involvement of women in the public life, the legislative context proved to be 
insurmountable for their access to the public arena. The Decree Law no. 1655 of December, 
4, 1864, adopted by Alexandru Ioan Cuza was vehemently protested against by the feminist 
publications of the time24, as it contained hardly acceptable provisions25. The act was 
followed by the Constitution of 1866, inspired by Napoleon’s Code, which actually 
represented a regress in the acknowledgment of women’s social rights, as it modified the 
power relationships within the couple and allowed men to gain supremacy in both the 
public and the private areas. The husband had the right to decide upon the fate of the entire 
family, without the consent of the wife, whether the issue was related to the future of the 
children or to patrimony matters. Only following the definitive decision of The High Court of 
Justice and Cassation from 1884, civil acts are given decisive power, allowing thus women to 
ask for divorce when they considered it necessary26.  

Constanţa Dunca-Șchiau lectured on women’s education in several towns in Romania, as 
well as in Vienna and Budapest. In 1863, Constanţa Dunca became the head and owner of 
the newspaper Amicul Familiei (The Family Friend), a publication she managed between the 

                                    
22 C. Dunca-Șchiau, Feminismul în România. Conferință (Feminism in Romania. Conference), 

Tipografia Thoma Basilescu, București, 1904, pp. 26-27. 
23 Simone de Beauvoir, Al doilea sex (The Second Sex), trad. Diana Bolcu, vol. 1, Editura Univers, 

București, 1998, p. 33. 
24 Sofia Nădejde criticizes article 195 of the Civil Code of 1864 according to which “the man ows 

protection to the woman, while the woman should obey the man” stating that “such laws should no 
longer exist in the 19th century, as they are nothing but a mockery”. Sofia Nădejde, “Femeia și legea” (“The 
Woman and the Law”), Contemporanul, Anul I, 83-85, 1881-1882.  

25 Decree-Law no. 1655 of December, 4, 1864 – Civil Code, issued by Alexandru Ioan Cuza, Chapter 
6, Art. 195.  

26 A. Ciupală (coord.), Istoria femeii…, ed. cit., p. 7. 
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years 1863 and 1868. A description of the publication from that time explained its character 
in a few lines27:  

This daily paper covering all sorts of topics from letters to sciences, from arts to pedagogy, 
managed by the first Romanian young lady director, whose talent and courage have set new 
standards for the much needed reforms regarding the family and its development. 

The Amicul Familiei (The Family Friend) newspaper had a column entitled Fiicele 
poporului (People’s daughters) in which the author militated for the education of women and 
their independence, pleading for women’s possibility to earn their own living28. In the play 
Martira inimei, 1870 (The Martyr of Her Heart) she criticized the law that interdicted the 
pursuit of paternity and condemned the state for tolerating and in a sense, encouraging the 
lack of responsibility of the father towards the child. A young woman, abandoned by the 
father of her child and chased by her parents goes mad and kills the infant. The comedy 
Motiv de despărțire sau Ce deputat (Reason for separation or What a deputy!) (1871) confronts 
women’s strength with men’s weakness29. Even if the paternalism of the state replaced the 
paternalism of the church, considerably reduced due to secularization measures, women 
were not accepted unconditionally in the public area. 

Conclusions 

Romanian historiography has a number of important documentary sources (primary 
sources), insufficiently studied and valued, proving the existence of a genuine emancipation 
of women in the nineteenth century in Romania and in the first three decades of the 
twentieth century by calling to the educational argument. This is the period when the state 
initiatives are becoming more visible in the construction of an educational system for girls. 
We believe that a study whose finality targets the research of educational approaches 
destined to girls and women should not only explain the characteristics of a society at a 
given historic moment or to theorize the social variables that led to the occurrence of 
educational inequalities in time, but it should invite to both action and new investigative 
challenges.  

From the explanation of the way in which educational discrimination, based on gender 
considerations, occurred in different historical contexts, from a universal, generalized 
approach that would analyse the causes for which gender equality continues to encourage 
the discriminatory exercising of certain functions/particular social roles, studies whose 
fundamental objective is to theorize the need for gender equality should introduce important 
changes of paradigm into the educational field. Looking nowadays at statistics, we can see 
that, beyond the developments in recent decades, gender equality in education remains a 
dream. This being the status quo, we believe that differences in the access to educational 
resources and thus to those offered by the public space should be studied and understood in 
order to succeed in creating the prerequisites necessary for real change in the educational 
arena. A democratic society must respect the autonomy and basic rights of all its citizens 
with a special focus on the freedom of conscience and equal chances in education. The 
present is a product of the past, a fact that demands this day and age, probably more than 
ever the democracy of our contemporaneity to be founded on a common historical discourse. 
Looking back into the past and seeing the past with new eyes, regarding old texts from a 

                                    
27 R. Bratu, “Constanţa Dunca între primele reprezentante ale mișcării feministe din Ţările Române  

(Constanţa Dunca Schiau – representative of the feminist movement in Romania), Țara Bârsei, 11/2012, 
pp. 99-105. 

28 Ibidem. 
29 K.M. Wilson (ed.), An Encyclopaedia of Continental Women Writers, Volume I, A-K, Garland 

Publishing Inc, Londond and New York, 1991, p. 346. 
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critical perspective represents for women more than a mere chapter of history. It is, after all, 
an act of survival. 
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Primăvara Arabă. De la revoluţie la revoltă 
(The Arab Spring. From Revolution to Uprising) 

C O R N E L  A N D R E I  C R I ȘA N   

Abstract: On the 17th of December 2010, a Tunisian street vendor seller, named Muhammed Bouazizi, set 
himself on fire in sign of protest because the police sanctioned him for some petty municipal regulations 
and confiscated all his goods. The death of Bouazizi brought the people on the streets; it unleashed the 
rage and frustration of the Tunisian people against the economical issues of the country. If during the 
first days the protests were directed against the poverty, unemployment, low wages and corruption, later 
on the protests took another dimension and became directed against the rulers accused of dictatorship. As 
we all know, these uprising events (from Tunisia) turned out to fuel and motivate protests in the whole 
region. Other Arab countries, like Egypt, Syria, Jordan, Libya, Morocco etc. were dragged into a domino 
effect of uprisings eventually directed against their rulers. ItSix years have passed since the eruption of 
the so-called Arab Spring and there do not seem to be any signs of positive changes. Nowadays, the 
discussion is merely related to the correct or wrong denomination of these events as “revolutions”. 
Bloody conflicts (i.e. Syria, Libya), violent political persecutions and deeper socio-economical problems 
are not signs of evolution, but of regression. Moreover, today there are lots of discussions and debates 
about the role some Western countries play in the events that reshaped the Middle East and North Africa 
and whether or not we can still delineate the Arab Spring events as “revolutions”. Can we? 
Keywords: Arab Spring, Middle East, revolutions, protest, Islamism 

Introducere 

Evenimentul care a declanșat lanţul de proteste împotriva regimurilor dictatoriale din 
Lumea Arabă a fost moartea lui Mohamed Bouazizi. Sinuciderea sa prin autoincendiere l-a 
transformat într-un simbol al revoluţiei și a dat naștere unui val de proteste care au zguduit 
și schimbat Lumea Arabă. Au trecut mai bine de cinci ani de la începutul a ceea ce avea să se 
numească, cu mult entuziasm și optimism, Primăvara Arabă. Sintagma, una generică, tra-
tează într-o manieră unitară „revoluţiile” mobilizate în spaţiul arab prin moartea lui 
Bouazizi. În decursul ultimilor cinci ani au avut loc multe schimbări în urma protestelor, însă 
nu pe linia revoluţiilor mult aclamate, ci pe linia incertitudinii și instabilităţii politice. 
Exemplele sunt cât se poate de vii: războiul civil din Siria a lăsat în urma sa sute de mii de 
morţi, Libia mai există ca stat unitar doar într-o manieră simbolică, iar Egiptul, asupra căruia 
ne vom concentra în paginile acestei lucrări, s-a întors la stadiul de dinaintea revoluţiei, fiind 
departe de orice formă de tranziţie spre democraţie. Premisa care stă la baza acestei lucrări 
este că Primăvara Arabă nu a fost o primăvară a revoluţiilor, ci mai degrabă o primăvară a 
revoltelor. Protestele Primăverii Arabe au rămas la stadiul de revolte, deoarece acestea nu au 
dus la remedierea problemelor care au determinat izbucnirea protestelor. Cât despre căderea 
regimurilor autoritare, nici la acest capitol nu s-au produs mari schimbări (cu excepţia 
Tunisiei). Majoritatea acestor revoluții au fost urmate de contrarevoluții.  

Este incontestabil faptul că moartea lui Bouazizi reprezintă momentul-cheie care a 
declanșat protestele ce aveau să destabilizeze Lumea Arabă. Bouazizi nu era afiliat politic, 
însă moartea lui i-a scos în stradă pe toţi cunoscuţii acestuia, fapt care a atras simpatia și 
solidaritatea celor din Sidi Bouzid – orașul din care au început protestele în Tunisia. Bouazizi 
era un personaj în situaţia căruia se regăseau mulţi tineri tunisieni – lipsiţi de perspective și 
umiliţi de brutalitatea aparatului securităţii de stat. Iniţial, demonstraţiile nu au început ca 
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marșuri pentru democraţie și nu au fost îndreptate în mod direct împotriva regimului. 
Acestea s-au conturat ca marșuri ale demnităţii (karama), îndreptate împotriva corupţiei, 
problemelor socio-economice. Abia mai târziu ele s-au transformat în marșuri împotriva 
regimului. 

Nu se știe în ce măsură a fost o formă de protest intenţia lui Bouazizi de a-și da foc. 
Gestul acestuia ar fi putut avea la bază implicaţii cât se poate de subiective. Gilles Kepel 
susţine ipoteza cum că Bouazizi ar fi fost sub influenţa alcoolului în momentul în care și-a 
dat foc1. Cu toate acestea, fiecare revoluţie își are miturile ei, iar în cazul revoluţiei tunisiene, 
indiferent de raţiunile care au stat la baza gestului său, Bouazizi a devenit mitul fondator al 
acesteia. Imaginea lui a devenit arhetipală în raport cu Primăvara Arabă. Deşi sinuciderea 
este interzisă și stigmatizată în Islam, Bouazizi a fost perceput și asumat ca martir (shahid)2 – 
in extenso – atât de către seculari, cât și de către islamiști. Bouazizi a fost figura simbolică 
asupra căreia societatea tunisiană și-a proiectat propriile umilinţe și probleme 
socio-economice.  

Majoritatea protestelor Primăverii Arabe au izbucnit ca mișcări populare, nu ca mișcări 
politice organizate. Protestele au fost spontane. Nu au fost ale islamiștilor și nici ale 
seculariștilor, ci au fost ale maselor. Într-adevăr, acestea au pregătit în cele din urmă terenul 
și pentru aceștia, devenind un bun prilej pentru a-și consolida poziţiile. Iar acest lucru a avut 
loc în contextul unor lungi perioade de marginalizare politică și persecuţie. Apariţia pe scena 
politică a mișcărilor politice islamiste a fost privită cu mult scepticism, și asta din cauza 
creșterii militantismului internaţional. Literatura de specialitate a demonstrat însă în cei 
cinci ani de la începerea protestelor că violenţa iniţială nu poate fi asociată explicit cu 
grupurile islamiste3. 

Dată fiind vastitatea subiectului, ne vom limita la a trata – in extenso – cazul Egiptului. 
Egiptul reprezintă unul dintre cele mai complexe studii de caz ale Primăverii Arabe. 
Evenimentele perioadei post-Mubarak sunt arhetipale în raport cu implicaţiile pe care le-ar 
avea eventualele tendinţe de schimbare a regimurilor în Orientul Mijlociu și Africa de Nord. 
Plecarea lui Mubarak nu a însemnat nimic. Mizele schimbării de regim în Egipt sunt atât de 
mari, încât aproape orice iniţiativă menită să reformeze din temelii statul egiptean se năruie 
în faţa influenţei de care dispune armata egipteană. În mai bine de șaizeci de ani de când se 
află la putere, armata a reușit să își consolideze poziţia până într-atât încât a devenit cel mai 
puternic actor politic din Egipt. Armata controlează aproape totul, inclusiv o bună parte din 
economia egipteană. În majoritatea ţărilor arabe, schimbările politice se produc prin 
contestare sau negociere la nivelul forţelor locale, naţionale, regionale4. În plan regional, 
mizele schimbării de regim au fost legate de stabilitatea regimurilor din Golf. Totodată, 
absenţa politică în plan regional a axei Cairo-Damasc-Bagdad nu a făcut decât să lase loc 
competiţiei pentru influenţă dintre Doha și Riyadh. Competiţie care se manifestă prin 
susţinerea și finanţarea diferitelor mișcări politice și religioase (i.e. Frăţia Musulmană, 
An-Nahda, Hamas, mișcări neosalafite și regimuri tradiţionale).  

Cel mai important rol în mobilizarea maselor l-au avut loialităţile specifice spaţiului arab, 
televiziunile prin satelit și tinerele generaţii de activiști. Odată cu apariţia și dezvoltarea 
televizunii prin satelit, abilitatea statelor de a controla fluxul de informaţie a devenit 
limitată, rezultând apariţia unui nou tip de sferă publică. Acest tip de sferă publică a 
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presupus apariţia unui cadru extins și lipsit de graniţe. Un cadru în care, trecând de bariera 
cenzurii și a controlului guvernamental, se manifestă o multitudine de actori politici și 
sociali. Importanţa pe care mass-media a avut-o în mobilizarea protestelor este crucială. Iar 
cel mai important actor media implicat în protestele Primăverii Arabe este canalul de 
televiziune Al-Jazeera. Lansat în anul 1996, a ajuns să devină cel mai vizionat canal arab de 
televiziune prin satelit, având o audienţă la nivel global de aproximativ 270 de milioane 
spectatori, dintre care aproximativ 70% de origine arabă5. Datorită produsului mediatic pe 
care acest post de televiziune îl livrează publicului arab, Al-Jazeera poate fi clasat, în termeni 
ideologici, ca fiind de orientare panarabă, fiind vorba nu despre un panarabism socialist, 
specific anilor ’50-’60, ci de un neopanarabism într-o versiune islamizată. Acest aspect al 
postului este insesizabil când vine vorba de postul în limba engleză, însă nu același lucru se 
poate spune și despre postul în limba arabă.  

În cei douăzeci de ani de activitate, Al-Jazeera a ajuns să pună o serioasă presiune asupra 
multor regimuri politice arabe. De-a lungul activităţii sale, Al-Jazeera a reușit să modeleze 
percepţii și mentalităţi în spaţiul arab și nu numai6. Postul se proiectează pe sine ca fiind o 
voce a lumii islamice, iar cadrul mediatic pe care acesta îl creează este unul în care sunt 
eliminate graniţele dintre arabi. Acestă spaţialitate creată de televiziunile prin satelit a dus la 
facilitarea comunicării politice în Lumea Arabă. Inevitabil, canalul a reușit să-și atragă 
antipatia majorităţii regimurilor din spaţiul arab, în special a regimurilor din Golf. Şi asta din 
două motive: Al-Jazeera limitează controlul regimurilor arabe în raport cu disidenţii politici 
(islamiști sau seculari) și este perceput ca fiind instrumentul politicii externe qatareze. Cu 
toate acestea, pentru activiști și disidenţi, Al-Jazeera reprezintă un vehicul menit să sprijine 
cauza revoluţionară7.  

Vreme îndelungată, mișcările politice islamiste din ţări precum Tunisia, Egipt, Libia etc. 
au fost reprimate și marginalizate. Cu toate acestea, influenţa lor nu s-a diminuat, deoarece 
au reușit să își păstreze prezenţa în societate ocolind, prin diverse mijloace, limitările 
impuse. Frăţia Musulmană, An-Nahda și alte mișcări islamiste au reușit de-a lungul anilor 
persecuţiei să se manifeste vizibil într-un cadru arab unitar datorită spaţiului mediatic creat 
de Al-Jazeera. Aceștia le-au pus la dispoziţie islamiștilor accesul la un public arab 
transnaţional greu de imaginat8. Spre exemplu, în 1961, Yusuf al-Qardawi emigrează din 
Egipt în Qatar, unde îi este finanţată o emisiune religioasă care ajunge să aibă un mare 
success – Hadiy l’Islam (Acesta este Islamul) – și care este precedată în 1996 de faimoasa 
emisiune Sharia wa al-Hayat (Sharia și viaţa). Această emisiune îi aduce lui al Qardawi o 
mare popularitate și influenţă în rândul lumii islamice, devenind un influent promotor al 
panislamismului promovat de Qatar.  

Revoluţie vs Contrarevoluţie 

Revoluţiile din ţări precum Egipt, Siria și Tunisia erau inevitabile, dată fiind situaţia 
economică în care se aflau aceste ţări. Problemele cele mai acute care au dus la izbucnirea 
protestelor au fost legate de nivelul foarte ridicat de sărăcie, rata foarte ridicată a șomajului 
și brutalitatea forţelor de securitate. Tunisia avea în 2011 o rată a șomajului de 15,2%, din care 
30% tineri9, iar în Egipt patruzeci de milioane de oameni trăiau cu nu mai mult de 2 dolari pe 
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zi10. Loviţi de astfel de realităţi, mulţi dintre acești egipteni aleg să evadeze geografic și 
istoric, plecând să muncească în ţările din Golf, iar alţii se refugiază în diferite mișcări 
religioase pentru a scăpa de realitate. 

Înainte de revoluţie, regimul Mubarak a început o amplă campanie pentru a promova 
ideea succesiunii (indirecte) a lui Gamal Mubarak – fiul lui Hosni Mubarak. În acestă 
campanie au fost implicaţi diferiţi jurnaliști, avocaţi, politicieni, diplomaţi și intelectuali, a 
căror menire a fost aceea de a promova ideea unei eventuale succesiuni. Ideea succesiunii 
trebuia promovată atât în interior, cât și pe plan internaţional. În condiţiile în care Egiptul 
nu era încă pregătit pentru o democratizare totală, ideea unei succesiuni indirecte era cât se 
poate de viabilă. Iar pentru a putea obţine sprijinul necesar, regimul egiptean s-a angajat în 
diferite iniţiative menite să îi consolideze imaginea. Toate aceste iniţiative nu au făcut decât 
să radicalizeze și mai mult opinia publică egipteană și să o pregătească pentru revoluţie. 
Printre acestea, cele mai semnificative sunt: reinstalarea ambasadorului egiptean în Israel, 
exportul de gaze naturale în Israel, pedepsirea Hamasului, închiderea punctului de trecere de 
la Rafah, limitarea contrabandei cu produse egiptene făcute de palestinieni etc.11 Începutul 
Primăverii Arabe a năruit toate aceste iniţiative, Gamal a ieșit din ecuaţia pentru putere, însă 
susţinătorii ideii succesiunii au reușit să pregătescă o altă formulă pentru conducerea 
Egiptului. În condiţiile în care aproximativ patruzeci de procente din economia Egiptului 
este controlată de armată12, dorinţa armatei de a-și proteja și consolida poziţia s-a manifestat 
în mod inevitabil. În 2012, armata era aproape în totalitate autonomă, controlul 
guvernamental fiind limitat. Afacerile deţinute de militari sunt cât se poate de diverse. 
Aceștia deţin abatoare, firme de construcţii, ferme, orfelinate, benzinării, până la fabrici de 
îmbuteliat apa, fabrici de pesticide, fabrici de producţie optică ș.a.m.d. Khaled Abou El Fadl 
definește Egiptul ca fiind un stat pretorian. Statul pretorian modern este definit de Amos 
Perlmutter ca fiind un stat în care armata are tendinţa de a interveni și domina sistemul 
politic. Totodată, într-un stat pretorian procesul politic favorizează dezvoltarea armatei și își 
recrutează liderii politici din cadrul armatei sau din grupuri simpatizante ale armatei13. În 
cazul Egiptului, din 1954 și până în 2011, Consiliul Suprem al Forţelor Armate (SCAF) a 
devenit parte a aparatului birocratic al statului egiptean, fiind puternic integrată în 
administraţie. 

Cele mai organizate forţe politice ale Egiptului de după Mubarak ajung să fie formate din 
islamiști (Frăţia Musulmană) și vechea gardă a regimului Mubarak (felool). Venirea la putere 
a lui Mubarak, după moartea lui Sadat (1981), a dus la o relaxare a restricţiilor impuse presei 
și organizaţiilor islamice. Sub regimul Mubarak, Frăţia Musulmană a reușit să se 
reorganizeze și să dobândească o importantă influenţă în rândul clasei de jos și a clasei de 
mijloc, devenind astfel un puternic agent al schimbării sociale. Problemele economice au dus 
la erodarea legitimităţii regimului și a partidelor tradiţionale, ceea ce a pavat calea 
islamiștilor spre acapararea unei cât mai mari influenţe14. Aceștia au construit spitale, clinici, 
școli, centre pentru tineri și un număr mare de moschei private asupra cărora statul avea o 
autoritate limitată până în 2012. Aflaţi în imposibilitatea de a se implica în mod direct în 
politică, aceștia au găsit diferite alternative pentru a concura cu regimul. În 1984 și 1987 
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reușesc să câștige 12 locuri, respectiv 13 locuri în parlament, prin intermediul unor partide 
tradiţionale care nu erau scoase în afara legii și cu care fac alianţe politice. Frăţia Musulmană 
a reușit de-a lungul anilor ’90 să se afirme la nivel de conducere în rândul asociaţiilor 
studenţești și al celor profesionale (medicale, juridice). În 1992, Frăţia Musulmană a reușit să 
câștige majoritatea locurilor de conducere în Asociaţia Barourilor din Egipt. Aceste aspecte 
sunt esenţiale pentru înţelegerea modului în care Frăţia Musulmană a ajuns să fie cea mai 
organizată forţă politică a Egiptului de după Mubarak.  

Islamiștii au reușit să câștige alegerile parlamentare (28 noiembrie 2011 – 11 ianuarie 
2012), însă în cele din urmă parlamentul a fost dizolvat de Curtea Constituţională Supremă, 
decizie care a reprezentat o abilă mișcare pentru limitarea puterii unui posibil președinte 
islamist. Astfel că în iunie 2012, Mohamed Morsi, membru al Frăţiei Musulmane, a devenit 
primul președinte ales democratic al Egiptului. În cadrul acestor alegeri electorale, Morsi a 
câștigat în faţa unui candidat reinventat, propus și susţinut de armată, Ahmad Shafiq – fost 
ministru și prim-ministru în perioada Mubarak. În ciuda nemulţumirii militarilor, liberalilor 
și a seculariștilor, rezultatul alegerilor a fost acceptat de toate părţile. Morsi a fost instituit ca 
președinte, însă din cauza opoziţiei din partea vechii gărzi acesta nu a reușit, decât la un 
nivel limitat, să își exercite funcţia de președinte. În această perioadă, Frăţia Musulmană a 
întâmpinat o serioasă opoziţie din partea poliţiei, serviciilor de informaţii, sistemului 
judiciar, sistemului bancar și Curţii Constituţionale Supreme (aflată sub influenţa armatei)15. 
Toate aceste instituţii importante sunt compuse din și conduse de foști birocraţi și clienţi ai 
regimului Mubarak (felool). Poliţia și-a redus efectivele din majoritatea orașelor, dându-le 
mână așa-numitelor baltagiya – grupuri de infractori folosite de regim. Aceste grupuri au 
fost folosite pentru a pune presiune pe islamiști și a-i acuza de faptul că venirea lor la putere 
a dus la o creștere a criminalităţii la nivelul societăţii egiptene16. Chiar dacă a fost cea mai 
organizată grupare politică a Egiptului, Frăţia Musulmană nu a avut suficientă experienţă 
politică și birocratică pentru a conduce o ţară precum Egiptul. 

Plecarea lui Mubarak nu a însemnat căderea regimului, ci a fost mai degrabă un moment 
de impas care a dus la o reformare a regimului, proiectându-se sub o altă interfaţă. Armata 
și-a consolidat poziţia (și-a asumat puteri extinse) încă din primele zile ale plecării lui 
Mubarak. Frăţia Musulmană a încercat să limiteze influenţa acestor structuri în raport cu 
instituţia președintelui. Morsi a pus în aplicare (în noiembrie 2012) un decret prezidenţial 
prin care și-a arogat puteri prezidenţiale extinse fără precedent, putând să ia orice măsură 
menită să protejeze revoluţia. Mizele decretului erau legate și de încercarea Frăţiei 
Musulmane de a feri Consiliul Consultativ (Majlis al-Shura) și Adunarea Constitutivă să aibă 
aceeași soartă pe care a avut-o și Parlamentul, și anume dizolvarea. Decretul a neutralizat 
sistemul judiciar, fapt care a fost văzut și instrumentalizat ca fiind un atac asupra 
democraţiei egiptene. Prin acest decret, președintele a scăzut vârsta pensionării cu zece ani – 
de la șaptezecei de ani la șaizeci de ani. În acest fel a încercat să elibereze din funcţie în jur 
de 3.000 de judecători din vechea gardă17. 

Seculariștii l-au acuzat de uzurparea tuturor puterile statului egiptean. În urma decretului 
aceștia s-au mobilizat și au creat Frontul Salvării Naţionale – format din peste 35 de partide. 
Această coaliţie, dominată de vechea gardă (felool)18, a reușit să mobilizeze proteste masive 
împotriva lui Morsi. Presiunea generată de proteste l-a forţat pe Morsi să anuleze, o lună mai 
târziu, decretul prezidenţial prin care a încercat să limiteze influenţa armatei. Decretul lui 
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Morsi a dus la polarizarea societăţii și a generat proteste care ulterior au fost 
instrumentalizate de vechea gardă. Mobilizările populare împotriva lui Morsi au fost 
susţinute și finanţate de oameni de afaceri ai vechiului regim, birocraţi, și nu în ultimul rând 
de către Emiratele Arabe Unite și Regatul Arabiei Saudite19. Consiliul Suprem al Forţelor 
Armate nu a pierdut ocazia și s-a folosit de nemulţumirea publică pentru a prelua puterea. 
Pe 1 iulie 2013 îi dă lui Morsi un ultimat de patruzeci și opt de ore pentru a ajunge la un 
compromis cu „cerinţele protestatarilor”20. Morsi știa că ultimatumul nu venea în contextul 
unor eventuale soluţionări, ci desemna mai degrabă începutul unei lovituri de stat. Acesta a 
încercat să contracareze acţiunile armatei chemându-și susţinătorii în Piaţa An-Nahada și în 
Rabaa al-Adawiya. Armata a suspendat constituţia, l-a arestat pe Morsi și l-a numit pe Adly 
Mansour nou lider al Curţii Constituţionale Supreme. Cu toate că au beneficiat de o amplă 
susţinere mediatică – în fruntea acesteia aflându-se canalul Al-Jazeera –, protestele 
susţinătorilor Frăţiei Musulmane au rămas fără niciun rezultat, în cele din urmă fiind 
reprimate violent de forţele de securitate. Reprimarea manifestanţilor a lăsat în urma sa în 
jur de 1.000 de morţi oficial, iar neoficial în jur de 2.600 de morţi21. Televiziunile pro Frăţia 
Musulmană au fost închise, iar organizaţia a fost trecută în ilegalitate și desemnată ca fiind 
organizaţie teroristă. Preluarea puterii de către armată și reprimarea brutală a protestatarilor 
pro-Morsi a transmis un mesaj clar, atât islamiștilor, cât și seculariștilor. Mohamed 
al-Baradei a demisionat din funcţia de vicepreședinte interimar și a părăsit Egiptul, iar 
armata a preluat puterea cu scopul de a proteja interesele naționale ale statului până la 
organizarea de noi alegeri.  

Arabia Saudită a oferit noului regim un ajutor de 5 miliarde de dolari, de patru ori mai 
mult decât ajutorul militar anual oferit de SUA. În perioada post-Morsi au fost închise în jur 
de 50.000 de moschei și au fost arestaţi peste 21.000 de oameni22. 

Contextul regional 

Singurele state arabe cu o tradiţie statală sunt Egiptul, Marocul și Tunisia. Lipsa unei 
tradiţii statale ar putea fi asociată cu eșecuri ale statelor de a-și prezerva unitatea și coerenţa 
politică și instituţională. Protestele din Algeria și Maroc nu s-au înteţit până la a pune 
probleme regimurilor. Monarhia marocană este mult mai închistată în structura 
socio-culturală a statului, iar în cazul Algeriei experienţa războiului civil a alimentat fricile 
algerienilor în raport cu stabilitatea statului. Cu toate acestea, în lipsa unei tradiţii statale, 
ţările din Golf au reușit să își prezerve stabilitatea, însă acest lucru nu se datorează unei 
tradiţii statale. Regimurile din Golf nu au fost afectate semnificativ de protestele Primăverii 
Arabe, iar acest aspect s-a datorat, în mare parte, bunăstării economice și a capacităţii 
monarhiilor de a înăbuși orice iniţiativă de protest. După izbucnirea protestelor în Egipt, 
liderii din Golf au început să ia măsuri pentru a preveni asemenea manifestaţii în regiune. 
Acest lucru nu s-a întâmplat prin oferirea de concesii și libertăţi politice, ci prin mituirea 
populaţiilor și întărirea aparatului de securitate. Spre exemplu, la 29 ianuarie, emirul 
Kuwaitului a oferit cetăţenilor kuwaitieni stipendii în valoare de 1.000 de dinari (aprox. 3.600 
de dolari), iar în noiembrie a ajuns la un acord cu Iordania pentru a-i pune la dispoziţie 3.500 
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de trupe în cazul izbucnirii unor proteste menite să ameninţe securitatea statului23. La 
sfârșitul lunii februarie, Arabia Saudită a anunţat un pachet de cheltuieli în valoare de 30 de 
miliarde de dolari (mărirea salariilor, facilitarea de locuinţe și sporirea avantajelor 
persoanelor fără loc de muncă)24.  

Abilitatea regimurilor din Golf de a-și menţine stabilitatea în regiune s-a datorat și 
colaborării comune în cadrul Consiliului Cooperării al Statelor din Golf – consiliu în cadrul 
căruia s-a ajuns la decizia de a fi mobilizate trupe care să înăbușe protestele din Bahrain. Din 
raţiuni geopolitice, decizia consiliul a fost trecută cu vederea în plan internaţional. 
Intervenţia a fost privită ca un gest de solidaritate al sunniţilor împotriva șiiţilor, mai exact 
împotriva Iranului – concurentul Arabiei Saudite în plan regional25. Intervenţionismul 
politico-ideologic al Qatarului și al Arabiei Saudite în raport cu protestele din celelalte state 
arabe poate fi privit prin prisma competiţiei pentru influenţă și identitate politică. Acestă 
competiţie dintre cele două state se reflectă atât în plan religios, cât și în plan politic.  

Cu toate acestea, în urma Primăverii Arabe, Arabia Saudită s-a dovedit a fi un puternic 
actor regional, reușind să joace un important rol în contracararea mișcărilor contestatare din 
zonă. Arabia Saudită își proiectează în raport cu ceilalţi actori o identitate religioasă, iar 
ambiţiile regionale ale Qatarului și Iranului au putut fi privite ca o ameninţare la adresa 
securităţii ontologice a Arabiei Saudită26. Pentru a-și prezerva identitatea politică, Arabia 
Saudită a reușit să se reformeze în plan identitar de nenumărate ori. Acest stat mizează pe 
asumarea unei identităţi bazate pe sectarism și se proiectează pe sine ca fiind apărătorul 
islamului sunnit. Ascensiunea panarabismului din perioada 1950-1960 a fost contracarată de 
doctrina panislamistă. Revoluţia islamică din 1979 a fost contracarată de doctrina islamului 
sunnit. Acest lucru se repetă din nou, odată cu ascensiunea la putere a mișcărilor islamiste 
(Hamas, Frăţia Musulmană, An-Nahda), de această dată proiectându-și o identitate salafită ca 
versiune autentică a islamului. Capacitatea Arabiei Saudite de a se reforma de fiecare dată 
până acum ar putea fi considerată un aspect deosebit de important în menţinerea stabilităţii 
regatului în forma sa actuală, evitând derapajele unor eventuale proteste care ar fi putut 
destrăma regatul. Aceste aspecte sunt relevante pentru a înţelege de ce Arabia Saudită s-a 
implicat activ în prevenirea și înăbușirea revoluţiilor din regiune. 

Consideraţii finale  

Rezultatele protestelor Primăverii Arabe sunt multiple și cât se poate de particulare. Cu 
toate acestea, putem constata că cele mai vizibile efecte al Primăverii Arabe s-au reflectat în 
plan regional. Primăvara Arabă a remodelat relaţiile dintre statele arabe și a accentuat 
competiţia pentru influenţa în regiune între Qatar și Arabia Saudită. 

În cazul Egiptului, putem observa că lucrurile nu s-au schimbat cu mult, neputând fi 
vorba de niciun fel de tranziţie democratică și de nicio remediere a factorilor care au dus la 
izbucnirea revoluţiei din ianuarie 2012. Opoziţia egipteană a fost manipulată, divizată și 
ţinută sub control de vechea gardă (felool), neavând forţa necesară pentru a putea contracara 
intervenţionismul armatei. După cum putem observa, revoluţia care l-a forţat pe Mubarak să 
plece de la conducerea Egiptului a fost urmată de o contrarevoluţie care a dat peste cap toate 
iniţiativele menite să reformeze sistemul politic egiptean. Această contrarevoluţie a fost 
orchestrată de către armată, care s-a folosit de instituţiile încă înţesate de membrii regimului 

                                    
23 David Patel, Valerie Bunce, Sharon Wolchik, „Diffusion and Demonstration”, în Marc Lynch 

(ed.), The Arab Uprisings Explained..., ed. cit., pp. 57-74. 
24 Ibidem. 
25 Curtis R. Ryan, „Inter-Arab Relations and the Regional Syste”, în Marc Lynch (ed.), The Arab 

Uprisings Explained..., ed. cit., pp. 110-123. 
26 May Darwich, „The Ontological (In)security of Similarity Wahhabism Versus Islamism in Saudi 

policy”, Foreign Policy Analysis, vol. 12, 2016, pp. 469-488. 
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Mubarak pentru a sabota și submina orice iniţiativă menită să reformeze sistemul. În virtutea 
calităţii sale de stat pretorian, Egiptul a revenit la vechea și fireasca ordine a unui astfel de 
stat. Lipsa experienţei politice a Frăţiei Musulmane, combinată cu opoziţia structurilor 
controlate de membrii regimului Mubarak, a generat nemulţumiri în rândul societăţii 
egiptene. Armata s-a folosit de aceste nemulţumiri pentru a da startul unei ample campanii 
împotriva Frăţiei Musulmane, ceea ce a dus la polarizarea societăţii egiptene, iar ulterior la 
preluarea puterii de către armată. Frăţia Musulmană a încercat să limiteze influenţa 
structurilor controlate de vechea gardă, însă dizolvarea parlamentului nu a lăsat prea multe 
alternative președintelui ales. Preluarea puterii de către armată a dus din nou la persecutarea 
și distrugerea cu brutalitate a mișcărilor islamiste.  

Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită au susţinut activ lovitura de stat din Egipt, în 
contextul emergenţei mișcărilor politice islamiste susţinute de Qatar. Scopul intervenţio-
nismului saudit a fost acela de a consolida regimurile din Golf și, totodată, de a limita 
influenţa Qatarului în regiune.  

Majoritatea acestor revoluţii era inevitabilă datorită problemelor economice și 
caracterului sectar al unor regimuri precum cel din Libia, Siria sau Bahrein. Unul dintre cele 
mai importante elemente care au favorizat aceste mișcări contestatare este cadrul creat de 
actori mediatici precum Al-Jazeera. Aceștia au reușit să construiască un spaţiu transnaţional 
care să transceandă graniţele și controlul statelor în raport cu fluxul de informaţii. Acest 
spaţiu a facilitat un anumit tip de dialog politic, favorabil mobilizării maselor împotriva 
regimurilor. Al-Jazeera poate fi considerat ca fiind, de mai bine de douăzeci de ani, o 
platformă pentru grupurile disidente. Arabia Saudită a dat dovadă de o capacitate 
reformatoare impresionată, reușind să se reformeze din nou din punct de vedere doctrinar, 
mizând și de această dată pe un discurs sectar și eliminând Frăţia Musulmană din raza unui 
Islam autentic.  

Capacitatea regimurilor din Golf de a-și păstra stabilitatea și de a-și consolida poziţiile se 
datorează, în mare măsură, resurselor de care dispun. Ca și în cazul Egiptului, beneficiar al 
ajutorului militar anual oferit de Statele Unite, sprijinul extern și resursele financiare ale 
regimurilor din Golf nu au făcut decât să ducă la o întărire a aparatului securităţii de stat. 
Putem constata că ţările lipsite de o tradiţie insituţională au fost cele mai predispuse la 
derapaje violente în urma Primăverii Arabe. 
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Individ, grup etnic și securitate naţională – 
o perspectivă construcţionistă 

(Individual, Ethnic Group and National Security – 
a Constructionist Perspective) 

T I B E R I U  I L I E   

Abstract: Our paper aims at analyzing, from the point of view of social constructionism, the manner 
in which the individual (member of both an ethnical group and a society) participates to and relates to 
the achievement of his/her personal security, of group security and national security. The perspective 
of contributing to national security by personal security may be considered a revolution in political 
attitude and thinking, in other words an awareness raising process in today’s citizens, the purpose of 
which is to prevent the occurrence and manifestation of classical revolutions, which often involve 
violence. Our paper describes the manner in which the members of various ethnical communities 
relate to national security, the manner in which they understand that their rights and freedoms are 
respected, i.e. the proper balance between personal freedom and national security interest. 
Keywords: individual, ethnic group, ethnicity, national security, social constructionism 

Introducere 

Din punct de vedere tradiţional, dar și legislativ, se consideră că securitatea naţională 
este apanajul unor instituţii cu sarcini clar definite și bine organizate care derulează 
activităţi specifice. Aspectul pe care îl urmărim în acest studiu este relevarea aportului adus 
de individ în calitate de membru al unui grup etnic, dar și membru al societăţii în ansamblu, 
la consolidarea securităţii naţionale, văzută ca un cumul al securităţilor individuale și de 
grup. 

Am ales perspectiva construcţionistă de analiză, deoarece aceasta vede în comunitatea 
etnică un construct, iar oamenii sunt agenţi colectivi care au capacitatea de a construi şi 
reconstrui, de a acţiona strategic în urmărirea intereselor individuale și colective. În plus, 
fiecare actor social îşi construieşte o grilă proprie de lectură a realităţii, pe baza 
reprezentărilor, dar el se supune în acelaşi timp definiţiilor comune ale membrilor grupului 
căruia îi aparţine1. Construcţionismul se centrează pe relaţii şi susţine rolul individului în 
construcţia realităţilor semnificative2. Prin participare, prin asigurarea securităţii personale 
şi prin interrelaţionare, fiecare individ poate contribui la realizarea securităţii sale, dar și a 
grupului din care face parte sau a societăţii în general. 

Stadiul actual al cunoaşterii în domeniu 

Analizele dedicate securităţii se bazează în principal pe ceea ce se derulează la nivel 
oficial, implicând astfel un punct de vedere instituţional, grupal, societal. Carpinschi3 
                                    

 Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 
România. 

1 C. Fedor, „Current Issues on Social Representations”, Analele Ştiinţifice ale Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Sociologie şi Asistenţă Socială, 8 (1), 2015a, pp. 35-46. 

2 http://stefancojocaru.ro/coltul-studentului-harnic/teme-de-reflectie/constructionism-si-contructivism 
(accesat la 1.05.2017). 

3 A. Carpinschi, „Cum am putea transforma o idee bună într-o acţiune eficientă? Cazul securităţii 
umane”, în C.D. Răducu, B. Ștefanachi (coord.), Securitatea umană: provocări contemporane, Editura Pro 
Universitaria, Bucureşti, 2015, pp. 35-70. 
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constată că agenda securităţii umane este susţinută printr-o bibliografie utilă, bogată în 
documente, rapoarte, analize empirice, date statistice, tabele, scheme și grafice, constatând în 
același timp prezenţa discretă în proiectul securităţii umane a disciplinelor 
spiritual-filosofice, precaritatea abordărilor conceptual-reflexive, insuficienţa demersurilor 
problematizante cu finalitate practică, existenţial-terapeutică. În teoria securităţii, referentul 
tradiţional este „statul-naţiune”: securitatea naţională este termenul central în literatura de 
specialitate, în special cea anglo-saxonă, literatură construită tocmai pe teoria statului4. 
Siguranţa identităţii naţionale constituie o componentă centrală în siguranţa unei societăţi5. 
Conceptele de identitate și siguranţă sunt strâns legate pe mai multe niveluri. Relaţia între 
identitate și siguranţă reflectă o corelaţie structurală, în care identitatea cere siguranţă. 
Percepţiile identităţii le determină pe cele ale siguranţei6. Aşa-numita „viaţă normală” poate 
fi explicată de aspectele de natură materială și emoţională a siguranţei sociale7. Există un 
simţ al securităţii personale care se referă la căminul propriu, dar şi un simţ de apartenenţă 
la un spaţiu sigur oferit de o ţară (privită ca un cămin mare). Acest simţ al securităţii 
motivează numeroși imigranţi să aleagă ţările civilizate8. 

Din punct de vedere cultural, principiul de bază al statelor civilizate este constituit din 
tratamentul egal faţă de toţi cetăţenii săi indiferent de naţionalitatea acestora. Acesta 
garantează minorităţilor libertatea de a-și păstra și dezvolta limba maternă, obiceiurile și 
tradiţiile, precum și de a-și păstra identitatea culturală. Siguranţa culturală se referă la 
domeniul public și social. În prezent, aceasta este definită ca o stare în care societatea poate 
să-și consolideze și cultive valorile care stau la baza identităţii. Este percepută ca un set de 
norme, condiţii și diverse mecanisme care garantează grupului etnic un simţ al siguranţei, o 
dezvoltare necondiţionată a identităţii și o perpetuare liberă prin cooperare activă și 
toleranţă9. În egală măsură, există o siguranţă etno-culturală privită ca o stare de existenţă și 
reproducere stabilă a culturilor tuturor grupurilor naţionale care fac parte dintr-o lume 
multietnică ce se caracterizează printr-un nivel ridicat de adaptabilitate la schimbările 
sociale, posibilitatea de a lua parte la schimbul liber de valori culturale şi păstrarea identităţii 
etnice de către membrii comunităţii. Reducerea riscurilor în acest domeniu se realizează prin 
anticiparea coordonatelor proceselor etno-culturale la nivel naţional (regional) și prin 
menţinerea unei politici de stat instituţionalizate care sprijină drepturile etno-culturale ale 
unor indivizi sau grupuri10. Pe de altă parte, descoperim cercetări bazate pe teoria 
aculturaţiei a lui Berry11 care utilizează ipotezele și măsurile formulate în cadrul proiectului 
privind relaţiile interculturale mutuale în societăţile pluraliste. Rezultatele lor arată că 
siguranţa percepută de etnicii majoritari într-un anumit spaţiu, precum și de etnicii 
minoritari, a contribuit la sprijinul acordat ideologiei multiculturale, toleranţei și integrării 

                                    
4 I.N. Sava, Studii de securitate, Editura Centrului Român de Studii Regionale, Bucureşti, 2005. 
5 F. Herea-Funieru, „Identitatea naţională – o componentă centrală a securităţii societale”, Revista 

de Asistenţă Socială, nr. 1-2, 2009, pp. 91-99. 
6 Y. Murat, „The Relation between Identity and Security: A Comparative Study on Kosovo and 

Macedonia”, Insight Turkey, nr. 18 (1), 2016, pp. 165-189. 
7 M. Flynn, R. Kay, „Migrants’ experiences of material and emotional security in rural Scotland: 

Implications for longer-term settlement”, Journal of Rural Studies, nr. 52, 2017, pp. 56-65. 
8 K. Hogarth, „Home Without Security and Security Without Home”, Journal of International 

Migration and Integration, nr. 16 (3), 2015, pp. 783-798. 
9 W. Jaroslaw, „Legal status of national minorities in the republic of Poland against the backdrop of 

cultural security”, Politické Vedy, nr. 18 (2), 2015, pp. 178-199. 
10 L. Perepyolkin, V. Stelmakh, „Russia’s Ethnocultural Security: Public Challenges and State 

Policy”, Social Sciences, nr. 34 (4), 2003, pp. 64-76.  
11 J. Berry, „Acculturation. Living successfully in two cultures”, International Journal of Intercultural 

Relations, nr. 29, 2005, pp. 697-712. 
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mutuale12. Orientarea spre aculturaţie a membrilor majorităţii poate să difere în funcţie de 
statutul de valorizare sau devalorizare pe care îl au imigranţii sau minorităţile naţionale. 
Statutul de valorizat sau devalorizat al imigranţilor și minorităţilor naţionale reflectă 
stereotipurile pozitive sau negative asociate acestora, aceste stereotipuri depinzând de ţara 
de provenienţă, statutul socio-economic și categorisirea acestora ca fiind membrii grupului 
de vizibili sau de invizibili. Aceeași majoritate-gazdă poate susţine orientări de aculturaţie 
contrastante în funcţie de statutul de valorizat sau devalorizat al imigranţilor sau 
minorităţilor naţionale13. Demersul nostru despre celălalt nu este niciodată definitivat şi se 
face prin construire de reţele de sens şi utilizarea de strategii cognitive şi afective. 
Stereotipurile şi prejudecăţile sunt corelative şi nu pot fi înţelese fără o raportare reciprocă. 
Ele pot constitui, în unele cazuri, obstacole în calea colaborării şi dezvoltării comunitare14.  

Rotaru15 susţine că etapele pe care le parcurge identitatea etnică urmăresc fie păstrarea 
culturii originare, fie (și) identificarea cu o nouă cultură, într-un cadru neconflictual, legitim, 
multietnic. O caracteristică esenţială a grupului etnic constă în sensul unicităţii colective şi 
al solidarităţii membrilor lui16. Din această perspectivă, un individ care se raportează la un 
grup etnic este mai implicat în realizarea acţiunilor sociale comune acelui grup decât un 
membru al societăţii raportat la întregul ei. Însă identificările cu o anumită comunitate 
etnică pot fi privite ca procese sociale în curs de desfăşurare17. Apartenenţa etnică în lumea 
modernă are un impact asupra politicilor interne, fără să menţionăm formarea unor 
necunoscute pentru mediul internaţional. Simplificarea etnicităţii poate avea ca rezultat 
greșeli clare cu privire la problemele de natură politică, în special. De exemplu, examinarea 
factorilor etno-politici duce la asumarea faptului că o etnie care se revoltă ameninţă atât 
siguranţa internă, cât și internaţională, conflictele etnice având un puternic potenţial 
distructiv18. Alte studii prezintă diferenţe interesante între noţiunea bine definită și studiată 
de diasporă, pe de o parte, și, pe de altă parte, conceptul mai puţin studiat de aproape de 
diasporă. Există minorităţi în diasporă care adoptă strategii de viaţă pentru a trăi într-o ceață 
socială, devenind o „diaspora în ceaţă”19. 

Dezbaterea asupra graniţelor sociale cu privire la identitatea etnică este una complexă 
care necesită atenţie, inclusiv în aspectele socio-culturale sau mentale. Mentalitatea colectivă 
desemnează modul particular în care un anumit grup social îşi reprezintă lumea. Aceste 
aspecte ale reprezentărilor sociale sunt evidenţiate mai ales în cadrul unei dinamici sociale 
care, prin intermediul raporturilor comunicaţionale, plasează actorii sociali într-o situaţie de 
interacţiune20. Discuţiile ating subiectul unei relativităţi induse prin identificarea indivizilor 
cu grupurile etnice. Fie că este vorba de hetero- sau autoidentificare, apartenenţa la un grup 

                                    
12 N.M. Lebedeva, V.N. Galyapina, „Is multiculturalism in Russia possible? Intercultural relations in 

North Ossetia”, Psychology in Russia, nr. 9 (1), 2016, pp. 24-40. 
13 R. Bourhis, R. Montreuil, „Exploring receiving society attitudes towards immigration and 

ethnocultural diversity”, Canadian Issues, april, 2003, pp. 39-41. 
14 C. Fedor, „Stereotypes and Prejudice in the Perception of the «Other»”, Procedia – Social and 

Behavioral Sciences, 149, 2014a, pp. 321-326. 
15 N. Rotaru, Psi-Sociologie, Editura ANI, Bucureşti, 2006. 
16 D. Smith, The Ethnical Revival in the Modern World, Cambridge University Press, Cambridge, 

1981. 
17 C. Fedor, „Towards a Postmodern Approach of Ethnic Community”, Postmodern Openings, nr. 5 (2), 

2014b, pp. 71-80. 
18 I. Zolotukhin, „Ethnicity and international security in the Far East from the perspective of 

national security”, Asian Ethnicity, nr. 17 (1), 2015, pp. 107-127. 
19 A. Sorescu Marinković, „Foggy Diaspora: Romanian Women in Eastern Serbia”, Studia 

Universitatis Babes-Bolyai – Sociologia, nr. 61 (1), 2016, pp. 37-57.  
20 C. Fedor, „Mentalităţi colective şi reprezentări sociale”, în I. Frasin, D. Şandru (coord.), Repere ale 

comunicării interculturale, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2015b, pp. 57-82. 



ACTUALITATEA REVOLUŢIEI / ONGOING REVOLUTION 

519 

etnic este legată de imaginea sau statutul unei comunităţi. Pot fi aduse în atenţie 
mecanismele de construcţie a identităţii. Numeroase comunităţi etnice pot fi ușor incluse în 
categoria comunităţilor periferice, marginale sau cu un statut slab21. 

Există o legătură între minorităţi și siguranţă și cum se influenţează acestea reciproc. 
Minorităţile pot influenţa siguranţa atât pozitiv, cât și negativ22. Întrucât izolarea sau 
marginalizarea oricărei comunităţi creează o vulnerabilitate pentru siguranţa naţională 
(adusă fiind în discuţie reacţia islamofobă la atacurile din 11 septembrie care a dus la izolarea 
și marginalizarea cetăţenilor și rezidenţilor musulmani din diverse state), se pune accentul 
pe crearea sentimentului de încredere și posibilitate de a lucra împreună pentru realizarea 
unor obiective comune pentru a asigura siguranţa tuturor cetăţenilor unui stat23. De 
asemenea, există o relaţie între reprezentarea etnică în cadrul instituţiilor din sectorul 
siguranţei și percepţiile privind siguranţa, în sensul că o privire mai nuanţată asupra 
reprezentării etnice este benefică pentru schimbarea percepţiilor obișnuite ale populaţiei 
locale. Astfel, reprezentarea etnică a minorităţilor în instituţiile de siguranţă afectează 
percepţiile asupra siguranţei indivizilor din grupul vizat. O reprezentare etnică ridicată în 
cadrul instituţiilor de siguranţă conduce la un nivel ridicat al siguranţei percepute de grupul 
etnic reprezentat24. În ceea ce priveşte minorităţile naţionale care au reușit să se așeze în 
noua patrie, studiile cu privire la siguranţă și relaţii internaţionale au arătat că acestea au 
dezvoltat reguli și mecanisme pentru păstrarea identităţii lor etnice25. Grupurile etnice pot fi 
privite ca fiind mai mult sau mai puţin naţionale, întrucât poartă anumite trăsături sau 
norme specifice, diferite de majoritate. Deşi în particular membrii unei minorităţi au anumite 
practici, forme simbolice sau aranjamente instituţionale, în spaţiile publice ei pot fi percepuţi 
ca şi ceilalţi26. Diverse studii evaluează condiţiile de viaţă actuale ale unei minorităţi care 
este, în general, percepută ca fiind mult diferită faţă de ceilalţi, fie că este vorba de stilul de 
viaţă, cultură sau strategiile economice. Mai exact, acestea încearcă să descopere legătura 
între sărăcia minorităţii și un anumit mod de a-și construi identitatea. Una dintre cele mai 
uimitoare și neașteptate descoperiri ale cercetărilor ne arată că un grad mare de asimilare a 
unei comunităţi (în cazul nostru, al celei rrome) atrage șanse ca aceasta să rămână în sărăcie 
sau sărăcie extremă și, cu cât mai puţin asimilată sau tradiţională rămâne comunitatea, cu 
atât mai multe șanse are să se îmbogăţească, cel puţin în perioade de tranziţie27.  

În altă ordine de idei, migraţia a fost legată de securitate (apărarea graniţelor, terorism, 
coeziune socială) și de aspectele legate de lipsa siguranţei faţă de viitor (mărimea populaţiei, 
sustenabilitate și creștere economică). Apare astfel conceptul de securizare a migraţiei care 

                                    
21 M. Brie, D. Dărăbăneanu, „Ethnic Identity and Social Borders. The Case of the Roma in 

Romania”, în M. Brie, K. Czimre, B. Mucha-Leszko (eds.), The Social Frontiers of Europe, Eurolimes, 
Oradea, 2014, pp. 123-134. 

22 C. Jura, „National minorities and security of states”, în Proceedings of Conference „The 
Knowledge-Based Organization: Management And Military Sciences”, Land Forces Academy Publishing 
House, Sibiu, 2012, pp. 292-296. 

23 W. Hanniman, „Canadian Muslims, Islamophobia and national security”, International Journal of 
Law, Crime and Justice, nr. 36 (4), 2008, pp. 271-285. 

24 J.L. Gray, J. Strasheim, „Security sector reform, ethnic representation and perceptions of safety: 
evidence from Kosovo”, Civil Wars, nr. 18 (3), 2016, pp. 338-358. 

25 G. Micu, „National minorities and their struggle for ethnic assert”, în Proceedings of International 
Conference „Psycho-Social Perspectives In The Quasi-Coercive Treatment Of Offenders: Social Control And 
Vulnerable Groups”, Medimond, Bologna, 2013, pp. 75-78. 

26 M. Skey, „A sense of where you belong in the world: national belonging, ontological security and 
the status of the ethnic majority in England”, Nations and Nationalism, nr. 16 (4), 2010, pp. 715-733. 

27 G. Troc, „A State of Despair: Roma (Gypsy) Population During Transition – Transylvanian Case 
Studies”, Studia Universitatis Babes-Bolyai – Studia Europaea, nr. 47 (1-2), 2002, pp. 49-90.  
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impune un demers de ordonare a ceea ce poate fi numită o dezordine globală28. Problemele 
legate de minorităţi și de migraţie tind să fie văzute din perspectiva securităţii și controlului 
asupra drepturilor lor. Sunt aduse dovezi cu privire la faptul că aspectele legate de minorităţi 
și migraţie au o dimensiune clară legată de siguranţă, dar acestea trebuie rezolvate prin 
politicile bazate pe drepturi. Sunt identificate două dimensiuni asupra drepturilor de 
securitate, mai exact, legătura crescută între politicile adresate minorităţilor și migranţilor și 
între securitate și drepturi29. Pentru refugiaţi însă, cetăţenia formală rămâne vitală și un 
obiectiv larg împărtășit. Mobilitatea și securitatea sunt identificate ca fiind beneficii 
importante în primirea unei cetăţenii formale în ţara în care se stabilesc. Cetăţenia formală 
oferă o mobilitate priveligiată care le permite tinerilor refugiaţi să păstreze și să creeze 
identităţi transnaţionale și atașamente care trebuie protejate, garantând în același timp un 
statut de siguranţă într-un stat naţional și asigurarea împotriva unei relocări ulterioare 
într-un viitor nesigur. În furnizarea acestor forme de mobilitate și securitate, cetăţenia 
formală contribuie la un sens de securitate ontologică, oferind o bază importantă pentru 
construirea unui viitor naţional și transnaţional30. 

Metode de cercetare 

Am aplicat patru interviuri comprehensive. Am optat pentru acest tip de interviu 
deoarece permite subiectului intervievat explorarea temei până la saturarea ei31.  

Perioada de desfăşurare a cercetării a fost februarie-aprilie 2017. Grupul-ţintă a fost 
reprezentat de persoanele mature aparţinând diverselor grupuri etnice (români, maghiari, 
germani şi rromi). Întrebările au fost adaptate la nivelul de înţelegere al subiecţilor 
investigaţi. Persoanele intervievate şi-au dat acordul în vederea realizării interviului. Am 
adus la cunoştinţa subiecţilor caracterul confidenţial al informaţiilor oferite în cadrul 
interviului. Interviurile s-au desfăşurat prin aplicaţia Skype. 

Corpusul de date cules prin interviurile individuale a fost supus operaţiilor de codare, pe 
baza ierarhizării importanţei datelor şi a recurenţelor întâlnite, cu scopul construirii 
categoriilor şi temelor. Ne-am propus să creăm o înţelegere a semnificaţiilor latente ale 
mesajelor analizate, conform modelului Grounded Theory32, abordare metodologică ce pune 
accentul pe modul în care datele şi analiza lor sunt produse ale interacţionismului simbolic. 
Ulterior, conceptele şi temele au fost organizate într-o schemă narativă ce însumează 
cunoaşterea obţinută asupra subiectelor de interes ale cercetării. Axele tematice urmărite au 
constat în: modul în care membrii diverselor comunităţi etnice se raportează la realizarea 
securităţii naţionale, modul în care aceştia percep că le sunt respectate drepturile și 
libertăţile, respectiv intervalul acceptat între libertatea personală și interesul de securitate 
naţională. 

                                    
28 M. Humphrey, „Migration, Security and Insecurity”, Journal of Intercultural Studies, nr. 34 (2), 

2013, pp. 178-195. 
29 G. Sasse, „Securitization or Securing Rights? Exploring the Conceptual Foundations of Policies 

towards Minorities and Migrants in Europe”, Journal of Common Market Studies, nr. 43 (4), 2005, pp. 673-693. 
30 C. Nunn, C. McMichael, S. Gifford, I. Correa-Velez, „Mobility and security: the perceived benefits 

of citizenship for resettled young people from refugee backgrounds”, Journal of Ethnic and Migration 
Studies, nr. 42 (3), 2016, pp. 382-399.  

31 A. Blanchet, A. Gotman, F. de Singly, J.-C. Kaufmann, Ancheta şi metodele ei. Interviul, interviul 
comprehensiv, chestionarul, traducere de Elisabeta Stănciulescu, Editura Polirom, Iaşi, 1998. 

32 J. Corbin, A. Strauss, „Grounded Theory Research: Procedures, Cannons, and Evaluative 
Criteria”, Qualitative Sociology, nr. 13 (1), 1990, pp. 3-21. 
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Rezultate şi discuţii 

Subiecţii investigaţi consideră că există o corelaţie între libertate şi securitatea personală. 
Însă libertatea presupune afirmarea intenţiilor şi valorilor personale până la o anumită 
limită, cea a atingerii drepturilor altuia, şi atrage după sine, aparent paradoxal, ideea de 
autocenzură.  

Libertatea și securitatea personală sunt legate una de cealaltă, în sensul că nu te poţi simţi liber atât 
timp cât nu te poţi simţi în siguranţă, pe de altă parte siguranţa pe care o ai îţi oferă un grad mare 
de libertate, drept urmare, dacă ar fi să le definesc pe amândouă, le-aș defini în corelaţie una cu 
cealaltă. Cu alte cuvinte, prin libertate personală eu înţeleg modul în care pot să îmi afirm 
intenţiile, valorile, fără a leza drepturile altuia, adică mă autocenzurez. (I1)  

Această etică weberiană a responsabilităţii personale este însoţită de sentimentul de 
protecţie care este percepută în exteriorul individului şi se situează la nivel macrosocietal. 

Aici este un joc de ambivalenţă. Ştiu că ţine de mine, dar în aceeași măsură depind de altceva din 
exterior. (I2) 

Individul simplu nu îşi pune problema securităţii. În schimb individul cultivat îşi asumă 
responsabilitatea faptelor sale care pot contribui la construcţia unei culturi a securităţii 
personale şi, în egală măsură, pe bază de reciprocitate, consideră firească asigurarea de către 
societate a securităţii sale. 

...individul obișnuit nu trebuie să întreprindă nici o activitate, în sensul că trebuie să i se asigure 
securitatea fără ca el să o știe. În schimb, individul un pic mai cultivat, instruit, responsabil își dă 
seama că și acţiunile sale contează pentru asigurarea securităţii sale... În afară de faptul că a fi un 
cetăţean cât se poate de civilizat, a respecta regulile de convenienţă, mai multe nu cred că pot să 
fac, dimpotrivă, aștept să mi se ofere securitate, de la acea entitate din exterior, atât timp cât eu 
respect toate convenienţele sociale. (I3) 

Mai mult, securitatea personală nu poate fi cumpărată, însă poate fi construită la nivel 
individual şi garantată la nivel instituţional. 

Într-o societate normală, și cel care are un venit scăzut, și cel care are un venit mediu ar trebui să 
beneficieze de o anumită formă de securitate care le este acordată, le este asigurată de stat. (I4) 

Faptul că cetăţeanul obișnuit are un loc de muncă şi își asigură un venit poate conduce la 
ideea ca acel venit îi asigură și securitate personală, în măsura în care ştie că el contribuie 
prin taxele sale la securitatea naţională. Este adus în discuţie şi aspectul moral conform 
căruia fiecărui individ societatea ar trebui să-i ofere acces la un loc de muncă care ar atrage 
după sine sporirea securităţii la nivel de societate prin creşterea contribuţiilor personale. 

Consider că securitatea este, totuși, un drept pe care trebuie să îl aibă orice cetăţean, indiferent de 
veniturile sale, fiecăruia trebuie să i se acorde securitate. Pe de altă parte, moral ar fi ca fiecare să 
aibă un venit, să plătească anumite taxe, oricât de mici ar fi ele, prin care el să știe că o parte 
ajunge la latura aia de securitate. (I1) 

Însă pentru a intra în starea de securitate, de siguranţă şi de confort în societate, efortul 
principal este al individului, prin demersurile sale continue de dezvoltare personală pe toate 
planurile. 

...cred că există o legătură între confortul pe care ţi-l acorzi prin statutul pe care îl obţii odată ce te 
dezvolţi ca persoană, și acest confort în care te bucuri atrage după sine și o formă de securitate 
personală. (I2) 

Efortul individului de a contribui la securitatea generală prin asigurarea securităţii 
proprii se loveşte, adesea, într-o societate disfuncţională, de nerespectarea în practică a 
drepturilor şi libertăţilor personale, care adesea rămân doar în stadiul teoretic. Principalul 
efect advers îl constituie apariţia sentimentului de neputinţă învăţată care conduce la 
abandonarea efortului propriu de construcţie a securităţii personale, alături de neîncrederea 
în demersul exclusiv realizat de stat. 
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...avem drepturi, avem libertăţi, dar ele pot fi corelate cu ideea de securitate în măsura în care 
aceste drepturi chiar sunt aplicabile, chiar poţi beneficia de ele... Există un sentiment de neputinţă 
care poate fi corelat cu sentimentul de securitate, neputinţă, și în special neputinţa învăţată pe care 
foarte mulţi dintre cetăţenii români o au, că mai mult nu se poate face pentru că așa este sistemul. 
(I3) 

În urma analizei interviurilor se desprinde ideea conform căreia securitatea este un 
sentiment care are legătură mai mică cu latura fizică sau de intimitate, şi mai mare cu 
procesul de dezvoltare liberă a persoanei. 

Dacă aș ști că am o traiectorie liberă, dacă mi se oferă condiţiile de a mă dezvolta,... crede-mă că și 
sentimentul de siguranţă ar fi foarte, foarte mare, sentimentul de siguranţă privind viaţa mea. (I4) 

În cadrul demersurilor continue ale individului pentru dezvoltarea sa personală, rolul cel 
mai important este jucat de educaţie şi cultură. Acestea contribuie decisiv la asigurarea 
securităţii individuale. Rolul lor este estompat însă, şi chiar anulat, în ceea ce priveşte 
asigurarea securităţii de grup, situaţie vizibilă în cazul unor grupuri etnice precis 
menţionate. 

Ca să fac o sinteză, la nivel individual cu cât ești mai bine educat, cu atât îţi asiguri mai bine 
securitatea personală, mai accentuat, la nivel de grup, grupul este cel care îţi asigură securitatea 
personală și aici nu mai intră în discuţie latura educativă. (I1) 

Promovarea în spaţiul pubic a unor date despre individ este un subiect sensibil. 
Promovarea datelor cu caracter public ar putea fi acceptată de acesta în măsura în care face 
parte din contribuţia sa la demersul de asigurare a securităţii generale. Se promovează astfel 
ideea de onestitate a individului responsabil. Limita o constituie aspectele ce ţin de viaţa 
particulară, intimă. 

Cred că m-ar deranja în mare măsură, anumite lucruri pot fi publice. Ceea ce afișezi tu trebuie să 
fie cât se poate de liber, pentru că tu le afișezi nefiind chestii de ascuns, dar când altcineva îţi intră 
în viaţa ta căutând amănunte din ce în ce mai picante deja asta deranjează. Vorbesc generalităţi, nu 
știu unde este limita în sine, dar cred că este la partea intimă, ce este în casa mea, în familia mea, 
deci acolo chiar aș fi deranjat să văd că anumite aspecte apar în spaţiul public, nu trebuie să știe 
oricine orice despre mine. (I2) 

Mergând pe o scală graduală, de la individul singular până la societatea în ansamblu care 
îl cuprinde pe acesta (singur, în familie, în grupul de prieteni, în grupul profesional sau în 
societate), sentimentul de siguranţă nu creşte direct proporţional cu mărimea grupului din 
care individul face parte. Accentul este pus pe familie, pe grupul mic şi pe securitatea 
personală construită de individul însuşi.  

Mă simt în siguranţă când sunt singur în măsura în care îmi construiesc singur securitatea 
personală... Acum, și grupurile astea sunt diverse: într-un grup ai un anumit sentiment de 
securitate, în alt grup ai altfel de sentiment. Drept urmare, deși este un grup mai mare, sentimentul 
de securitate nu este mai accentuat, dimpotrivă, dar dacă te întorci la un grup mai mic, gen familie, 
s-ar putea să ai un sentiment de siguranţă mai puternic. Probabil cu cât grupul este mai mic, cu atât 
sentimentul de securitate este mai mare, și cred că cel mai important este în familie, și în al doilea 
rând atunci când ești singur, și ar mai fi pe scala asta încă ceva, la nivel de ţară, dacă e să mergem 
din grup în grup, din ce în ce mai mare, la nivel de ţară s-ar putea să ai surpriza ca sentimentul de 
securitate personală să fie foarte-foarte mic, spre zero. Am fost recent în străinătate și, deși nu 
cunoșteam nimic, sentimentul de securitate era clar mai mare decât cel pe care îl am aici, în 
România, în activitatea mea de zi cu zi. (I3) 

Principalul factor care poate pune individul într-o situaţie de risc din punctul de vedere 
al securităţii sale este considerat a fi pierderea locului de muncă, a statutului pe baza căruia 
se construieşte securitatea personală şi de familie. 

Primul risc pe care l-aș vedea ar fi pierderea locului de muncă... (I4) 

Celelalte riscuri provin din raporturile construite cu ceilalţi, în cadrul grupurilor de 
apartenenţă, de mărimi şi funcţii diferite.  
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Drept urmare, modul în care te afirmi tu în cadrul unui grup este cel care îţi conferă sau nu 
securitatea, nu trebuie să depinzi de un grup, nici măcar în cazul unor sindicate, astea sunt doar 
niște constructe teoretice, practic tu singur lupţi pentru securitatea ta personală, deci grupul îţi 
oferă un sentiment de apartenenţă, dar în egală măsură poţi fi trădat foarte ușor și în nici un caz nu 
lași securitatea ta pe mâna altuia. (I1) 

În raporturile cu „ceilalţi”, rolul cel mai important este jucat de respectul reciproc. Acesta 
atrage după sine conservarea securităţii personale. 

...ca să privesc grupurile astea de la mic la mare cu care interacţionez zilnic, nu știu câţi dintre ei se 
gândesc la securitate. Există o relaţie de reciprocitate, respectându-l pe celălalt, te respecţi pe tine, 
și în cazul acesta, respectându-te pe tine, securitatea ta personală este pusă la adăpost. (I2) 

Consecutiv şi corelativ respectului reciproc între membrii grupului, un aport substanţial 
în potenţarea securităţii îl aduce sentimentul de încredere între membrii grupului, 
acompaniat de climatul organizaţional care pune accentul pe activitatea de echipă şi pe 
acordarea de şanse egale de dezvoltare personală pentru fiecare membru al grupului 
respectiv. 

În măsura în care am putea avea încredere formidabilă unii în ceilalţi, și sentimentul de securitate 
ar fi cât se poate de pregnant. Poate nu toţi vor avea succes, dar oferă-le șanse, și dacă oferi șanse 
nu îl mai vezi pe colegul doar ca un simplu coleg sau eventual ca un competitor pentru tine, ci 
efectiv îl vezi ca pe o persoană de încredere, care atrage după sine securitatea asta de care vorbeam. 
Deci răspunsul este încredere și oferă oamenilor șansa să se dezvolte. (I3) 

În condiţiile în care securitatea personală înseamnă un compromis între manifestarea 
drepturilor și libertăţilor și respectarea celorlalţi, individul poate fi dispus să cedeze o parte 
din acestea în interesul securităţii de grup sau celei naţionale. Acest demers trebuie să fie 
acompaniat de câştigarea încrederii în eforturile depuse de stat pentru individ. 

Acum, cât să renunţ, nu știu, asta este o întrebare extrem de dificilă, dar dacă există un plan prin 
care statul îmi poate explica în ce constă activitatea lui pentru securitatea mea, astfel încât mie 
să-mi fie clar, să fiu convins că renunţând la anumite libertăţi îndeplinesc acel plan de securitate pe 
care mi-l oferă statul, aș renunţa în măsura în care mi se explică clar despre ce este vorba. Deci, aș 
renunţa la anumite libertăţi în interes naţional, da. (I4) 

Securitatea naţională poate fi considerată o sumă a securităţilor individuale numai dacă 
sunt îndeplinite cumulativ două condiţii: să existe sentimentul de apartenenţă la naţiunea 
respectivă şi majoritatea cetăţenilor să fie responsabilă. 

Securitatea naţională este securitatea poporului din care tu decizi că aparţii... În măsura în care eu 
simt că sentimentul meu de aparteneţă la naţiunea română contează pentru securitate, înseamnă că 
securitatea naţională este o sumă a securităţilor individuale, în măsura în care România este 
alcătuită din oameni ca mine. (I1) 

Acţiunea de voluntariat are influenţă, pe de o parte, asupra securităţii personale a 
persoanelor aflate în dificultate și, pe de altă parte, asupra celor care fac voluntariat. În acest 
sens, legătura dintre voluntariat și securitatea naţională apare ca fiind firească şi puternică. 

...pe lângă mulţumirile personale și satisfacţiile de ordin spiritual, activitatea aceasta atrage după 
sine sentimentul acela de împărtășire a unor valori comune. Și, extrapolând, asta înseamnă că și la 
nivel naţional sentimentul este cât se poate de puternic, deci legătura este foarte mare. (I2)  

Raportul între securitatea personală a fiecăruia și securitatea naţională este intermediat 
de justiţie. Aceasta poate conduce la anihilarea sentimentului de neputinţă învăţată care, 
după cum am sesizat mai sus, are ca efect abandonarea efortului propriu de construcţie a 
securităţii personale, alături de neîncrederea în demersul realizat de stat. 

Dacă stau și mă gândesc, aș putea spune că este cel mai important, deci pe lângă valorile tale 
morale, interioare, cu care încerci să te dezvolţi în viaţă, deci pe lângă latura strict individuală, 
subiectivă, din punct de vedere exterior și obiectiv ar fi sistemul de justiţie, deși și el este ceva ce 
poate fi subiectivizat, încrederea mea în sistemul de justiţie este de fapt tot un fapt subiectiv, dar 
este ceva la modul exterior și acest interior cu exterior cred că sunt legate, deci sistemul meu de 
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valori și modul în care vreau să mă dezvolt în viaţă, modul în care mă comport cu cei din jur este în 
deplină legătură cu sistemul de justiţie și mai cu seamă cu sentimentul de încredere în sistemul de 
justiţie. (I3) 

Concluzii 

Sentimentul de apartenenţă la un grup etnic, coroborat cu asigurarea existenţei (din 
punct de vedere cultural) securităţii personale (care include toate domeniile de acţiune) și 
socializării (din punct de vedere comunicaţional, relaţional), a permanentizat o anumită 
diversitate (etnică) în unitate (naţională). Toate activităţile și acţiunile societale se derulează 
în comun, dar există delimitări punctuale izvorâte din apartenenţa la o etnie sau alta, în 
special în zona simbolistică (manifestări culturale). Toate celelalte activităţi se derulează 
împreună, ceea ce presupune că şi asigurarea securităţii se realizează împreună. 

Există o scală a nivelurilor de securitate resimţite de respondenţi, în care apartentenţa la 
grupul etnic nu are cea mai ridicată pondere. 

Ideea de securitate, aşa cum rezultă din interviurile analizate, poate fi privită sub trei 
aspecte diverse şi corelative: ca sentiment (difuz în cazul mediei populaţiei şi clar accentuat 
în cazul indivizilor cu nivel de instrucţie ridicat şi preocupaţi de acest subiect), ca identitate 
(personală, de familie, de grup etnic sau de apartenenţă, respectiv naţională) şi ca atitudine 
(de recunoaştere şi de implicare în asigurarea securităţii personale, de grup şi naţionale). 
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Understanding Islamic Fundamentalism: 
A Matter of Sociology 

S T E F A N O  S C A R C E L L A  P R A N D S T R A L L E R *  

Abstract: Understanding Islamic fundamentalism of today requires the frame of a clash not between 
civilizations, but between different forms of psychological organization. It is therefore a matter of 
sociology, explainable through the innovative approach of dynamic sociology. The term jihad is for 
fundamentalists an armed revolution, both against those regimes of Islamic world guilty of apostasy, and 
against all non-Islamic countries. At the root of nowadays’ fundamentalism it is not the opposition 
between different religions, cultures or civilizations considered on the same level, but something much 
more radical: the idea of blasphemy of the form of psychological organization of subjectivity itself, on 
which our lifestyle is based. Subjectivity is the result of the peculiar western historical path of 
development, founding the secularized idea of a human being with own civil, political and social rights 
and thus self-referent in his life choices from the constraints of any religion or traditional community. 
Something that fundamentalists consider as the premise of the “degrading path” leading to conceive 
“societies without God”. Nowadays, subjectivity has penetrated in depth inside most Islamic societies, and 
they have many of its typical institutions, together with traditional ones. The new Islamic fundamentalist 
looks often fully integrated in the societies of subjectivity, but retains an ascriptive or re-ascriptive form of 
psychological organization, which allows him to ignore the values and norms of surrounding society, and 
freely act through the taqiya or “dissimulation”, a principle justified by an influential Islamic 
jurisprudential approach. The modern jihadist, oriented by a Wahhabi-salaphite ideology and double tied 
to his shayk-master, operates in a strongly ritualized frame of actions and social behaviours and kills 
without regret, negating any dignity to his victims. And when the fundamentalist movements take the 
power, they dissolve the secular western style organization of state, to create a new ascriptive quasi-state 
entity (AQSE), as the Emirate of Talebans or the Caliphate of ISIS. 
Keywords: subjectivity, ascription, fundamentalism, dissimulation, double tie 

Introduction: a Frame for the Matter of Islamic Fundamentalism 

According to Collins English Dictionary, fundamentalism is: 
1. (Christianity) (especially among certain Protestant sects) the belief that every word of the Bible 
is divinely inspired and therefore true.  

2. (Islam) a movement favouring strict observance of the teachings of the Koran and Islamic law. 

3. strict adherence to the fundamental principles of any set of beliefs1. 

The concept behind any form of fundamentalism is the one of absolute, “from the Latin 
absolutus, it is something independent from any tie, not dependent from any other element 
in the affirmation of its identity”. “The human being” explains the sociologist Prandstraller – 
“has perhaps the need of an external support to help him/her to overcome his/her absence of 
direction, and hopes to find it in an uppermost entity able to explain and govern 
everything”2.  

This it is exactly what Islamic fundamentalism nowadays provides to an increasing 
number of people, and more, and with more intensity than any other current religion or 
ideology. 

                                    
* Department of Communication and Social Research, “Sapienza” University of Rome, Italy.  
1 Collins English Dictionary – Complete & Unabridged 2012 Digital Edition © William Collins Sons 

& Co. Ltd. 1979, 1986 © HarperCollins Publishers 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012. 
2 G.P. Prandstraller, Relativismo, CLEUP, Padova, 2017, pp. 13-14. 
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To understand such a complex social phenomenon, it is useful to resort to a frame, which 
is “a schemata of interpretation”3 that “helps an individual organize his or her subjective 
experience in a meaningful way”4.  

Some of the possible frames for Islamic fundamentalism are the following: 
– the frame of a clash between different civilizations, including the one between different 

cultures or religions, used by Samuel P. Huntington to define the next pattern of conflict5; 
– the frame of an exploitation of two basic human needs: the need for cognitive closure 

and the need for personal significance, proposed by social psychologist Arie Kruglansky; 
– the frame of a clash between different forms of psychological organization, according to 

the conceptual categories of dynamic sociology6, an innovative approach to sociology, which 
studies the effects of social forces on the systems of personality of individuals. 

This article will follow the last frame, because it provides the very effective interpretive 
key of the forms of psychological organization, which are “entities of the frontier zone 
between the social system and individual psychological systems. They are the forms of 
human action and experience, fundamental ways of being, structural prerequisites 
underlying the system of personality”7.  

Meaning and Ideology of the New Islamic Fundamentalism 

“Islam” in Arab means “submission”, in the sense of “complete submission to God”, in 
Arab “Allah”, and the believer is named “Muslim”. The Muslims believe in one and only God, 
in the Angels by Him created, in the Prophets, which revealed His word to humankind, in 
the day of final judgement, and in eternal life after death8. Mohammed is the Last Prophet, to 
whom God revealed the final message to humankind, and thus he has become His 
messenger, Rasul Allah9.  

Allah is always actively omnipresent and personally and directly regulates everything. 
The centre of Islam is His positive law, the Shari’a, literally “the straight way”, whose 
peculiarity is to discipline the whole human activity in the external world10. Both the 
dimensions of ibhadat, the human duties of man toward God, and mu’amalat, the human 
duties of men between themselves, are disciplined by the Shari’a, and according to a 
fundamentalist interpretation of Islam, any possible intrusion of rules coming from secular 
authorities is not tolerable11.  

On this point, the sociologist Pellicani explains that “the idea itself, so typical of liberal 
democracy, according to which the law is something made by men, may only result in 

                                    
3 Cf. E. Goffman, Relations in Public: Microstudies of the Public Order, Northeastern University Press, 

Boston, Massachusetts, 1974, 1986. 
4 J. Wakeham, “Bullshit as a Problem of Social Epistemology”, Sociogical Theory, Vol. 35 (I), 

American Sociological Association, 2017, pp. 15-38. 
5 S.P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, 

New York, 1996. 
6 Cf. Italian Association of Dynamic Sociology (AISoD), Statute, Article 2, Vittorio Veneto (TV), 

2015. Dynamic sociology is the sociological approach “which studies the effects of social forces present 
and operating in the social and cultural systems on the systems of personality of individuals, 
determining the different forms of psychological organization which they assume through cultivation 
or primary and secondary socialization processes”. 

7 S. Scarcella Prandstraller, “Dynamic sociology: a social theory in action”, in 2nd International 
Multidisciplinary Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2015, Conference proceedings, Albena, 
Bulgaria, 2015, pp. 439-450. 

8 N. Ippolito, “Uno sguardo sull’Islam”, Amministrazione Pubblica, III, 16, 2000, p. 132. 
9 E. Pace, Sociologia dell’Islam, Carocci, Firenze, 1999, p. 39. 
10 A. Bausani, L’Islam, Garzanti, Milano, 2001, pp. 37-38. 
11 Ibidem, pp. 41-42. 
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blaspheme to the Islamic fundamentalists, who consider the legislative power reserved to 
God. They consequently see in the law the word of God (“Kalam Allah”), in front of which 
just one attitude is conceivable: the absolute obedience, the submission without reserves, the 
Islam”12  

The Arab term “jihad” appears several times in the Qu’ran and literally means “fight”, 
“effort”. It is present in the double meaning of “great jihad” of the human soul toward 
transcendence and eternal salvation (“jihad fi sabil Allah”, “the effort in the walk of God”), 
and “little jihad”, as holy war of the faithful against the infidels, and as such, against the 
“Dar-al-Harb”, “land of the sword”, to turn it into “Dar-al-Islam”, “land of submission”13.  

Nowadays, the Islamic fundamentalist ideology is based on the Wahhabite system of 
beliefs, the same one officially endorsed in countries such as Saudi Arabia, Kuwait and 
several others, politically considered friends of USA and of the West, but, not surprisingly, 
hosting among their citizens the more rich and generous financial supporters of ISIS and 
several other fundamentalist organizations14. It is not a matter of astonishment that many of 
the terrorists of September 11th 2001 attacks, as Osama Bin Laden himself, were of Saudi 
nationality or origins. 

The Wahhabiya is based both on Qu’ran and on Hadith as fundamental texts, the latter 
being a sort of a larger extension of the Sunnah. The Sunnah identifies with “the way in 
which Prophet Mohammed lived his life” and is considered the second source of Islamic 
jurisprudence after the Qu’ran by all the Sunnites, which are the large majority of Muslims 
in the world. The Hadith, on the contrary, is a plurality of literature sources, containing 
“a narration on the life of the Prophet”, and “an indication of the things He has approved”, 
by “actions, words, acts of silent approval and His sifaat”, or “physical appearance”, 
interpreted by a category of specialists, the Muhaddithiin15.  

What’s more, the Wahhabiya accepts several commentaries, like the Kitab-al-Tawid, or 
“Book of Monotheism” of Mohammed Ibn Abd Al-Wahhab, the founder of Wahhabiya 
itself16, and the precedent ones of Ibn Taymyya, very significant for the teachings on Jihad. 
The Kitab-al-Tawid is a very complex exegetic text, in 66 chapters, which faces many basic 
aspects of faith and religious observance, making of every act of religious practice and often 
of social life a ritualized moment, marked by many outward prescriptions, including many 
details of external behaviour17.  

The result is an approach to Islam based on a puritan, scrupulous, formal and literal 
monotheistic observance, called salaphite, from the salaf al-ṣaliḥīn, “the pious ancestors”. It 
excludes all what they consider as bidah, “contemptible innovations”18, superstitions and 
heresies, like “the invocation in prayers of prophets, saints and angels”, or “the requests for 
saints’ intercession”, labelled as “polytheistic in nature”. It rejects to acknowledge any right 

                                    
12 L. Pellicani, Jihad: le radici, Agorà – Luiss University Press, Roma, 2004, p. 52. 
13 M. Jacobucci, I nemici del dialogo. Ragioni e perversioni dell’intolleranza, Armando Editore, Roma, 

2005, p. 269. 
14 Stanford University, Mapping Militant Organizations, The Islamic State – http://web.stanford.edu/ 

group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/1 (2017). 
15 S. Scarcella Prandstraller, Sociologia dell’Islam al tempo della guerra al terrorismo, Di Virgilio, 

Roma, 2007, p. 105. 
16 Mohammed Ibn Abd Al-Wahhab around 1744 traveled to Dar’iyya and formed an alliance with the 

emir Mohammed Ibn Sa’ud, the chief of Sa’ud family, who soon after would have done of the Wahhabiya 
the official religion of the first Saudite State, justifying his jihad against other Muslims not accepting the 
ideas of Wahhb of “shirk” (polytheism) or “kufr” (misbelieve). 

17 Mohammed Ibn Abd Al-Wahhab, The Book of Taweed, English translation of Sameh Strauch, 
International Islamic Publishing House, Ryadh, 1998. 

18 For many Wahhbite fundamentalists, the concept of bidah comprises all the acquisitions of 
acculturation processes, like modernity and democracy. 
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to women. Any kind of mysticism or meditation or any variation in the exterior forms of 
religious practice are forbidden. Wahhabiya considers approaches like Sh’ia and Sufi not just 
“heretic”, but “not Islamic” at all. 

Arguments recurring in an obsessive manner in Wahhabiya are shirk, “polytheism”, kufr, 
“misbelieve”, and tawid, “purity of monotheism”. They are a central element of the system of 
beliefs, at the origin of a strong intra and extra Islamic aggressiveness. Psychologically it 
transforms in acting-out not simply through a mechanism of refusal of the diversity of the 
other, but of its radical disconfirmation and labelling as “ignorant”, “impure”, “misbeliever”, 
“infidel”, “polytheist”, “idolatrous”, and thus dangerous and unworthy of any dialogue or 
consideration. Zamin Zakaria explains that Saudi-salaphites “are like programmed to aggress 
other Muslims on irrelevant matters… If someone dares to challenge them with logical 
reasoning, he is immediately reduced to the rank of a misleading innovator, lacking the true 
knowledge of sacred texts”19. 

It is no wonder that Wahhabiya, with its myths of purity of monotheism and link to 
ancestors and traditions, has been successful in giving to many Islamic fundamentalist 
organizations, such as Al-Quaeda and ISIS, most of its system of symbols, beliefs and 
representations. They include the shaykh, “the revered wise man”, which embodies 
authoritarianism of religious matrix, a traditional or charismatic figure, who is both a 
political and religious leader, supported by a restricted group of ulema. These organizations 
have also taken from Wahhabiya relevant traits like ritualism and disconfirmation of other’s 
identity, which allow the joint and integrated activation of powerful psychological 
mechanisms to structure behaviours in a compulsive way20. Even if it would not be correct 
to identify Wahhabiya with fundamentalism itself, it is possible to speak, as a common trait 
of many Islamic fundamentalist movements, of a Wahhabi-salaphite ideology. 

Jihad as an Armed Revolution against Subjectivity 

Jihad, the “holy war”, is nowadays, according to Islamic fundamentalists, intended as an 
armed revolution, founded on the physical elimination of the adversaries21, against: 

– the political regimes accused of jahilliyya, “paganism” or “apostasy”, considered 
corrupted, renegade and western-friendly in Islamic world; those considered as the first 
targets are their governments and military and police forces; 

– all not Muslims, as Jews, Christians or Buddhists or other religious minorities present 
in Islamic territories, and all those Muslims not considered Muslims as well, like the 
followers of Sh’ia; this aspect of Jihad of course includes the need for a total destruction of 
cultural and historical heritage of not-Muslims, also belonging to civilizations of past eras;  

– all the “atheistic”, national or secular parties or movements, like the Kurdish PKK;  
– all the governments and the peoples of not-Islamic countries, especially if accused of 

imperialistic aggression against true Islam, like USA and Russia, or oppression of the 
resident Muslims, like United Kingdom and France. 

The journalist Jessica Carter writes: “we are bewildered and disoriented by the brutality: 
headlines warn of systematic beheadings of Muslims and non-Muslims alike, evidence of 
Christian genocide, men being burned alive, mass executions on the beaches of the 
Mediterranean – a sea that touches the West. These are acts far from the reality of most 
people living in the 21st century, and more like something out of a Hollywood movie 
portraying horror plots or times long past. Yet ISIS is very real and those of us who spend a 

                                    
19 Z. Zakaria, La casa dei Saud e I Saudi-salafiti, article published in Italian with the permission of 

Jihad Unspun on http://www.kelebekler.com (July 2004). 
20 S. Scarcella Prandstraller, Sociologia dell’Islam…, ed. cit., pp. 121-123. 
21 G. Cucchi, “Grazie Califfo! Grazie Califfato!”, Limes, rivista italiana di geopolitica – 

http://www.limesonline.com/grazie-califfato-grazie-califfo (October 1st 2014).  
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lot of time in front of those headlines are becoming hostage to a very heavy question: how 
will it be stopped?”. Shortly after, the co-creator and former Managing Editor of Aspenia 
online touches the core of the question: “While no one knows the answer quite yet, we need 
to understand what triggered this phenomenon and how our world has changed in a way to 
permit the existence of a movement like ISIS”22.  

The one evidenced by Jessica Carter in ISIS militants is an existential condition such as to 
find absolutely normal to lack any form of understanding of diversity and to commit acts of 
violence and devastation well beyond the allowance of our western standards of culture and 
civilization. An existential condition for which the idea itself of human rights looks odd, 
abstract and without any concrete meaning. 

On the other hand, subjectivity, on which our lifestyle is based, as demonstrated by 
Luhmann23 and Foucault24, is not an absolute, but just a relatively new social technology, the 
form of psychological organization of the individual that makes possible our acquisitive 
societies, since the Enlightenment and bourgeois revolutions. The idea of a man who is 
self-referent, self-determined, aimed to self-achievement and apparently free and equal to 
any other, controlled by society only through the inventions of discipline and social roles. 
Typical of the peculiar historical, social, economic and political path of development of the 
western modernity, subjectivity does not need “cultivation” as traditional cultures, but is 
handed down through primary and secondary socialization processes, in which the subject is 
“trained” to interpret different social roles, achieved through selections and performances25. 
The subject builds him/herself as an individual, titular of civil, political and social rights, 
recognized as such by a law entirely made by men, and completely immunized by any social 
link with traditional groups, as families or clans, and any religious entity overseeing his/her 
life26. What’s more, the state is laical and secularized, founded on institutions based on 
discipline and social roles, like companies, bureaucracies, services, armies and political 
parties, potentially open to all those having certain requisites and passing certain selections. 
Religion itself, from inherited and undisputable principle, capable to explain the sense of life 
and universe and the destiny of humankind, in the societies of subjectivity becomes a free 
and private choice of each individual, as such mostly irrelevant in orienting social action.  

Many modern Islamic countries, at least in the surface, are organized as modern states, 
and to do it they have necessarily endorsed subjectivity as main form of psychological 
organization. Subjectivity is thus compatible to a certain degree with Islam, at least for those 
accepting to be citizens not less than Muslims, who observe the law of their countries, obey 
to civil and military authorities and respect the human rights of both men and women. But it 
remains a blaspheme form of psychological organization for any traditional Muslim. Mark 
Jurgensmeyer explains that for Al-Quaeda and any other fundamentalist group, the 
governments of Islamic countries organized as laical states are “satanized”, as something 
which assumed the shape of devil, because “they have taken the degrading path of imitation 
of the forms of life of the societies without God”27, which are the acquisitive societies, those 
                                    

22 J. Carter, “The horrors of ISIS: How did we get to this point?”, Aspenia online, Aspen Institute 
Italia – https://www.aspeninstitute.it/aspenia-online/contributors/jessica-carter (April 8th 2015). 

23 Cf. N. Luhmann, J. Habermas: Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie – Was leistet die 
Systemforschung?, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1971 (Italian translation: Teoria della società o 
tecnologia sociale?, Etas Libri, Milano, 1973). 

24 M. Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, Paris, 1975 (Italian translation: Sorvegliare e punire, 
Einaudi, Torino, 1993). 

25 Cf. H. Marcuse, Eros and Civilization. A Philosophical Inquiry into Freud, The Beacon Press, Boston, 
Massachusetts, 1955 (Italian translation: Eros e civiltà, Einaudi, Torino, 1964). 

26 M. Bortolini, L’immunità necessaria. Talcott Parsons e la sociologia della modernità, Meltemi, 
Roma, 2005. 

27 M. Jurgensmeyer, Terroristi in nome di Dio, Laterza, Bari, 2003, p. 201. 
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founded on subjectivity. The sociologist Pellicani states that this “satanization” of all what is 
founded on subjectivity “not only legitimates the terroristic use of violence: it makes it 
became sacred, transforming in divine commandment; in addition, it connects it in the frame 
of an eschatologic war of planetary dimensions and of cosmic-historical meaning”28. 

For all these reasons, we can state without doubt that the Jihad of Islamic 
fundamentalists is not against different cultures, religions or civilizations, considered as 
“enemies at the same level”, but against a form of psychological organization, the one of 
modern subjectivity, which is blasphemous and contemptible because it makes possible the 
existence of “societies without God”.  

Western Understanding: the Heritage of START Program 

The only serious attempt to understand the Islamic fundamentalism with the joint 
knowledge and resources of social sciences after the terrorist attacks of September 11th 2001 
in USA has been the National Consortium for the Study on Terrorism and Responses to 
Terrorism, or the Center START. The initiative of the US Government was announced by 
the Secretary of the Department of Homeland Security (DHS), Tom Ridge in January 2005. It 
involved a 12 million dollars financed social and behavioral research program with its seat at 
the College Park University of Maryland, with the partnership of Colorado-Boulder, Los 
Angeles, Pennsylvania and South Carolina Universities and of the Institute for International 
Studies of Monterrey.  

The program START was supervised by the sociologist Gary La Free, professor of 
criminology at College Park University of Maryland, and articulated three main research 
lines: 

– under the direction of Arie Kruglansky, professor of social psychology at the College 
Park University of Maryland, for the study of origins, recruitment and training of terrorist 
groups (organized in 14 research groups); 

– under the direction of Clark McCauley, professor of social psychology at the Bryn 
Mawr College, for the study of persistence and internal dynamics of terrorist groups 
(organized in 12 research groups); 

– under the direction of Kathleen Tierney, professor of sociology and director of the 
Center of Information and Applied Research on the Risks of Natural Disasters of Colorado 
Boulder University, to study the possible responses of societies to terrorist menaces and 
attacks and how to develop appropriate resilience (organized in 12 research groups)29. 

Arie Kruglansky, interviewed in November 2005 by the journalist David C. Walsh, 
explained that, in order to identify the possible targets of future terrorist attacks “it is 
necessary to enter into the mind of terrorists and become able to represent what they are 
thinking and how they establish priorities between their objectives”. This means to succeed 
in “understanding what makes sense for them, which may be very different from what 
makes sense for us”. “This is the task of a social scientist”, because “terrorism in its entirety 
it is a social phenomenon”, a “form of psychological war, a propaganda done by facts”30. 

It is impossible here to summarize all the important achievements of START Program. 
Here I will only discuss a relevant result of a research directed in 2005-2006 by Arie 

Kruglansky, with the collaboration of Shira Fishman, Edward Orehek, Xiao Yen Chen and 
Mark Dechesne. Even without using the dynamic sociology’s categories of subjectivity and 
ascription, the result of the research on a sample of 1042 Muslims from different countries 
(Arab States, Pakistan and Indonesia) has shown that those considering collective goals (of 

                                    
28 L. Pellicani, Jihad: le radici, ed. cit., p. 88. 
29 University of Mariland, START Centre – http://www.start.umd.edu/research (2007). 
30 D.C. Walsh, “Sociologist led Homeland Security Center is unveiled”, Footnotes, Organ of 

American Sociological Association, 33, 8, November 2005, p. 10. 
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religion, nation, community, tribe, clan, family, etc.) more important than individual ones 
are more inclined to support or justify terrorism. What’s more, between those foremost 
identifying themselves with the religion or with the religious group, the percentage is much 
higher than among those identifying with the national group or any other kind of 
community. The proposal of the researchers, because the contrast of terrorism in societies 
who adhere to collective goals (which are usually based on a widespread ascriptive form of 
psychological organization) looks more difficult, is to provide as much as possible individual 
goals31. Which, in the terms of dynamic sociology, sounds as “setting up the conditions to 
develop subjectivity as dominant form of psychological organization and overcome 
ascription”, a process already attempted in past decades several countries, including Iran, not 
simple, full of obstacles and of uncertain outcome32.  

Arie Kruglansky is surely the author carrying nowadays most of the heritage of the 
unique multidisciplinary experience of START Program in understanding Islamic 
fundamentalism.  

In a 2014 article he speaks about ISIS and states that “ISIS’ recruitment strategy may 
work through its psychology, not its theology”. He explains that “from a psychological 
perspective, the appeal of violent extremism derives from a clever exploitation of two basic 
human needs: the need for cognitive closure and the need for personal significance”. And it is 
successful: “there is no doubt that ISIS’ recruitment strategy has been strikingly effective. 
Whereas only months ago the number of its fighters was estimated at 10,000, an early 
September update by the CIA had it at 31,500, a staggering increase. 12,000 of these are 
foreign fighters, with 3,000 of those from the West”33.  

The need for closure “amounts to the quest for certainty, and the eschewal of ambiguity; 
it is the desire to feel assured about the future, to know what to do and where to go. It is the 
quest for structure and coherence in one’s outlook and beliefs”34. 

According to Kruglansky, in the current historical period, unprecedented factors of 
uncertainty, such as economic recession and worldwide waves of immigration, “engender 
unsettling, anxiety-inducing uncertainties, which prompt cravings for coherence and 
closure” and “fundamentalist ideologies are quintessentially fit to satisfy just such cravings”. 
They do so “by painting a Manichean worldview characterized by sharp dichotomies and 
clear choices; a world of good versus evil, saints versus sinners, order versus chaos; a pure 
universe in black and white admitting no shades of gray. A fundamentalist ideology 
establishes clear contingencies between actions and consequences; it offers a future that is 
predictable and controllable. Such a perspective holds particular fascination for confused 
youths in transitional stages of their lives, who drift like rudderless ships and find 
themselves torn by conflicting cultural demands”35. 

About the quest for significance, “a pre-eminent human motive, long recognized by 
psychological theorists”, which “denotes the supreme importance to humans of being 
noticed, mattering, and deserving honor and esteem”36, Kruglansky states: “beyond closure 
and coherence, the ISIS ideology offers its adherents an invaluable psychological reward, a 

                                    
31 START Research Brief, published on http://www.start.umdedu (October 2006). 
32 S. Scarcella Prandstraller, Sociologia dell’Islam…, ed. cit., p. 198. 
33 A.W. Kruglansky, Psychology Not Theology: Overcoming ISIS’ Secret Appeal, in E-International 
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34 Cf. A.W. Kruglanski, Lay Epistemics and Human Knowledge: Cognitive and Motivational Bases, 
Springer, New York, 1989; and A.W. Kruglanski, The Psychology of Closed Mindedness, Psychology 
Press, New York, 2004. 
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36 Cf. S.T. Fiske, Social Beings: Core Motives in Social Psychology, Wiley, New York, 2004. 
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prize like no other. It is the sense that, by joining the fight against infidels, they earn the 
status of heroes and martyrs, thus gaining a larger-than-life significance and earning a spot 
in history”. Later he adds that “frustrated youths without coherent purpose, uncertain 
prospects, and on the receiving end of rejection are particularly prone to resonate to loss of 
significance of Muslims as a group”37. 

In an interview with Lauren Sagl, released in the same period, Kruglansky adds that 
“extremists want to regain their status by showing how powerful they are by causing harm 
to the victims and inducing fear in others. This violence is a more primitive and direct (in 
their opinion) way of gaining significance, as compared to playing by what they consider 
unfavorable rules”38. 

Ascription  

The term ascription is sociological and comes from Talcott Parsons, in the dichotomy 
achievement vs. ascription. Parsons uses these terms as a structural variable concerning 
alternative ways of considering the individual object of an interaction process. Achievement 
means considering the individual on the basis of general criteria of performance, including 
educational qualifications and capabilities, achieved through instruction, experience and 
personal commitment. Ascription on the contrary means basing consideration of the 
individual on ascribed qualities, a combination of features that he or she cannot modify in 
any way, such as lineage, sex, age, race, cast, tribe, religious group and social class of 
origin39.  

In the dynamic approach, ascription is both a simple and very old social technology and a 
form of psychological organization. It has characterized traditional societies and cultures, 
from those of ancient and medieval civilizations in Europe and elsewhere to those of the 
Middle-East, Asia, Africa and large parts of the world up to the present day. Ascriptive 
societies differ widely from each other, from tribal and primitive to highly sophisticated, and 
at present day, after the acculturation processes of the colonial and postcolonial age, are 
very rarely pure, because they could not be compatible as such with secular western style 
organization of state.  

China, India and many Eastern and Islamic societies are hybrid types, where subjects and 
ascriptive people live side by side, and both forms have their strongholds in different roles, 
organizations and institutions, often giving rise to contradictions and conflicts. It is common 
in societies of the Islamic world to assist to an endemic struggle, which often becomes 
armed, between traditional institutions, such as sects, tribes, clans and religious schools and 
authorities, against state’s institutions as armies and bureaucracies, and other creations of 
subjectivity, such as companies and political parties. 

These are, according to dynamic sociology approach40, the pattern variables of ascription: 
1) Hetero-reference: it is an external element that directs decision-making in the 

community as a whole and is also an absolute precondition for the processing of experience 
by individuals; it is a religious/metaphysical or traditional entity or concept, in any case 
unquestionable and taken for granted. 
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2) Necessary sharing: hetero-reference is also something which “represents the ultimate 
reason for the order of human coexistence”41, and so expresses the essence of the 
“community as necessary sharing” and as the “irrevocable basis of the social bond”42. The 
individual feels deeply bound to his/her community, which may be religious and as such 
potentially universal (such as the Umma for Muslims), or more narrow: a race, for example, 
a family, a village or a tribe, which in any case represents a sort of chosen people. 

3) Inequality: human beings are not equal and their differences are due to ascribed 
attributes (birth, inherited religion, lineage, race, caste, sex, age). Anyone who is part of the 
chosen people deserves respect and solidarity, while others are enemies, unbelievers or 
aliens and deserve hate, contempt or indifference; in the community, there are “procedures 
of ascending individualization”43, from the lowest subordinates to the chiefs, where everyone 
has a rigid status.  

4) Imperative of tradition: there are no written and changeable norms from human 
legislators but rather only rules directly derived from sacred texts or oral tradition, which 
must be accepted and cannot be changed (the Shari’a for Muslims). These rules regulate in a 
complete and integral way both the duties toward the hetero-reference and every segment of 
social life; the community has a group of experts (Mullah, Brahmins, etc.) with a monopoly 
on the interpretation of these texts or rules, while power is vested in a unique authority, 
both political and religious at same time. 

5) Cultivation: under ascription, social life is in large part the “fulfilment of previously 
established ultimate goals”; socialization processes have no reason to exist; the new-born is 
simply cultivated, introduced by the elders to the culture, the “cosmic order” or “ultimate 
interpretations of the world”44 of the chosen people’s community. There are no choices 
about what to believe, to be or to become: almost everything is already decided by ascribed 
attributes and rigid status.  

6) Functional unity of Self: the ascriptive man/woman is complete and has no concept of 
changeable social roles like the subject. He/she does not know the rift between duty and 
pleasure; the ascriptive individual simply does what he/she does because of a recognition 
that it is right; it is part of an order of things that cannot be changed and it is not up to 
him/her to modify or judge. 

7) Oral communication: communication and transmission of knowledge are mainly oral, 
and every relationship is direct and personal, not mediated by social roles; the essential 
dimension is the empirical one; great importance is bestowed on learning sacred texts and 
teachings from memory; this does not impede a wide utilization of the new media, with 
images and oral messages. 

8) Intensity and visibility of punishment: little freedom of action is left to the individual 
and rules are harshly enforced; disagreement is not admitted; deterrence is not assured by 
the certainty of the sanction, as for the subject, but by its intensity, its public and exemplary 
nature45.  

Re-ascription 

Romano Bettini states that “in countries well expert of colonialism and postcolonialism 
the phenomenon of migration paints up of Islamic fundamentalism specially in those 
generations which should be well integrated in a multiculturalism well absent in their 
countries of origin”. They “should have learned in the western countries the sense of 

                                    
41 N. Luhmann, J. Habermas, Theorie der Gesellschaft…, ed. cit., p. 7. 
42 Cf. M. Bortolini, L’immunità necessaria..., ed. cit. 
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incompatibility with political-religious doctrines, devourers and overpowering other 
cultures”46. 

Many of nowadays Islamic fundamentalists are people already living from two or 
sometimes three generations in Western Countries (like many among the authors of recent 
terrorist attacks in London, Paris, Nice, Brussels and Barcelona), or with a certain social 
status in the Arab countries (like Osama Bin Laden himself). This fact makes a supposition 
that they were already well socialized to the psychological organization form of subjectivity 
before becoming fundamentalist terrorists. 

Re-ascription is in fact a condition of relapse into ascription, a way out of subjectivity in 
favour of a new kind of hetero-reference, due to a strong existential crisis, a “conversion” to 
a new faith, more often to the beliefs of a sect or a fundamentalist group, probably due both 
to the need for closure and the quest for significance. This in order to seek refuge in some kind 
of hetero-reference, which may drive the former subject into a new, reassuring community 
dimension, in order to reach “salvation”.  

The pattern variables of re-ascription, according to dynamic sociology approach, are very 
similar to those of ascription:  

1) Hetero-reference: this place is filled by a sect, a social movement, an entity, a new cult 
or religion, or a particular interpretation of a traditional one, as in the case of fundamentalist 
groups, whose doctrine and vision of the world become an “unquestionable truth” orienting 
every life and relationship choice, and also giving precise meaning to new currents of 
experience. 

2) Necessary sharing: once joined, the group cannot easily be left; it appears to be the 
only reality able to satisfy the relational and emotional needs of the former subject; every 
resource is shared with or belongs to the whole group. 

3) Inequality: human beings are not equal: the members of the group are the new chosen 
people, and its leaders deserve obedience because they have undergone some kind of 
investiture by the hetero-reference and have charismatic powers. 

4) Imperative of rules: the rules of the group are essential for its survival, and so, respect 
for them is emphasized and connected with elements of sacredness. 

5) Cultivation: socialization of the former subject is blocked or destroyed, because 
previous social and often even family links are interrupted in a sort of cognitive and emotive 
restructuring, with a reduction in the social structure of the group. 

6) Functional unity of Self: the former subject can no longer properly cope with social 
roles because the membership of the group becomes central and essential, requiring his/her 
primary or total allegiance. 

7) Oral or neo-oral communication: within the group, communication is mostly oral or 
through the new media, including the transmission of information and relevant knowledge, 
which often passes through the mediation of charismatic leaders who may be cyber 
enhanced by blogs, social media or other devices. 

8) Intensity and visibility of punishment: dissent is usually forbidden; anyone who 
transgresses the strict rules of the group, invariably harshly enforced, must be punished, 
publicly executed or expelled through a public sanction, visible to everybody47. 

The Great Geo-political New: Ascriptive Quasi-State Entities (A.Q.S.E.) 

One of the Islamic fundamentalists is Jihad, a war in a full sense, more than a simple 
revolution, in Arab al-thawra, because they do not attack just the political regimes of some 
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states, eastern or western, to replace them with other regimes, but aim to destroy the idea of 
modern state itself.  

Until the last decades of the twentieth century, the concept of the modern state was 
undisputed. All the territories of the globe were enclosed inside the boundaries of state 
entities. The end of the colonial period was followed by the creation of new state entities in 
Africa, Asia, Middle East, Oceania and Americas, all on the western model, not all with 
ethnic and religious homogeneity, but each with a name, a flag, a government, a civil service 
and a regular army and police forces. The principles of subjectivity were shared as well by 
liberal-democratic-capitalist and collectivist-socialist-communist ideologies, requiring in 
both cases a superior secular state authority over any traditional entity, like religions, 
ethnicities, tribes or clans. The states had more or less democratic regimes, but these were 
almost invariably lined up to the interests of USA and western allies, URSS or China, and 
any inner civil war was aimed, or rather exploited, to pass from one field of influence to 
another. This situation, from the end of the Cold War between Western and Eastern blocks 
in 1989, faced an increasing destabilization. 

Where the western style political organization of state, based on the secular principles of 
subjectivity, was overthrown by internal struggle, the traditional forms of social organization 
built around ascription supported by local or “imported” fundamentalists, tended to endure, 
gain new stamina and seize the power over large areas, being much more resilient in the 
face of any possible kind of opposition. These forms of social organization, being ascriptive, 
were neither able, nor interested to re-build a state-like organization again, so whole 
territories have been reduced to wreckage, exposed to the action of fanatics, bandits, 
criminals, warlords and rogue armed groups. This is the present situation in large part of 
Africa, but also of the Middle East and several other areas of the world. 

The Islamic fundamentalism has begun to show up as a global phenomenon well before 
the spectacular terroristic attack on the Twin Towers in New York on September 11th 2001 
by Al-Quaeda, but even after that, the USA and the rest of the western world have lacked 
capacity to stop, or even to understand it. The USA and their Allies’ political and military 
reaction caused even more disorder and mayhem to an already unstable situation in the 
Middle East and in North Africa, overthrowing the consolidated dictatorial regimes of 
Saddam Hussein in Iraq and of Muhammar Geddafi in Lybia. They were in fact both capable 
of controlling wide territories inhabited by many and mutually hostile tribal, religious and 
ethnic groups through national entities inspired by ideologies founded on subjectivity, the 
one of Bath Party in Iraq and of Socialist Jamairya in Lybia. 

Where one traditional group was enough ethnically (thanks to the dominance of Pashtun 
ethnicity) and religiously cohesive (the teachings of Taliban Koranic School) to seize the 
undisputed power on a wide area, the first quasi-state entity based on ascription emerged in 
history: the Islamic Emirate of Afghanistan of the Taleban regime of Mullah Mohammed 
Omar (1996-2001). 

Of course, the proclamation of the Calyphate on June 29th 2014 by the Islamic State of 
Iraq and Syria (in Arab ة  al-Dawla al-Islāmiyya), the jihadist salaphite , اإلسالمية الدول
organization of Abu Bakr al-Baghdadi, controlling an area of territory in North-Eastern 
Syria and Western Iraq is just the culminating event of an apparently unstoppable political 
rise. It is the most successful attempt of fundamentalists to rebuild a “society around God” 
and affirms the triumph of an ascriptive human being, completely referent. Alberto Negri 
writes: “The IS has tried to establish a new Taliban Afghanistan in the heart of the basin of 
Mesopotamia, bordering the shores of the Mediterranean, creating what is already a 
mini-economic power. Its brutality is now legendary, just as that of the medieval sect of the 
hasisiyyun, Alamut’s ‘assassins’. Beheadings and crucifixions are needed to encourage entire 
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cities to surrender without fighting. And yet, there is a level of sophistication never seen 
before in a jihadist movement”48. 

Another case of a less organized ascriptive quasi-state entity are the wide territories in 
Nigeria, Ciad and Camerun controlled by Boko Aram49, a jihadist Wahhbi-salaphite 
organization allied from 2015 of ISIS, whose ferocity is not less legendary, as responsible of 
450 murders only in 201150. 

All these entities, larger or smaller, have some recurrent common traits: a strong 
common religious reference, an authoritarian ruler, both a political and religious leader, and 
the complete abolition of state-like institutions. This happens because these institutions are 
the expression of the principles of subjectivity and require the acknowledgement of social 
roles, outside the direct and personal legitimation of a religious or traditional authority. Civil 
service is substituted by appointed traditional organs (the Talebans had a Council of six 
members and a Shura; the ISIS is headed by three Councils: the Shura Council, the Military 
Council, and the Security and Intelligence Council, all overseen by the Caliph51). The regular 
army is replaced by irregular armed forces of sacred warriors of Islam, under direct religious 
control (the Mujahideen of Talebans and the Jihadists of ISIS).  

Some Traits of Islamic Fundamentalist: Taqiya, Ritualism and Double Tie 

How does it work the mind of today Islamic fundamentalist? 
Great part of the answer to this question given by dynamic sociology is that the 

nowadays Islamic fundamentalist has an ascriptive (if living in a traditional society or 
community) or, in several cases, re-ascriptive (if previously socialized to subjectivity) form of 
psychological organization. As such, it ignores or disregards the norms and values of 
western societies. 

But this alone cannot explain how well this faithful fundamentalist can disguise himself 
in the societies of the subject, behaving most of the time as a subject, and also how he can act 
so ferociously, setting aside any possible social, psychological or even religious restrain, in 
an acting-out of performances of extreme violence and brutality. 

According to Christian Tămaș, many of these behaviours are easily explainable taking in 
account the text of commentaries of Ibn Taymyya, authorizing the Jihadists even to kill by 
accident some good Muslims as collateral damage of a justified act of Jihad52. 

In any way, the first question is explainable through the principle of taqiya, or 
“dissimulation”. Certain Islamic doctrines, like the one of Deobandi of Pakistan, considered 
an important articulation of Wahhbya outside Saudi Arabia, just referring to Hanafite and 
not Hanbalite juridical school, admits taqiya, which allows to the jihadist to declare to be 
contrary to extremist positions and simulate to fully embrace western values and social 
roles, to earn more freedom of action. Many fundamentalist organizations of 
Wahhbi-salaphite ideology, as Al-Quaeda and ISIS, eagerly endorse this position. This is the 
reason why they so many times make use of unsuspected residents, such as second and third 
generation immigrates, disguised through taqiya, to perform terroristic attacks inside the 
boundaries of Russia, Turkey or western countries, as USA, France, United Kingdom, 
Belgium, Germany, Spain or Italy. The ISIS-linked terrorists of Paris, Nice or Brussels were 
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apparently normal people, according to the standards of subjectivity, behaving as ordinary 
students or workers, and instead committing many sins according to Muslim standards, like 
drinking beer or making sex. In any case, they were feeling pure warriors of Islam, adopting 
taqiya, in order to move absolutely undetected. 

A second trait common to Wahhbya and all fundamentalist organizations is ritualism – in 
the sense of a mode of social behaviour consisting in a formal practice of religion, in which 
ritual elements become the more relevant ones, not the consequence, and the prerequisite of 
every substantial element. The sharing of these rites among the group are the main vehicle 
of perception of identity of its members. Social behaviours of Al-Quaeda and ISIS are always 
strongly ritualized, especially when they prepare acts of extreme violence, like attacks or 
public executions. The socio psychologist Clark Mc Cauley explains, when commenting the 
instructions contained in a manual of Al-Quaeda, that it is neither in hate, nor in religion 
itself that lays the strength of terrorists, but in the moments of ritualism, which make up the 
true inner matrix of their system of beliefs53. About the goals of rituals, the anthropologist 
Geertz explains that “rituals are useful to strengthen inner condition and motivations, and 
the general interpretations of the world and of life represented in mythic and religious 
narrations”54. Another significant purpose of rituals is underlined by the anthropologist 
Lévi-Strauss: to overcome anxiety in decisive and extreme moments, attempting to establish, 
through the repetition of gestures and expression of symbolic meanings, a sort of 
automatism and continuity of experience55. 

A third trait coming from Waahbya and carried to the extreme consequences by many 
fundamentalist organizations is the disconfirmation of other’s identity. It is the substantial 
denial of the other, of the different, of the deviant who ignores or refuses to submit to the 
formal prescriptions of religion. It is a decisive step in the process of the neutralization of 
the victim: the target of the attack or of the execution is an “ignorant”, “impure”, 
“misbeliever”, “infidel”, “sinner”, as such, dangerous and impossible to convert; so he/she is 
negative, irrelevant, or in any case not worth of any respect or consideration as a human 
being. His/her physical elimination becomes a necessity and a service both to God and to the 
community of true believers56. 

A last trait, functioning at a psychological level, typical of fundamentalist organizations 
practicing extreme violence, is the double tie. Murdering unarmed people, bystanders or 
civilians would be something not acceptable even according to Qu’ran and Islamic 
jurisprudence principles. For this reason, the fundamentalist organization uses to link the 
acting-out of brutal violence to the formal respect of ritual acts prescribed by sacred texts, 
technically concreting a paradoxical injunction. Clark Mc Cauley explains that in the manual 
of Al-Quaeda “there are repeated injunctions to recite specific invocations or devotion 
statements” and “the prayers are interpolated in any line of the manual” to injunctions of 
operational nature57.  

The mechanism of the double tie operates as follows: 
– a relation between a shayk-master, leader of a group, and a jihadist is well established; 
– the shayk-master gives to the jihadist an order which asserts something (“kill unarmed 

people!”), asserts something on the same assertion (“behave as a good Muslim!”) and the two 
statements exclude each other (a good Muslim in normal conditions would never kill 
unarmed people); the injunction must be disobeyed to be obeyed; 
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– to make comments or meta-communicate on the order is strictly forbidden and the 
jihadist feels probably guilty for having had correct perceptions, but would be accused by all 
the group to be foul or evil in case of an insinuation of inconsistency; 

– once the model is sprang into action, the behaviour will repeat, in a vicious circle, 
because the shayk-master becomes the only one capable to relieve the jihadist for his sense 
of guilt and confirm him to be rightful and in good faith. The effect of this situation is to 
create a double tie between the shayk-master and the jihadist, which has the effect to produce 
the paradoxical behaviour more times, and it will be this behaviour to double tie the two58. 

Very often a paradoxical injunction operates together with a mechanism of neutralization 
of the victims. It is the case of the militants of Boko Haram, where both the good reason for 
murder and the neutralization of the victim comes, for instance, when someone is not able to 
recite certain verses of Qu’ran, the only essential book according to the founders of the 
organization. 

Conclusions 

The Islamic fundamentalism is a very complex social phenomenon, whose study needs 
the active contribution of all social and human sciences in an interdisciplinary approach, 
from sociology, to anthropology, to psychology, as it was in the research groups of START 
Program at the University of Maryland in 2005-2008.  

Sociology, by the approach of dynamic sociology, may bring an important contribution, 
through the interpretive frame of different forms of psychological organization.  

This frame explains well how the Jihad of the Islamic fundamentalists of today is not just 
a revolution to overthrow some governments and replace them with others, but a war 
against the idea of the modern state itself, the acquisitive society, and against the form of 
psychological organization which makes both possible: subjectivity. 

This frame can also help to explain, at a macro level, the rise of the great geo-political 
novelty of our age: the ascriptive quasi-state entities (AQSE), opposed to the secular western 
style organization form of state, built around the principles of subjectivity.  
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Societatea civilă, autoritatea publică şi revoluţia 
(Civil Society, Public Authority and Revolution) 

CĂ TĂ L I N A  S Z E K E L Y   

Abstract: There are several ways to establish or to change a political regime. The ideal choice would be a 
peaceful change. Nevertheless, these cases are rare and depend very much on the realism of those who 
are in power. A good example in this respect is Mihail Gorbaciov, the president who could foresee the 
changes that were to occur in the Eastern bloc and knew to accept them, sometimes in spite of his 
personal feelings. This paper aims at bringing up a series of inquiries: what happens at the institutional 
level, after the change of a political system? Can civil society change its mentality, including that of its 
public authorities? In terms of legislation, necessary regulations are adopted in order to support “the rule 
of law”, but is there also a profound change or does one witness only a series of attempts, rather shallow 
ones, to esablish what is usually considered to be “the rule of law”? 
Keywords: Civil Society, Revolution, Rule of Law, Mentality, Public Authority 

 
În Antichitate, când Socrate, urmat de discipolii săi, ţinea discursuri în agora cetăţii, îi 

pregătea pe cetăţeni pentru o nouă formă de existenţă. Era vorba de cetăţeanul activ. Fiecare 
individ poate fi factor de declanşare a unei schimbări şi fiecare dintre noi putem produce o 
revoluţie la nivelul propriei mentalităţi. 

Conceptual, revoluţia este definită ca o schimbare fundamentală, rapidă şi, destul de des, 
ireversibilă în ordinea stabilită. Sub aspect politic, revoluţia are în vedere schimbarea unei 
forme de guvernământ, de regulă prin violenţă, având consecinţe economice, sociale şi chiar 
culturale. Grecii antici considerau că o revoluţie este posibilă doar dacă societatea este 
dezmembrată, iar un sistem bine clădit poate fi un mecanism împotriva revoluţiilor1. Pe de 
altă parte, o societate fără o revoluţie a mentalităţilor nu poate progresa. Din conflictul 
ideilor, concepţiilor, frământărilor au apărut marile descoperiri universale. Uneori pur 
întâmplătoare, dar care erau cultivate pe un teren propice, susţinute de curiozitate şi de 
dorinţa de a şti, de a descoperi.  

Aristotel vorbeşte în Politica despre înclinaţia omului spre comunitate şi descrie primele 
forme de organizare începând cu satul, care are drept scop organizarea vieţii comunităţii 
respective. Despre faptul că omul este din instinct o fiinţă socială, aşa simte binele, răul, ce 
este drept sau nedrept şi restul trăsăturilor morale. O comunitate cu astfel de trăsături 
creează familia şi statul care este anterior familiei2. 

Este cert că Aristotel, asemenea altor filosofi, a avut anumite viziuni cu privire la 
organizarea statală. Se vorbeşte despre nevoia de normare a activităţii comunităţii pentru a 
evita pe cât posibil anarhia şi inegalităţile sociale. Raportându-ne la individ, se doreşte 
crearea unui regim cât mai echitabil, iar puterea să aparţină acestuia. Iată, ajungem la 
democraţia ateniană reper pentru politologi, jurişti, economişti etc. În Atena democraţia era 
directă. Desigur, această formă incipientă a democraţiei are neajunsuri, dar s-a pornit de la 
un principiu care a căpătat contur peste secole. 

Democraţia ateniană – dacă trecem de la mit la realitate – era totuşi departe de a fi impecabil de 
democratică, cel puţin potrivit normelor de azi. Ea nu privea decât o parte restrânsă a populaţiei: 

                                    
 Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, România. 
1 C. Marinescu, I. Câmpeanu (coord.), Enciclopedia Universală Britanică, Editura Litera, Bucureşti, 

2010, pp. 168-169. 
2 Aristotel, Politica, traducere de El. Bezdechi, Editura Antet, Bucureşti, 1996, pp. 4-13. 
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poporul care îşi exercită suveranitatea nu era decât o mică minoritate! Sclavii – mai numeroşi la 
Atena decât cetăţenii – erau, fireşte, excluşi; de asemenea metecii (adică străinii) şi, evident, 
femeile. Pe deasupra, un mare număr de cetăţeni, prinşi în propriile activităţi sau din lipsa de 
interes, nu participau la dezbaterile publice3. 

Se poate observa cu oarecare tristeţe că apucăturile cetăţeanului dezinteresat de viaţa 
publică sunt străvechi. Rutina, lipsa interesului, resemnarea caracterizează cetăţeanul care ar 
fi trebuit să fie activ, să se manifeste ca cetăţean. Atingerea majoratului şi dobândirea 
capacităţii de exerciţiu nu au neapărat drept consecinţă dobândirea capacităţii cetăţeneşti, în 
sensul de om al cetăţii. 

Chiar dacă cetăţenii atenieni nu erau toţi implicaţi în luarea deciziilor, apogeul civilizaţiei 
greceşti a fost atins prin reformele lui Solon, în 594 î.Hr., un nobil modest care a devenit 
conducătorul cetăţii şi a încercat să facă dreptate, să combată sărăcia, s-a îndepărtat de 
concesiile care erau făcute de vechile legi aristocraţiei şi care excludeau restul claselor 
sociale de la guvernare. Constituţia propusă de el dădea posibilitatea fiecărui cetăţean, 
indiferent de clasa socială, să participe la Adunarea cetăţenilor şi, cu excepţia celor mai 
săraci, aveau dreptul să ocupe un loc în Consiliul celor patru sute, cu atribuţii în 
administraţie. Chiar dacă nu toţi au fost mulţumiţi de aceste reforme, el a creat o supapă prin 
care a împiedicat izbucnirea unei revoluţii4. 

În acest caz, un lider a intuit că cel mai bine pentru comunitatea respectivă ar fi 
introducerea unor reforme, pentru a evita acea schimbare ireversibilă care se finalizează prin 
violenţă. Putem spune că revoluţia poate îmbrăca şi alte forme, un exemplu contemporan 
fiind „revoluţia de catifea” din Cehoslovacia comunistă (1989). Este adevărat că cedarea 
puterii de către partidul comunist aflat la putere nu a fost lipsită de incidente, dar cu 
siguranţă nu a fost sângeroasă ca în România. Nemulţumirile dintr-o societate au legătură cu 
regimul politic, iar dacă acesta se construieşte pe inegalitatea indivizilor, se vorbește de un 
regim totalitar.  

Regimul politic este privit ca o formă de organizare şi funcţionare a sistemului politic, 
constituirea organelor de conducere în societate în raport cu cetăţenii înseamnă raportul 
direct dintre aceste organe şi cetăţeni. Dacă organele de conducere sunt constituite prin 
consimţământul cetăţenilor, suntem în prezenţa unui regim politic democratic5. 

Rousseau amintea două tipuri de inegalităţi specifice speciei umane: una fiind naturală 
sau fizică, firească, pentru că vorbim despre diferenţe de vârstă, stări de sănătate diferite, 
forţă şi calităţi spirituale diferite; cealaltă este inegalitatea morală sau politică, rezultatul 
unei anumite convenţii, fiind autorizată prin consimţământul oamenilor6. Max Weber vorbea 
despre trei tipuri de legitimitate: una tradiţională, bazată pe tradiţii şi vechile raporturi de 
vasalitate des întâlnite în istorie; legitimitate carismatică, ce este în strânsă legătură cu 
puterea de convingere a liderului; şi cea legală, prin care indivizii acceptă de bunăvoie să se 
supună regulilor pentru a evita haosul. Istoria ne-a oferit suficiente exemple care ajută 
această concluzie: de multe ori liderii carismatici au transformat regimul politic respectiv 
într-un regim opresiv, folosindu-se lozinci care au prins din cauza crizei morale, sociale, 
economice ale societăţii respective. Aceasta ar putea explica de ce discursurile lui Adolf 
Hitler, Mussolini sau Zelea Codreanu au prins la public. Aşa cum idei preluate au fost 
transformate în manifeste şi îndepăratate de viziunea creatorilor iniţiali. Un alt exemplu care 
susţine această teorie este Marx şi viziunea lui asupra societăţii. 

                                    
3 L. Boia, Mitul democraţiei, Editura Humanitas, Bucureşti, 2015, p. 15. 
4 P. Furtado (editor), 1001 de zile care au schimbat lumea, traducere de Florentina Rahira, Gabriela 

Tănase, Sorin Şerb, Bogdan Olteanu, Editura RAO, Bucureşti, 2012, p. 38. 
5 C. Vâlsan (coord.), Politologie, Editura ASE, Bucureşti, 1994, p. 57. 
6 J.-J. Rousseau, Discurs asupra originii şi fundamentelor inegalităţii dintre oameni, traducere de 

Codruţa-Ioana Ivanciuc, Editura Best Publishing, Bucureşti, f.a., p. 26. 
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Se pleacă de la ideea unui Marx simplificat şi chiar mistificat. Acesta a fost un analist al 
prezentului, iar Legea istoriei descoperită de el proclama primatul economic, al producţiei 
materiale, chestiuni care erau previzibile pentru secolul al XIX-lea. Producţia reprezintă, 
după Marx, baza pe care se puteau construi celelalte: dreptul, instituţiile politice, artele, 
religiile. Determinismul economic se instala încet, încet7. 

Ca şi determinismul economic, ideea luptei de clasă decurgea direct din realităţile sociale şi din 
mitologiile sociale ale secolului al XIX-lea occidental. Revoluţia industrială, în prima ei fază 
declanşase un proces de polarizare socială (cazul cel mai acut înreginstrându-se în Anglia). Dinspre 
real spre imaginar, supraevaluându-se amploarea şi dramatismul fenomenului, societatea 
occidentală oferea în cele din urmă imaginea unui conflict ascuţit şi ireconciliabil între cei doi poli8. 

Ideile Lui Marx au fost preluate şi prelucrate în propriul avantaj de către cei care cons-
truiau comunismul. Comunismul a avut priză la public, iar acolo unde nu existau resurse 
necesare a fost impus, având conjuncturi potrivite, cu forţa. 

Făcând abstracţie de tradiţiile culturale şi politice, de condiţiile naţionale specifice, instau-
rarea comunismului în Europa Centrală şi de Sud-Est s-a făcut cu ajutorul Armatei Roşii. 
Comunismul a înaintat atât cât a făcut-o şi Armata Roşie. Chiar dacă România şi Germania se 
aflau în tabăra învingătorilor, comunismul a fost un regim introdus de cuceritor. El a rezistat 
nu doar din cauza terorii, pentru că niciun sistem politic nu poate rezista atât de mult dacă 
nu are susţinerea, în lipsa consensului, măcar adeziunea unor categorii sociale9. Un paradox 
la care România a luat parte. În prezent se pot observa în spaţiul public figuri cunoscute sau 
uşor de recunoscut care prezintă discursuri referitoare la disidenţa în regimul comunist. Iar 
întrebarea firească ar fi: cum de a rezistat atât de mult comunismul în România? Desigur, 
trebuie să luăm în calcul şi condiţiile de la nivel internaţional. Nicio mare putere nu dorea 
schimbarea statu-quoului obţinut cu pierderi atât de grele. Pe de altă parte, nu trebuie uitate 
atrocităţile din timpul regimului comunist, iar nostalgia cu privire la chestiunile palpabile, 
strict de ordin material, nu par fireşti. Constantin Noica aminteşte de această debusolare la 
nivelul societăţii româneşti, punctând preţul pe care trebuia să îl plăteşti. 

În fond, poate că şi ei, comuniştii aceştia, ne vor binele – ştiu eu? Îmbunătăţirea condiţiei noastre 
umane, scoaterea din alienare, bunăstarea pentru toţi sau cel puţin bunăstarea fără sentimentul că 
eşti privilegiat dacă o ai – ce reluctanţă trezesc! [...] Dar s-au aşezat prea aproape de oameni; s-au 
instalat în cămara lor de alimente, în culcuşul lor, în sertarele lor, pe cât posibil chiar în conştiinţele 
lor (spune aşa!, fă-ţi autocritica!), încât indispun prin simpla lor voce, cu simplul lor ziar sau 
speaker10. 

Uneori, nostalgia copilăriei, a momentelor fără griji prea mari, duc la confuzia, chiar noi 
înşine facem acest lucru, unei nostalgii după un regim. Ideea simplă şi la îndemână a 
siguranţei locului de muncă, a asigurării unei case, a unui concediu cu familia produc 
confuzii şi amnezii. Nu poţi fi nostalgic după un regim care a umilit, torturat, a distrus 
suflete şi a pierdut vieţi. Aici ar fi necesară o revoluţie, iar după cea din ’89 mentalitatea 
unora a rămas blocată. Aici, nu a avut loc revoluţia. 

Oricine frecventează, cu sfială sau stupoare, cu oroare şi revoltă sau cu jalnică resemnare, ceea ce 
lumea de specialitate numeşte cu ifos academic literatura universului concentraţionar va fi constrâns 
să accepte în final că, faţă de suferinţele bărbaţilor, feminitatea torturată e ceva mult mai 
degradant, mai greu de imaginat şi suportat sufleteşte. Toate mizeriile puşcăriei, caznele, pedepsele, 
aşteptările şi disperările comune – de la împingerea în duba neagră, ochelarii de tablă, primele 
pălmuiri la interogatoriu, manejul, atârnarea cu capul în jos, bătaia la tălpi cu vâna de bou şi 

                                    
7 L. Boia, Mitologia ştiinţifică a comunismului, Editura Humanitas, Bucureşti, 2011, pp. 48-49. 
8 Ibidem, p. 50. 
9 L. Boia, România, ţară de frontieră a Europei, Editura Humanitas, Bucureşti, 2015, pp. 106-107. 
10 C. Noica, Rugaţi-vă pentru fratele Alexandru!, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 17. 
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frânghia udă, până la prici, şerpărie, hârdău, carceră, operaţii fără anestezie, majorarea arbitrară a 
pedepsei ş.a.m.d. – totul e mai crunt, mai greu de îndurat11. 

Robert D. Kaplan, unul dintre cei mai importanţi analişti americani de politică externă, 
specialist în istoria Războiului Rece, a vizitat Bucureştiul anilor ’80, apoi şi-a repetat vizita în 
România în 2013. În urma acestor călătorii a obţinut informaţii importante cu privire la 
situaţia de fapt din ţară. În perioada regimului comunist românii evitau să dea informaţii 
reale, pentru că le era teamă. Iar oficialii se ascundeau în spatele unor lozinci de genul nu le-am 
promis niciodată românilor doar lapte şi miere, se poate spune că erau nişte eufemisme. Aşa a început 
unul dintre cele mai rele decenii din istoria românilor12. 

De exemplu, în timpul unei călătorii la Bucureşti, în 1984, Latham13 mi-a spus neoficial că 
Ceauşescu distrugea părţi însemnate ale capitalei punând trupele Securităţii să dărâme cartiere 
întregi, cu tot cu biserici ortodoxe, mănăstiri, sinagogi evreieşti şi case de secol XIX: zece mii de 
imobile în total, multe cu spaţiu verde. Locuitorilor li se dădeau câteva ore pentru a-şi lua lucrurile 
înainte să fie plasate explozibilul. Zona exploziilor, unde urmau să construiască un centru civic în 
stilul stalinist auster şi blocuri de locuinţe, era numită Ceauşima de românii suficient de curajoşi 
pentru a vorbi cu diplomaţii străini14. 

Pe de altă parte, erau români care s-au simţit prinşi în noul regim care a urmat revoluţiei 
din 1989. Supravieţuind războiului, apoi crizei politice, economice şi sociale care a urmat, 
s-au trezit în sărăcie, fără oportunităţi de şcolarizare sau a unei vieţi mai bune. Pentru ei, 
regimul comunist a reprezentat o cale de a depăşi răul pe care îl cunoşteau. Fără să ştie 
atrocităţile, fără să caute mai departe, viaţa lor avea un sens şi pace. Apoi vine revoluţia, 
totul se năruie în viaţa lor şi se simt captivi şi nepotriviţi cu noul regim. 

Simţeam cum trecutul meu începe să se schimbe. În joc intraseră piese noi, care nu se potriveau 
deloc, care mă obligau să iau totul de la capăt. Alte amintiri îmi veneau aum în minte. Gesturi şi 
sentimente pe care le uitasem. Aceleaşi locuri, aceiaşi oameni, acelaşi timp, dar alte întâmplări. [...] 
Fuseserăm cu toţii ca într-o familie şi până adineauri fuseserăm fericiţi. Acum... acum începea să se 
destrame. [...] De când se uita sora mea la mine ca la o babă comunistă? De ce amintirile noastre 
erau atât de diferite? De câţi oameni fericiţi e nevoie în jurul tău ca să fii şi tu fericit?15 

Metaforele lui Dan Lungu sunt pline de umor, dar nesfârşit de triste. O parte a societăţii 
româneşti încă se comportă ca o babă comunistă, cu o existenţă tristă şi blocată în trecut. 

La revenirea sa în România după revoluţia din 1989, Robert D. Kaplan descrie ţara pe 
care a găsit-o ca fiind una dintre cele mai complicate naţiuni etnice, asemenea Georgiei sau 
Armeniei, care a supravieţuit milenii întegi. Chiar dacă au fost ocupaţi, înfrânţi, românii au 
supravieţuit într-un număr mai mare decât popoarele din Transcaucazia, la marginea 
Europei Centrale16. 

Comunismul a lăsat urme adânci, fiecare ţară care a fost abandonată de marile puteri în 
mâna comuniştilor a trebui să supravieţuiască la nivel naţional, instituţional şi, mai ales, 
individual. Suferinţa umană nu a ales social, politic, intelectual.  

Aniţa Nandriş-Cudla a fost deportată în Siberia împreună cu cei trei copii, lăsând acasă o 
mamă imobilizată la pat. Primul ei gând a fost să le asigure un minim de confort, valenţă 
ciudată a unui cuvânt când împarţi cu alte zeci de persoane înghesuite într-un vagon de vite. 

                                    
11 Dan C. Mihăilescu, Castelul, biblioteca, puşcăria. Trei vămi ale feminităţii exemplare, Editura 

Humanitas, Bucureşti, 2013, p. 169. 
12 R.D. Kaplan, În umbra Europei, traducere de Constantin Ardeleanu și Oana Celia Gheorghiu, 

Editura Humanitas, Bucureşti, 2016, pp. 40 şi urm. 
13 Ernest H. Latham Jr., diplomat american, specializat în zona balcanică. 
14 R.D. Kaplan, În umbra Europei, ed. cit., p. 43; vezi şi Sherban Cantacuzino, „Bucharest and Its 

Arhitecture”, în Romania, volum editat de John Villiers, Pallas Athene, London, 2009. 
15 D. Lungu, Sunt o babă comunistă!, Editura Polirom, Iaşi, 2011, pp. 189-190. 
16 R.D. Kaplan, În umbra Europei, ed. cit., p. 69. 
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Au aflat că sunt duşmani ai poporului, iar duşamanii poporului erau umiliţi, torturaţi, 
deportaţi, ucişi. Era comuncidul17. 

În toate ţările în care există un regim dictatorial există oponenţi. Reprezintă o chestiune 
de curăţenie morală şi spirituală. Fără această opoziţie şi ridicare permanentă împotriva 
asupririi ar fi o umanitate fără sens. În astfel de situaţii, oamenii sunt conectaţi, nu mai 
există diferenţe. Indiferenţa, în esenţă, este complicitate. În 1989, regimurile comuniste din 
Europa Centrală şi de Est au început să cadă ca piesele unui joc de domino. Uniunea 
Sovietică de atunci privea neputincioasă la aceste căderi. Mihail Gorbaciov a înţeles că lumea 
s-a schimbat, iar pentru a supravieţui trebuie să accepte şi să se adapteze.  

Opoziţia faţă de regimul totalitar a funcţionat ca o enclavă. A fost prezentă în rândul 
intelectualilor, oamenilor simpli, prelaţilor. A luat forma societăţii civile. Manualele de 
politologie descriu societatea civilă ca pe un gardian al democraţiei, se asigură că statul nu 
derapează şi nu se transformă în stat autoritar. Au fost revoluţii care au schimbat regimuri 
politice, altele au schimbat viziunea societăţii sau au produs frământări.  

Însă revoluţiile din 1989 sunt doar cele mai recente evenimente din istoria de schimbări 
revoluţionare din cadrul societăţilor moderne, care au început în secolul al XVIII-lea. Revoluţia 
americană şi revoluţiile franceze din 1776 şi respectiv 1789 au fost cele mai importante exemple din 
secolul al XVIII-lea. Idealurile de libertate, drepturi cetăţeneşti şi de egalitate, în numele cărora au 
avut loc aceste revoluţii, au devenit valori politice fundamentale. Într-adevăr, acestea au fost 
valorile care au ghidat mişcările din 1989, din Europa de Est18. 

În România, după revoluţia din 1989, societatea românească a avut un avânt, scurt din 
punct de vedere istoric, cu privire la implicarea cetăţenilor în viaţa politică. Prezenţa la vot 
era, statistic vorbind, mai mare ca la ultimele alegeri. Cetăţenii cu drept de vot au votat figuri 
cunoscute, chiar dacă erau reprezentative pentru vechiul regim. Românii nu erau pregătiţi şi 
nici nu aveau răbdarea necesară pentru a învăţa să devină omul cetăţii văzut de Aristotel. 

Dacă din punctul de vedere al tehnologiei constatăm progrese palpabile în industrie, 
medicină etc., la nivel de mentalitate lucrurile se prezintă într-un mod interesant. Aristotel a 
fost primul care a vorbit despre separaţia puterilor în stat, despre participarea cetăţeanului la 
viaţa cetăţii etc. – ca un arc peste timp, ideiile regăsite în Antichitate au stat la baza marilor 
revoluţii la care ne raportăm, iar Liberté, Egalité, Fraternité! capătă noi valenţe. Morus, 
Machiavelli, Rousseau, Voltaire, Hobbes, Montesquieu, Martin Luther King, Aniţa Nandriş şi 
alţii sunt revoluţionari. 

Autorităţile publice au funcţionat pe durata mişcărilor revoluţionare din inerţie. Noile 
regimuri politice au găsit aceleaşi autorităţi, cu alte denumiri, funcţionând după alte 
principii, dar servind acelaşi interes: cel general. Interesul acesta general a fost tradus diferit 
de regimurile politice. 

După ultimele alegeri din România, o parte a societăţii civile a simţit că la nivel 
reprezentativ lucrurile nu stau aşa cum spera. De aceea pare de neînţeles ca lupta pentru 
garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului să aibă ca efect 
neîndeplinirea unei obligaţii morale. Absenteismul la alegeri are explicaţii, dar nu scuze. 
Contestarea legitimităţii unui guvern poate fi înţeleasă atunci când prezenţa la vot exprimă 
dorinţa individului de a fi cetăţean nu doar ciclic, ci zi de zi. Pe de altă parte, niciun guvern 
nu este îndreptăţit să încalce valoriile fundamentale ale unei societăţi, ascunzându-se în 
spatele formelor şi procedurilor. Reacţia societăţii civile şi a cetăţenilor faţă de adoptarea 
celebrei Ordonanţe 13 poate fi începutul unei noi revoluţii. O revoluţie adevărată, în care 
individul devine activ, este treaz şi îi pasă. Adevărata revoluţie se realizează individual, şi 
dacă ne-am reconecta unul la celălalt, am transforma întreaga umanitate, s-ar produce o 
revoluţie. Schimbarea unui regim politic autoritar în mod paşnic sau prin violenţă nu 
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produce o revoluţie reală dacă fiecare individ nu înţelege că singurătatea civică nu face bine, 
iar schimbarea adevărată se face prin educaţia la nivel personal şi a noilor generaţii. 
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Human Security, a Necessary Shift in Security Studies 

B O G D A N  Ş T E F A N A C H I   

Abstract: The magnitude of contemporary social, political and economic transformations causes several 
theoretical recalibrations and also involves the necessity of augmenting conceptual framework with new 
semantic constructs able to encapsulate and explain this transformation. Traditionally, threats to the 
national security were military ones and this kind of threats could be mitigated by developing military 
capabilities. But, having globalization as a background, the nature of threats multiplies and diversifies 
until the level that military management of security becomes insufficient. The limits of traditional defense 
(national security) bring forward a competing vision, namely human security. Thus, human security 
should not be conceived as a defensive concept, in the way security is territorial or military defined, but 
as an integrative concept built on (human) development; it should be seen as an integrated approach to 
human welfare, which highlights the interrelationship between poverty, human rights, public health, 
education and political participation. Furthermore, highlighting the main normative aspects of human 
security creates the premises to underlie the endogenous and exogenous features that outlined the 
security discourse after the end of the Cold War. 
Keywords: Cold War, traditional security, human development, human security 

Introduction 

The study of security and of the means by which security can be maximized represents 
one of the most important aspects approached in the field of international relations, the 
number of those willing to “deny that security – individual, national or international – is 
among the most important issues humanity has to deal with”1. On the other hand, and 
somehow paradoxically, from a strictly acdemic point of view and/or for political reasons, 
defining security and the concerns adjacent to this intercession is far from meeting the 
consensus of the epistemic community and, behind the apparent inflation of the semantics 
attached to this term, security remains a marginalised concept, most often kept in an 
under-development state2. Having noticed that distance, it becomes necessary to bring 
forward the mechanisms which can be used to refine security analysis, leaving aside the 
restrictive frame of strategic studies (and emphasizing the change of perspective regarding 
the national of the security intercession). 

From a chronological point of view, at the beginning, the end of the Cold War 
emphasizes and superimposes the (human) development discourse on the globalization 
discourse, at the same time with the publishing of the first Report on Human Development 
by UNDP, in 1990, as an attempt to “enhance the individual options”3. In this context, 
brought about by the discussions on human development on the background of the 
implications of globalization, the concept of human security is introduced in the mid 90’s. As 
a reflection of the general shift of emphasis from the military centered states aspects 
(undertaken by the realist and neo-realist orthodoxy) to the non-military, the 1995 Report on 
Human Development stated that “the true departure point of the human development 
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strategies is to approach every aspect of the traditional models of economic growth from the 
individuals point of view”4. 

Such an approach, translated to the field of security, becomes responsible for what we 
call human security, because the “individual centered perspective of formulating and 
evaluating the politics is the most important conceptual contribution of the human 
development to the human security”5. In the same way, enhancing such an analysis will 
highlight the legislative utility of this translation and at the same time will point out a 
number of limitations imposed by the aplicability of these regulations. 

Traditional Approaches on Security 

The traditional approach (promoted by realism and neo-realism) for understanding the 
international space relied on state as sole explanatory variable and hence, considered the 
responsibility of protecting the individual security as a state entrusted task. The (exclusive) 
focus on state is justified by at least two points of view: on one hand, the state has become 
the most important form of political organization and, on the other hand, the nation-state 
stands for the stakeholder of the monopoly of legitimate violence as well as of the means to 
make it effective6. The emphasis on the state multiplies the hobbesian natural condition of 
mankind at an international level, taking into consideration that the states, while acting 
accordingly to preserve sovereignity, will always do their best to maximize security, because 
there is no power outside them (Leviathan) to undertake this task. Therefore, one cannot 
have security without authority, thus the state becomes the main source of security and 
authority, the individual security becomes equal to the state security and, subsequently, all 
those who place themselves outside this reality represent real or potential sources of threat 
(because of this logical thinking, the discourse on security is conducted in mainly strategic 
terms). Taking on such a methodological perspective, Stephen M. Walt defined security 
studies as respresenting “the study of threatening, using and controlling force, of the way in 
which using force affects individuals, states and societies, of the politics adopted by states to 
prepare for, prevent or engage in wars”7. 

From this point of view, it is stated that the international system is anarchic and this 
causes major implications in the states behaviour. The impact of this axiom lies in the fact 
that one can never guarantee the “pacifist” behaviour of the states and also, one can never 
exclude the posibility of using force threatenings or, worse, using force. Within such a 
system, stability depends on its structure which, in its turn, reflects the distribution of 
military power between states; following constant rivalries, it is subsumed to the security 
dilema8. Thus, if in the structure of security studies developed in a (neo)realist fashion, the 
military power can be complemented by other, non-military aspects, these become 
meaningful only if they become relevant in the equation of a possible conflict: 

military power is not the only source of national security, and military threats are not the hazard 
the states have to face (although, commonly, they are the most serious). Consequently, security 
studies include what is sometimes labeled as statehood – weapon control, diplomacy, crisis 
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management. These aspects are clearly relevant for the core of the subject because they are directly 
linked to the probability and nature of war9. 

Walt’s definition reclaims the realist assumptions set forth by Walter Lipmann, 
according to whom “a nation is safe depending on whether it is not in danger of sacrificing 
its fundamental values in order to avoid a war or it is capable, if these values are threatened, 
to preserve them by winning the war”10; in other words, “security increases or decreases at 
the same time with the ability of a nation of descouraging or rejecting (winning) an 
attack”11. 

Another traditional frame of security analysis is brought forth by the neo-liberal trend. 
Although the failure of the interbelic liberalism, translated into the outburst of the Second 
World War, attaches the attribute of being “utopian” to this analysis frame, the influence of 
liberal mindset remains sensitive (starting with the 70’s, a number of non-military 
explanations gains consistency in this field of study; moreover, globalization brings 
neoliberalism back to the front of debates, as a serious counterpoise for the defenders of 
neorealism). On the ground of assuming the Enlightenment ideal which stated that the 
individual is rational and the human nature is profoundly good and altruistic, and that social 
and moral progress can be achieved, considering that war can be avoided, by reorganizing 
the international society in such a way that the institutions that make it possible are 
superseded, the world was supposed to become a safer place for democracy (Woodrow 
Wilson). Thus, political solutions – promoting democracy and self-determination, in the 
context of creating an international organization by means of common regulations issued by 
international law – were to take the place of the ralist mechanism of the balance of power. 
Only that the assembly of interests which was to transform war into a great illusion12 did not 
succeed to confine national interests whose expression was favoured by the international 
inter-war context as well. However, appart from its utopian nature, inter-war liberalism 
created a first alternative to the realist monopoly on the understanding of the international 
environment. 

According to the institutional theory, the state remains the leading actor because the 
international system continues to be structured in an anarchic way. But, unlike the 
(neo)realists, the institutionalists consider that the states are not compelled to rely their 
behaviour exclusively on restrictive mechanisms or force employment13. In the context of 
the atmosphere of the last years of the Cold War and on the background of its ending, the 
liberal institutionalism sets itself to “subsume” the realistic thinking, by the fact that making 
decisions at a state level is no longer subject to security issues conditioning, but it is placed 
in a larger context of “complex interaction”14 of economic, social and ecologic nature, which 
brings together states and other (non-statal) international actors. Integrating the 
international level of analysis with the transnational and the internal politics one15, the 
institutionalists replace the realist model of the billiard ball type of state interaction with the 

                                    
9 Stephen M. Walt, “The Renaissance of Security Studies”, art. cit., pp. 212-213. 
10 Walter Lipmann, U.S. Foreign Policy: Shield of the Republic, Little Brown, Boston, 1943, p. 51. 
11 Arnold Wolfers, Discord and Collaboration: Essays on International Politics, John Hopkins 

University Press, Baltimore, 1962, p. 150. 
12 Norman Angell, The Great Illusion. A Study of the Relation of Military Power in Nations to Their 

Economic and Social Advantage, G.P. Putnam’s Sons, New York – London, 1910. 
13 Helen Milner, “The Assumption of Anarchy in International Relations Theory: A Critique”, in David 

A. Baldwin (ed.), Neorealism and Neoliberalism, Columbia University Press, New York, 1993, pp. 143-169. 
14 Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, Power and Interdependence, Longman, New York, 2001. 
15 Edward A. Kolodziej, Securitatea şi relaţiile internaţionale, ed. cit., pp. 23-67. 



REVOLUTIONS. THE ARCHEOLOGY OF CHANGE 

550 

“image of stacked multiple network of relations between actors, in all the area of concern of 
state politics”16. 

Translated in the field of security, this perspective complemets the military dimension 
with a number of economic, institutional and political determinations.Thus, security does 
remain a game with zero score, but acquires the shape of a network in which all the actors 
(the states as well as the non-statal actors) and all the factors which determine or influence 
their behaviour are deeply inter-related. As a result of the implications of these complex 
interactions, the institutionalization of security within international organizations becomes 
necessary, so that states act according to a set of common values. The institutions become 
vessels through which the culture of compromise and negotiation particular to democracy 
are projected to the level of international system. Placing himself on the intelectual orbit set 
by the perpetual peace project proposed by Immanuel Kant17, Michael Doyle pleads for the 
theory of democratic peace18 which, in terms of non-realistic security, alleges that 
democracies do not fight each other for at least two points of view: because they hold in 
themselves means of peacefully solving conflicts and, moreover, because the state rationale 
is censored and bordered by the influence citizens have on the decisional process. 

Although, essentially, the neo-liberal world continues to be anarchic, the state ultimately 
preserves its condition of independent explanatory variable, nevertheless, the power 
supporting the expression of the national concern refines, leaving the inflexible static frame 
of the military coordinate. Moreover, the state itself begins to be challenged by several 
sub-statal, international, trans-national or trans-governmental structures which, once 
institutionalized, will influence the behaviour and the national decisions. Therefore, the 
complex interactions erode the realist orthodoxism and open the path for enlarging the 
security conceptual frame, providing an early substantial theoretic reform of the way of 
beginning its demilitarization. 

Although the orientation towards non-military aspects of the contemporary security 
agenda is obvious, the traditional frames of analysis remain subject (even in the much more 
enabling formula of the liberal institutionalism) to a vision relying on objective truths 
excluding the legislative aspects from the explanatory toolbox. If in the present international 
politics (in which we participate directly, or even more often, indirectly) we share or act 
according to a number of values and beliefs on what should be done from an ethical point of 
view, this concern is almost completely missing from the field of international relations. 
Two important arguments can be identified in the way of such an inconsistency. First, the 
pozitivist orientation of the discipline, according to which the explanations have to underlie 
regulations visible in the immediate reality. Secondly, one confronts general scepticism 
regarding the epistemic nature of value judgements which, because they are imbued with 
subjectivism (thus seeming arbitrary and relative), differ essentially from factual 
judgements. Following such logic, the regulatory sentences are soft, because they cannot be 
submitted to “empiric validation or falsification which represents the hallmark of true 
investigation”19. By appealing to science, both (neo)realism and (neo)liberalism try to 
explain the dynamics of international relations in terms of structures which determine and 
support the actors to follow their interests. But such an intention excludes, almost 
completely, the explanatory values of the regulations and so, it generates defective 
reasoning; Audie Klotz offers an example in this respect, stating that: the “growing relevance 
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of global regulation regarding rasial equality... provides a systemic, although preliminary 
explanation for adopting sanctions against South Africa by an extremely wide and varied 
range of international organizations and states”20. It only means that the emergence and 
development of politics directed against discrimination cannot be understood outside the 
regulations concerning rasial equality. Therefore, although the regulatory aspects in the 
theoretical (neorealist and neoliberal) mainstream are considered marginal, one can foresee 
the possible outcome of a regulating theory in relation to the state objectivity and the 
generated structures in the perspective of a post-positivist theory of international relations. 

By accepting such an approach, the present security extends its conceptual span, going 
from ensuring the state security (national security) to ensuring the individual security or the 
security of the communities he or she belongs to (human security) and, at the same time, the 
etherization of the mechanisms which allow the analysis of this development becomes 
mandatory, by completing (or, in other, more radical versions, even replacing) the traditional 
frame of analysis with the explanatory values of constructivism. 

Human Security – a New Frame for Security Analysis 

Neorealism can provide solutions for inter-statal relations and for the way the 
international balance of power is established, and if power can become completely 
independent in relation to domestic coordinates, then the neorealistic paradigm might 
suffice. However, neorealism proves inefficient considering that the security reference object 
is no longer unitarily (and thus, simplisticly) identified with the nation-state and 
sovereignity, and territorial integrity become values of the international system and no 
longer represent only elements of an objective structure (anarchy), and the perception of 
threatenings exceeds the narrow frame of open conflict or war and thus, one can identify 
new means of protection (such as cooperation or soft power)21. Also, although 
(neo)liberalism complements the military dimension of power with economic (comercial) or 
political coordinates and, at the same time, completes the level of the actors in the 
international system with several non-statal entities, it essentially remains circumscribed to 
a state-centered overview. 

If the management of security was defined in terms of a great divide22 between the way 
interests are tackled on an internal level (according to legal stipulations) and the way 
interests are pursued on an international level (the rigour of the regulations being less 
visible than in the case of the internal space), globalization erodes this cleavage; moreover, it 
will favour the outcome of some transboundary threats or will even project a number of 
aspects relied to domestic regulations, which give meaning to sovereignity, in the 
international space. At the beginning, globalization brings about global concerns which, 
subsequently, have to be globally solved, which points to the fact that geographic 
globalization brings about an approach in terms of global law (built upon human rights), as a 
first step towards imposing human security. In this context, a number of aspects such as 
environment issues, migration, international economy or organized crime can no longer be 
properly managed on a national level, which explains the enlargement of the security 
discourse and its completion with the implications incurring from human security. 

Thus, from the integration perspective – of the human security – the deepening debate 
on the reference subject is complemented by the extention of the threats’ perception (and, 
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inevitably, the extension of their decrease/elimination mechanism) and thus it is possible to 
capture the way in which the domestic politics are structured and the way in which this 
order influences the international projection of the power. This way, “the human values that 
have been sacrificed for the sake of the sovereignity and territorial inviolability become 
central to human security”23.  

The archaeology of human security can start from the extremely profound link between 
the attempt to enlarge the development paradigm and the increase of the concern regarding 
the negative effect the investments in defence have on development (the so-called weapons 
vs. butter dilema), considering that, in a majority of situations, development and the arms 
race are in a direct competition relationship. Such a status (characteristic to the Cold War) 
was analysed under the guidance of the UNO, during the International Conference on the 
Relation between Disarmament and Development held in Paris in 1986, which concluded 
that the “worldwide perception on the fact that human security involves increasing the 
resources assigned to development against those assigned to arming” has to be extended. 
Anyway, larger views on security can be identified right before the theorizations specific to 
the Cold War period (favoured by the tensions between the two politic and military blocks 
as well as by their detente, completed by the stagnation of the incurring effects). Thus, 
following the WW1, Woodrow Wilson’s Fourteen Points Speech was allegedly a formula 
meant to help construct a lasting peace. The collective security system established via the 
League of Nations made that, on principle, the aggression did not reflect the balance of 
power but rather the community of power (a first step forward toward the poise of power 
established in Vienna in 1814). Following WW2, the american president Franklin D. Roosevelt 
considered that the post-war order had to rely on a number of institutions which were to 
promote stability, development and justice. 

During the Cold War, the progress towards this new paradigm was supported by the 
activity of some committees which analysed the relationship between East and West in a 
different manner from the stereotype imposed by the military confrontation. In this respect, 
one of the most important initiatives is presented by the Palme Commission Report (1982) 
which proposed the doctrine of the “common security”, underlining that “in The Third 
World Countries, as well as in our countries, security implies economic progress as well as 
emancipation from military threats”24. Common security has become the conceptual ground 
for the European Security and Cooperation Conference (ESCC) which linked the East-West 
cooperation on security issues to complying with the human rights in the ex communist 
block. Also, in 1987, the Report of the World Commission on Environment and Development 
(Brundtland Commission) underlined the relation between the degradation of the 
environment and the occurrence of the conflict – “the unsustainable development whose 
effects completes and increases the traditional forms of conflict has to be mentioned among 
the real sources of insecurity”25. These antecedentes create the necessary climate for the 
North-Soth Round Table to take place in Costa Rica, in 1990, tackling “Peace Economy”. The 
conclusion of this event states clearly that the post-Cold War world needs “a new global 
security concept” which will include “modifying the orientation of the defence objectives 
and external policy from an exclusively military approach... towards a concern to ensure the 
general security of the individuals against social violence, economic hardships and 
environment degradation”. This is why the new global security concept implies focusing the 

                                    
23 Shahrbanou Tadjbakhsh, Anuradha M. Chenoy, Human Security..., ed. cit., p. 93. 
24 Palme Commission, Common Security: A Blueprint for Survival, Simon and Schuster, New York, 
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25 World Commission on Environment and Development (WCED), Our Common Future, Oxford 
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attention on the “causes of individual insecurity as well as on the obstacles raised in front of 
total accomplishment of the individual potential”26. 

The 90’s are marked by a wide range of (re)theorizations, an important place being 
assigned to security which “was narrowly interpreted for a much too long period of time: as 
security of a territory towards an external aggression, or as protecting national interests of 
external policy or as global security against the threat of nuclear holocaust”27. In this 
context, the representatives of the Copenhagen School pleaded that the “security of human 
collectivities is affected by several factors from five main sectors: military, politic, economic, 
social and environmental”28 and the Human Development Report from 1994 identified seven 
components of human security: economic security (providing a minimum income necessary 
to each individual), alimentary security (granting each individual access to basic 
alimentation), health security (granting a minimal protection to fight against medical 
conditions), ambiental security (protecting individuals against natural disasters or against 
the implications of the natural environment deterioration), personal security (protecting 
individuals against physical violence coming from inside or ouside the state), community 
security (protecting individuals in order to help them maintain and carry on their 
relationships and traditional values and also protecting them from against ethnic or 
segregationist violence) and political security (providing a life standard according to the 
fundamental human rights, as well as ensuring individual and group liberties in front of any 
governmental attempts to exert control)29. 

Therefore, the trajectory of deepening/enhancing the concept of security can be 
systematized by identifying three stages which give substance to this process: the first stage 
is represented by a state-centered view in an anarchic context, favouring national security 
over human security, even though the models of collectinve or common security diminish in 
a way the distance between the two security equations; the next stage proposes completing 
the conception on security with identity aspects and, by introducing the social dimension of 
security, it transforms human communities in potential referents of security; in the third 
stage, the human security is contoured, profoundly transforming the security reference 
object and thus, the typology of threats that have to be addressed. 

After the end of the Cold War, the traditional approaches of the national security lose 
some of their meaning, considering that the number of inter-statal conflicts increases, and 
the process of democratization enhances the importance of human rights (which will 
represent a decisive argument for humanitarian intervention) and the globalization points 
out a whole series of economic vulnerabilities. From this general perspective, human 
security presents two fundamental dimensions: freedom from fear and freedom from want30 
although, on an individual level, this distinction is mitigated by the United Nations 
Commission on Human Security, which defines human security as protecting the “vital 
nucleus of human life by increasing human liberties and the way of accomplishing them”31. 

Each of the two components of the human security – freedom from want and freedom 
from fear – circumscribe a defining perspective: extended, respectively limited, narrow. 
Widening the analysis perspective can be considered a revolutionary initiative because, 
unlike the state-centered principle on security, “it brings what was traditionally related to 
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28 Barry Buzan, Popoarele, statele şi frica, ed. cit., p. 31. 
29 UNDP, Human Development Report 1994, ed. cit., pp. 24-25. 
30 UNDP, Human Development Report 1994, ed. cit., p. 24. 
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considerations concerning development and humanitarian in the discourse on security”32. 
From a narrower perspective, the Canadian government, in a document named Freedom from 
Fear, defines human security as being “the liberty against the generalized threats to the 
rights, safety and life of the individuals”33, which means that the human security stands for 
focusing on “protecting individuals against violence and defining an international agenda on 
the basis of this objective”34. The narrow perspective of defining security individualizes the 
problems of security in relation to those of development, emphasizing the “more stringent 
need to intervene than to strategic plan and invest in lasting and certain development”35. 

In a more general light, the report entitled In Larger Freedom36 emphasizes the need to 
inter-relate the different perspectives on security and points out the importance of 
development as a strategy of accomplishing security. Combining these two points of view 
has to bring forth the relationship between security and development, because “human 
security is a part of the human development, but it is at the far end of human 
development”37. 

This shows the importance of bringing together the two perspectives – extended and 
narrow – which is undertaken by the International Commission on Intervention and State 
Sovereignity (ICISS), which proposes an integration the formula responsibility to protect 
(R2P), which translates in the responsibility of some agencies or even states to implement 
the principles of security that sovereign states owe to their own citizens. Only that such an 
approach could become problematic, because the responsibility to protect brings about the 
right to intervene, even more so that, in the present power allotment, some (prevailing) 
states can do this anytime, anywhere. As a means of avoiding such a situation, ICISS 
considers that it is the responsibility of the sovereign states “to protect their citizens against 
the avoidable disasters – genocide, rape, famine – and when they are incapable or do not 
want to do this, it is the state community responsibility to do so”38 according to the 
international regulations. Moreover, the ICISS report refers explicitly to the language of the 
theory of the right war when identifying the constitutive elements of the responsibility to 
protect such as: the responsibility to prevent, the responsibility to react and the 
responsibility to reconstruct39 which are, in their turn, a reiteration of the actions included 
by the UN Secretary General – Boutros Boutros Ghali – in An Agenda for Peace (1992): 
preventive diplomacy, peace-making, peace-keeping and post-conflict reconstruction. All 
these are but contemporary interpretations of the classic principles jus ad bellum and jus in 
bello completed by a third principle – jus post bellum. 

Starting from this legislative synonymy, Mary Kaldor moves forward proposing going 
from the right war to the right peace. This translation becomes possible because “states 
remain the sole authorities capable of supporting the lawful use of force, but using force is 
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now much more constrained by rules and international regulations than before”40. 
Moreover, the author affirms that, one can identify three principles which mark the 
difference between ajus in bello type of approach (a state-centered type of approach) and an 
aprroach based on the human rights (a human-centered approach): the task of the human 
security operations is to protect civilians, those who violate the human rights are individual 
criminals, not collective enemies41. If, from the perspective of such debates, the regulative 
component of human security becomes obvious, the transformation of “R2P” in a 
fundamental principle of collective security underlines the “commitment for ethic progress 
in the international relationships”42, which becomes possible only as far as one understands 
the “indivisibility of security, economic development and freedom”43. Moreover, the 
necessity of developing a functional ethic component of the analysis and interpretation 
frame of the international policy becomes more and more visible, considering that, on one 
hand, one can notice a recrudescence of terorism which has to be fought against, and on the 
other hand, one has to identify the right mechanisms to provide the necessary criteria to 
legitimate the right to intervene. 

Conclusion 

Defining human security as an integrating part of the discussions which have tagged the 
conceptual remodelling of the political and social space during the past two decades 
becomes relevant from at least three points of view. First, the human security unlocks the 
opportunity to ask a number of questions and challenges regarding the implications of the 
globalization process. Secondly, human security can be used as an integrative concept, a 
concept which catalyzes the agenda of present security. Last but not least, human security 
can be approached as a normative project and, from this perspective, the translation towards 
the individual as the center of security concerns is outstanding. 
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The Arabic Term al-thawra in Islam. Modern Political Implications 

C H R I S T I A N  TĂM A Ș *  

Abstract: The idea of revolution as we know it is traditionally unknown to the Islamic world although 
it is partially covered by the term al-thawra (excitement, agitation, outbreak, outburst, fit of fury, of 
despair, upheaval, uprising, riot, rebellion, insurrection, revolt and civil war). Traditionally this Arabic 
word denoted a popular uprising directed against a leader who failed to exercise his leadership in 
accordance with the prescriptions of the Qur’an, Sunna and the Islamic Law. In modern times, even if 
under the influence of the Western political ideology the above mentioned term came to cover the idea 
of revolution as well, its substance remains still mainly related to the antagonism between the 
traditional values of Islam and the traditions of the West, borrowed and rather unsuccessfully grafted 
onto the modern Islamic societies. While the European political idea of revolution traditionally bases 
itself upon the antagonism between dictatorship and democracy, in Islam revolution is seen more as a 
part of a dictatorship-dictatorship equation, more or less influenced by the ancient Arab tribal 
democracy laws. 
Keywords: democracy, revolution, Qur’an, freedom, Islamic Law 

Introduction 

Although it is partially semantically covered by the term al-thawra (excitement, 
agitation, outbreak, outburst, fit of fury, of despair, upheaval, uprising, riot, rebellion, 
insurrection, revolt, and civil war) the idea of revolution as we know it is traditionally 
unknown to the Islamic world, as the Islamic Law based on the Qur’an and the Sunna tried 
to address, in its specific ways, the ideals of justice, freedom, equality and fraternity of a 
community whose aim was that of living and developing under the direct guidance and rule 
of God. 

The Islamic Law regulated, on the one hand, the rights of all the members of the Islamic 
community among themselves (the so called ḥuqūq al-‘ibād), be they Muslims or 
non-Muslims, which concerned their life, property, individual freedom, family relationships 
and commercial transactions, and, on the other hand, the so-called “rights of God” (ḥuqūq 
allah) which concerned the duty of all the members of the community to respect God’s 
commandments and to preserve, thus, the peace and prosperity of the community whose 
ultimate leader He was1. 

In order to attain these desiderata a special attention was paid to the relationship 
between the members of the community and their leaders, whose principles are established 
by the Quran where God promises his favour to “Those who answered the call of their Lord 
and establish worship, and those whose affairs are a matter of counsel, and who spend of 
what We have bestowed on them”2. Taking into account that the community’s affairs were 
supposed to be “a matter of counsel” its leader was not allowed to exercise power in a 
discretionary way but only after he sought advice from the members of the community 
whom he represented. Nevertheless after the death of the Prophet this democratic principle3 
which was meant to maintain a peaceful social and political climate among all members of 

                                    
* University of Bucharest, Romania. 
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the community suffered a series of interpretations mainly because of the quick territorial 
expansion of Islam during the reign of the four Rightly Guided Caliphs (632-661), which 
made practically impossible the idea of consulting all the members of the extended Islamic 
community. Therefore the direct consultation was replaced by a representative one, based 
on the ancient tribal social structures that were never completely eradicated in Islam, 
according to which a legal representative was mandated to express the common point of 
view of a family or clan. 

On the other hand, another Qur’anic verse says: 
It was by the mercy of God that thou wast lenient with them (O Muhammad) for if thou hadst been 
stern and fierce of heart, they would have dispersed from round about thee. So pardon them and 
ask forgiveness for them and consult with them upon the conduct of affairs. And when thou art 
resolved, then put thy trust in God. Lo! God loveth those who put their trust (in Him)4. 

The fact that the leader had to consult with the community members upon “the conduct 
of affairs” implied that any act of leadership, irrespective of its importance, had to be 
previously approved by the members of the community, such a situation being susceptible of 
ultimately transforming the leadership into a completely inefficient process. 

In order to bypass this paralysing status quo the Muslim jurists referred to another 
sentence present in the same verse: “And when thou art resolved, then put thy trust in God”. 
This was considered to be a license granted by God to the leader of the community, which 
entitled him to ignore the results of the popular consultation and act freely in order to put 
into practice his decisions as God was seen as the ultimate guarantor of the executive 
decisions and actions of the leader. 

Thus, this second Qur’anic verse cited above determined a sort of legal mixture which 
involved, on the one hand, the principles of the tribal democracy, previous to Islam and, on 
the other hand, the theocratic principles implemented on the basis of the Qur’anic 
revelation. This led to the transition from a democracy guaranteed by purely human 
regulations to an autocracy divinely guaranteed5. Nevertheless, if this verse granted the 
leader discretionary powers, the same verse granted, at least theoretically, to the members of 
the community the right to change him even by force if he failed to comply with the 
Qur’anic prescriptions which held him responsible for the moral, social, and economical 
welfare of the community whose leader he was. Thus, the sentence “if thou hadst been stern 
and fierce of heart, they would have dispersed from round about thee” entitled the members 
of the community to get rid of a leader who failed to fulfil his duties. 

One Shepherd, One Flock 

Despite all these, in classical Islam there never was a set of clear directions and 
regulations concerning the act of governance and the relations between the leaders and the 
people they governed. Islam only had a set of unanimously accepted principles stipulated by 
the Qur’an and the Islamic Law. These were: 

1) the consultative principle (shūrā) 
2) the obedience (bay‘a) 
3) the consensus (idjmā‘) 
4) the public interest (maṣlaḥa) 
5) the justice and equity (‘adl). 

                                    
4 The Noble Qur’an 3:159.  
5 The principle of the divinely guaranteed autocracy makes the western-type democracy rather 

difficult to understand even today in Islam whose mental patterns still refer to the idea that a leader 
has to be followed and obeyed by virtue of his divinely sanctioned authority. 
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Only a leadership able to put into practice these principles was considered fit for 
maintaining peace and order within the Muslim community and defend it from the “ordeals” 
and “temptations” (fitan) which could menace its cohesion. 

Following the above mentioned principles, the relationships between the leaders and 
their community were always placed somewhere between democracy and theocracy. 

According to the Qur’an, the humans are God’s “viceroys”6 on earth (khalā’if) and as 
such their duty is only that of obeying God. If on earth they have to obey other people, this 
represents only a “trial” and takes place only because God wants it to be like this7. Thus, 
literally interpreted, the caliph was a viceroy of God on earth, but he was equal to the others 
“caliphs” whom God wanted him to govern for a period of time. That’s why he could not 
govern otherwise but for their welfare and with their consent. A different behaviour on his 
behalf would have been considered as an act of rebellion against God and the order imposed 
by Him on earth and the result would have been his removal disposed by God and fulfilled 
by the members of the community. 

On the other hand, the quality of viceroy (khilāfa) was intrinsically linked to the concept 
of trust (’amāna) by virtue of which the leader of the community was obliged to administer 
justice and welfare in an equitable manner in the benefit of all the community members. 
The ’amāna too was mentioned in the Qur’an:  

Lo! God commandeth you that ye restore deposits to their owners, and, if ye judge between 
mankind, that ye judge justly. Lo! comely is this which God admonisheth you. Lo! God is ever 
Hearer, Seer./ O ye who believe! Obey God, and obey the messenger and those of you who are in 
authority [...]8. 

According to this verse, Muslims were urged to behave correctly among themselves, to 
fulfil their duties and obey to the leaders whom they elected, as the Qur’anic assertion 
according to which God “exalted some [...] in rank above others” was not considered by the 
legalistic Islam as an overriding command of the ancient tribal principle by which the 
leaders were elected by the members of the community. Even Muhammad had been elected 
chief of the Muslim community by virtue of the fact that he was the messenger of God. 

Although the Qur’anic verses cited above were mainly considered as addressed to the 
entire community, the idea of “restoring deposits to their owners” was interpreted as a direct 
address to the leaders of the community, who were morally obliged to restore the trust 
placed in them by the people. Thus, they were accountable for their actions both in front of 
God and of the community.  

This interpretation of the Qur’anic verse was further explained and transmitted by the 
corpora of traditions compiled by Muslim, al-Bukhārī and others. In this respect, in the Sahīh 
Muslim there is a “tradition” that says: 

It was narrated from Ibn ‘Umar that the Prophet said: each of you is a shepherd and each of you is 
responsible for his flock. The ruler of a people is a shepherd and is responsible for his flock. A man 
is the shepherd of his household is responsible for his flock. A woman is the shepherd of her 
husband’s house and children and is responsible for her flock. The slave is the shepherd of his 
master’s wealth and is responsible for it. Each of you is a shepherd and each of you is responsible 
for his flock9. 

                                    
6 In Arabic khalā’if (sing. khalīfa, “caliph”). 
7 “He it is who hath placed you as viceroys of the earth and hath exalted some of you in rank above 
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9 Muslim bin al-Hajjaj, “Kitāb al-Imāra”, in Sahīh Muslim (vol. 5), Hāfiz Abu Tāhir Zubair ‘Ali Zā’i 

(ed.), Nasiruddin al-Khattab (transl.), Maktaba Dar-us-Salam, Riyadh, 2007, p. 155. 
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The idea of responsibility corroborated with the principles enumerated above prevented 
the act of governance from being an absolutist one, as even if the leaders were granted a 
great autonomy, the community had, in its turn, the right of holding them accountable for 
their deeds. The sole ruler and leader was considered to be God, therefore every executive 
action was a priori placed under the authority of the Qur’an which, being transcendental, 
could not be modified by any immanent power which was legitimated precisely by the 
Qur’an. 

Even if these principles were generally respected during several decades after the death 
of Muhammad, they did not prevent the leaders from acting in a discretionary manner, nor 
their subjects from rebelling. But that was all. If the theo-democracy of Islam favoured the 
violent schisms on political bases which represented, after all, an exercise of democracy, it 
did not favour revolutions as no one could have thought or dare to challenge God’s absolute 
authority, nor his will. Under these circumstances neither the idea of a complete change 
from one constitution to another, nor that of the modification of the existing constitution10 
would have suited the Muslim community as the constitution, namely the Islamic Law, was 
seen as emanating from God himself as revealed in the Qur’an. On the other hand, we 
cannot speak of a revolution without speaking about the man’s individual freedom and 
rights which in Islam were approached in a particular way. 

Freedom in Islam 

Until the 19th century, freedom in Islam was a category which fell almost exclusively 
under the incidence of law. It had no independent meaning deriving from the idea that man 
was created as a free being. Thus, in Islam freedom was seen as a social status opposed to 
slavery, but none of them were considered as good or bad, only as lawful or unlawful, as 
right or wrong. In other words, what was rightful, according to the Qur’an and the Islamic 
Law, was good and what was not rightful, according to them, was bad. Moreover, we 
shouldn’t forget that the anthropological pattern of the Islamic man was never based on the 
idea of individuality but on that of community as the community was the only dimension 
that could help man fulfil himself and, above all, survive. From this perspective, if for the 
pre-Islamic man freedom implied submitting to the community rules, for the Islamic man 
freedom implied submitting to the rules of God and hence to the rules governing His 
community. Disputing the social and political order of the system he was living in was out 
of the question as such a thing would have represented a suicidal act. 

The ancient tribal patterns had and still have a privileged place in the Islamic mentality 
especially in the Muslim countries geographically placed near the Arabian Peninsula, the 
core of the Islamic civilization. For the Peninsular Arab, the sole social unit able to guarantee 
his survival was his clan whose role was that of shielding him against the abuses of power of 
the leaders of the Muslim community. During the Middle Ages the clans and their clientelar 
allies used to often interpose between the central authorities and their clan members as 

The bedouin belongs to the community, but he doesn’t belong to the State. Forced to obey to some 
immutable geographical laws, he preserves the idea of a natural freedom. Within the State, the 
individual, protected by the barricade put up by his clan, his family, or his confraternity ignores 
the commands of the sultans. This is the simplified image of the situation before the 20th century 
reforms. The Arab world, confronted with a capitalist, liberal and imperialist Europe, is undergoing 
deep transformations. The State, the society and the individual change, and their mutual 
relationships change as well. The individual feels more than ever the pressure of the State and 

                                    
10 See Aristotle, Politics: Books V and VI (translated with a commentary by David Keyt), Clarendon 

Press, Oxford, 1999, pp. 9-11.  
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cannot appeal to his clan any more to defend his rights. This is the moment when he claims his 
right to freedom, the moment when this word gains an unpredictable emotional power11. 

But in order to feel safe and free in front of the authority of the State, the individual had 
to give up his freedom within his family or clan, a status-quo extrapolated in Islam by the 
submission to God, the sole and absolute chief of the Islamic family. Thus the unconditional 
faith in God represented and still represents the only guarantor of freedom in front of other 
ideological, social and political systems alien to Islam. 

Therefore in the territories of Islam freedom was never conceived outside the limits of 
the Law which regulated its social, religious and political life. This is why, nowadays, there 
is a more or less publicly expressed reticence within Islam against the borrowed Western 
models concerning individual freedom and democracy as regulating principle of the public 
institutions’ behaviour because “in the developing societies which have a certain complexity, 
the community rights, as well as the ethnic and the sectarian rights are as important as the 
individual ones. Individualism is not a universal philosophy, nor a morally superior one. 
Communitarianism too can serve as a shield against an arbitrary and authoritarian 
government”12. 

A Change of Course 

The structure of Islam represents a mixture of religion and secularism which has 
determined its development during history. The presence of theologians as independent 
groups within the Middle Ages Islam, the development of the schools of jurisprudence and 
of the mystical confraternities as autonomous structures often in conflict with the State 
played over time a crucial role in the development of the political ideas during the centuries 
following the fall of the Second Arab Caliphate. The regionalization of what once was as 
powerful empire and its autochtonisation brought along a diversification of ideas and 
conceptions, leading to a paradoxical unity without unity. 

But as divided and diversified as it was, at the beginning of the modern era, the Islamic 
world was still structured according to the same patterns highly conditioned by the tight 
relation between sacred and profane. Between the first half of the 19th century and the 
second half of the 20th century, influenced by trends and ideas borrowed mainly from 
Western Europe, Islam was characterised by a large number of more or less violent 
controversies, debates and conflicts generated by the coexistence of different conceptions 
which failed to find a common ground. If the beginning of the 19th century witnessed the 
fundamentalist/revivalist Wahhabi revolution in Arabia, suppressed in 181113, the years to 
come witnessed the surge of many social, cultural and political movements aimed at the 
reformation of the Islamic world. Some of them were blocked by the conservative forces, 
some others were victorious, like the movement of the “young Turks”, influenced by the 
ideas of the Arab al-naḥda14, and the setting up by Mustafa Kemal Atatürk of a secular 
republic in Turkey, in 1923. 

Under these circumstances, the Islamic world became extremely polarized between 
traditionalism, on the one hand, as symbol of old fashioned Islam, and modernism, on the 
other hand, inspired by the secularism of the colonial West. 

                                    
11 Abdallah Laroui, El islam árabe y sus problemas (English translation by Carmen Ruiz Bravo), 

Peninsula, Madrid, 1984, p. 78. 
12 Ghassan Salamé, “Islam and the West”, Foreign Policy, no. 90 (Spring 1993), p. 34. 
13 The Wahhabi failed revolution was motivated, on the one hand, by the moral laxism of Islam 

and, on the other hand, by the desire of restoring the independence of Arabia, which was a part of the 
Ottoman Empire, and the pure Islam practised by the Prophet Muhammad and his first Companions. 

14 Term which designates the birth of the Arabic thought and literature under Western influence.  



REVOLUTIONS. THE ARCHEOLOGY OF CHANGE 

562 

The Islamic modernism tried to replace the rigid patterns of the Islamic Law with a 
reformed vision based on a fresh interpretation of the Qur’an as ultimate core of the 
spiritual essence of Islam and to find an accord between the true values and institutions of 
Islam and the values and institutions of the West. 

This ideological effervescence promoted in the second half of the 19th century by several 
prominent thinkers like al-Afghanī, ‘Abduh and, in the first half of the 20th century, 
Muhammad Iqbal, represented the first real revolution in Islam. 

Nevertheless, under the pressure exercised by colonialism, in the first half of the 
20th century the Islamic thought oriented towards future and progress, although constantly 
preoccupied to maintain a balance between the Islamic tradition and modernity, started to be 
more and more circumscribed to a nationalist social-political pattern as colonialism 
continued to cast many shadows on the advantages of modernity whose moral and ethical 
bases seemed rather amoral and unethical to the colonized Islam. This status quo made the 
Muslim reformists consider more thoroughly the concepts of justice and social equity 
present in the Qur’an and in the Islamic Law and reaffirm the universality of Islam. Thus, 
the Qur’an became again the ultimate universal measure to whom they appealed in order to 
verify any ideology referring to the spiritual and material progress of the Muslim societies.  

The partisans of the new ideological movements that started to group up around these 
ideas15 offered a new structural vision on Islam which, considered from a rather strictly 
political and ideological angle of view, was not seen any more as being either traditionalist 
or modernist. They didn’t militate for a return to the classical inner structures of Islam, but 
for the establishing of new social and political structures able to function in an authentic 
Islamic way within the context of modernity, mainly according to the ideas of the Egyptian 
reformist Muhammad ‘Abduh for whom the modernisation of Islam represented the core 
element of progress of the Islamic world. Referring to the traditionalists’ positions, ‘Abduh 
argued that even if the Qur’an was the Muslim’s ultimate guide, it forbade credulity. 
Moreover the Qur’an clearly showed what happened with those who followed blindly the 
precepts and convictions of their parents and were eventually implied in the collapse of their 
beliefs and the extinction of their own community. Thus, for ‘Abduh, an ambivalent position 
concerning conservatism, depicted by its partisans as being neither good nor bad, was 
unacceptable16. 

Although the nationalist thought from the first half of the 20th century had a strong 
Islamic component, we cannot speak of a well constructed social-political doctrine. This will 
happen after the 2nd World War when this type of ideas will gradually come to fuel the 
fundamentalist ideology.  

After the end of the colonial era, the new Muslim States elaborated and developed 
political and social systems circumscribed, although in different degrees, to the characteristic 
patterns of the modern national states. In this respect, the most debated problems were 
related to the possibility of making the social and political realities present in the other 
states of the world work in an Islamic context. All these efforts had in fact a common 
component, that of preserving the symbiosis between religion and secularism within the 
Islamic modernism which constituted the main element of the theological thought in 
practically all the countries of Islam. 

                                    
15 Among them the most notable were the Muslim Brotherhood (al-’Akhwān al-Muslimūn) founded 

in Egypt in 1928, by the school teacher Hasan al-Banā, the Jamā‘at Islāmī founded in 1941, in the 
British India, by the theologian philosopher al-Mawdūdī, the New Liberal Constitutional Party founded 
in Tunisia in 1934. 

16 See Muhammad ‘Abduh, “The Theology of Unity”, in Charles Kurzman (ed.), Modernist Islam 
(1840-1940). A Sourcebook, Oxford University Press, Oxford, 2002, p. 59. 
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These years will bear witness to the foundation of some new hybrid social ideologies 
such as the Islamic socialism, popular in North Africa and in the Middle East, that followed 
the Soviet model but reshaped it according to the Islamic social doctrines prescribed by the 
Qur’an and sustained by the Sunna. The Islamic socialism made a direct reference to the 
pre-Islamic principle of wealth sharing equity (qist) practised in the time of the Prophet and 
during the reign of the four Rightly Guided Caliphs, which modern Islam considered as the 
best way of resisting against the capitalist control exercised by the ex-colonial States over 
the new Muslim nations, control which was seen as the main cause of economical 
backwardness, exploitation and moral social decay. The promoters of the Islamic socialism 
considered that any progress, be it spiritual or material, was possible only by putting into 
practice the social principles stipulated by the Qur’an which were to make Muslims have 
better lives on both moral and material levels. Such resemantisation processes of the 
traditional Islamic values and structures took place in all the Muslim States newly emerged. 

Thus, Islam as religion and way of living and, maybe more than anything, as a model for 
many generations demonstrated its capacity to adapt its traditional structures and concepts 
to the new realities of the world or, better said, to adapt these new realities to its 
fundamental structures without damaging its deeply rooted essence. 

This process of adaptation contributed as well to a renewed polarization of the modern 
Islam with fundamentalism replacing traditionalism and liberalism replacing, on new bases, 
the previous modernism. 

Conclusions 

Even if modernity brought along a rather powerful wind of change in Islam, it could not 
change the prominence given to God as absolute master of his creation, nor the traditional 
distinction between Islam and the rest of the world, nor the pattern “one shepherd, one 
flock” which is still present even if in different degrees in the mentality of the Muslim 
peoples. The efforts they made to adapt to an imported modernity which they don’t 
understand too well or which they do not accept created an amalgamation of notions and 
concepts which do not fit the originals. 

The idea of revolution as well followed the to and fro movements of progress and regress 
as results of the ideological convulsions that have been troubling the waters of Islam during 
the past century and which opposed traditionalism to modernism, then fundamentalism to 
liberalism, as it is shown by the setting up of the secular Turkey in 1923, by the Islamic 
Revolution of Iran17, in 1979, by the botched Arab Spring that opened the way for new 
dictatorships and for a bloody civil war, not to forget Erdogan’s Turkey which seems to 
slowly move away from the ideals of Atatürk. 

The polysemy of the word thawra translated into the everyday life is showing that the 
mental core of contemporary Islam is not essentially different from the one that determined 
the evolution of the classical Islam, since the “one shepherd, one flock” pattern still functions 
in the contemporary Islamic quasi-democracies/quasi-dictatorships as, beyond any 
theoretical approach, the western-type democracy still seems alien to Islam since Western 
democracy and freedom constitute in the eyes of many Muslims almost a religion, but an 
immanent and relative one, which places it on a diametrically opposed position to the 
transcendental character of Islam.  

                                    
17 Although the shi‘a Iranian Islamic Revolution seemed motivated by the Qur’anic prescriptions 

referring to the relationships between the “shepherd” and his “flock”, it fully matched the pattern of 
the European modern revolutions as the slogans it adopted copied those of the French and the Russian 
revolutions – See Ladan Boroumand, “Iran: Laïcisation, modernité et révolutions dans la longue durée”, 
in Semih Vaner, Daniel Heradstveit, Ali Kazancigil (eds.), Sécularisation et démocratisation dans les 
sociétés musulmanes, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, 2008, p. 38. 
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Under these circumstances, the setting up of dictatorships through the exercise of the 
people’s sovereignty by free elections, however strange and paradoxical it may seem to the 
West represents, after all, a manifestation of democracy. 

Thus, in spite of the emergence of the Islamic liberalism which favours a set of principles 
inspired by the Western ideology18, the catastrophic results of the so-called “Arab Spring”, 
the civil war in Syria, the unpredictable situation in Turkey and Afghanistan characterised 
by the clash between the Western-type secularism and the “mild” or “harsh” Islamism reveal 
once more the almost organic impossibility of Islam to get rid of its past and of its innate 
mentalities circumscribed to a universe of its own, immutably governed by the authority of 
God. 

Bibliography 

Primary Sources 

*** Al-Qur’ān al-Karīm / The Noble Qur’an (transl. Marmaduke Pickthall), Islamasoft Solutions, London, 
2000. 

Aristotle, Politics: Books V and VI (translated with a commentary by David Keyt), Clarendon Press, Oxford, 
1999. 

Muslim bin al-Hajjaj, Sahīh Muslim, 8 vol., Maktaba Dar-us-Salam, Riyadh, 2007. 

Secondary Sources 

‘Abduh, Muhammad, “The Theology of Unity”, in Charles Kurzman (ed.), Modernist Islam (1840-1940). A 
Sourcebook, Oxford University Press, Oxford, 2002. 

Boroumand, Ladan, “Iran: Laïcisation, modernité et révolutions dans la longue durée”, in Semih Vaner, 
Daniel Heradstveit, Ali Kazancigil (eds.), Sécularisation et démocratisation dans les sociétés 
musulmanes, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, 2008. 

Laroui, Abdallah, El islam árabe y sus problemas (English translation by Carmen Ruiz Bravo), Peninsula, 
Madrid, 1984. 

Masmoudi, Radwan A., “The Silenced Majority”, in Larry Diamond, Marc F. Plattner, Philip J. Costopoulos 
(eds.), World Religions and Democracy, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2005. 

Salamé, Ghassan, “Islam and the West”, Foreign Policy, no. 90 (Spring 1993). 
Vesey-Fitzgerald, S.G., “Nature and Sources of the Sharī‘a”, in Majid Khadduri & Herbert J. Liebesny 

(eds.), Law in the Middle East. Vol. 1: Origin and Development of Islamic Law, The Lawbook Exchange 
Ltd., Clark, New Jersey, 2008. 

                                    
18 For the Islamic liberalism man was created free, therefore he has to remain free because the 

freedom of thought, of conscience and of movement are essential for his life according to God’s plan. 
Moreover the lack of freedom makes faith and life lose any significance. God wanted that humans be 
free to believe or not to believe, free to practise their religion or not to practise it. (See Radwan A. 
Masmoudi, “The Silenced Majority”, in Larry Diamond, Marc F. Plattner, Philip J. Costopoulos [eds.], 
World Religions and Democracy, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2005, pp. 218-219.) 
Nevertheless, even if the individual rights and freedom are important in the Islamic society they don’t 
surpass in importance the community. 



 

XI. 
REVOLUŢII ȘI EXTREME 

(EXTREMES AND REVOLUTIONS)  
 





567 

Programul revoluţionar comunist în spaţiul basarabean 
(The Communist Revolutionary Program in the Bessarabian Space) 

L I A  B O T N A R I   

Abstract: As we can see, politics is everywhere around us, it attracts our attention, it extends on us in 
such a way that we cannot avoid the contact. Therefore, the political language, in addition to the 
knowledge function, has a function to inform, mobilize, attract and also a participation one. The 
political discourse has mostly an agitational, propaganda role, with a particular impact in terms of 
political mobilization, recruitment of members, broadening the base of support, mood orientation to 
one discussion or another. It is precisely for these values that the political speech enjoys the special 
attention of political scientists, sociologists and others. We propose in this study to examine the 
rhetoric of the communist revolutionary program manifested during the Soviet period in the 
Bessarabian space, which had a propagandistic character, especially a dictatorial and totalitarian one. 
The intentions of the political power were not camouflaged within manifests, propaganda acts or 
revolution literature, but were presented directly in an understandable way through all the means 
available then: newspapers, radio or TV programs, the literary texts, songs, etc. Also, in order to 
“shape” the conscience of the new Soviet citizen the pupils at school were trained in the spirit of 
pioneers, the enemies of the people were “re-educated” in concentration camps in Siberia by force of 
labor, torment of flesh and permanent humiliation, and those left outside of the gulag were 
permanently persecuted by the eternal question: who and whom is going to unmask the NKVD 
services? As documentary sources for this research we use novels of the Bessarabian space, such as 
Iepurii nu mor (Rabbits don’t die) by Savatie Bastovoi, Copil la rusi (Child at Russians) by Leo Butnaru, 
Pactizand cu diavolul (Making a pact with the Devil) by Aureliu Busuioc etc. 
Keywords: political language, propagandistic character, rhetoric of communist revolutionary program, 
propaganda acts, revolution literature, dictatorial, totalitarian, manifests 

 
Elementul politic s-a încetăţenit atât de mult în viaţa omului contemporan, încât prezenţa 

sa devine inerentă și în cercetările știinţifice ce vizează studierea mentalului colectiv. 
Infuziunea se verifică cu predilecţie prin unele programe politice cu adânci repercusiuni 
sociale, cum ar fi, de pildă, programul revoluţionar comunist, care își manifestă puterea de 
influenţă până în prezent. De aceea, limbajul politic, în general, și cel sovietic, în special, pe 
lângă funcţia de cunoaştere, deţine şi o funcţie de informare, mobilizare, atragere şi participare. 

Discursul politic are mai mult rol agitatoric, propagandistic, cu efecte deosebite în planul 
mobilizării politice, al racolării aderenţilor, al lărgirii bazei de susţinere, al orientării stării de 
spirit într-o discuţie sau alta. Tocmai datorită acestor valenţe ale lui, discursul politic se 
bucură de atenţia deosebită a politologilor, sociologilor și nu numai.  

În studiul Arta de a influența: Analiza tehnicilor de manipulare1, Alex Mucchielli evidenţiază 
faptul că mijloacele de manipulare sunt de trei tipuri: „manipularea identităţilor, a relaţiilor și a 
normelor sociale”, numindu-le „trei vectori prin care sunt create semnificaţiile dorite”. 
Argumentele și exemplificările modului de funcţionare a campaniei de propagandă sunt făcute 
pe baza romanului lui George Orwell 19842, model ideal de prezentare a societăţii aflate sub 
puterea de manipulare a puterii politice ce se manifestă prin intermediul discursului 
propagandistic axat pe strategia de a dezinforma, remodela și dezorienta poporul. Atestăm, de 

                                    
 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova. 
1 Alex Mucchielli, Arta de a influența: Analiza tehnicilor de manipulare, traducere de Mihaela 

Calcan, Editura Polirom, Iași, 2002, p. 180. 
2 G. Orwell, 1984, traducere de Mihnea Gafiţa, Editura Polirom, Iași, 2012.  
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fapt, prezentarea neadevărului drept adevăr. Fapt similar de dezinformare și interpretare a 
evenimentelor din perspectiva favorabilă forţelor de conducere putem identifica și în romanul 
lui Savatie Baștovoi Iepurii nu mor3: „Ţarul era rău și l-a împușcat pe fratele lui Valdimir Ilici. 
Dacă ar fi rămas ţarul la putere, ne-ar fi împușcat pe toţi”. Naivitatea afirmaţiei este accentuată 
de limbajul și gândirea senină a copilului crescut în interiorul ideologiei, dornic să devină erou 
al poporului sovietic, având drept modele prototipul proiecției copilului sovietic Volodea, copilul-
personaj al Abecedarului, și pionerii-eroi de pe placardele ce înfrumuseţau fiecare colţ al clasei, 
al școlii, al societăţii în curs de dezvoltare. Semnificativă în acest sens este și istoria lui Pavlic 
Morozov, impus drept model prin curajul său de a fi loial mai mult partidului decât familiei și 
apoi prin înscrierea în rândurile partizanilor.  

În felul acesta, întregul roman este împânzit cu tezele ideologiei comuniste: 
Era ziua de 7 noiembrie. Ziua Marii Revoluţii Pentru Pace. Zi în care, mulţi ani în urmă, clasa 
muncitoare, în frunte cu Vladimir Ilici Lenin, au învins regimul ţarist, iar proletarul liber a preluat 
puterea. Era ziua biruinţei noastre. Mergeam la paradă, noi pionerii. Noi, viitorul Patriei Sovietice4. 

Nu doar asupra necesităţii organizării unor asemenea tipuri de serbări se insistă în text, 
ci şi asupra imaginii denaturate a societăţii capitaliste americane, dar și a celei din 
Afganistan, care aveau menirea de a scoate în evidenţă diferenţele culturale, economice și 
valorice în comparaţie cu Uniunea Sovietică. Ne referim în acest caz la faptul că elevii erau 
îndoctrinaţi fără drept de apel: 

Dar noi, copiii de azi putem trăi în pace. Noi avem școală gratuită și caiete bune, dar copiii din 
ţările capitaliste plătesc pentru școală și mulţi copii nu pot să înveţe, pentru că părinţii lor sunt 
săraci. Și copiii se duc să lucreze la burgheji ca să-și câștige bucăţica de pâine, căci părinţii lor sunt 
săraci și n-au bani să le cumpere de mâncare [...]. De aceea, copii, trebuie să fim fericiţi că trăim în 
Uniunea Sovietică și că putem să învăţăm liniștiţi, și să mâncăm pâine cu unt5. 
Asemenea discursuri propagandistice se ţineau pe parcursul orelor, în cadrul sărbătorilor 

sociale, la emisiuni radiofonice și televizate, în texte literare și ziare, astfel încât tânăra 
generaţie era crescută în „sânul” adevărului politic, având în faţă prezentat omul sovietic în 
toată splendoare sa! 

Nimic nu este inaccesibil pentru omul sovietic. Omul sovietic este cel mai bun și luptă pentru pace. 
[…] Nimic nu-i stă în cale omului sovietic! Nimic nu-l poate opri să-și înfăptuiască planul său, cel al 
dreptăţii și al adevărului6.  

Pentru a îndreptăţi acţiunile militare din Afganistan, elevului sovietic îi era servit un 
adevăr ce nu solicita proba veridicităţii: 

Copiii din Afganistan au vise în care se împrietenesc cu copiii din Uniunea Sovietică. Uniunea 
Sovietică este o ţară a păcii în care oamenii de toate naţionalităţile trăiesc în bună înţelegere. Ea 
este compusă din cincisprezece republici surori. Casa lor este Uniunea Sovietică cu capitala la 
Moscova. De aceea Uniunea Sovietică va dăinui veșnic. Și noi trebuie să fim mândri că trăim în 
Uniunea Sovietică7. 

În felul acesta, nu este de mirare că, după asemenea „explicaţii”, elevul Sașa Vakulovski 
începe să fie aproape persecutat de imaginea idealizată a eroului naţional: 

Sașa se uita la portretul din faţa clasei și promitea solemn că nu va mai desena niciodată prostii. El 
învăţa pe de rost poezii și le spunea în gând, căci el știa că Lenin le aude și Sașa l-a visat în somn8.  

                                    
3 S. Baștovoi, Iepurii nu mor, pentu copiii sovietici care au crescut mari, Editura Cathisma, București, 

2012, p. 21.  
4 Ibidem, p. 22. 
5 Ibidem, p. 21. 
6 Ibidem, p. 31. 
7 Ibidem, p. 33. 
8 Ibidem, p. 38. 
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Pentru a înţelege fenomenul dezinformării în cadrul contextului revoluţionar sovietic 
trebuie să elucidăm mai întâi accepţiile noţiunilor de manipulare și propagandă. În sens larg, 
manipularea este „capacitatea de a le induce convingeri altor persoane, influenţându-le 
gândurile și acţiunile prin strategii specifice”9. Trebuie, însă, să atragem atenţia asupra 
faptului că întregul concept al manipulării se bazează pe motivarea plăcerii și/sau absenţa 
durerii. 

Indiferent de ce ne dorim, aproape toate faptele noastre se reduc la a alege sau a reacţiona faţă de 
stimuli de diverse forme care ne poartă spre scopurile noastre sau ne îndepărtează de lucrurile de 
care ne temem10. 

Motiv pentru care orice sistem politic este bazat pe formarea unor principii ideologice axate 
pe doi poli diametral opuși: înaintarea în funcţie a celor dedicaţi partidului, idealiști în forma de 
prezentare și manifestare a acestuia (ne referim, de exemplu, la scriitorii care au manifestat 
loialitate faţă de puterea sovietică, dar a căror artă nu era altceva decât preluarea discursului 
propagandistic și voalarea acestuia prin mijloace lexicale și stilistice rudimentare) și pedepsirea 
drastică, prin tortură, cu maximă atrocitate a oponenţilor, a celor care nu manifestă interes sau 
care ar crea un potenţial pericol (instituirea lagărelor de reeducare prin muncă, de tipul celor 
din Siberia, deportările în masă, închisoarea fără drept de corespondenţă etc.).  

Observăm că, din punct de vedere politic, manipularea devine o formă de impunere a 
intereselor unei clase, a unui grup, nu numai prin mijloace de constrângere, cât mai ales prin 
inducerea în eroare.  

În scopul obţinerii unor rezultate potrivite, manipularea evenimentelor în cadrul ideologiei 
politice nu este suficientă în afara noţiunii de propagandă. Potrivit studiului lui Petru Pânzaru 
Natura și funcțiile propagandei11, aceasta „nu este un simplu sistem de informare, de 
comunicare a ideilor, ci prin definiţie este un sistem de interpretare a faptelor, a evenimentelor, 
din punctul de vedere al unei anumite ideologii, al unei clase sociale, al unei anumite politici”. 
Pentru a fi răspândită și implementată, propaganda utilizează un limbaj simplu, clar, bogat în 
detalii și, deseori, materializat prin foi volante, placate, lecţii, programă politică etc.  

Trebuie să recunoaștem că în perioada sovietică nu existau alternative ale interpretării 
evenimentelor, ci unanim, în toate colţurile Uniunii Sovietice, în toate ziarele și la toate 
emisiunile radiofonice și televizate, în toate filmele și lucrările beletristrice, în cadrul adunărilor 
partidului răsuna „traseul interpretativ” aprobat de puterea politică și acceptat de cenzură, 
pentru a-i explica omului sovietic ce și cum trebuie să gândească, în ce fel să acţioneze! 

Transformarea omului obișnuit într-un om nou, de tip sovietic, se realiza prin modalităţi 
diferite: 

1. Școala: elevul sovietic era înscris în rândul octombreilor, octombreii în categoria 
pionierilor, pionerii deveneau comsomoliști, comsomoliștii apăreau în listele candidaţilor de 
membri de partid, iar candidaţii devin (deja!) membri de partid. În felul acesta, elevul sovietic 
cunoștea dinainte etapele pe care trebuia să le parcurgă pentru a deveni un adevărat tovarăș 
sovietic! 

Este necesară aici o precizare terminologică, explicată exhaustiv de Eugen Coșeriu în 
studiul „Limbaj și politică”12, dat fiind că „în regimurile autoritare atât de dreapta, cât și de 
stânga, termenul de partid ajunge să fie folosit pentru partidul unic, adică pentru ceva care ar 
părea să fie negarea ideii înseși de partid și apare în construcţii ce indică explicit această 
unicitate (a intra în Partid, a fi membru de Partid)”. De asemenea, conceptul de țară comunistă 

                                    
9 E. Losâi, „Manipularea ca formă de dirijare latentă”, Psihologie: Revistă științifico-practică, 2012, nr. 

2, p. 64. 
10 Ibidem. 
11 P. Pânzaru, Natura și funcțiile propagandei, București, 1973. 
12 E. Coșeriu, „Limbaj și politică”, în O. Ichim şi Fl.-T. Olariu (coord.), Identitatea limbii și literaturii 

române în perspectiva globalizării, Editura Trinitas, Iași, 2002, p. 20. 



REVOLUTIONS. THE ARCHEOLOGY OF CHANGE 

570 

este folosit mai ales în afara lumii „comuniste”, între ei, comuniștii numindu-se mai curând 
socialiști, pentru a exprima ideea că nu s-a ajuns încă la faza comunistă, ci mai degrabă se 
tinde spre ea. 

2. Denaționalizarea, prin schimbarea alfabetului, a denumirii limbii și a naţiunii.  
3. Deportările: „Deportaţi cu toţii… Ridicaţi cu familiile de la gospodăriile lor și duși în 

Siberia… Chiaburi, lipitorile satului, vrăjmași ai vieţii noi, socialiste…”13; sau „Cum am trecut 
Prutul în noaptea aceea de septembrie, am fost despărţiţi de tata, pe care de atunci nu l-am 
mai văzut. Am fost mutate într-un vagon de vite cu alţi nenorociţi și după aproape o lună de 
supliciu am ajuns aici”14. 

4. Foametea din 1946-1947: „Mânca lumea lobodă și coajă de copac... Jumătate de sat a 
murit. Da’ la gară putrezeau movile de grâu și popușoi”15. 

5. Lagărele de reeducare: „Bine aţi venit la Zarianka, criminalilor, borfașilor și 
academicienilor! Spun pentru cei care încă nu știu: locul nostru nu e atât unul de detenţie, 
cât unul de reeducare. Ţara vă vrea cetăţeni recuperaţi. Clasa muncitoare crede că burghezii, 
intelectualii și tot soiul de infractori vor dispărea ca clase și fără să fie jugăniţi, așa cum a 
propus marele Lenin, cel mai omenos dintre oameni. Și v-a acordat o șansă. De ce să n-o 
folosiţi, mă derbedeilor?! Altă soluţie nu există, decât să cooperaţi cu noi, cei care vă 
educăm”16.  

6. Mediul puternic rusificat în care libertatea era una superficială, iar binele suprem nu 
avea nicio legătură cu semnificaţia pe care o atestăm în dicţionare. Taina și necunoscutul 
care învăluiau evenimentele de deportare și arest în cazul unora dintre conaţionali sporea 
direct proporţional frica exacerbată a celor rămași: „Dar voiam să știu ce s-a făcut cu 
oamenii care au fost împinși în vagoane de niște soldaţi înarmaţi și duși în Siberia… Așa și 
n-am aflat! Mâca Profira n-a vrut să-mi povestească. A zis că nu-i nici de mintea, nici de 
nasul meu povestea aceea”17. 

7. Conaționalii cu funcții de stat. Ștabii erau cei care persecutau copiii dacă aceștia 
respectau tradiţiile și puneau „la cale hăituirea cetelor de mici colindători, urători, asmuţând 
pe urmele noastre învăţătorii care ne identificau, ne certau, ne ameninţau și ei, întâi cu 
«nota la purtare», apoi cu altele și mai și”18. Copiii ștabilor, odată crescuţi, au devenit cei mai 
mari „activiști” ai partidului, ai Comsomolului, ai sindicatelor, uneori fiind și informatori ai 
Securităţii, iar după încheierea studiilor ajungeau „în pepiniera nomenklaturistă”, fapt 
argumentat și prin „inocularea avidităţii de privilegii, (in)diferenţa faţă de «prostime», 
cinismul, comportamentul arogant, până și faţă de profesori”19. 

8. Spionaj în favoarea puterii: „În clasa a zecea mi s-a propus să intru la o Academie de 
unde absolvenţii se împrăștie cu slujba în toată lumea [...]. Academia era a MGB-ului. Eram 
pregătită pentru România, deși studiam aprofundat și franceza. Mai mult nu-ţi pot spune. 
N-am dreptul [...]. Printre altele, fusesem prevenită, puteam fi folosită și la misiuni paralele, 
cum a fost cazul tău. I-ai interesat foarte, și au ţinut cu orice preţ să afle tot ce ascunzi”20; sau 
„Un singur principiu pare să guverneze societatea în care am nimerit: denunţă primul! Sau 
denunţă ca să nu fii denunţat. Și toarnă-i pe toţi, oricine, oricine-ţi vine la mână! Toarnă-l 
pentru că a tușit la o adunare solemnă, toarnă-l pentru că a tras apa tocmai când vorbea 

                                    
13 A. Busuioc, Pactizând cu diavolul, ed. a IV-a, Editura Cartier, Chișinău, 2016, p. 54. 
14 Ibidem, p. 169. 
15 Ibidem, p. 117. 
16 N. Dabija, Temă pentru acasă, ed. a VIII-a, Editura pentru Literatură și Artă, Chișinău, 2016, pp. 65-66. 
17 C. Partole, Prietenul meu eleniS (jurnal naiv), Editura Prut Internaţional, Chișinău, 2016, p. 41. 
18 L. Butnaru, Lista basarabeană. Copil la ruși, Editura Cartea Românească, București, 2013, p. 79. 
19 Ibidem, p. 79. 
20 A. Busuioc, Pactizând…, ed. cit., p. 228. 
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tovarășul Molotov la radio sau că s-a pișat la rădăcina unui mesteacăn, copacul naţional al 
marelui popor”21. 

 
Factorii daţi pot continua, ceea ce îi reunește, însă, este elementul manipulării bazat pe 

caracterul dictatorial și autoritar al puterii sovietice în spaţiul basarabean și utilizarea 
eficientă a propagandei ce are la bază câteva principii22 printre care enumerăm:  

1. Simplificarea – limitarea la câteva afirmaţii înţelese de toţi, exprimate prin sloganuri, 
manifeste repetate clar și fără încetare: „Noi trebuie să fim mândri că trăim în Uniunea 
Sovietică”, „Nimic nu stă în calea omului sovietic”, „Să luptăm cot la cot pentru biruinţa 
omului sovietic”. 

În acest caz trebuie să atragem atenţia asupra textualităţii care devine predominantă, căci 
„nu se cercetează aranjarea sintactică a elementelor unei secvenţe, nici relaţiile tematice 
dintr-o succesiune propoziţională, ci funcționalitatea, efectul textului în procesul de 
comunicare”23. Textul lui Savatie Baștovoi utilizează o serie întreagă de astfel de sloganuri, 
menite să contribuie la caracterul persuasiv al operei, pentru a-i crea cititorului tabloul 
complex al societăţii sovietice.  

2. Dramatizarea – cea mai mică reacţie a adversarului va fi descrisă ca o promovare 
criminală, iar manifestarea câtorva sute sau mii de persoane ca o manifestare a poporului 
unanim. „În noaptea de 24 spre 25 octombrie, proletariatul, în frunte cu Vladimir Ilici Lenin 
sparg porţile Palatului de Iarnă și pătrund în reședinţa ţarului. Cu strigăte de ura!, revolu-
ţionarii reușesc să-l învingă pe ţar și să-l dea jos de pe tronul său. Puterea a fost dată în 
mâinile oamenilor simpli, în frunte cu Vladimir Ilici Lenin. În ţara noastră a învins 
dreptatea.”24 

3. Identificarea – toate evenimentele, toate personajele, mai ales a persoanelor marcante, 
trebuie să fie clasate automat în categorii bine definite. Ne referim aici la evoluţia cultului 
personalităţii care a însoţit omul sovietic pe parcursul existenţei sale. Atestăm personalităţi 
precum: Vladimir Ilici Lenin, Iosif Visarionovici Stalin, Iuri Gagarin, Pavlic Morozov, 
prezentaţi drept eroi ai puterii sovietice. La polul opus al eroismul sunt clasaţi Lev 
Davidovici Troţki, dar și dușmanii de clasă, oamenii de cultură, „fasciștii”, „troţkiștii”, 
„antistaliniștii”, „deviaţioniștii”, „deţinuţii politici” etc. 

4. Dezinformarea – a nu comunica decât informaţiile pozitive, dacă este posibil negarea 
existenţei faptelor contrare. „Și copiii se duc să lucreze la burgheji ca să-și câștige bucăţica 
de pâine, căci părinţii lor sunt săraci și n-au bani să le cumpere de mâncare. Nu este ca la noi 
când te trezești dimineaţa și mergi la școală și mama îţi dă bucăţi de pâine cu unt și cu 
dulceaţă, și cu ceai cu zahăr. Copiii americani nu văd niciodată zahăr. Ei lucrează la burghez 
ziua întreagă și în loc de răsplată sunt bătuţi cu biciul și ţinuţi în subsol.”25 

5. Dezorientarea – nu este suficientă doar denaturarea informaţiei, trebuie atinse sisteme 
de referinţă obișnuite care permit individului o judecare independentă. „Am încercat de mai 
multe ori după aceea să reconstitui în minte tot ce așternusem pe vreo patru pagini în 
noaptea aceea, dar n-am reușit niciodată să duc lucrurile până la capăt. Dar de una sunt 
sigur: o bună parte din cele relatate erau ale lui Krasnovski (ofiţer al NKVD-ului), de la el 

                                    
21 Ibidem, p. 237. 
22 I. Drăgan, Opinia publică, comunicarea de masă și propaganda în societatea contemporană, Editura 

Știinţifică și Enciclopedică, București, 1980. 
23 I. Plămădeală, „Descrierea lingvistică și retorico-stilistică a structurilor textului”, Opera ca 

text: O introducere în știința textului, Editura Prut Internaţional, Chișinău, 2002, p. 78. 
24 S. Baștovoi, Iepurii nu mor…, ed. cit., p. 60. 
25 L. Butnaru, Lista basarabeană, ed. cit., p. 21. 
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aflate... Și n-am să-mi iert niciodată că n-am înţeles decât foarte târziu că asta se numește 
manipulare.”26  

5. Minciuna – se exprimă prin dihotomie: ce trebuie să știe și ce nu trebuie să știe 
poporul. „Alte războaie necruţătoare le-am dus cu și mai necruţătorii gândaci de Colorado... 
Presărate peste noi din avioanele-spion ca să compromită, să zădărnicească înfloritoarea 
dezvoltare a obștii colhoznice.”27 

 
După cum observăm, politica e pretutindeni în jurul nostru, ne atrage atenţia, se răsfrânge 

asupra noastră fără ca noi să putem evita contactul. În baza exemplelor de mai sus conchidem 
că retorica programului revoluţionar comunist din spaţiul basarabean a avut un caracter 
complex, bazându-se pe manipulare și propagandă, dat fiind că are la bază elementul 
dictatorial și totalitar. Intenţiile puterii politice nici nu mai erau camuflate în cadrul 
manifestelor, actelor propagandistice sau în literatura revoluţiei, ci erau prezentate direct, pe 
înţelesul tuturor, prin toate mijloacele accesibile timpului: ziare, emisiuni radio sau TV, texte 
literare, piese etc.  

De asemenea, pentru a „forma” conștiinţa noului cetăţean sovietic erau instruiţi elevii la 
școală în spiritul pionieresc, erau „reeducaţi” dușmanii poporului în lagărele de concentrare din 
Siberia prin forţa muncii, a chinurilor trupești și a înjosirilor permanente, iar cei rămași în 
afara Gulagului erau persecutaţi permanent de veșnica întrebare: cine pe cine va demasca la 
serviciile NKVD? 

În felul acesta, transformarea cetăţeanului în tovarăș sovietic se baza pe câţiva piloni 
puternic influenţaţi de învăţămintele ideologiei comuniste, printre care enumerăm: școala, 
denaţionalizarea, deportările, foametea din 1946-1947, lagărele de reeducare, mediul puternic 
rusificat, conaţionalii cu funcţii de stat, spionajul în interesul partidului etc.  

Însă aceste aspecte nu ar fi fost atât de efective dacă nu s-ar fi respectat cele câteva principii 
ale propagandei, precum: simplificarea mesajelor enunţate, dramatizarea evenimentelor 
importante, identificarea personajelor și evenimentelor în categorii distincte, dezinformarea pe 
baza prezentării informaţiei pozitive și paralelismul cu informaţia negativă despre ţările 
capitaliste, dezorientarea prin sisteme pertinente de referinţă și minciuna cu caracter 
dihotomic (ce trebuie și ce nu trebuie să știe poporul). Datorită acestor elemente, programul 
revoluţionar comunist menţine și în prezent, din păcate!, o puternică influenţă în spaţiul 
basarabean, fapt demonstrat prin atestarea unui număr impunător de exemple în literatura 
beletristică.  
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Perspective asupra proiectului ideologic al  
revoluţiei naţionale în gândirea legionară 
(Perspectives on the Ideological Project of 

National Revolution in Legionary Thought) 

R Ă Z V A N  C I O B A N U *  

Abstract: Following the emerging academic consensus in fascist studies, the revolutionary project has 
come to be widely acknowledged as one of fascism’s main ideological tenets in its various permutations 
throughout the interwar era. The case of the Legionary Movement is particularly compelling to that 
extent, given the centrality of the regenerative aim for the ideology of Romanian fascism. Drawing upon 
theoretical frameworks that place palingenesis at the core of the fascist thought, this paper will explore 
several facets of the intricate regenerative endeavour conceived within the Legionary Movement. The 
analysis will focus on four of the main features of the Legionary revolutionary aim: the perception of a 
state of profound cultural, moral, the political and social crisis deeply rooted into modernity, condemning 
the nation to a state of unprecedented decadence; the imperative radical shift involving the destruction of 
the obsolete order and the construction of a new world on its ruins; the national rejuvenation as the main 
underpinning of revolution, with the young generation described in elitist terms as the sole 
transformative force of the nation; finally, the theoretical approaches concerning specific revolutionary 
goals, methods and mechanisms, as formulated by various Legionary ideologues. 
Keywords: the Legionary Movement, fascism, national revolution, modernity, palingenesis 

Introducere 

În încercarea de a determina structura morfologică a construcţiilor ideologice, politologul 
britanic Michael Freeden a elaborat un model teoretic tripartit, menit să fixeze locul 
diferitelor componente ale ideologiilor în cadrul unor niveluri ideatice concentrice, prin 
diferenţierea între „concepte-nucleu”, „concepte adiacente” și „concepte periferice”1. Aplicat 
formulei ideologice a fascismului2, un atare instrument analitic poate identifica dimensiunea 
revoluţionară drept parte constitutivă a nucleului diverselor permutări ale fenomenului, 
invariabil subsumată dezideratului palingenezic al renașterii naţionale.  

În ultimii ani, în ambientul agregării unui nou consens istoriografic3, explorarea 
sistematică a Weltanschauung-ului fascist a oferit prilejul încadării ideii revoluţionare în 
rândul coordonatelor definitorii ale ideologiei avute în vedere. Paradigma cristalizată în jurul 
tezelor lui Roger Griffin, artizanul celor mai importante evoluţii istoriografice recente, a 
condus la destructurarea clișeelor asociate revoluţionarismului fascist de-a lungul deceniilor, 
cu precădere a stereotipurilor diseminate dinspre diferite segmente ale taberei marxiste, 
potrivit cărora natura antimodernă și reacţionară a fascismului nu ar fi lăsat loc articulării 
unui deziderat revoluţionar ingenuu4. Reevaluările intelectuale lansate, între alţii, de Griffin 

                                    
* Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, România. 
1 Michael Freeden, „Political Concepts and Ideological Morphology”, The Journal of Political 

Philosophy, vol. 2, nr. 2, 1994, pp. 157-159. 
2 Vezi Roger Griffin, „Fascism’s New Faces (and New Facelessness) in the ‘post-fascist’ Epoch”, în 

Matthew Feldman (ed.), A Fascist Century. Essays by Roger Griffin, Palgrave Macmillan, New York, 
2008.  

3 Vezi Roger Griffin, „The Primacy of Culture: The Current Growth (Or Manufacture) of Consensus 
within Fascist Studies”, Journal of Contemporary History, vol. 37, nr. 1, 2002. 

4 Roger Griffin, „Exploding the Continuum of History. A Non-Marxist’s Marxist Model of Fascism’s 
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au indicat aportul fundamental al revoluţiei în definirea viziunii fasciste asupra lumii5 și au 
statuat rolul său esenţial în constituirea programului fascist urmărind recanalizarea 
energiilor modernităţii6. 

Inspirat de achiziţiile teoretice ale noului consens istoriografic, prezentul demers își 
propune explorarea unora dintre variatele reprezentări ale ideii revoluţionare la nivelul 
proiectului ideologic al versiunii autohtone a fascismului, reprezentată de către mișcarea 
legionară. Pluralitatea de ipostaze ale dimensiunii avute în vedere va fi surprinsă prin 
sondarea a patru repere marcante ale gândirii legionare: 1) percepţia profundă a unei crize 
politice, culturale, sociale și morale, derivat malign al modernităţii, având drept consecinţă 
degenerarea organismului naţional; 2) imperativul unei rupturi cu ordinea coruptă a 
prezentului și/sau a trecutului recent, urmată de restauraţia unei stări idilice primordiale, 
care să consacre primatul colectivităţii naţionale în dauna formelor identitare individuale; 3) 
misiunea revoluţionară asumată, în logica clivajului generaţional, de către tineretul 
naţionalist, erijat în unică instanţă reprezentativă a comunităţii naţionale române; 4) 
implicaţiile propriu-zise ale acţiunii revoluţionare, de la restructurarea radicală a ordinii 
interne până la prefigurarea unei ample metamorfoze antropologice. 

I 

Experienţa traumatică a celei dintâi conflagraţii mondiale a oferit, în ambientul postbelic, 
prilejul unor evaluări sumbre ale realităţilor unui continent convalescent, orizontul de 
așteptare al epocii conducând la popularizarea imaginii „istoriei deraiate” de la cursul său 
firesc7, la resurgenţa unor concepţii privitoare la iminenta degenerare a istoriei, cu o 
îndelungată tradiţie intelectuală în gândirea modernă8. Dincolo de fundamentele perene ale 
arhetipalului „mit al crizei”9, percepţia unei stări generale de decadenţă a dobândit în 
deceniile interbelice forme și intensităţi fără precedent. 

În cazul mediilor intelectuale autohtone, o atare evoluţie s-a tradus în revitalizarea unor 
teze conturate în climatul antebelic, potrivit cărora modernitatea în ansamblul său devenise 
iremediabil contaminată de materialism, raţionalism sau individualism, iar supravieţuirea 
culturilor naţionale, ultima redută spirituală a comunităţilor umane, era grav ameninţată10. 
Pe acest fundal, imperativul „redefinirii naţionale” în contextul modificărilor aduse de război 
a luat forma unei profunde crize identitare11, percepută cu deosebită intensitate de vocile 
cele mai critice la adresa ordinii existente. 

Între acestea din urmă, Mișcarea Legionară a oferit propriile interpretări mutaţiilor 
epocii, integrate unor viziuni care concentrau o pregnantă componentă escatologică. Pentru 
Vasile Marin, membru al elitistului nucleu legionar constituit în jurul publicaţiei Axa, lumea 
întreagă se afla în pragul colapsului: „S-ar părea că trăim un sfârșit de veac. Sunt semne. 
                                    
Revolutionary Dynamics”, în Matthew Feldman (ed.), A Fascist Century..., ed. cit., pp. 62-63. 

5 Roger Griffin, „Revolution from the Right. Fascism”, în David Parker (ed.), Revolutions and 
Revolutionary Tradition in the West 1560-1991, Routledge, New York – London, 2000, pp. 185-186. 

6 Roger Griffin, Modernism and Fascism. The Sense of a Beginning under Mussolini and Hitler, 
Palgrave Macmillan, New York, 2007. 

7 Peter Fritzsche, „Nazi Modern”, Modernism/Modernity, vol. 3, nr. 1, 1996, p. 13. 
8 Vezi Jürgen Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lectures, Polity Press, 

Cambridge, 1987, pp. 23-74. 
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Încheieturile lumii vechi trosnesc de pretutindeni”12. Ca efect al perceputei involuţii a 
umanităţii, Marin nota generalizarea unei stări de confuzie la nivelul întregului continent, 
atotprezenţa unei incertitudini endemice regăsite deopotrivă în rândul indivizilor și al 
colectivităţilor, în faţa căreia doar proiectele ideologice totalitare ar fi probat luciditatea 
adecvată: 

Evenimentele vremurilor de faţă se desfășoară sub semnul unei ne mai întâlnite [...] incertitudini și 
a unei desorientări cărora, s-ar părea am dispera a le mai găsi un rost. De aceea, cu drept cuvânt 
am putea spune, privind bătrânul continent european, că nu există decât două formule care reușesc 
să fixeze atenţia cercetătorului fenomenologiei sociale: de o parte fascismul italian, de cealaltă, 
colectivismul leninist. Restul lumii plutește în plin haos [...]13. 

În logica legionară, deruta identificată drept trăsătură dominantă a epocii constituia 
urmarea firească a unei degenerări axiologice, maladie cu simptome politice și sociale 
afectând vizibil naţiunea română, după cum o afirmă liderul legionar ardelean Ion Banea: 

Niciodată nu s-a auzit mai bine ca astăzi cum pârâie încheeturile organizaţiei noastre de Stat. Avem 
impresia că totul se destramă, se prăbușește. Decadenţa morală și lipsa oricărui simţ al onoarei și 
demnităţii naţionale a atins cea mai joasă treaptă14. 

Prin maniera de evaluare a realităţilor interbelice, reprezentările legionare asupra lumii 
au încorporat o notabilă dimensiune milenaristă, cu un aport semnificativ în conturarea 
proiectului revoluţionar al mișcării. Percepţia potenţialităţilor fatale prezentate de criza 
epocii a condus atât la repudierea segmentelor din trecutul istoric al naţiunii corelate cauzal 
cu decadenţa contemporaneităţii, cât și la devalorizarea prezentului ca interval temporal 
provizoriu, etapă cronologică lipsită de consistenţă, premergătoare metamorfozelor drastice 
ale viitorului. Sublinierea naturii temporare a actualităţii, idee avansată de toate formulele 
ideologice pentru care modernitatea reprezintă un proiect perpetuu nefinalizat15, a constituit 
o temă recurentă în scrierile intelectualilor legionari. Astfel, pentru Ion Victor Vojen, unul 
dintre redactorii revistei Axa, prezentul, alocat unui stadiu „prerevoluţionar” în succesiunea 
transformărilor preconizate, constituia un simplu interstiţiu între trecutul aflat în 
descompunere și viitorul încă inaccesibil, materializarea acestuia din urmă presupunând în 
mod obligatoriu apelul la acţiunea revoluţionară: 

Fiecare dintre noi simte astăzi că trăește o viaţă de provizorat, de tranziţie, că întreaga așezare 
socială existentă stă pe cale să se prăbușească, că vechile cadre au devenit neîncăpătoare pentru 
forţele vii cari cer dreptul imperios la o viaţă nouă [...] În clipe de acestea forţele noui, considerate 
până atunci revoluţionare și distrugătoare de ordine – sunt chemate să impună în locul vechii 
discipline neputincioase o altă ordine [...]16. 

La rândul său, Ion I. Moţa, influent ideolog legionar, ocupând o informală poziţie secundă 
în interiorul mișcării (după fondatorul și liderul carismatic al acesteia, Corneliu Zelea 
Codreanu), înţelegea în termeni similari natura tranzitorie a timpurilor. În accepţiunea sa, 
impactul major al climatului confuz și imoral al României interbelice ţinea de implacabila 
alienare inspirată membrilor autentici ai comunităţii naţionale și luptătorilor pentru cauza 
acesteia, iar soluţia crizei identitare consta în redescoperirea pretinsei stări idilice care 
precedase declinul contemporaneităţii: 

Faţă de lumea de acum, noi ne simţim străini, în ea nu ne găsim alt rost decât acela de a o curma 
spre a învia vremurile de demult [...] S-ar părea astfel că eu și camarazii mei suntem un fel de 

                                    
12 Vasile Marin, „O singură ideologie: fapta”, Axa, 22 ianuarie 1933. 
13 Vasile Marin, Fascismul: organizarea constituțională a statului corporativ italian, Serviciul și 
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15 Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust, Polity Press, Cambridge, 1989, pp. 230-231. 
16 Ioan Victor Vojen, „Moment pre-revoluţionar”, Axa, 5 februarie 1933. 
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ciudate făpturi cu două vieţi, un fel de strigoi ridicaţi dintr-o lume apusă spre a purta duhul 
spaimei în lumea de azi [...]17. 

Dezideratul său cu accente mistice și implicaţii vindicative, presupunând proiectarea în 
viitor a utopiei primordiale prin recuperarea acesteia din trecutul îndepărtat, constituie una 
dintre interpretările revoluţiei recurente în discursul legionar, viziune dezvoltată in extenso 
odată denunţată criza acută a prezentului și afirmată necesitatea rupturii radicale de ordinea 
decadentă. 

II 

Conform argumentaţiei de inspiraţie antropologică a lui Roger Griffin, în cadrul viziunii 
fasciste asupra lumii impulsul revoluţionar se leagă de percepţia unui stadiu „liminal” 
circumscris reprezentărilor modernităţii, etapă în decursul căreia procesul nefinalizat al 
dezagregării vechii lumi interferează cu edificarea celei noi prin fundamentarea ideologică a 
structurilor unui alt nomos18. Presiunea intensă a acestei faze intermediare este 
experimentată de variantele fascismului ca efect al unui moment definit drept Aufbruch, 
implicând ruptura fermă de trecutul decăzut și căutarea febrilă a viitorului perceput în grila 
unui orizont de așteptare utopic19.  

Prin consideraţiile critice referitoare la criza modernităţii și la perspectiva depășirii sale, 
concepţiile legionare ilustrează aceste repere ideatice, însă încadrarea într-un tipar mai 
amplu nu diminuează amprenta originală a proiectului revoluţionar al mișcării. Preocupaţi 
de identificarea coordonatelor unei revoluţii proprii20, doctrinarii legionari au promovat 
soluţii transformative inedite, fără a pierde din vedere tradiţiile intelectuale autohtone. 
Desigur, în cultura română modernă, idealul revoluţionar, cu implicaţiile utopice aferente, 
apăruse în mod recurent deopotrivă în ipostaza formulărilor filosofice abstracte și în aceea 
de catalizator al iniţiativelor politice sau sociale concrete21. În mod semnificativ, 
controversatul moment 1848 a beneficiat de o atenţie aparte prin prisma implicaţiilor sale în 
durata lungă, în optica legionară acesta reprezentând cotitura fatală a istoriei naţionale 
moderne. Diseminarea intransigentă a unei atare perspective a condus la justa etichetare a 
proiectului regenerativ legionar drept „inversiunea întunecată” a utopiei palingenezice 
pașoptiste, în condiţiile în care unul dintre ţelurile afirmate vocal în discursul mișcării a fost 
acela al inversării cursului istoriei recente22, al reîntoarcerii la un statu quo ante, 
premergător implementării proiectului naţional denunţat drept alogen și disfuncţional 
adoptat în România mijlocului de secol XIX. 

În același timp, interpretarea legionară a revoluţiei nu a însemnat respingerea totală a 
ideilor trecutului. După cum studiile lui Constantin Iordachi o demonstrează, structurarea 
palingeneziei legionare a implicat valorificarea unui vast areal de concepţii preexistente, de 
la cele aparţinând naţionalismului antebelic până la filoane ideatice mai îndepărtate în timp, 
precum tezele privitoare la „regeneraţie” sau „palingenezie” lansate în ambientul intelectual 
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19 Ibidem, p. 9. 
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al romantismului românesc23. Contopite în creuzetul fascismului interbelic autohton, acestea 
au inspirat o perspectivă maniheistă asupra istoriei, conform căreia întreaga evoluţie a 
umanităţii era disputată între două direcţii fundamentale surprinse în coliziune – una 
descendentă, degenerativă, o alta ascendentă, regenerativă24. În acest context, arată Iordachi, 
revoluţia legionară a căpătat o dublă valenţă conceptuală: „revoluţia ca rapt”, cu o 
semnificaţie pur distructivă, asociată haosului și decadenţei, respectiv „revoluţia ca 
întoarcere la tradiţie și refacerea unei stări primordiale idilice”, interpretare care 
concentrează sensurile profunde ale renașterii naţionale25. 

În succesiunea denunţării crizei epocii, transformarea revoluţionară apare în discursul 
legionar drept soluţia salvatoare pentru o lume confruntată cu spectrul distrugerii totale. 
Pentru Vasile Christescu, membru notabil al grupului Axa, o profundă metamorfoză care să 
pună capăt marasmului adus de marea conflagraţie mondială reprezenta un veritabil 
imperativ istoric: „Anarhia în care ne zbatem [...] reliefează tot mai mult nevoia unor 
prefaceri adânci, cari să cuprindă întreg sistemul politic și social în care trăim”26. Refondarea 
formulelor de organizare politică ale contemporaneităţii implica reevaluarea radicală a 
raporturilor dintre individ și colectivitate în favoarea celei din urmă, referinţele invocate 
fiind, din nou, experimentele totalitare, în cadrul cărora „deasupra indivizilor, statul, entitate 
mistică, însă activă, acţionează asupra colectivităţii și prin colectivitate, individul ca cetăţean 
cu drepturi integrale, dispare”27.  

În termeni similari, Vasile Marin lega supremaţia colectivismului de un esenţial corectiv 
istoric aplicat transformării sub egida căreia se născuse modernitatea, anume Revoluţia 
Franceză, ale cărei ramificaţii denaturate, cu precădere dominaţia tiranică a 
individualismului, ar fi planat încă asupra lumii, un secol și jumătate mai târziu. Astfel, 
restructurările proiectate, cu precădere cele politice, dobândeau o valoare simbolică, fiind 
percepute drept expresia triumfului ipostazei constructive, pozitive a demersului 
revoluţionar: „[...] Statul de esenţă metafizică al revoluţiei franceze, nefiind în stare să-și mai 
îndeplinească rosturile, este obligat să cedeze pasul celuilalt Stat modern [...]”28. 

La rândul său, Corneliu Zelea Codreanu pleda energic pentru echilibrarea raporturilor 
dintre cele trei „entităţi distincte” care constituiau, în optica sa, principalele forme umane de 
existenţă, anume individul, „colectivitatea naţională actuală”, respectiv naţiunea ca „entitate 
istorică trăind peste veacuri”, criticând denaturarea gravă a interacţiunilor acestora sub 
efectul hegemoniei democratice29. În viziunea conducătorului legionar, schimbarea autentică 
urma să survină doar odată cu „reîntronarea ordinei naturale” prezente înainte ca 
democraţia să fi aruncat lumea în anarhie, prin reinstituirea vechii ordini înţelegându-se 
ierarhizarea rigidă a componentelor menţionate: „Individul trebue subordonat entităţii 
superioare, colectivitatea naţională, iar aceasta trebue subordonată naţiunii”30. 

Conform viziunii unanim împărtășite de doctrinarii legionari, în ambientul volatil al unei 
epoci tulburi, doar tineretul naţionalist deţinea datele optime triumfului revoluţionar și 
instituirii transformărilor vitale de care însăși supravieţuirea comunităţii naţionale depindea. 
                                    

23 Vezi Constantin Iordachi, „De la credinţa naţionalistă la credinţa legionară. Palingenezie 
romantică, militarism și fascism în România modernă”, în Constantin Iordachi (ed.), Fascismul european 
1918-1945. Ideologie, experimente totalitare și religii politice, Editura Institutului pentru Studierea 
Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2014. 
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29 Corneliu Zelea Codreanu, Pentru legionari, ediţia a II-a, Editura „Totul pentru Ţară”, Sibiu, 1936, 
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III 

În climatul continental al radicalismului endemic, mobilizarea promptă a tinerei generaţii 
care ratase experienţa militară a conflagraţiei mondiale, dar care căuta asiduu debușee 
pentru propriul activism, a reprezentat o realitate frecvent întâlnită încă din primii ani 
interbelici31, spaţiul românesc nefăcând excepţie. Asumarea de către segmentele dinamice 
ale tineretului naţionalist autohton a statutului de „constructori voluntari ai naţiunii”32 a 
început în arena universitară, unde clivajul generaţional s-a definit, tensiunile revărsându-se 
ulterior în afara graniţelor acesteia, atunci când o parte a tineretului naţionalist a ales să 
antagonizeze nu doar corpul academic, ci statul însuși33. Sub imperiul convingerii ferme 
potrivit căreia studenţimea ar fi beneficiat de susţinerea necondiţionată a comunităţi 
naţionale – „aveam senzaţia că în spatele nostru stă neamul tot, cu viii, cu alaiul de morţi 
pentru ţară, cu tot viitorul lui”34 –, Corneliu Zelea Codreanu a construit de timpuriu o aură 
de unică instanţă naţională reprezentativă în jurul tinerilor naţionaliști, reper ideologic 
transferat ulterior Mișcării Legionare și consolidat prin perpetuarea unui discurs maniheist, 
în cadrul căruia forţele tinere ale revoluţiei naţionale erau permanent juxtapuse imaginii 
bătrânelor elite, letargice și corupte35. Astfel, clivajul generaţional a constituit unul dintre 
principalii catalizatori ideatici ai legionarismului, iar cultivarea idealistă a unui spirit 
misionar cu o inseparabilă componentă revoluţionară a captat energiile unor sectoare 
importante ale tineretului dornic să devină artizan al purificării naţiunii române și al 
transfigurării destinului istoric al acesteia36. 

În publicistica legionară, una dintre ipostazele esenţiale ale dezideratului regenerativ ca 
apanaj al tineretului a fost dată de motivul răspunderii istorice a generaţiei confruntate cu 
sarcina de a ghida naţiunea română în cea mai dificilă etapă existenţei sale, aceea a tranziţiei 
dinspre vechea ordine înspre edificarea noii lumi. Responsabilitatea apărea cu atât mai 
covârșitoare cu cât de forţa generaţiei misionare ar fi depins fie materializarea utopiei, fie 
alunecarea fatală din istorie, după cum ilustrează scenariul propus de Ion Banea: 

Cu generaţia bătrână de acum, se sfârșește o eră; cu noi începe alta. Noi suntem începătorii! [...] 
Această situaţie este plină de piedici și greutăţi. În fruntea tuturor acestora stă înfricoșătoare 
răspunderea în faţa istoriei. Căci drumul pe care îl croiește o generaţie puternică la un moment dat 
[...] poate să ducă neamul fie spre mărire, glorie și desvoltare, fie în abisul nimicniciei37. 

Totodată, misionarismul generaţional perceput în cheie revoluţionară a îmbrăcat în 
gândirea legionară o dimensiune eminamente elitistă, problema instituirii unei elite 
naţionale autentice fiind o preocupare constantă a ideologilor mișcării. Pentru Vasile Marin, 
demersul regenerativ proiectat asupra naţiunii constituia monopolul unei caste restrânse, 
deţinătoare a cunoștinţelor teoretice necesare materializării aspiraţiilor de care mulţimile, 
mai curând ferment decât agent al transformării, s-ar fi putut apropria doar prin incerta lor 
intuiţie: 

                                    
31 Robert Gerwarth, „The Central European Counter-Revolution: Paramilitary Violence in 

Germany, Austria and Hungary after the Great War”, Past & Present, nr. 200, 2008, p. 191. 
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33 Vezi Dragoș Sdrobiș, Limitele meritocrației într-o societate agrară. Șomaj intelectual și radicalizare 

politică a tineretului în România interbelică, Editura Polirom, Iași, 2015. 
34 Corneliu Zelea Codreanu, Pentru legionari, ed. cit., p. 65. 
35 Mircea Platon, „The Iron Guard and the «Modern State». Iron Guard Leaders Vasile Marin and 

Ion I. Moţa, and the «New European Order»”, Fascism. Journal of Comparative Fascist Studies, vol. 1, nr. 2, 
2012, p. 90. 

36 Zigu Ornea, Anii treizeci. Extrema dreaptă românească, Editura Fundaţiei Culturale Române, 
București, 1996, pp. 181-182. 

37 Ion Banea, Rânduri..., ed. cit., p. 13. 
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Dar iniţiativa creării noului stat, pe care îl pretinde astăzi naţiunea, nu trebuie lăsată străzei. 
Masele nu participă la mișcările de instaurare ale unei noui ordini prin iniţiativa lor, ci prin 
adeziunea lor. [...] În cazul nostru iniţiativa trebuie să aparţină elitei generaţiei noastre, a celor 
puţini și aleși, dârzi și uniţi38. 

Sub influenţa organicismului spenglerian atât de popular în epocă, Marin lega perpe-
tuarea existenţei naţiunilor de măsura în care acestea își regăseau periodic forţa vitală la 
finalul unor perioade de criză: 

Naţiunile cunosc crize ca și indivizii izolaţi, dar nu sucombă. Lent, prin evoluţie, ori brusc, prin 
revoluţie, le depășesc sigur. [...] Popoarele fără revoluţii se elimină prin ele înșile din istoria lumii 
[...] Funcţionarea vieţii colective se întreţine prin succesive reîmprospătări de forţe noui39. 

Cheia de boltă a întregului raţionament o reprezenta succesiunea generaţională, 
determinantă pentru selecţia elitelor provenite din rândul forţelor juvenile, pure, dar în 
același timp pragmatice, angajate dezinteresat în revitalizarea propriei naţiuni: „O generaţie 
înlocuind pe alta, viaţa circulă continuu, într-un proces de eternă devenire. O singură 
răsturnare se poate produce în această fatală înlănţuire. Prin revoluţie”40. Cu nedisimulat 
entuziasm, Marin anunţa ascensiunea iminentă a unei tinere generaţii impuse în fruntea 
naţiunii române prin propriile merite morale, creatoare și capabilă de sacrificiu, a cărei 
supremă sarcină era aceea de a ghida comunitatea naţională în vremuri de restriște: 

Pretutindeni puntea de comandă și locurile de responsabilitate sunt ocupate de garda privilegiată a 
tinereţii, de aristrocraţia autorităţii etice, de casta acelor cari au înţeles la vreme că fără spiritul de 
jertfă îndrăzneaţă al unei elite conștiente lumea ar fi fost de mult un muzeu perfect catalogat, o 
uzină de roboţi sau o morgă imensă41. 

IV 

În privinţa implicaţiilor concrete ale proiectului legionar al renașterii naţionale, se 
remarcă de la bun început respingerea fermă, cel puţin la nivel declarativ, a calculelor 
politice pragmatice, precum și accentuarea implicaţiilor profunde ale dezideratului 
regenerativ al mișcării. Relevantă în acest sens este denunţarea recurentă a loviturii de stat 
ca forţare nocivă a unor realităţi cărora li se prefigurează, prin contrast, o dezirabilă evoluţie 
organică.  

Astfel, pentru Alexandru Cantacuzino, ideolog legionar notabil, exista o separaţie clară 
între instrumentele artificiale destinate monopolizării puterii și schimbarea revoluţionară în 
interpretarea legionară, descrisă ca o amplă metamorfoză afectând nu doar tiparele 
exterioare, ci şi straturile cele mai adânci ale conștiinţei și intelectului uman: 

Schimbarea unei cârmuiri, a unui domnitor, a unei caste, a unei clici, printre altele, este o lovitură 
de stat și schimbă faţa, aspectul exterior al puterii de stat. Revoluţia legionară, deși va însemna o 
nouă repartizare de bogăţie și o schimbare de titulari ai cârmuirii, este înainte de toate o noutate în 
simţire, în gândire42. 

Deși aparent dezinteresat de miza superficială a acaparării puterii politice, dezideratul 
transformativ al mișcării nu a rămas cantonat exclusiv în sfera abstracţiunilor, comportând o 
importantă orientare înspre concret, după cum o demonstrează complexele teoretizări ale lui 
Mihail Polihroniade, membru exponenţial al grupului „Axa”. Viziunea sa pornea de la 
identificarea unei fundamentale dihotomii în peisajul european al epocii, care surprindea 
antagonismul dintre „forţele de conservare și cele revoluţionare”43, aflate într-un 

                                    
38 Vasile Marin, „Naţiunea împotriva Statului de import”, Axa, 5 februarie 1933. 
39 Vasile Marin, „O singură ideologie: fapta”, Axa, 22 ianuarie 1933. 
40 Ibidem. 
41 Vasile Marin, „Generaţia nouă și statul etic”, Axa, 19 martie 1933. 
42 Alexandru Cantacuzino, Cum suntem, Editura Curierul, Sibiu, 1937, pp. 20-21. 
43 Mihail Polihroniade, „«Garda de Fier» și statul democrat”, Axa, 31 mai 1933. 
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ireconciliabil conflict, soldat finalmente cu victoria categorică a celor din urmă. Odată 
delegitimat spiritul conservator, soarta umanităţii ar fi urmat să fie decisă prin înfruntarea 
revoluţiilor naţionale constructive cu expresiile modelului revoluţionar diametral opus, 
regăsit în forma malignă a „mesianismului roșu” comunist44. Desigur, proiectul regenerativ 
al Mișcării Legionare se integra primei categorii, fiind prezentat drept unicul garant al 
menţinerii integrităţii fizice și spirituale a comunităţii naţionale române sub presiunea 
covârșitoare a istoriei. Lansând o interpretare proprie asupra naturii mecanismului 
revoluţionar, Polihroniade propunea o schemă simplă menită să indice existenţa condiţiilor 
optime transformării, urmărind doi parametri esenţiali, anume dimensiunea circumstanţială 
prielnică, respectiv prezenţa unui agent capabil să catalizeze metamorfoza: „revoluţie = 
situaţie revoluţionară + organizaţie revoluţionară”45. „Sensul revoluţiei naţionale” era unul 
mult mai profund decât simpla preluare a puterii politice, acesta fiind legat de o „revoluţie 
etică”, mai precis de „o schimbare radicală a moravurilor existente în lumea politică și 
administrativă”, reiterare a laitmotivului legionar al reformei axiologice a spiritului naţional, 
precum și de o radicală restructurare a ordinii interne, încorporând măsuri precum 
„românizarea” centrelor urbane, autarhizarea economiei sau „autohtonizarea” culturii 
naţionale, iniţiative tratate în detaliu în cadrul veritabilului program revoluţionar elaborat de 
Polihroniade46.  

Dincolo de aspiraţiile sale concrete, proiectul regenerativ legionar a rămas însă profund 
tributar unui idealism utopic, după cum ilustrează esenţiala dimensiune antropologică a 
revoluţiei în logica mișcării. Pentru Codreanu, organizaţia sa avea deopotrivă capacitatea și 
responsabilitatea creării unui nou tip uman, pornind de la aserţiunea devenită slogan 
potrivit căreia „ţara aceasta piere din lipsă de oameni, nu din lipsă de programe”47. Idealul 
„omului nou”, construcţie ideologică proteică, rafinată și consolidată progresiv în discursul 
legionar48, avea să se impună ca raţiune principală a demersurilor transformative ale 
mișcării odată cu ascensiunea acesteia în peisajul politic și social autohton. În viziunea 
legionarismului, ca a tuturor fascismelor, căutarea unui „homo novus” constituia pandantul 
reclădirii naţiunii, cele două componente indisociabile reprezentând esenţa unui „proiect 
palingenezic dual – antropologic și sociopolitic” de refacere radicală a întregii lumi49. În 
accepţiunea doctrinarilor legionari, radicala metamorfoză pe care mișcarea o pregătea 
naţiunii române ar fi trebuit să culmineze cu revoluţionarea naturii umane însăși. 

Concluzii 

Într-o abordare care nu poate pune problema exhaustivităţii, având în vedere natura 
întinsă a subiectului și spaţiul restrâns al expunerii de faţă, prezentul demers a constituit o 
tentativă de a puncta câteva interpretări relevante subsumate aspiraţiilor transformative ale 
Legiunii „Arhanghelului Mihail”, expuse prin analiza formulărilor teoretice ale unora dintre 
ideologii reprezentativi ai mișcării. Astfel, revoluţia în accepţiunea legionară a fost surprinsă 
succesiv din patru unghiuri distincte, având în vedere: sentimentul acut al crizei 
modernităţii, perceput cu deosebită intensitate de către reprezentanţii noului naţionalism la 
finalul celei dintâi conflagraţii mondiale, într-un ambient intelectual în cadrul căruia teme 
precum disfuncţionalitatea statului sau degenerarea naţiunii constituiau laitmotive 

                                    
44 Mihail Polihroniade, „Spre cucerirea puterii”, Axa, 3 iulie 1933. 
45 Mihail Polihroniade, „Sensul revoluţiei naţionale”, Axa, 15 iunie 1933. 
46 Ibidem. 
47 Corneliu Zelea Codreanu, Pentru legionari, ed. cit., p. 295. 
48 Vezi Valentin Săndulescu, „Fascism and its Quest for the «New Man»: The Case of the Romanian 

Legionary Movement”, Studia Hebraica, nr. 4, 2004, pp. 352-357. 
49 Mihai Stelian Rusu, „Domesticating Viragos. The Politics of Womanhood in the Romanian 

Legionary Movement”, Fascism. Journal of Comparative Fascist Studies, vol. 5, nr. 2, 2016, pp. 152-153. 
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discursive; proclamarea imperativului unei ample metamorfoze, implicând devalorizarea 
prezentului ca stare de provizorat, ruptura totală cu segmentele trecutului asociate 
decadenţei, încercarea de a recupera elementele constituive ale ordinii idilice asociate 
trecutului îndepărtat, precum și drastica reconfigurare a raporturilor dintre colectivitate și 
individ, în favoarea celei dintâi; monopolizarea proiectului revoluţiei naţionale de către 
tânăra generaţie, autoproclamată drept corp elitar al naţiunii române, definită antagonic faţă 
de vechile elite pe aliniamentele opoziţiei generaţionale și dornică să coordoneze exclusiv 
transformarea radicală a României interbelice; finalmente, structurarea unor ample modele 
teoretice ale acţiunii revoluţionare, cu ramificaţii complexe deopotrivă în planul realităţilor 
concrete, prin adoptarea unei forme particulare de raportare la puterea politică și a unor 
planuri de refacere profundă a structurilor autohtone, respectiv în sfera abstractă a 
spiritualităţii și a moralei, prin avansarea iniţiativei unei veritabile revoluţii antropologice. 
Pluralitatea de perspective succint invocate în cuprinsul demersului de faţă oferă o 
confirmare adiţională a interesului suscitat de idealul revoluţionar în gândirea legionară, 
explorarea sistematică a acestuia în viitor putând oferi posibilitatea unei mai bune înţelegeri 
a resorturilor ideatice profunde ale fascismului autohton. 
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Revoluţia culturală în România în primul deceniu comunist 
(The Cultural Revolution in Romania in the First Communist Decade) 

M I H A I  T E O D O R  N I C O A RĂ   

Abstract: On the top scale of the socialist revolutionary movement, the Cultural Revolution was set on 
third place after the political and the economical acts. All this three important directions were the main 
vectors to establish the working class dictatorship. The involvement of the Party, from 1948, in applying 
the Cultural Revolution was the proof of an unconditionally obeying towards the cultural Stalinist 
path.The pretext of the Cultural Revolution was the liquidation of so called backwardness and illiteracy 
that the bourgeois regime was made responsible of. The Cultural Revolution meant the changing of 
values, deforming the systems of cultural and educational institutions in order to create the socialist 
conscience. The Romanian Academy, the universities, all the civil societies, institutes, foundations 
established before 1848 were abolished or diverted from their basic goals. All the schools, establishments, 
press, publishing houses, libraries, theaters, museums, radio and TV stations, cinemas, exhibitions, 
workers’ clubs, cultural houses had been institutionally adapted to the Party’s ideological requirements 
and assigned to fulfill the new Cultural Revolution. All the great cultural and educational changes had 
been supported by the new cultural elite, devouted to respect and apply the outlines of the Marxism-
Leninism doctrine. Since 1957, the path of the Cultural Revolution was seriously influenced by the 
presence of the Soviet counselors. The Cultural Revolution from the first communist decade meant 
purging and censorship of all the cultural and artistic creations established before 1948. Meanwhilee, the 
main argument was the incompatibility of the bourgeois culture – accused of cosmopolitism, 
subjectivism, and mysticism – opposite concepts than those edifying the socialism. To achieve its goals, 
the Party enacted laws, propaganda and censorship in order to monopolize the culture and to make it 
uniform. The principles of the socialist realism were severely imposed in literature, press, arts, 
architecture, theatre, cinema and TV. All these actions had been taken to illustrate the new view of the 
working class’ aspirations, both from cities and the countryside. The deep consequences of the Cultural 
Revolution were: the reeducations of the historic memory, a new ideology of the cultural language, a 
profound change in the substance of education, the promotion of atheism, the breaking of the national 
traditions built in centuries. 
Keywords: communism, Cultural Revolution, purging, censorship, propaganda, ideology of the working 
class, socialism realism, building the new man 

 
Studiul revoluţiei culturale din anii ’50 este un subiect important de analiză 

istoriografică, despre care au scris o serie de istorici și critici literari precum Marin Niţescu, 
Vasile Cristian, Gheorghe Grigurcu, Eugen Negrici, Anneli Ute Gabany, Ana Selejan, Nicolae 
Manolescu, Alex. Ștefănescu și alţii. Din perspectiva istoricilor, această revoluţie a fost 
instrumentul, cel mai eficace, de distrugere a culturii naţionale, a moralei tradiţionale, sub 
pretextul introducerii culturii socialiste „înaintate”1. Ideologii Partidului Muncitoresc au 
folosit termenul de revoluţie socialistă pentru a anunţa răsturnarea întregii ordini politice, 

                                    
 Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, România. 
1 Vasile Cristian, Politicile culturale comuniste în timpul regimului Gheorghiu-Dej, Editura 

Humanitas, București, 2011; Marin Niţescu, Sub zodia proletcultismului. Dialectica puterii, Editura 
Humanitas, București, 1995; Eugen Negrici, Literatura românǎ sub comunism. Proza, Editura Fundaţiei Pro, 
Bucureşti, 2002; Idem, Literatura românǎ sub comunism. Poezia, Editura Fundaţiei Pro, Bucureşti, 2004; 
Idem, Literatura română sub comunism. 1948-1964, vol. 1, Editura Cartea Românească, București, 2010; 
Anneli Ute Gabany, Literatura și politica în România după 1945, Editura Fundației Culturale Române, 
București, 2001; Ana Selejan, Literatura în totalitarism, vol. 1: Întemeietori și capodopere: 1949-1951, Editura 
Cartea Românească, București, 2007 și altele. 
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sociale, culturale și economice. Scopul practic al revoluţiei socialiste, de inspiraţie sovietică, 
a fost schimbarea conștiinţei sociale, iar această schimbare a fost făcută prin intermediul noii 
educaţii și culturi socialiste. În locul libertăţii de creaţie și a diverselor ideologii culturale, 
partidul a introdus monopolul cultural. Concepţia de bază a culturii socialiste a devenit 
învăţătura marxist-leninistă, popularizată în societatea românească, după 1944. Cultura 
socialistă a fost o alternativă la vechea cultură naţională și o armă de propagandă ideologică 
a partidului. Prin toate manifestările culturale, acesta a urmărit mobilizarea oamenilor 
muncii în vederea participării active la construirea socialismului. Patriotismul cultural a 
devenit expresia luptei contra culturii capitaliste și ai adversarilor Uniunii Sovietice2. 

În propaganda de partid s-au aflat constant câteva idei de bază: pe de o parte, aceea că 
revoluţia culturală rezolvă toate problemele hotărâtoare ale construirii socialismului, de 
ridicare a nivelului material și spiritual al oamennilor muncii, exemplul de succes oferindu-l 
programul leninist al construirii socialismului în URSS; pe de altă parte, că revoluţia 
culturală era o dovadă a superiorităţii regimului de democraţie populară faţă de regimurile 
capitaliste. Pentru trecerea cu succes la rezolvarea sarcinilor fundamentale ale revoluţiei 
culturale, s-a procedat la formarea unei intelectualităţi noi, provenite din rândurile clasei 
muncitoare şi ale ţărănimii muncitoare3. 

Revoluţia culturală a fost a treia, în ierarhia mișcării socialiste, după cea politică și 
economică, scopul fiind instaurarea dictaturii proletariatului. În ianuarie 1948, revista 
Flacăra şi ziarul Scânteia au proclamat solemn începerea dictaturii proletariatului și s-au 
declarat baricade ideologice ferme împotriva tuturor formelor de cultură 
burghezo-moșierească și un dușman al forţelor imperialiste, antisovietice4. În primul număr 
al revistei, „Studii”, din ianuarie 1948, Lucreţiu Pătrășcanu a explicat că vechea cultură 
românească, în tot cuprinsul ei, trebuia „atacată”, filtrată prin valorile clasei muncitoare. 
Cultura burghezo-capitalistă trebuia distrusă, întrucât era decadentă și naţionalistă, iar 
naţionalismul tradiţional trebuia dispreţuit, pentru că Lenin însuși îl dispreţuise. Pătrășcanu 
a invocat viziunea leninistă despre naţionalism, considerat o închidere în specificul naţional, 
deși nu a fost convins că atașamentul faţă de naţiune trebuia diminuat. Nu putea spune 
altceva, deoarece linia partidului era clară, naţiunea socialistă fiind formată doar din clasa 
muncitoare, înfrăţită cu ţărănimea muncitoare, ceea ce era o desprindere radicală faţă de 
concepţiile despre naţiune și naţionalism care se dezvoltaseră până la 19485. 

Implicarea rapidă a partidului din 1948 în aplicarea revoluţiei culturale a fost expresia 
confirmării supunerii faţă de stalinismul cultural. Tezele culturale ale lui Vladimir Ilici Lenin, 
preluate de Iosif Visarionovici Stalin și Andrei Alexandrovici Jdanov, au devenit cartea de 
căpătâi în mersul revoluţiei culturale românești6. Încă din anul 1937, Stalin subliniase că una 
dintre pârghiile instaurării ferme a puterii comuniste era revoluţia culturală, adică 

                                    
2 Instrucțiuni pentru organizarea agitaţiei politice de masă, București, 1949, pp. 3-4; Mihai Teodor 

Nicoară, De la Universitatea „Regele Ferdinand I” la Universitatea „Babeș-Bolyai” (1948-1959), vol. II, 
Editura Accent, Cluj-Napoca, 2014, pp. 20-25. 

3 Culegere de probleme în legătură cu construcţia socialismului în RPR, București, 1953, pp. 45-46, 51. 
4 Alesandru Duţu (coord.), România – Viaţa politică în documente 1950, Arhivele Naţionale ale 

României, Bucureşti, 2002, pp. 30-31, 80-81; Victor Frunză, Istoria stalinismului în România, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 1990, pp. 171-178. 

5 Lucreţiu Pătrășcanu, „Noţiunea de criză aplicată culturii”, Studii. Revistă de știință, filosofie și arte, 
1, 1, ianuarie-martie 1948, pp. 110-116; I.V.Stalin, „Despre naţionalism”, Studii. Revistă de știință, 
filosofie și arte, 1, 3, iulie-septembrie 1948, p. 12; M.T. Nicoară, „Secera şi Ciocanul contra Crucii. 
Profilul şi scopul moralei proletare în «revoluţia culturală» din anii ’50”, Anuarul Şcolii Doctorale 
„Istorie. Civilizaţie. Cultură”, Cluj-Napoca, vol. IV, 2011, pp. 311-321.  

6 Mihail Roller, Pe drumul revoluției culturale, Editura „Scânteia”, București, 1949, pp. 5, 20-21; 
Călăuza ateistului, Editura Politică, Bucureşti, 1962, pp. 608-610; Culegere de probleme în legătură cu 
construcţia socialismului în RPR, București, 1953, pp. 63-64. 
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răsturnarea valorilor sociale, morale, etice și estetice. În locul lor trebuia impusă, prin toate 
mijloacele de propagandă partinică, ideologia forţei invincibile a clasei muncitoare. Oamenii 
de cultură, spunea Stalin, trebuiau integraţi în frontul ideologic și puși să construiască o 
cultură militantă, combativă7. Acţiunea de sovietizare a culturii române a început încă din 
toamna anului 1944, când instituţiile culturale și de educaţie au fost deturnate de la menirea 
naţională, nu fără rezistenţa unei părţi a intelectualităţii și oamenilor politici. Preţul acestei 
rezistenţe a fost epurarea sau încarcerarea. Un rol major în popularizarea ideilor revoluţiei 
culturale sovietice a avut-o Asociaţia Română pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea 
Sovietică (ARLUS), cu sediul în București și cu filiale în toată ţara. Încă din 1946 s-au 
înfiinţat Editura și Librăria Cartea Rusă, care au editat și publicat în tiraje uriașe oprele lui 
Marx, Engels, Lenin și Stalin. Tot în 1946 au apărut la București Analele Româno-Sovietice, 
iar în 1947 și-a început activitatea în capitală Institutul de Studii Româno-Sovietice, cu filiale 
în Cluj, Iași, Timișoara și Târgu-Mureș. Și pentru ca modelul cultural și civilizator sovietic să 
fie tot mai prezent în viaţa publicului, în 1948 s-a înfiinţat Muzeul Româno-Rus, cu filiale în 
27 de orașe8. Starea de spirit la nivelul vieţii politice și culturale a devenit tot mai tensionată, 
deoarece o parte a oamenilor de cultură s-a arătat dispusă să tolereze sau chiar să colaboreze 
cu noile tendinţe „democratice” și sovietizante. După 1948, regimul dejist a impus adoptarea 
programului cultural sovietic, reconsiderarea rolului instituţiilor culturale și al 
învăţământului românesc, punându-le în slujba construirii societăţii socialiste. „Rezoluţia 
Partidului Muncitoresc Român” din 21-23 februarie 1948 preciza scurt că „PMR va acorda o 
atenţie deosebită crării de condiţii prielnice, pentru dezvoltarea artei și culturii, puse în 
serviciul poporului, și va arăta toată solicitudinea slujitorilor știinţei și ai artei”9. 

Revoluţia culturală dintre 1948 şi 1960 a avut în vedere următoarele aspecte: 1. clivajul 
cultural dintre cele două lagăre, socialist și imperialist; 2. atașamentul Republicii Populare 
Române faţă de politica de sovietizare a culturii; 3. ruptura radicală faţă de așa-zisa cultură 
„reacţionară”, din regimul burghezo-moșieresc10. În primul rând, cultura socialistă trebuia să 
oglindească politica sovietică a „războiului rece”, adică politica de izolare și confruntare cu 
lumea occidentală. Discursul despre Occidentul cultural a fost în mod constant dispreţuitor 
și a reprezentat totodată o propagandă în favoarea păcii sovietice. Toţi cei care au fost 
suspectaţi de receptivitate faţă de curentele culturale din Occident au fost etichetaţi ca 
pseudosavanţi aflaţi în slujba imperialismului, culturii „cosmopolite”, „infamante”, „decadente”, 
„retrograde”, „snoabe”, „mistice”, „descompuse”, „dezumanizate”, „degenerate”, „morbide”, 
„iraţionale” a lagărului capitalist. Tot acest șir de apelative a devenit obligatoriu în limbajul 
cultural socialist.11  

Exprimarea culturală socialistă trebuia să fie simplă, „pe-nţelesul tuturor”, populară, 
contrară formalismului, ermetismului, livrescului, suspectate de tendinţe conspirative. 
Atitudinea vigilentă în realizarea culturii socialiste i-a revenit culturnicului, fiu al partidului, 
dar nu neapărat om de cultură. Ceea ce-l caracteriza era fidelitatea faţă de ideologia partinică 
                                    

7 Ion Banu, „Despre opera știinţifică a lui Andrei Alexandrovici Jdanov”, Studii. Revistă de știință, 
filosofie și arte, 1, 4, octombrie-decembrie 1948, pp. 93-95.  

8 M.T. Nicoară, Universitatea „Regele Ferdinand I” din Cluj, între două dictaturi (1940-1947), vol. I, 
Editura Accent, Cluj-Napoca, 2011, pp. 30-36. 

9 Rezoluții și hotărâri ale Comitetului Central al PMR, 1948-1950, Combinatul Poligrafic „Casa Scânteii”, 
Bucureşti, p. 7; M.T. Nicoară, De la Universitatea „Regele Ferdinand I” la Universitatea „Babeș-Bolyai” 
(1948-1959), vol. II, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2014, pp. 16-34; Dennis Deletant, Teroarea comunistă în 
România. Gheorghiu-Dej și statul polițienesc, 1948-1965, traducere de L. Leuștean, Editura Polirom, Iași, 
2001, p. 75; Claudiu Secaşiu, „Contribuţii privind distrugerea elitei politice româneşti”, Memoria Închisorii 
Sighet, Editura Fundaţiei Academia Civică, Bucureşti, 1999, pp. 249-251. 

10 M. Roller, Pe drumul revoluției culturale, ed. cit., p. 49.  
11 M.T. Nicoară, „Discursul stalinist al comunismului românesc din anii ’50”, Studia Universitatis 

Petreu Maior. Historia, Târgu-Mureş, nr. 9, 2009, pp. 261-274. 
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și faţă de sistemul cenzurii. În mod constant în anii ’50 culturnicul a fost un instrument 
inchizitoriu, care a denunţat, cu „mânie proletară”, orice derapaj tematic. Pentru culturnic nu 
era admisă nicio concesie, pentru că această atitudine ar fi însemnat slăbiciune combativă și 
risc de marginalizare politică. Acţiunile ferme ale culturnicilor s-au resimţit în cenzurarea 
cărţilor, fie prin eliminarea lor din biblioteci sau librării, fie prin selectare, fragmentare sau 
chiar falsificarea unor pasaje. Seria de „Opere alese” din clasicii literaturii, iniţiată de Editura 
de Stat în 1949, a fost o probă de desfigurare a cărţilor, în funcţie de pretenţiile ideologice ale 
regimului12. 

Pentru a înţelege profilul revoluţiei culturale în Republica Populară Română, cele mai 
relevante surse sunt articolele lui Mihail Roller, în primul rând, broșura Pe drumul revoluției 
culturale, publicată în 1949. Roller scria, negru pe alb, că noua cultură socialistă însemna 
asumarea unui model cultural sovietic. El a confirmat că revoluţia culturală era o necesitate 
istorică, de aceea se impunea urgent reevaluarea critică a întegii moșteniri culturale și a 
tuturor influenţelor occidentale, pe toate planurile. Revoluţia culturală presupunea etape 
dificile și probleme rezolvabile în timp. Roller a elogiat mecanismul revoluţiei culturale 
sovietice, care se baza pe principiul luptei de clasă și pe metoda criticii și autocriticii13. 

Ascuţirea urii de clasă după 1848 a fost considerată de partid un răspuns la așa-numita 
„trădare” a dușmanului de clasă (burghezi, intelectuali „cu papion”, chiaburi), ceea ce 
impunea permanenta vigilenţă revoluţionară. „Putrefacţia” culturii burgheze a fost termenul 
uzual folosit în ziarul Scânteia, încă de la începutul anului 1948. Foştii oameni de cultură și 
intelectuali care formaseră elita naţională au fost priviţi cu suspiciune, etichetaţi drept 
refractari, aroganţi şi neobedienţi regimului. Un prim pas în legalizarea represiunii contra 
„sabotorilor” a fost Codul Penal, revizuit la 27 martie 1948, apoi Decretul din 18 august 1948, 
care permitea instituţiilor represive să acţioneze sau să-i intimideze pe „dușmanii 
poporului”14. 

Partidul s-a asigurat ca nicio opinie intelectuală și culturală tradiţională nu va mai fi 
accesibilă, de aceea a interzis în luna mai 1848 o serie de publicaţii. Au urmat o suită de alte 
interdincţii, care au făcut ca mare parte din patrimoniul cultural naţional să fie ţinut la 
index. Cenzura a fost atent consolidată de Serviciul Edituri şi Control, care în 1948 a făcut o 
prioritate nu numai din lansarea „Indexului publicaţiilor interzise”, ci şi din traducerea şi 
publicarea de cărţi despre revoluţia sovietică sau ritmul industriei socialiste a URSS-ului. Pe 
de altă parte, partidul a recomandat o evaluare a operelor marilor scriitori (Eminescu, 
Caragiale, Creangă, Slavici, Agârbiceanu, Goga și alţii). Nu putea fi păstrat din trecut decât 
ceea ce nu contrazicea materialismul dialectic și istoric și nu contrazicea idealurile clasei 
muncitoare. Intelectualitatea trebuia transformată, reeducată, pentru a-şi asuma conştiinţa 
ideologică a clasei muncitoare, nu o identitate profesională. De aceea s-a preferat termenul 
de „lucrător intelectual”, eliminându-se treptat din limbajul ideologic vechiul termen de 
intelectual, care era considerat mult prea elitist15.  

                                    
12 E. Negrici, Literatura română în comunism. Proza, ed. cit., pp. 18-19, 24-25; Comisia Prezidenţială 

pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Raport final, coord. Vl. Tismăneanu et al., București, 
2006, pp. 488-492.  

13 M. Roller, Pe drumul revoluției culturale, ed. cit., p. 12; Ana Selejan, Literatura română în 
totalitarism, anul 1954, Fundaţia Culturală Fronde, Sibiu, 1996, pp. 52-53; Marin Niţescu, Sub zodia 
proletcultismului. Dialectica puterii, Editura Humanitas, București, 1995, pp. 121-131. 

14 I. Banu, „Despre opera știinţifică a lui Andrei Alexandrovici Jdanov”, art. cit., pp. 93-95; M.T. 
Nicoară, „Vigilenţa Partidului privind elementele universitare în anii ’50. Instrucţiunile ultrasecrete”, 
Studia Universitatis „Petreu Maior”. Historia, Târgu-Mureş, nr. 12, 2012, pp. 53-72. 

15 M.T. Nicoară, „Discursul politic în comunismul românesc între 1947-1965. Aspecte privind 
metamorfozele sale de la stalinism la naţional-comunism”, în Interstitio. East European Review of 
Historical Anthtopology, vol. I, nr. 2, December 2007, pp. 159-170. 
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Pentru a se asigura că educaţia socialistă va triumfa, partidul a dezbătut chestiunea 
învăţământului de toate gradele. După trei luni de dezbateri s-a emis Decretul-Lege nr. 175 
din 3 august 1948 privitor la reforma şi noua organizare a învăţământului din RPR. Acest 
decret a consfinţit etatizarea şi laicizarea învăţământului, separarea învăţământului public de 
Biserică. Se impunea o educaţie și o morală atee, corespunzătoare unei „conştiinţe 
superioare” a clasei muncitoare16.  

Un rol decisiv în avântul revoluţiei culturale l-a avut întemeierea la 9 iunie 1848 a noii 
Academiei Române, pe ruinele celei vechi, care funcţionase din 1866, în slujba istoriei, limbii, 
culturii și știinţei naţionale. În Academmia RPR nu au mai fost acceptate personalităţi ca 
Lucian Blaga, Constantin Rădulescu-Motru, Onisifor Ghibu, Nicolae Bănescu, Gheorghe I. 
Brătianu, Silviu Dragomir, Dimitrie Gusti, Alexandru Lapedatu, Ioan Lupaș, Simion 
Mehedinţi, Ion Nistor, Petre P. Negulescu, Ștefan Ciobanu, Ioan Petrovici și alţii. Dintre 
membrii vechii Academii au rămas Traian Săvulescu, Mihail Sadoveanu, Simon Stoilov și 
Ștefan S. Nicolau. La foarte scurt timp, în 12 august 1948, golul celor epuraţi a fost umplut cu 
noii titulari: Petre Constantinescu-Iași, Gheorghe Nicolau, Barbu Lăzăreanu, Eugen 
Macovschi, Nicolae Profiri și alţii17. Elogiind noile temeiuri ale Academiei RPR, Traian 
Săvuleascu, noul său președinte, susţinea că Academia avea în vedere să studieze 
posibilităţile de punere în valoare, în folosul poporului, a bogăţiilor naturale şi a forţelor 
productive ale ţării. Planul de muncă al Academiei RPR era legat de „dezvoltarea industriei 
de bază”, de punerea în valoare, prin lucrări tehnice şi culturale, a 8 milioane de hectare de 
terenuri inundate sau degradate, folosirea apei de profunzime în regiunile bântuite de secetă, 
folosirea surselor de energie solidă, lichidă şi gazoasă, studiul bolilor sociale, combaterea lor 
şi altele. Academicienii care nu desfăşurau o activitate dedicată intereselor poporului urmau 
să fie radiaţi din rândurile Academiei RPR. Sub imboldul Academiei, cultura socialistă a fost 
supusă acelorași reguli ca orice activitate economică, adică a fost planificată. I s-au trasat 
sarcini, care trebuiau îndeplinite în termenii stabiliţi. Neîndeplinirea planului cultural a fost 
sancţionată pe linie de partid. Niciun scriitor, niciun artist nu avea voie să rămână 
restanţier18. De asemenea, membrii Academiei RPR aveau datoria să modeleze un nou tip de 
om de ştiinţă sau de artist, 

mântuit de scepticismul occidental, un om îndrăzneţ, activ, demn, raţional, capabil să lupte pentru 
construirea unei noi ordini sociale drepte […] să înfrunte cu curaj greutăţiile, care nu sunt de 
neînvins, atunci când vrem să izbăvim lumea de mizerie şi nedreptate19. 

Academia RPR și-a dat girul în revoluţia lingvistică, în epurarea unor cuvinte din 
dicţionare, în schimbarea ortografiei limbii române. În privinţa limbii literare indicaţiile au 
venit și de la Leonte Răutu. Acesta preciza că, în condiţiile construirii socialismului, limba 
literară se dezvoltă din ce în ce mai mult pe baza „limbii întregului popor”. Limba folosită în 
cultură trebuia să fie în interesul și în folosul maselor populare20.  

                                    
16 Despre morala proletară. Conferinţă ţinută la 12 aprilie 1950 în sala Ateneului RPR, în cadrul 

ciclului de conferinţe organizat de Societatea pentru răspândirea ştiinţei şi culturii, Editura Partidului 
Muncitoresc Român, Bucureşti, 1950, pp. 8-11, 26-30.  

17 „Decretul nr. 76 pentru transformarea Academiei Române în Academia Republicii Populare 
Române”, Monitorul Oficial, partea I, anul CXVI, nr. 132 bis, miercuri, 9 iunie 1948, p. 5016; Alexandru 
Gavrilescu, Oana Lucia Dimitriu, „Elita academică în anii proletcultismului”, Revista Bibliotecii 
Academiei Române, an I, nr. 1, ianuarie-iunie 2016, pp. 99-112. 

18 M.T. Nicoară, „Stahanovistul: martirul comuniştilor în anii ’50”, Caiete de antropologie istorică, 19 (I), 
2011, pp. 140-152; Anneli Ute Gabany, Literatură și politică..., ed. cit., p. 13. 

19 Raportul lui T. Săvulescu a fost publicat în România liberă, nr. 1278, 20 octombrie 1948, pp. 1, 3.  
20 Leonte Răutu, „O nepreţuită armă ideologică”, Studii, an V, nr. 2, aprilie-iunie 1952, p. 35; 

„Hotărâre pentru aprobarea noilor norme ortografice ale limbii române”, 16 septembrie 1953, în Mic 
Dicționar Ortografic, Editura Academiei RPR, București, 1955, pp. 3-4; Victor Cheresteşiu, „Să întocmim 
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Mihail Roller a fost vicepreședinte al Academiei, cu misiunea de a reorganiza activitatea 
în domeniul știinţelor sociale, mai ales al istoriei. Roller cerea cu insistenţă rescrierea 
istoriei, deoarece neîntocmirea unei noi istorii a României însemna a lăsa în mâna 
duşmanului de clasă o armă ideologică împotriva clasei muncitoare. În numeroasele articole 
publicate în Scânteia, Lupta de clasă sau Studii, Roller a criticat vechea istoriografie, 
acuzând-o de falsificarea rolului clasei muncitoare în istorie, de lipsa ideii de luptă de clasă 
în evenimentele veacurilor. Tot o viziune critică a avut Roller și despre cadrele didactice, mai 
ales faţă de cele universitare. El a considerat că printre acestea se aflau numeroase elemente 
duşmănoase, care puneau piedici revoluţiei culturale. Roller a afirmat că partdidul nu mai 
avea nevoie de vechile cadre, acuzate de diletantism și misticism, ci de „bolșevici-specialiști, 
în metal, textile, mine, chimie, economie agrară, transport, comerţ, contabilitate etc.”21.  

Zelul revoluţiei culturale s-a manifestat, din 1948 și pe fondul aderării RPR la apelurile 
congreselor mondiale ale partizanilor păcii, de la Wrocław (Polonia), Paris și Praga (1949). La 
Wrocław, șeful delegaţiei române a fost Leonte Răutu, vocea principală în revoluţia 
culturală. Ca să se remarce prin vigilenţă revoluţionară, Răutu a publicat, în octombrie 1949, 
un text acuzator intitulat „Împotriva cosmopolitismului şi obiectivismului burghez în 
ştiinţele sociale”. Inspirat de intransigenţa jdanovistă, el a acuzat întreaga cultură 
românească tradiţională de „putreziciune” și trădare. Modelul lui Răutu a fost discursul din 
noiembrie 1946 al lui Andrei A. Jdanov, în care acesta cerea crearea unui „front cultural” 
împotriva culturii „reacţionare” și a celei occidentale. Răutu a stabilit, ca sarcină 
revoluţionară, denunţarea și pedepsirea fără cruţare a cosmopolitismului, idealismului, 
obiectivismului naţionalismului şi şovinismului din orice domeniu de cultură22. Toată presa 
de partid s-a angajat să asigure demascarea și combaterea necruţătoare a tuturor formelor de 
cultură „reacţionară” și a tuturor intelectualilor, artiştilor, scriitorilor care nu se înrolau în 
frontul cultural stalinist23. Pe urmele lui Leonte Răutu, au pus umărul la distrugerea sau 
marginalizarea unor scriitori, artiști, filosofi, jurnaliști o serie de activiști ambiţioși, ca Mihail 
Roller, Miron Radu Paraschivescu, Mihai Beniuc, Constantin I. Gulian, Matei Socor, Nicolae 
Goldberger, Nicolae Moraru, Ion Vitner și mulţi alţii24. La 29 ianuarie 1949 a fost publicată 
Hotărârea Plenarei CC al PMR privind stimularea activităţii știinţifice, literare și artistice, al 
cărui îndemn a fost că oamenii de cultură trebuiau să devină activiști culturali-ideologici, 
care să stimuleze activitatea culturală socialistă prin premii, iar pentru forurile înalte, 
precum Academia, îmbunătăţirea stării materiale și financiare, pentru a depune „întregul 
efort” pentru propășirea socialismului25. 

                                    
un dicţionar ştiinţific al limbii române”, Studii şi cercetări lingvistice, III, 1952, pp. 14-30; Mioara Avram, 
Marius Sala, Ioana Vintilă Rădulescu (coord.), Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan” din Bucureşti. 50 de 
ani de existenţă (1949-1999), Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999, pp. 66-97. 

21 M. Roller, „Sarcini noi în sudiul istoriei României”, Studii. Revistă de știință, filosofie și arte, 1, 1, 
ianuarie-martie 1948, pp. 128-133; Liviu Pleșa, „Mihai Roller și «stalinizarea istoriografiei românești»”, 
Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 10/I, 2006, p. 165. 

22 Gheorghe Grigurcu, „Semn de Carte: O carte despre Cameleonea (II)”, România literară, nr. 38, 2009, 
p. 1; E. Negrici, Literatura română în comunism. Proza, ed. cit., pp. 18-25. 

23 Liviu Niţu, „Distrugerea elitelor politice istorice între 1950-1955”, Analele Ştiinţifice ale 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Seria Nouă, Istorie, tom LI, 2005, pp. 334-335, 348-349; Ion 
Bălan, Regimul concentraţionar din România, 1945-1964, Editura Fundaţiei Academia Civică, Bucureşti, 
2000, pp. 83-85. 

24 „Conferinţa Scriitorilor din RPR”, Scânteia, seria III, anul XVIII, nr. 1385, 27 martie 1949, pp. 1-2; Anneli 
Ute Gabany, Literatură și politică..., ed. cit., p. 13; Ana Selejan, Literatura în totalitarism, 1949-1951, Editura 
Thausib, Sibiu, 1994, p. 12; Gheorghe Grigurcu, Amurgul idolilor, Editura Nemira, București, 1999, pp. 
9-11.  

25 „Hotărârea Plenarei CC...”, Scânteia, nr. 1337, 29 ianuarie 1949, p. 4; Traian Săvulescu, „Rolul 
Academiei în Republica Populară Română”, Studii. Revistă de știință, filosofie și arte, 1, 3, iulie-
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Supravegherea mediului cultural, jurnalistic, literar şi artistic a presupus introducerea în 
reţea a unor membri de partid. Controlul tuturor domeniilor culturale au fost asigurate 
printr-un sistem complicat de supraveghere și informare. Au fost vizate: proiectele 
editoriale, textele în curs de redactare sau de apariţie, manuscrisele din redacţii. Anumiţi 
specialiști ai Securităţii lecturau manuscrisele și își scriau observaţiile în note informative. O 
serie de oameni de cultură și-au oferit cu bună știinţă serviciile pentru a semnala, prin 
memorii, scrisori, note informative, creaţiile neconforme cu linia partidului, scopul acestor 
acţiuni fiind obţinerea unor produse culturale perfect integrate ideologic26.  

În privinţa operelor scriitorilor clasici, cenzorii au avut acordul Uniunii Scriitorilor, o 
instituţie profund implicată în revoluţia culturală. Conform statutului acesteia, omul de 
cultură, adică scriitorul, artistul, filosoful, trebuia să realizeze o reprezentare a realităţii 
comuniste în conformitate cu sarcinile ideologice, în spiritul idealurilor socialismului și al 
prieteniei cu URSS. Debutul simbolic al realismului socialist în literatură a avut loc în 
ianuarie 1948, odată cu ciclul a trei articole publicate în Scânteia sub semnătura lui Sorin 
Toma și intitulate „Poezia putrefacţiei sau putrefacţia poeziei”. Toma se referea foate 
combativ la opera poetică a lui Tudor Arghezi. Cinci luni mai târziu, Rezoluţia Plenarei a II-a 
a CC al PMR din iunie 1948 a susţinut ferm „spiritul de partid în literatură şi artă” și 
realismul socialist. Pentru ca artele plastice să nu fie în afara controlului strict al partidului, 
în luna mai 1952, în cadrul unei Plenare a Uniunii Artiştilor Plastici, s-a hotărât adoptarea 
unei singure formule artistice, a metodei realist-socialiste, criticându-se sever curentele 
formaliste şi tendinţele naturaliste27. 

Revistele şi ziarele în care s-a publicat proză și lirică realist-socialistă au fost 
Contemporanul, Viața Românească, Steaua, Scânteia și România liberă. Printre poeţii care 
şi-au adus contribuţia la lirica realist-socialistă se numără Alexandru Toma, Mihai Beniuc, 
Tudor Arghezi, Radu Boureanu, Maria Banuș, Dumitru Corbea, Demostene Botez, Eugen 
Jebeleanu, Geo Dumitrescu, Mihu Dragomir, Cicerone Theodorescu, Gellu Naum, Dimitrie 
Stelaru, Cristian Sârbu, Tudor Măinescu. Creatorii liricii „noi” au fost din generaţii diferite, 
unii talentaţi, alţii mediocri. O serie de versuri socialiste au fost introduse și în manualele 
școlare, pentru ca și acestea să rezoneze ideologic, demonstrând că între cultură şi ideologie 
nu exista limită de demarcaţie. În poezie, proză și dramaturgie s-au conturat două direcţii 
tematice: a actualităţii socialiste şi a tematicii istorice. Proza actualităţii socialiste s-a 
concentrat în primul rând pe procesul de colectivizare a agriculturii, înfăţișând lupta 
ţăranilor români în vederea transformării socialiste a satului; în al doilea rând, proza 
realismului socialist oglindea industrializarea, prin aducerea în prim-plan a problemelor 
muncitorilor din fabrici și uzine, a luptei acestora împotriva elementelor reacţionare, 
reprezentate de burghezia decadentă. Cu subtilitate strategico-propagandistică a fost invocat 
faptul că eposul socialist s-ar fi născut ca împlinire a unei vocaţii și ca o prelungire a unei 
tendinţe de democratizare a culturii28.  

                                    
septembrie 1948, pp. 53-54. 

26 Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Raport final, ed. cit., 
pp. 488-489. 

27 L. Răutu, „Despre realismul socialist”, Revista literară, nr. 32, 21 septembrie 1947; Gheorghe Achiţei, 
„Probleme actuale ale literaturii realist-socialiste”, Caiete de filosofie, 8, 1, 1961, pp. 207-212; Raluca 
Nicoleta Spiridon, „Tudor Arghezi în atenţia structurilor de informaţii (1932-1946)”, Caietele CNSAS, an III, 
nr. 1 (5), 2010, pp. 129, 141-142; Marin Radu Mocanu, „Începuturile realismului socialist”, Analele Sighet 6. 
1948, Editura Fundaţiei Academia Civică, Bucureşti, 1999, pp. 623-631; Comisia Prezidenţială pentru 
Analiza Dictaturii Comuniste din România, Raport final, ed. cit., pp. 492-493. 

28 E. Negrici, Literatura română sub comunism. Poezia, ed. cit., p. 25; D. Deletant, România sub 
regimul comunist, Editura Fundaţiei Academia Civică, Bucureşti, 1997, pp. 33-34.  
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Activitatea culturală, de genul celei literare sau artistice, trebuia să depășească orizontul 
elitei, să devină o cultură de masă. Atelierele și cenaclurile literare au devenit în anii ’50 
„pepiniere” de poeţi și naratori. Ele erau omniprezente – la oraşe, pe lângă fabrici şi unităţi 
de învăţământ, iar la sate, pe lângă căminele culturale. În 1950, de pildă, existau circa 44 de 
cenacluri literare, cu peste 1.500 de membri, dând de lucru activiştilor şi metodiştilor de 
partid, care aveau sarcina să asculte și să certifice valoarea creaţiilor proletcultiste. În cultura 
de masă, propagandiști culturali au fost învăţătorul, bibliotecarul, medicul, inginerul și, 
agronomul. Câmpul lor de acţiune a fost pretutindeni: la cămin, secţie, brigadă, cooperativă 
agricolă și şcoală. Repertoriul teatrelor, ca și al cinematografelor, era aprobat de Secţia 
Propagandă și Agitaţie a CC al PMR. Au avut prioritate creaţiile sovietice și autohtone, iar 
cele occidentale au fost strecurate doar pentru a fi subiect de critică a moravurilor 
capitaliste29. 

Academia RPR, Uniunea Scriitorilor, ARLUS, Ministerul Artelor etc. au organizat în 1949 
celebrări legate ziua de naștere a lui Lenin și Stalin, de victoria Marii Revoluţii Socialiste din 
Octombrie, de ziua Armatei Roșii. Toate aceste momente celebrative au fost popularizate 
prin articole în presă, emisiuni radio, adunări publice, demonstraţii populare și chiar prin 
gazetele de perete. Partidul a dorit să controleze toate instituţiile culturale; de aceea, la 
sfârșitul anului 1948, a încetat să mai existre Asociaţia pentru Literatura Română și Cultura 
Poporului Român (Astra), cea care, vreme de un secol, între 1861 şi 1948, jucase rolul 
salvator pentru limba, istoria și cultura românească din Transilvania. Desfiinţarea Astrei, 
prin hotărârea din 31 decembrie 1948, a fost urmată de decizia ca toate Cercurile Culturale 
ale Astrei, împreună cu întregul lor patrimoniu, să se contopească cu ateneele și căminele 
culturale din ţară. În 31 ianuarie 1949, Monitorul Oficial a anunţat o altă măsură asupra 
culturii: publicarea listei tuturor asociaţiilor, reuniunilor, fundaţiilor, cercurilor culturale, pe 
care regimul de democraţie populară le desfiinţa fără ezitare30. 

Din anul 1956, revoluţia culturală a intrat pe un alt curs, cel al destalinizării, deoarece, la 
trei ani de la moartea lui Stalin (în 1953!), Nichita Sergheevici Hruşciov anunţa un „nou 
curs” cultural sovietic, ce denunţa consecinţele cultului personalităţii și ale dogmatismului 
ideologic. Ca urmare, partidul, condus de Gheorghiu-Dej, i-a constrâns pe scriitori, artiști și 
publiciști să admită că poziţiile lor în domeniul culturii au fost greșite, că politica partidului a 
fost pur și simplu prost înţeleasă și inadecvat pusă în practică31.  

Dej și partidul nu-și permiteau să slăbească chingile revoluţiei culturale, de aceea 
Direcţia de Propagandă şi Agitaţie a Comitetului Central al PMR şi-a asumat, în 1956, rolul 
de a combate şi distruge orice influenţă a ideologiei capitaliste. Se anunţa o îmbunătăţire a 
muncii ideologice, mai ales în rândul intelectualilor, al tuturor oamenilor de cultură. Și 
aceștia s-au conformat liniei de partid! Mihail Sadoveanu, personalitatea literară cea mai 
marcantă a noii nomenclaturi, a reconfirmat calea realistă şi profund partinică, a creaţiei 
literare și artistice, a timpurilor socialiste. De altfel, scritorii români nici nu au încercat vreo 
mişcare de contestare, mulţumindu-se cu polemicile literare între grupurile formate în jurul 
unor reviste precum Gazeta literară, Viaţa Românească sau Steaua. Dintre acestea, doar 
Steaua de la Cluj, condusă de Anatol E. Baconsky, a recomadat promovarea unei poezii mai 
detașate de politic. Într-o informare privind unele aspecte ale muncii la Uniunea Scriitorilor, 
din ianuarie 1956, la capitolul privind activitatea revistelor Uniunii au fost precizate toate 

                                    
29 Cu privire la sarcinile propagandei de partid în condiţiile actuale, vezi Hotărârea Comitetului 

Central al PCUS, Editura pentru Literatură Politică, Moscova, 1960, p. 16; E. Negrici, Literatura română 
în comunism. Proza, ed. cit., p. 20; Magda Cîrneci, Artele plastice în România, 1945-1989, Editura 
Meridiane, București, 2000, pp. 23-26.  

30 Monitorul Oficial, 8 ianuarie 1949, nr. 6, p. 333; Monitorul Oficial, 31 ianuarie 1949, nr. 25, pp. 938-939.  
31 Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Raport final, ed. cit., 

pp. 495-497. 
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lipsurile de care se făceau vinovate – lipsa articolelor de atitudine, a celor de îndrumare 
ideologică a scriitorilor. Nu a fost menajat nici tonul de „mângâiere generală” sau de 
automulţumire, tocirea articolelor critice, publicarea unor materiale slabe din punct de 
vedere calitativ sau a unora care conţineau confuzii ideologice. În 1959, Direcţia Generală a 
Presei şi a Tipăriturilor socotea incceptabile următoarele situaţii: 1) „denigrarea realităţilor 
noastre economico-sociale”; 2) „manifestările de naţionalism”; 3) „tendinţele obiectiviste”; 
4) „încercările de propagare a misticismului”; 5) „diverse greşeli politice”32. 

Linia culturală a partidului a rămas necruţătoare în atacarea cosmopolitismului, 
idealismului, obiectivismului, naţionalismului, despre care Gheorghiu-Dej spunea că erau 
grave confuzii ideologice, forme de rezistenţă la cultura socialistă. Intelectuali de prestigiu, 
ca Dinu Pillat, Constantin Noica, Nicolae Steinhardt, Alexandru Paleologu și alţii au căzut 
victime valului de arestări din anii 1958-1960, fiind acuzaţi de uneltire împotriva ordinii 
socialiste33.  

În broșura sa Pe drumul revoluției culturale, Mihail Roller sublinia că procesul revoluţiei 
culturale a fost plin de „greutăţi și probleme”, printre care enumera atragerea activă a 
intelectualităţii și a ţărănimii muncitoare la realizarea revoluţiei culturale. Greutăţile, 
problemele, lipsurile în revoluţia culturală au fost un argument pentru înăsprirea măsurilor 
luate de partid (excluderi, încarcerări, persecuţii, marginalizări) contra celor care nu 
înţelegreau că „înalta cultură” trebuia pătrunsă de învăţătura marxist-leninistă34. 

Atmosfera în care a fost gândită și demarată revoluţia culturală nu este ușor de analizat. 
Documentele de partid, discursurile, presa, operele culturale au camuflat realele intenţii și 
consecinţe ale revoluţiei culturale. Încurajarea folosirii în cultură a unor termeni incitativi, 
precum luptă, vigilenţă, ură, răzbunare, distrugere, complot, a funcţionat pe principiul 
picăturii chinezeşti și a avut un efect devastator asupra patrimoniului cultural al României. 
Sloganurile ideologice, despre nevoia înlăturării „grelei” moșteniri culturale și a „dușmanilor 
poporului”, despre punerea culturii socialiste în slujba păcii, sloganurile despre ridicarea 
permanentă a nivelului de cultură şi a gradului de civilizaţie au fost utilizate în primul rând 
pentru justificarea luptei intransigente contra culturii naţionale35.  

În concluzie, scopul fundamental al revoluţiei culturale a fost înregimentarea ideologică a 
vieţii culturale și intelectuale românești, distrugerea completă a oricărei forme de spirit 
polemic. La nivel colectiv, scopul a fost schimbarea mentalităţilor, în sensul formării omului 
nou, constructor al societăţii socialiste. Acribia cu care propaganda partidului a distrus orice 
discurs cultural concurent a dus la dispariţia oricăror forme de rezistenţă culturală eficientă. 
După 10 ani de revoluţie culturală, bilanţul a arătat o imensă scădere cantitativă și calitativă 
a creaţiilor culturale. Politica culturală din perioada 1948-1958 a dus la deznaţionalizarea 
culturală, la scăderea nivelului cultural al ţării, fenomene care au avut consecinţe multă 
vreme după aceea. 
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Proletcultismul ca forma mentis în romanele anilor ’50-’60 din Basarabia 
(Prolet-cult as forma mentis in the Novels of the 50s to 60s from Bessarabia) 

D I A N A  V R A B I E   

Abstract: The Prolet-cult as forma mentis destroyed writers’ aesthetic consciousness during the first 
post-war decades in Bessarabia. Dominating sovereignly until 1955, it imposed on literature the 
ideological schemes marked by class Manichaeism. The novels of Iacob Cutcoveţchi, David Vetrov, Ion 
Canna, Nichita Marcov, Lev Barschi and others, bear the traces of prolet-cultist, Stalinist dogmas, 
comparable to the “revolution from above”, “military communist”, “aggravation of class struggle”, 
“perfect city of the future”. The total break with tradition, imposed as an obligatory ideological 
program, promoting the proletariat phantom as a new Saviour of the world will ultimately reduce the 
art to annihilation. Artistic consciousness is shaped by social commandments, being kept to the level of 
a monstrous primitivism. In this study, we will examine the consequences of these prolet-cultist, 
bureaucratic socialist dogmas at the literary level. 
Keywords: Prolet-cult, revolution from above, forma mentis, novel, Bessarabia 

 
Abordat în chip frecvent, pasional, circumspect, proletcultismul în literatura română din 

Basarabia rămâne încă un fenomen de explorat. Analizele întreprinse până la această dată au 
surprins anumite mărci ale fenomenului, dar lipseşte viziunea integratoare, ce ar edifica pe 
deplin relaţia dintre această ideologie și specificul romanelor tributare proletcultismului. Din 
această perspectivă, există o utilizare extensivă a unor concepte insuficient precizate şi, de 
aici, riscul simplificărilor sau acela al excesului de emoţionalitate. Aglomerarea deter-
minărilor semantice din zona „maleficului” este la fel de păguboasă ca eufemizarea acestora. 
De asemenea, trebuie evitată utilizarea în relaţie sinonimică a termenilor proletcultism și 
realism socialist, care, deși au suficiente similitudini, dezvoltă sensuri diferite. Dacă 
proletcultismul, în accepţia sa iniţială, decurge din doctrina potrivit căreia a existat o 
„revoluţie a proletariatului”, anume „revoluţia” comunistă, în stilul proletcultist actualizat 
intrând deci şi lupta de clasă, spiritul revoluţionar şi caracterul eroic al unei victorii politice, 
realismul socialist atenuează tezismele rigide, ofensive, agresive ale proletcultismului iniţial. 

Realismul socialist orientează literatura (şi celelalte arte) spre realităţile construcţiei socialiste, spre 
o societate nouă şi un om nou, abătându-i atenţia exagerată de la conflictele dobândirii puterii, 
considerate depăşite, conflicte în care persista proletcultismul1. 
Nu ne-am propus, în prezentul studiu, să cercetăm prioritar aceste diferenţe și nici să 

cercetăm esenţa acestui tip de revoluţie a proletariatului. Obiectivul nostru a fost să decelăm 
consecinţele acestui fenomen la nivel literar; iar aria investigată: romanele anilor ’50-’60 din 
Basarabia. 

Este o certitudine faptul că după 1945 se acutizează ruptura cu aproape tot ce a însemnat 
cultura noastră naţională, optându-se cu bună știinţă pentru „reducerea spiritului la o 
monstruoasă tabula rasa”2, care a marcat decisiv literatura postbelică, ajustată la îndrumările 
ideologice ordonatoare. Trebuie operată o analiză riguroasă a preceptelor, principiilor, 
criteriilor pe care s-a sprijinit propaganda comunistă în domeniul literaturii, pentru a putea 
dovedi prin argumente logice „caracterul eronat și mistificator, prost inspirat și rău orientat, 

                                    
 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova. 
1 Ion Simuţ, „Proletcultism sau realism socialist?”, România literară, nr. 31, 2008, p. 4.  
2 Mihai Cimpoi, O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, Editura Fundaţiei Culturale 

Române, București, 2002, p. 155. 
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iar din păcate și mai rău intenţionat al doctrinei ideologice oficiale a partidului unic și a 
statului totalitar”3. 

O altă certitudine o constituie faptul că viaţa literar-artistică postbelică s-a dezvoltat 
într-o relaţie ireductibilă cu oscilaţia evenimentelor politice. Anii ’50-’60 reprezintă perioada 
de maxim dogmatism, de intens sociologism. Cultul personalităţii lui Stalin și al modelului 
sovietic a alterat structura literaturii noastre, transformând-o „într-un ecou subaltern al celei 
de la Răsărit, căci numai de acolo ne putea veni lumina”4. Proletcultismul care domină anii 
’50-’60 a fost în esenţă modelat de absolutismul ideologiei, de tezismul abuziv al 
așa-numitului realism socialist, de militantismul „spiritului de partid”, de concepţia 
dogmatizată și simplificată a determinismului marxist. În contextul monopolizării politice, 
literatura va cădea victimă, devenind „text, alibi, receptacul sau suport pentru orice 
ideologie, pentru orice manipulare ideologică posibilă, un document ideologic polivalent”5. 

Proletcultismul ca forma mentis a distrus conștiinţa estetică a scriitorilor din primele 
decenii postbelice din Basarabia. Dominând suveran până în 1955, acesta a impus literaturii 
scheme ideologice sub semnul maniheismului de clasă. Anii ’50-’60 îşi consumă în mod 
nefericit destinul, în detrimentul valorii estetice, pe calapodul proletcultist, monstruos „pat 
procustian”. Vor circula mai ales traduceri din literatura rusă, dar şi din cea a popoarelor 
Uniunii Sovietice, care elogiau „marea prietenie”, după „moda ideologică a timpului”, în 
lumina unui fals optimism. Clasicii români încep să fie editaţi trunchiat abia în a doua 
jumătate a anilor ’50, contactul cu întreaga cultură română fiind sporadic și acribios 
supravegheat de vigilenţi ideologici până în a doua jumătate a anilor ’80. 

Încă din anii războiului, Partidul Comunist se angajase ferm în acţiunea de „îndrumare” a 
procesului de creaţie artistică, adoptând hotărâri şi legi speciale. Acestea aveau drept scop 
canalizarea atenţiei oamenilor de artă spre ilustrarea prieteniei „de nezdruncinat” dintre 
popoarele Uniunii Sovietice, a recunoştinţei tuturor popoarelor încorporate în necuprinsul 
imperiu răsăritean faţă de „marele” popor rus, a luptei Ţării Sovietice pentru pace etc. „Ar fi 
lipsită de orice raţionament învinuirea de colaboraţionism adusă unuia sau altui poet, 
prozator, dramaturg sau critic, din moment ce întreaga literatură a fost supusă ideologizării 
totale, devierile de la linia dogmatică fiind prompt și aspru sancţionate”, afirmă Mihai Cimpoi6. 
Cu fericite excepţii, scriitorii din Basarabia vor plăti din plin tributul dogmatismului.  

Un caz grav îl vor reprezenta, de pildă, scriitorii din Transnistria, forţaţi practic să adopte 
programul ideologic obligatoriu, ce excludea orice manifestare a literaturii autentice. 
Înstrăinaţi de matricea spirituală, în urma rupturii tranşante cu tradiţia, condamnaţi să se 
alimenteze dintr-o pseudoliteratură, pe un fond marcat puternic de vigilenţa înverşunată a 
organelor represive ale statului sovietic, autorii de literatură „moldovenească” din 
Transnistria vor promova, inevitabil, arta de propagandă în toate genurile literare, inclusiv 
în literatura pentru copii. Proza lui Nichita Marcov, Iacob Cutcoveţchi, Lev Barschi, David 
Vetrov, Ion Canna şi, din păcate, multe altele vor reprezenta marca absolută a neantizării 
conştiinţei estetice. Romanele lor poartă urmele dogmelor proletcultiste, staliniste, toposurile 
lor fiind „revoluţia de sus”, „comunismul militar”, „ascuţirea luptei de clasă”, „cetatea 
perfectă a viitorului”. Se observă în paginile acestor scriitori, dar și în cele ale lui Dumitru 
Milev, Leonid Corneanu, Toader Malai, Samuil Lehţir, repetarea neistovită a anumitor teme 
literare și reluarea mesianică a anumitor subiecte ce converg în proiectarea câtorva culte, 
reductibile, în accepţia lui Eugen Negrici, la următoarele: a) cultul omului nou, altfel spus, 
crearea unui om nou, a acelui necesar homo sovieticus; b) cultul sfinților martiri (soldatul 

                                    
3 Florin Mihăilescu, De la proletcultism la postmodernism, Editura Pontica, Constanţa, 2002, p. 7. 
4 Ibidem, p. 11. 
5 Adrian Marino, Hermeneutica ideii de literatură, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1987, p. 334. 
6 Mihai Cimpoi, O istorie deschisă..., ed. cit., p. 155. 
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sovietic, eroul civilizator, liderul, „un soi de Mesia răsturnat, al unei religii fără Dumnezeu”7, 
comunistul care s-a jertfit pentru fericirea noastră, modelul fiind impus de personalitatea lui 
Stalin – demiurgul istoriei și părintele popoarelor); c) cultul apostolilor credinței (Lenin, 
Stalin); d) cultul bisericii ocrotitoare (partidul); e) cultul regatului ceresc – paradisul drepţilor 
(US)8. Vom încerca să surprindem în continuare consecinţele acestor culte, dogme 
proletcultiste, birocratice socialiste la nivel literar. 

De pildă, în cazul lui Nichita Marcov (18.09.1903, Corjova, Dubăsari, Transnistria – 
19.11.1941), represat de NKVD, titlurile de proză deja îi anunţă aservirea, fiind simpliste și 
vulgarizatoare: La viaţa nouă (1929), Partidul cheamă (1935), Comoara (1936) ş.a. În proza 
Lupta, de exemplu, un ţăran, Iftodie, îndemnat de chiaburul Filip Pâdpâdac, își ucide socrul 
care este activist colhoznic, având-o complice și pe soţia sa Chilia, îl aruncă într-o fântână de 
teamă să nu fie descoperit, cu ajutorul fiului Miron, dă foc casei acestuia și magazinului. 
Până la urmă Miron (noul om ce se anunţă) denunţă crima, cei doi fiind arestaţi, iar cauza 
colhozului triumfă. Cam acestea sunt marile lupte și conflicte din romanele de această 
factură. Conflictele sunt axate pe lupta pe care o duc colhoznicii, învăţătorii împotriva 
elementelor dăunătoare infiltrate în colhoz sau în viaţa obștească și susţinute de forţe 
subversive antisovietice. Romanele își consumă ţesătura narativă în afara creativităţii și 
experimentului, în afara oricărei libertăţi a spiritului. Or, „fără libertate, fără democraţie, fără 
demnitate nu există, în sensul propriu al cuvântului, creaţie”9, observă Florin Mihăilescu. 
Scrierile lui N. Marcov au o tematică similară cu cea a confraţilor transnistreni (Ion Canna, 
Dumitru Milev etc.) şi sunt marcate întru totul de ideologia regimului totalitar.  

Iacob Cutcoveţchi realizează în romanul Foc! o tentativă de oglindire a unor episoade din 
Marele Război pentru Apărarea Patriei prin prisma falsă a unor ostași moldoveni, concepută 
într-un limbaj infect și în consens cu marșurile oficiale: „Se vărsau râuri de sânge și pe tunar 
îl durea inima când își aducea aminte că pe pământul natal bântuie dușmanul afurisit și 
veninos”10. Dogma, cu toate restricţiile și normările ei severe, este infailibilă și 
atotstăpânitoare și în romanele Zorile (1952), La cotul Nistrului (1964) ș.a. 

În romanele Bujorenii (1954), Se întorc rândunelele (1964), Lev Barschi își pune personajele 
în „situaţii complicate, din care să se vadă probitatea eroului, devotamentul lui în muncă, 
dragostea faţă de cuceririle frumoase ale Puterii Sovietice, ura faţă de asupritorii vechi, 
capitaliști sau moșieri, simţul responsabilităţii colective etc.”11. Este o propagandă pur 
politică deghizată de circumstanţă în romane despre muncitori biruitori sau în portretele 
președinţilor de colhozuri care sfărâmau cu mâinile lor lanţurile „exploatării” capitaliste. 
Cam acesta era, în linii mari, terenul în care se mișcau scriitorii anilor ’50-’60. Panait Istrati 
sancţionează dur acest tip de scriitor: „se află o specie de așa-zis «scriitor proletar», care nu-i 
decât un parazit ce trăiește pe spinarea clasei muncitoare”12. Dacă le cercetăm biografia, 
majoritatea acestor scriitori deţineau funcţii administrative sau se aflau în fruntea ziarelor de 
prim-plan. Iacob Cutcoveţchi, de pildă, a fost secretar al Comitetului raional de partid 
Dubăsari, secretar al Comitetului raional al Comsomolului din Ucraina, șef al direcţiei artelor 
al Consiliului de Miniștri al RSSM, redactor adjunct al gazetei Moldova Socialistă etc. 

                                    
7 Liviu Ţeghiu, Fenomenul proletcultist în literatura română, Editura Mirton, Timișoara, 2000, p. 37. 
8 Eugen Negrici, „Scurt istoric al propagandei prin poezie”, în Poezia unei religii politice. Patru 

decenii de agitație și propagandă, Editura Fundaţiei Pro, Bucureşti, 1996, p. 350. 
9 Florin Mihăilescu, De la proletcultism la postmodernism, ed. cit., p. 18. 
10 Iacob Cutcoveţchi, Opere alese, ESM, Chișinău, 1954, p. 41. 
11 Vasile Coroban, Romanul moldovenesc contemporan, Editura Cartea Moldovenească, Chișinău, 

1969, p. 131. 
12 Panait Istrati, Spovedanie pentru învinși, traducere de Alexandru Talex, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 

1991, p. 137. 
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Dincolo de romanele sacrificate pe altarul ideologiei de partid, acești autori au și 
modestul lor merit. 

Scriitorii aceștia, în majoritatea lor exterminaţi de regimul stalinist în 1937 sau mai târziu, au 
întreţinut prin sacrificiu o viaţă literară dinamică sub semnul valorificării creatoare a folclorului și 
al luptei pentru revitalizarea limbii române și revenirea ei la alfabetul latin13. 

Ruptura totală cu tradiţia, impusă ca program ideologic obligatoriu, promovarea fantomei 
proletarului ca nou Mântuitor al lumii vor reduce, finalmente, arta la nimic. Ideologia 
societăţii comuniste a creat patru mituri politice fundamentale care au penetrat imaginarul 
colectiv: Conspirația, Salvatorul, Vârsta de Aur și Unitatea, reperate de Raoul Girardet. 
Creatoare de artă (sau pseudo-artă), cele patru mituri ambiţionează să creeze o artă 
conformă ideologiei din care s-au născut. În mod regretabil, „conștiinţa artistică e modelată 
de comandamentele sociale, fiind menţinută la nivelul unui primitivism monstruos”14.  

Şi romanele Drumul cu plopi (1955) de Alexandru Lipcan, Dreptatea (1954) de M. Cahana, 
Valul lui Traian de Ariadna Șalari ș.a. sunt concepute în formă de cronici ale vieţii poporului 
în condiţiile asupririi moșiereşti și capitaliste, „ale luptei lui de eliberare de sub acest jug și 
ale marilor prefaceri socialiste care au loc după instaurarea Puterii Sovietice în Basarabia, în 
1940”15. Registrele tematice își restrâng cu stricteţe aria către următoarele aspecte: lupta de 
clasă; lupta pentru pace; lupta antiimperialistă, iar paginile mustesc de proiecţii ale viitorului 
luminos, ale luptei pentru construirea noii societăţi socialiste, ale noului umanism socialist, 
tutelat de imaginea lui Stalin care întruchipa modelul suprem al omului nou. Aceste scriituri 
clamează necesitatea creării omului colectiv, a unei lumi noi, denunţând existenţa unei 
marcate injustiţii sociale și anunţând speranţa într-o organizare a raporturilor sociale, încât 
discrepanţele accentuate să fie eliminate. Ele pledează pentru reînălţarea omului pe făgașul 
adevăratei sale esenţe – munca liberă și dezinteresată – și își manifestă totodată simpatia 
pentru cei defavorizaţi. Subiectele romanelor își edifică esenţa între cele două tipuri de luptă: 
lupta pentru formarea omului nou și lupta împotriva dușmanului de clasă, ambele fiind 
dominate de un spirit militar: luptă, campanie, vigilenţă, victorie etc. Anii ’50-’60 vor fi 
reprezentaţi de o literatură de tip esopic, deși unii scriitori vor tatona spre sfârșitul 
deceniului al șaselea o anume liberalizare, stimulând unele compromisuri acceptabile. 

Ideologizarea progresivă a tuturor domeniilor vieţii însemna practic o sovietizare, care a 
cuprins inclusiv literatura. Are loc ceea ce Marin Niţescu numește moartea de expresie, cu 
uniformizarea degradantă a gândirii și a formelor sale de expresie, iar odată cu acestea 
anihilarea personalităţilor marcante. Nu vom atesta experimentări literare efective, soluţia 
impusă de ideologii culturali ai regimului fiind întoarcerea la limbaje demult depășite. 
Revenirea la formule pseudo-folclorice nu reflectă altceva decât incapacitatea funciară a noii 
literaturi de a experimenta cu o voce distinctă accesul la marea literatură. 

În ceea ce privește edificarea unei alte literaturi, atitudinea proletcultistă a dat rezultate 
deplorabile, iar în planul mult discutatei „valorificări a moștenirii culturale” consecinţele au 
fost, de asemenea, dezastruoase. Doctrina era din start sortită eșecului pentru că a elabora o 
cultură integral nouă, fără a recunoaște niciun precursor, e un proiect utopic. Caracteristica 
acestor ani ar fi reprezentată de trei mari obiective: politizarea literaturii, literaturizarea 
politicului și așa-zisa valorificare a moștenirii culturale. Internaţionalismul sovietizant urma 
să anuleze orice urmă de element naţional. Chemată să reprezinte și să impună concepţiile 
Partidului Comunist, literatura era obligată practic să răspundă imperativelor ideologice și 
noilor deziderate estetice conform cărora frumosul este determinat de conţinutul ideologic: 

                                    
13 Mihai Cimpoi, O istorie deschisă..., ed. cit., p. 157. 
14 Ibidem, p. 156. 
15 Vasile Coroban, Romanul moldovenesc contemporan, ed. cit., p. 129. 
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Forma unei opere literare e cu atât mai frumoasă, mai desăvârșită, cu cât scriitorul pătrunde mai 
adânc în esenţa vieţii și a oamenilor, cu cât știe să vadă mai ascuţit problemele, să descopere 
nenumărate aspecte ale luptei oamenilor pentru progres16. 

Amploarea și intensitatea cu care s-a manifestat invadarea literarului de către o ideologie 
impusă cu forţa va avea consecinţe pe termen lung. 

Procesul de convertire la formula literară proletcultistă nu a fost simplu, ceea ce scoate în 
evidenţă un plan urmărit cu tenacitate. Ideologia politică își va supune ferm ideologia 
literară, instituind-se în acest mod literatura oficială, scriitorul trebuind să devină „un vector 
al ideologiei politice”17. Cunoscând rolul primordial pe care îl deţine literatura, conducătorii 
bolșevici au impus scriitorilor să servească ideile Partidului Comunist. Literaţii au fost 
înregimentaţi în Uniunea Scriitorilor, care, având în cadrul ei organizaţia de partid, a fost 
obligată să se plaseze pe platforma Puterii Sovietice, promovând realismul socialist. Acesta 
va genera o literatură obedientă, concepută pe canoanele ideologice și impunând o anumită 
retorică. Noua formulă literară se identifica până la confundare cu realismul socialist, iar 
odată cu impunerea ei se producea moartea libertăţii de expresie. Impunerea limbii de lemn 
ca formă supremă a platitudinii agresive este consecinţa directă a neantizării fiinţei umane și 
triumful final al ideologiei împotriva individualităţii spiritului. 

În concluzie, literatura reflectă o ideologie și, pe de altă parte, propagă o ideologie. Anii 
’50-’60 vor fi dominaţi în Basarabia, cu fericite excepţii, de un dogmatism ideologic fără egal, 
reflectat într-o producţie literară pe măsură. Pentru toţi acești autori esenţial era mimetismul 
ideologic, accesibilitatea formei; în realitate, vorbim de un nivel elementar al artei, de un 
limbaj artistic rudimentar, croit după tiparele limbii de lemn, viziunea maniheistă, care 
împărţea lumea în alb sau negru, de refuzul formelor novatoare, de unde și vehemenţa 
respingerii oricărui experiment, de imaginea utopică a omului nou. Este în mare parte o 
literatură care a dibuit timp de o jumătate de secol prin întuneric (e chiar întunericul „terorii 
istoriei” teoretizate de Mircea Eliade și care a fost privată de matricea firească, de condiţia 
lingvistică necesară). Ne aflăm în interiorul unei culturi hărţuite de vicisitudinile timpului şi 
încorsetată în doctrine, în care literatura rămâne ostatică ideologizării, aderând, previzibil, la 
criteriile sociopolitice şi etice în detrimentul celor estetice.  
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Effects of the Syrian Conflict on the Turkish Economy 
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Abstract: An important outcome of globalization is an intensified integration of national and 
sub-national economies into the global markets. As a consequence of this increased integration, 
interdependence among nations is at a high level that has never been experienced before. In this 
environment of heightened interdependence, the state of international political relations has a direct 
influence on the economies of nations. Therefore, conflicts or peaceful relations in a certain area may 
have direct or indirect economic or political effects elsewhere around the world. In case of conflicts, such 
effects are felt more acutely by countries or regions neighboring the conflict areas as a result of 
geographical proximity. The Syrian Conflict has been an international concern since its beginning, 
especially for its political and humanitarian dimensions. Sharing its longest land border with Syria, 
Turkey has been experiencing effects of the outcomes of the conflict first-hand. In terms of economics, 
the conflict in Syria has been affecting Turkey through multiple channels. The burden caused by refugees 
and their access into the Turkish labor market are widely highlighted and discussed subjects. Decreased 
volume of trade is particularly a concern for provinces bordering Syria as all sectors involved in business 
with Syria are affected by the conflict. This paper aims to provide a non-empirical assessment of the 
effects of the Syrian conflict on the Turkish economy. 
Keywords: Turkey, the Syrian Conflict, economic effects, trade, labor markets, regional development 

 
JEL Classification: F51, J15, F22, F52, P48 

Introduction 

Change has been a constant feature since the end of the twentieth century. Accelerated 
by advances in technology, the constant process of change that is called globalization altered 
every dimension of human life on earth. Economically, advances in transportation and 
communication technologies increased the mobility of people, capital, goods and services. 
This increased mobility has brought nations closer, creating a global market with 
complicated production relations and increased interdependence among nations. Increased 
and faster flow of information not only opened up local and regional markets to competition 
from elsewhere around the world but also created a global consumer culture by enabling 
consumers to get information about any product and by rapidly changing tastes. In terms of 
politics, this socioeconomic environment pressed for more liberalism and decentralism, and 
likewise, these ideas are transmitted relatively more intensely and rapidly through improved 
communication channels. 

A recent example of such spreading of political ideas is the so-called “Arab Spring”. In 
addition to the political failure of long-running regimes in the Middle East and North Africa, 
economic problems such as high unemployment, particularly among the young workforce, 
and inflation, exacerbated by a decrease in oil prices increased public dissent. As discussed 
by Malik and Awadallah (2013) an overreliance on natural resource revenues and the public 
sector and the absence of an effective and competitive private sector which handicapped the 
states in creating new jobs for a growing young population were important economic 
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reasons that contributed to a growing dissent in the Middle East and North Africa. Starting 
with an incident in Tunisia at the end of 2010, the Arab Spring moved to Egypt and Yemen 
in January 2011, to Libya and Bahrain in February 2011, and to Syria in March 2011. 
Technology played an important role in spreading the ideology behind the Arab Spring, as 
internet and social media were intensively used to organize protests, thus playing an 
important role in the contagion of ideas to a greater audience.  

The Arab Spring resulted in positive changes in some countries; it caused turmoil in 
some other countries. For example, the throwing down of the Libyan regime resulted in a 
civil war, the shock to the system in Egypt was countered by the state with the use of force 
and increased tensions in Syria resulted yet again in a bloody civil war. The turmoil in the 
region implies far more serious results for the rest of the world. Since the Middle East and 
North African region are important for their functions as the major energy suppliers to the 
world’s developed economies, developed countries involve directly or indirectly in political 
conflicts in the region through different channels. In this respect, failure of Arab Spring 
especially in Libya and Syria carry important risks for the entire world, as violent terrorist 
attacks and displaced people from all around the Middle East are now an important problem, 
particularly for European countries. As a result, a conflict of a regional character has now 
become a serious issue for the whole world. 

When political conflicts becomes violent, the flow of everyday life is changed. Violent 
political conflicts not only pose a direct and imminent threat to the physical and mental 
well-being of people in the affected areas but also disrupt the functioning of the economy of 
subjected countries or regions through destroying the infrastructure, a rapid decline in trade 
and foreign direct investment and unemployment. These disruptions also cause the 
conflict-stricken country or region to not fulfill its role in the global value chains. In that 
case, effects of a break in economic order in any country of conflict is transmitted to other 
countries which have economic relations with conflict-stricken countries. As shown by Ades 
and Chua (1997), regional instability is a negative externality for all neighboring countries in 
a region and it has a negative influence on economic performance by disrupting trade and 
increasing defense spending, thereby risking future growth by decreasing the share of 
government expenditure on education. Increased military spending may also indirectly 
decrease gross domestic product (GDP) by crowding-out productive capital investments by 
the government1. However, these effects are felt more acutely by countries or regions 
neighboring the conflict areas as a result of geographical proximity, as this is the case for 
Turkey, the northern neighbor of Syria. This paper aims to provide a non-empirical analysis 
of the effects of the Syrian Conflict on the Turkish economy. 

Effects on Turkish Exports 

Trade effects of any conflict may occur directly or indirectly. First of all, there is the 
obvious contraction of the volume of trade with the neighboring countries, which results in 
a decrease of welfare in both sides, and a particular decrease of incomes of producers on 
both sides who are involved in trade. Second, as IRC2 puts it, economies depending on trade 
with conflicted countries incur direct and indirect fiscal costs, in addition to a rise in exports 
prices due to increasing transport costs caused by rerouting of exports.  

Sharing the longest land border for both countries, the economic relations between 
Turkey and Syria were rapidly developing in parallel to the positive political climate 

                                    
1 D. Abu-Ghunmi, C. Larkin, “The economic opportunity costs for countries located in crisis zones: 

Evidence from the Middle East”, Research in International Business and Finance, 36, 2016, pp. 532-542. 
2 IRC (International Rescue Committee), Economic Impact of Syrian Refugees Existing Research 
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between the two neighbors throughout the most of 2000s. As Öncel and Akar3 argued, trade 
relations between the two countries can be explained in three periods; a “conflict” period of 
pre-2000 in which political tension is high and trade volume is low, a “normalization” period 
between 2000 and 2010 which was dictated by strategic political cooperation and increasing 
volume of trade, and a post-2010 period in which political relations are deteriorating, trade 
volume is primarily dropping sharply up until 2012 and then catching an upward trend, 
mainly based on exports from Turkey. With the escalation of violence in 2012, Turkish 
exports to Syria dropped sharply (Table 1).  

 
Table 1. Turkish Exports to Syria 2000-2016 

Year Total Value of Exports 
(Value, Thousand USD) 

Total Value of Imports 
(Value, Thousand USD) 

Total Volume of 
Trade (Thousand 

USD) 
2000 184,267 545,240 729,507 
2001 281,141 463,476 744,617 
2002 266,772 314,770 581,542 
2003 410,755 261,193 671,948 
2004 394,783 247,551 642,334 
2005 551,627 142,585 694,212 
2006 609,417 187,250 796,667 
2007 797,766 259,282 1,057,048 
2008 1,115,013 323,697 1,438,710 
2009 1,421,637 221,454 1,643,091 
2010 1,844,605 452,493 2,297,098 
2011 1,609,861 336,646 1,946,507 
2012 497,960 67,448 565,408 
2013 1,024,473 84,909 1,109,382 
2014 1,800,962 115,499 1,916,461 
2015 1,522,032 51,506 1,573,538 
2016 1,322,339 65,389 1,387,728 

Source: Turkish Statistical Institute Foreign Trade Database 
(http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 – accessed 19.04.2017) 
 
However, the exports from Turkey to Syria bounced back in 2014. According to some 

reports, this increase was a result of exports from businesses established by Syrian refugees 
in Turkey in the areas under the control of groups opposing the Assad regime4. This 
situation implies a diversion of income from regional businesses, especially from those in 
southern Turkish provinces located in the Syrian border which are engaging in border trade 
with Syria, to newly-established enterprises by refugees. Thus, an influx of refugees altered 
previous local production patterns and created a new pattern in which Syrian producers 
gaiened importance as new investors and new outlets for trade. Yet, these businesses are not 
capital-intensive investments; they are mostly small and middle sized enterprises dealing 

                                    
3 A. Öncel, M. Akar, “2000 Sonrası Türkiye-Suriye İlişkilerinin Türk Dış Ticaretine Yansımaları” 

[“Reflections of post-2000 Turkish-Syrian Relations on the Turkish Foreign Trade”], Bilgi, 30 
(Yaz/Summer), 2015, pp. 69-95 [in Turkish]. 

4 Anonymous, Suriye’ye İhracat Suriyeliden [Exports to Syria are from Syrians], 2016 – 
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/398290.aspx (30.08.2016) [in Turkish]; N. Üstün, Suriyelilerin 
Türk İşgücü Piyasasına Entegrasyonu Sorunlar – Öneriler [Integration of Syrians into the Turkish Labor Market 
Problems – Recommendations], Research Report. Konya Chamber of Commerce, Directorate of Economic 
Researches and Projects, February 2016. 
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with production of foods and textiles. On the other hand, more capital intensive investments 
are reported to concentrate in the port cities which offer outlet for export5. 

The crowding-out of the Turkish capital from exporting sectors is particularly important 
for urban and regional economies of border provinces, where daily border trade is an 
important source of income. As Alpaslan6 discusses, in addition to finding new markets by 
existing firms, all entrepreneurs in border provinces who are familiar with the culture of 
conducting business in Syria benefited during the normalization of relations in 2000s. Yet, 
economies of these regions were hit harder by the Syrian Conflict because of their close ties 
with the other side of the border. However, the bounce-back in exports after 2013 may also 
be a result of increased humanitarian action in the border regions, as Turkish government 
and foreign aid organizations procure humanitarian aid materials to-be-sent to Syria from 
local firms in border regions7. 

Another reported effect on the Turkish trade is a decrease of exports due to the 
increasing cost of land route transportation. Before the conflict, Syria constituted the main 
land passage for Turkish exports to the Arabian Peninsula. Intensification of violence and 
attacks on Turkish transporters forced exporters to change routes or choose other 
alternative modes of transport8. This situation implies losses and financial hardship for the 
Turkish land route carriers, especially those who utilize bank credits, as a change of routes 
requires a change of markets, of the mode of operations and documentations, which are 
costly both in terms of time and money9.  

In line with decreasing political tensions between the two countries, visas between 
Turkey and Syria were mutually cancelled in 2009. This development led to a rapid increase 
in the number of tourists from Syria to Turkey and vice versa, with the aim of cultural and 
shopping tourism. These tourists provided a boost for local businesses on the both sides of 
the border. However, these incomes are lost with the escalation of fighting.  

Effects on the Labor Market 

Contractions in the revenues of trading firms, a decrease in Turkish-owned businesses 
engaged in trade with Syria and logistics companies also have serious implications for the 
Turkish labor market. Yet the most direct effect on the labor market is caused by an influx of 
Syrian refugees. Turkey is the host country with the largest refugee population in the world 
with more than 3.2 million registered refugees living in the country as of April 201710. 

                                    
5 İ.B. Alpaslan, Suriye Krizi Türkiye Ekonomisini Nasıl Etkiler? [How does the Syrian Crisis affect the 

Turkish Economy?], TEPAV (Turkish Economic Policy Research Foundation) Evaluation Note, N201148, 
August 2012 [in Turkish]; ORSAM (Center for Middle Eastern Strategic Studies) and TESEV (Turkish 
Economic and Social Studies Foundation), Effects of the Syrian Refugees on Turkey, ORSAM AND 
TESEV Report No. 195, Ankara, January 2015. 

6 İ.B. Alpaslan, Suriye Krizi Türkiye Ekonomisini Nasıl Etkiler?, op. cit. 
7 N. Altundeğer, M. Yılmaz, “İç Savaştan Bölgesel İstikrarsızlığa: Suriye Krizinin Türkiye’ye 

Faturası” [“From Civil War to Instability: The Impact of Syrian Crisis on Turkey”], Suleyman Demirel 
University the Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 21 (1), 2016, pp. 289-301 [in 
Turkish]. 

8 B. Öztürk, “Avrupa Birliği’nin İran ve Suriye Politikasının Türkiye’ye Etkisi” [“The Impact of the 
European Union’s Iran and Syria Policies on Turkey”], Ortadoğu Analiz, 4 (48), 2012, pp. 39-52 [in 
Turkish]. 

9 İ.B. Alpaslan, Suriye Krizi Türkiye Ekonomisini Nasıl Etkiler?, op. cit. 
10 EC (European Commission), Turkey: Refugee Crisis, European Civil Protection and Humanitarian 

Aid Operations (ECHO) Factsheet, April 2017 – http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/ 
factsheets/turkey_syrian_crisis_en.pdf (07.05.2017). 
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Approximately 3 million of these refugees are Syrians fleeing the conflict in their country11 
and an estimated 90% of these refugees live outside the refugee camps12, spread to all 
81 administrative provinces in Turkey, with the highest numbers of refugees living in 
Istanbul (482,443) and the border provinces of Şanlıurfa (421,914), Hatay (386,264), Gaziantep 
(330,325), Kilis (125,507) and Mardin (94,784) as of 11 May 201713. It is also reported that as 
the time of conflict prolonged beyond the expectations of refugees, they started to migrate 
towards more developed Western provinces with more job opportunities in order to 
survive14. Thus, other industrialized metropolitan areas of Adana (157,402), Mersin (149,203), 
İzmir (110,126) and Bursa (110,149) are now hosting significant refugee populations15.  

The situation of the Syrian refugees is a hot topic both in Turkey and in Europe. Media 
has been highlighting the humanitarian dimension of the refugee situation since the early 
days of the conflict. However, as Kızıl puts it: “while Turkey hosts 3 million Syrians, it is 
hard to claim that there is no effect of Syrians on the Turkish labour market”16. As every 
other emerging economy, the Turkish labor market is not flawless and the addition of Syrian 
refugees creates problems for the labor market at both national and local levels. However, 
since a great majority of Syrian refugees work informally, it is very hard to have an idea 
about the overall impacts of the influx on the labor market and there are conflicting research 
results. For example, Akgündüz, van der Berg and Hassink17 found that employment rates of 
Turkish workers are largely unaffected by the refugee entry to the labor markets, while 
other studies report a decline, especially in informal employment.  

Most of the refugee population is concentrated in the southern and southeastern 
provinces which are bordering or are geographically close to Syria. Unemployment has been 
rising in these provinces because of the rising number of refugees since 2011. The 
unemployment rates, for example, in the southern provinces of Hatay, Kahramanmaraş, 
Osmaniye, Adana and Mersin have an increasing trend since 201118. This situation puts an 
important stress on the economies of these provinces in which unemployment rates were 
already high. The seasonal agricultural workers, generally travelling from the Southeastern 
Anatolian provinces for agricultural work in harvest seasons, are the hardest hit group, as 
there is now a growing body of unskilled Syrians who are willing to do the same jobs with 
lower wages19. Because of the influx of unskilled labor, unskilled and uneducated Turkish 
labor, particularly women, is crowded-out from the market for informal jobs, especially in 

                                    
11 UNHCR (The United Nations High Commissionar for Refugees), 2017 – 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php (04.05.2017). 
12 GİGM (Republic of Turkey Ministry of Interior Directorate General of Migration Management), 

Migration Statistics for Refugees under Temporary Protection, 2017 – http://www.goc.gov.tr/icerik3/ 
gecici-koruma_363_378_4713 (19.05.2017). 

13 Ibidem. 
14 C. Kızıl, “Turkey’s Policy on Employment of Syrian Refugees and its Impact on the Turkish 

Labour Market”, in D. Eroglu, J.H. Cohen, I. Sirkeci (eds.), Turkish Migration 2016 Selected Papers, 
Transnational Press London, London, 2016, pp. 164-170. 

15 GİGM, Migration Statistics..., op. cit. 
16 C. Kızıl, “Turkey’s Policy on Employment...”, in op. cit. 
17 Y.E. Akgündüz, M. van den Berg, W. Hassink, The Impact of Refugee Crises on Host Labor 

Markets: The Case of the Syrian Refugee Crisis in Turkey, IZA Discussion Paper No: 8841, February, 
2015. 

18 A. İçduygu, Turkey: Labour Market Integration and Social Inclusion of Refugees, European 
Parliament Directorate General for Internal Policies, Policy Department A: Economic and Scientific 
Policy, Study for the EMPL Committee, IP/A/EMPL/2016-13, PE.595.328, December, 2016. 

19 Hayata Destek İnsani Yardım Derneği (Support to Life Humanitarian Aid Association), Mevsimlik 
Gezici Tarım İşçiliği Araştırma Raporu [Seasonal Migrating Agricultural Labor Research Report], 2014 [in 
Turkish]. 
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the agricultural sector20. An increase in unemployment for Turkish informal workers, 
especially for disadvantaged groups, is also reported by Ceritoğlu et al. (2017)21, who also 
found a slight increase in formal employment, potentially caused by intensified social and 
humanitarian activity in the region. In parallel to rising unemployment in the informal 
sector, a decline in labor force participation of women, in particular, was also reported22.  

The increase in formal employment, however, is a desired development for Turkey. 
Unregistered employment has long been a structural problem of the Turkish labor market. 
According to the latest statistics by TURKSTAT (TUIK), 32.5% of the employed are working 
with no social security of any kind23. Those who were previously employed in the informal 
jobs are now seeking formal jobs24. 

However, in theory, in case of an abundance of labor or, in this case, an outward-shifting 
labor supply curve caused by influx of refugees, a decrease in wages is expected. In the case 
of Syrian refugees the empirical results on formal wages are not definitive. However, it is a 
fact that Syrian refugees are willing to work for lower wages, regardless of the formality or 
informality of jobs. This situation unfortunately increases the likelihood of exploitation of 
Syrian refugees, causing more poverty among refugee families. Many refugee families try to 
get by with limited resources that they could manage to bring with them, and as will be 
discussed in the next section, the massive influx of refugees in certain areas increases prices 
of basic needs such as shelter and food. As a negative consequence, child labor in provinces 
with high refugee population is increasing with children of refugee families working in 
informal jobs such as waste collection for recycling for very low daily wages in order to 
contribute to the survival efforts of their families25. 

Formalizing the status of Syrian refugees in order to provide them with more secure and 
better job opportunities, and thus prevent them from exploitation, is an important issue on 
the agenda of the Turkish government. Thus, the “Regulation on Work Permits of Foreigners 
under Temporary Protection” was issued in January, 2016. According to this regulation, 
work permits can only be granted to “refugees under temporary protection”. Foreigners 
under temporary protection cannot work independently or cannot be employed without a 
legally issued work permit. Foreigners under temporary protection can apply to Labor 
Ministry for a work permit after 6 month from the date they registered as “under temporary 
protection status”. Work permit applications will be made online by the employer who 
wants to employ Syrians. Independent work permit applications can be made by the 
refugees themselves. At the workplace for which work permit is requested, the number of 
working refugees under temporary protection cannot exceed 10% of the employed Turkish 
citizens. In case it is proven by employer that there are no qualified Turkish citizens in the 
province who can perform the same job as the foreign workers, this employment quota 
will/may not be applied. However, refugees working in informal or seasonal agricultural 
jobs are exempted from obtaining a work permit26. The best directive of this regulation is 
                                    

20 X.V. Del Carpio, M. Wagner, The Impact of Syrian Refugees on the Turkish Labor Market, World 
Bank Policy Research Working Paper 7402, August, 2015. 

21 E. Certioğlu et al., The Impact of Syrian Refugees on Natives’ Labor Market Outcomes in Turkey: 
Evidence from a Quasi-Experimental Design, Central Bank of the Republic of Turkey Working Paper No: 
17/05, February 2017. 

22 S. Tumen, “The Economic Impact of Syrian Refugees on Host Countries: Quasi-Experimental 
Evidence from Turkey”, American Economic Review, 106 (5), 2016, pp. 456-460. 

23 TÜİK (Turkish Statistical Institute), Foreign Trade Database and Labor Statistics Database, 2017 – 
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 (19.04.2017). 

24 X.V. Del Carpio, M. Wagner, The Impact of Syrian Refugees..., op. cit. 
25 IRC, Economic Impact of Syrian Refugees..., op. cit. 
26 Anonymous, Turkey Grants Work Permits for Syrian Refugees, 2016 – https://turkishlaborlaw.com/ 

news/legal-news/ 362-turkey-grants-work-permit-for-syrian-refugees. (19.01.2016). 



REVOLUŢIE ȘI ECONOMIE / REVOLUTION AND ECONOMY 

609 

that foreigners under temporary protection cannot be paid under the minimum wage. By 
this way, illegal employment and exploitation of the Syrian refugees is tried to be prevented 
and incomes increased to minimum wage level will contribute to decreasing poverty among 
refugees. 

Another positive development is that there is an increasing number of refugee 
entrepreneurs who are starting up their own businesses. Although these businesses are 
small-and-middle sized enterprises, they are creating employment for both entrepreneurs 
and other refugees. According to the statistics of the Ministry of Economy of the Republic of 
Turkey, the number of enterprises established by Syrians increased from 2,827 in June 2015 
to 3,679 at the end of December 201527, and this increasing trend has been continuing as 
there are now 5654 enterprises established by Syrian entrepreneurs as of 31 December 
201628.  

Effects on Consumption 

As discussed above, businesses established by Syrians also contributed to the recovery of 
Turkish exports. However, they also compete with the Turkish exporters and all other 
Turkish businesses in the areas where refugee populations are high. Refugees have a 
tendency to prefer businesses owned by their own. Thus, higher incomes enjoyed by 
Turkish businesses, especially by petty shopkeepers, at the beginning of the conflict, are 
now being transferred to refugee-owned enterprises. These enterprises are also creating 
changes in the urban economies as there are now images in the Turkish media of streets 
occupied wholly by Syrian enterprises. Tastes and preferences of Turkish consumers in 
metropolitan areas are also changing as demand for Syrian cuisine and traditional food 
products are increasing.  

The number of refugees is another factor contributing to the increase in consumption 
especially in border provinces. Although regional economies at the border are experiencing 
hardships because of the trade situation, a high number of refugees also means higher 
demand for all goods, particularly food and shelter. Moreover, increased humanitarian 
activity from both within and outside Turkey is another factor of increasing consumption of 
goods and specialized services. 

On the other hand, the rise in food prices and rents are offsetting the stimulation effects 
of a high number of refugee population especially in border provinces. The ratios of refugees 
to local populations in some Turkish provinces are given in Table 2. The influx of refugees 
created a scarcity in rental real estate market. While apartments and houses in Gaziantep, 
Kilis, Hatay and Adana are mostly preferred by refugees of middle-income level, the port 
city of Mersin is preferred by refugees with a higher income29.  

However, Balkan Konuk and Tumen (2016) argued in their quasi-experimental study 
that, when differentiated according to the status of refugee labor, consumer prices in 
informal labor intensive sectors are decreasing, while prices remained unchanged in formal 
labor intensive sectors and the general level of consumer prices has declined about 2.5%. Yet, 
the findings of some field researches, such as ORSAM and TESEV30, report that since a great 
majority of Syrian refugees are rural-based and unskilled workers, they seek cheaper 
accommodation in the provinces and this increases the prices of rental real estate demanded 
by the low-income group. This situation not only puts a strain on low-income Turkish 
families but also creates problems in urban and regional development due to Turkish 

                                    
27 N. Üstün, Suriyelilerin Türk İşgücü..., op. cit.  
28 Ministry of Economy of Republic of Turkey, Foreign Direct Investment Statistics, 2017 – 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home (08.05.2017). 
29 İ.B. Alpaslan, Suriye Krizi Türkiye Ekonomisini Nasıl Etkiler?, op. cit. 
30 ORSAM and TESEV, Effects of the Syrian Refugees on Turkey, op. cit. 
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tenants’ increased construction of illegal buildings and additional floors with expectations of 
future rental income. Illegal builders also tend to escape from general and local taxes, which 
also puts a strain on the budgets of local administrations and municipalities. 

 
Table 2. Ratios of Syrian Refugee Populations to Provincial Populations 

of some Turkish provinces as of 11 May 2017 
 

Province Refugee Population As % of provincial population 
Istanbul 482,443 3.26% 
Şanlıurfa 421,919 21.74% 
Hatay 386,264 24.84% 
Kilis 125,507 95.94% 
Adana 157,402 7.15% 
Mersin 149,203 8.41% 
İzmir 110,126 2.61% 
Bursa 110,149 3.79% 
Mardin 94,784 11.90% 

Source: Retrieved from GİGM on 19 May 2017 
(http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-koruma_363_378_4713) 

Effects on Public Expenditure 

In addition to such leak-outs from the public taxes, there are also direct extra costs of 
putting up and supplying refugee camps and maintaining border security, and indirect costs 
of increased costs of policing in cities where refugee populations are concentrated. Citing 
lack of clear data on expenditures on all aspects of refugees, Taşçı and Özsan31 report that 
the Disaster and Emergency Management Authority of the Prime Ministry (AFAD) has spent 
about 1.5 billion US dollars so far and the monthly costs for state-established refugee centers 
(tent-cities and container-cities) is 70 million Turkish Liras (approximately 20 million US 
dollars). Recently, the Turkish government was paying 100 TL (approximately 28 US dollars) 
per refugee per month for all refugees registered in “Social Adaptation Program” meeting 
certain criteria. 1.3 million refugees applied for this program so far and 600 thousand of 
these refugees are starting to get monthly payments of 100 Turkish Liras32. 

As for the military expenditures, due to increased activity on the border and the threat 
posed by various groups, Turkey’s military spending increased by about 1.2 Billion US 
Dollars between 2011 and 2013, and since then it is on a declining trend, as reported by 
SIPRI database33. All-in-all, it is hard to distinguish which part of these increases and 
decreases are caused by the Syrian Conflict, since Turkey also has been fighting domestic 
terror for a long time.  

There are also indirect costs due to negative externalities of hosting large refugee 
populations. Hospitals in the border regions have an increased intensity due to refugees. 
Since the municipality budgets are determined according to population, a rapid increase in 

                                    
31 K. Taşçı, M.E. Özsan, Suriye Krizinin Türkiye Ekonomisine Etkisinin Analizi (2011-2013) [Impact of 

Syria Crisis on Turkish Economy (2011-2013)], Working Paper, Ankara, April, 2015 [in Turkish]. 
32 Anonymous, “1 milyon 300 bin Suriyelinin başvurusunu aldık” [“We received applications from 1 

million 300 thousand Syrians”], 2017 – http://www.hurriyet.com.tr/1-milyon-300-bin- suriyelinin- 
basvurusunu-aldik-40459115 (15.05.2017) [in Turkish]. 

33 SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), SIPRI Military Expenditure Database, 
2017 – https://www.sipri.org/databases/milex. 
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human populations in cities preferred by refugees is creating pollution and service provision 
problems34. 

Conclusion 

The Arab Spring started out as a result of growing youth employment and increasing 
economic problems in the Arab world and it spread throughout the Middle East and North 
Africa region with the help of social media. This climate of youth’s dissatisfaction and the 
long years of state patronage in the economy resulted in revolutionary movements in many 
countries. Although Arab Spring started with the premise of bringing more liberal regimes 
in affected countries, the outcome was not good, both politically and economically. 
Politically, deep-rooted and long-continuing ethnic and sectarian tensions in the region 
resulted in violence in Libya, Egypt and Syria and caused the emergence of many terrorist 
groups, which imported their dangerous actions to elsewhere around the world. 
Economically, as the latest demonstrations in Tunisia show35, there are still fewer jobs and 
no increased private sector activity so far. The countries that were affected by the Arab 
Spring did not manage to cope with the expectations and pressures of a sudden opening-up 
of the system because there is no proper institutional basis for such rapid change. It may be 
said that, since there are no political and economic institutions to facilitate more integration 
within the world, the Arab Spring is failed and created more problems for the rest of the 
world. 

The violent conflict in Syria which erupted as a result of the Arab Spring has changed 
political agendas as it internationalized terrorism and revitalized old rivalries between major 
world powers. Economically, the conflict resulted in a deflection of trade, changing labor 
market conditions, changes in consumption and production patterns in affected countries 
and increased public spending in some countries. 

As a neighbor of Syria, Turkey experienced the effects of the Syrian Conflict more 
acutely. Because of a huge refugee flow there is an enormous pressure on especially 
low-wage labor market, since a great majority of Syrian refugees to Turkey are low-skill, 
rural-based individuals, and on public budgets as providing refugee centers and financial aid 
to refugees is costing Turkey approximately 2 Billion US dollars annually, according to 
reports. The trade with Syria is declining and the trading businesses are becoming 
Syrian-owned businesses. The prices and rents in low-income-intensive goods and real 
estate markets have been increasing with the increasing number of refugees. All these 
developments are creating dissent in the Turkish society as Syrian refugees are seen as the 
primary cause of unemployment, price inflation and increasing crime in all settlements. 

Yet, there are positive developments, too. For example, the crowding-out of the Turkish 
labor in low-wage markets increased female school enrollment rates. Syrian owned 
businesses increased foreign direct investment numbers and economic activity in urban 
areas. However, many of these businesses are petty shops and it is not clear how many of 
them are paying taxes. Nevertheless, a new culture is developing in some urban areas 
especially through Syrian restaurants, and some legitimate small and middle sized 
companies who naturally know how to conduct business in Syria and are keeping the trade 
routes between the two countries open. But it is still not clear how many of these firms are 
working with Turkish partners and how many jobs they are creating. As a result this 
situation, it suggests a transfer of wealth from Turkish traders to Syrian traders. 

                                    
34 ORSAM and TESEV, Effects of the Syrian Refugees on Turkey, op. cit. 
35 Anonymous, Why have thousands of police taken to the streets of Tunis?, 2017 – 

http://www.euronews.com/ 2016/01/25/why-have-thousands-of-police-taken-to-the-streets-of-tunis; 
Anonymous, Thousands protest in Tunisia to demand jobs, 2017 – https://www.middleeastobserver.org/ 
2017/04/ 22/thousands-protest-in-tunisia-to-demand-jobs. 
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A great problem is with numbers. There are no complete statistics to measure the overall 
economic effect of the Syrian Conflict. However, it seems that negative effects are amplified 
at the local and regional level, especially in border provinces where most of the low-wage 
positions are filled by the Syrian refugees. Prices have also been increasing in these 
provinces since the influx of refugees increased. Illegal buildings and unregistered Syrian 
petty shops are also creating negative flows to local government budgets. Turkish tradesmen 
and businessmen who engaged in any kind of trade with Syria in these provinces prior to 
the conflict are also experiencing hardships. 

As a result, it may be said that the world is still experiencing the outcomes of the Arab 
Spring. This phenomenon is multi-faceted, and economics is but one of these dimensions. 
Although the Arab Spring has had no direct effect on Turkey, one of its by-products, the 
Syrian Conflict, is significantly creating problems for Turkey. It seems that the longer the 
conflict continues, the more changes will occur in the economic and social life in Turkey, 
mainly through changes in the labor market. It is very hard to estimate the effects of the 
conflict on the long-term; however, one thing is clear: that something revolutionary for a 
society may have far-reaching (negative) consequences for the others around the world.  
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Relationship Between “Burnout” and “Intention to Quit”  
the Organization: the Case of Employees Working  

with Dangerous Substances 

M E H M E T  S E L M A N  K O B A N OĞ L U  ,  S E L E N  U Y G U N G İ L     

Abstract: Burnout is a phenomenon that affects work life negatively and can be defined as the 
physical and emotional collapse which are results of the negative effects caused by working conditions. 
It reduces success and increases insensitivity towards work and consequently leads to a reduced 
interest in the business. There are three basic components of burnout; emotional exhaustion, 
depersonalization and personal accomplishment. On the other hand, the intention to quit the 
organization is described as the destructive and active practices of the workers that are unsatisfied 
with working conditions. The aim of this study is to determine the relationship between burnout and 
intention to quit work in employees working with dangerous substances. The “Maslach Burnout 
Inventory” (MBI) and Wayne, Shore and Linden’s “Scale of Intention to Quit the Organization” 
questionnaires are applied to employees of an oil refinery. The results are subjected to statistical tests.  
Keywords: Intention to Quit, Burnout, Maslach Burnout Inventory, Dangerous Substances, Oil Refinery 
Workers 

JEL Classification: D23 

Introduction 

The novel A Burnt-Out Case published by Graham Greene in 19611 led for the first time 
to the consideration of burnout in human life. According to the novel, a famous architect, 
who no longer finds meaning in art or pleasure in life travels to the African jungle. Todays’ 
bustling business life and adaptation efforts to this working life is increasing the stress and 
the feeling of burnout. This may lead to an increase of his intention to quit from the job, and 
results in the loss of qualified labor. 

According to the statistics of American Psycological Association in the year 2009, 69% of 
the employees consider work as a major source of stress. And stress is likely to cost the U.S. 
economy between 5% and 10% of gross national product (GNP), due to absence from the 
work and lost productive value2.  

The goal of this study is to empirically investigate the relationship between burnout and 
intention to quit the job in the case of employees working with dangerous substances.  

The Problem Statement 

Burnout is a phenomenon, which was defined for the first time in the 1970s as a social 
problem by Freudenberg3, who worked for many years on organizational stress. According 
to Freudenberg, burnout is defined as an emotional and mental exhaustion caused by 
physical, emotional and mental fatigue resulting in the loss of achievement, in 
                                    

 Iğdır University, Faculty of Economics and Business Administration, Department of Business 
Administration, 76010, Iğdır, Turkey. 

 Adiyaman University, Vocational School of Social Scinces, 02040, Adiyaman, Turkey. 
1 G. Greene, A Burnt-Out Case, The Viking Press, New York, 1961. 
2 R.R. Sharma, C. Cooper, Executive Burnout: Eastern and Western Concepts, Models, and Approaches 

for Mitigation, Emerald Press, London, 2017, p. 2. 
3 H.J. Freudenberger, “Staff Burnout”, Journal of Social Issues, 30, 1974, pp. 159-165. 
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depersonalization and in the loss of interest4. Burnout can be described as loss of idealism 
and enthusiasm for work5, and it is observed in professions that needs face-to-face 
relationship with people such as physicians, nurses, teachers, lawyers, etc.6 

Burnout also 
can cause deterioration in the quality of service that is provided by the employee; appears to be a 
factor in job turnover, absenteeism and low morale; seems to be correlated with various 
self-reported indices of personal distress, including physical exhaustion, insomnia, increasingly use 
of alcohol and drugs, and marital and family problems7.  

The intention to quit is defined as destructive and active behaviors that employees show 
in case they are unsatisfied with the work conditions8. The release from work is regarded as 
the actual separation of the worker from the organization, whereas the intention to leave 
expresses the desire of the workers as a behavioral attitude to withdraw from the 
organization9.  

The intention to quit is an event that can have negative consequences for organizations 
when not controlled10. The identification of factors that affect the intention to quit by 
researchers helps to predict the behavior of employee, thus managers can develop measures 
to prevent potential turnover.  

Is the burnout a factor that influencies the intention to quit from the organization for the 
employees working with dangerous substances? 

Literature Review 

The intention to quit from the organization has been investigated many times in the past. 
The intention to quit can be referred to as “intention to turnover” or “propensity to leave 
from organization” in literature. All these concepts indicate the tendency of an employee to 
want to leave the organization.  

Many studies have shown that burnout has a positive and significant effect on the 
intention to quit from organization11.  

Based on the literature, the following hypothesis were tested: 

                                    
4 J. Weisberg, A. Sagie, “Teachers’ Physical, Mental and Emotional Burnout: Impact on Intention to 

Quit”, Journal of Psychology Interdisciplinary and Applied, 133 (3), 1999, pp. 333-340. 
5 K.B. Matheny, C.A. Gfroerer, K. Harris, “Work Stress, Burnout, and Coping at the Turn of the 

Century: An Adlerian Perspective”, Journal of Individual Psychology, 56 (1), 2000, pp. 74-87. 
6 C. Maslach, M.P. Leiter, The Truth About Burnout, Jossey-Bass, San Francisco, 1997, p. 213. 
7 C. Maslach, S.E. Jackson, “The Measurement of Experienced Burnout”, Journal of Occupational 

Behavior, 2, 1981, pp. 99-113. 
8 C.E. Rusbult et al., “Impact of Exchange Variables on Exit, Voice, Loyalty, and Neglect: An 

Integrative Model of Responses to Declining Job Satisfaction”, The Academy of Management Journal, 31 
(3), 1988, pp. 559-627. 

9 Erul and Kelebek Yıldırım, “Tükenmişlik ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Banka 
Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6 (1), 2014, pp. 34-44. 

10 R.P. Tett, J.P. Meyer, “Job Satisfaction, Organizational Commitment, Turnover Intention, and 
Turnover: Path Analysis Bsed on Meta-analytic Findings”, Personnel Psychology, 46 (2), 1993, pp. 259-293. 

11 S.E. Jackson, C. Maslach, “After-effects of Job-related Stress: Families as Victims”, Journal of 
Occupational Behavior, 3, 1982, pp. 63-77; J. Weisberg, “Measuring Workers’ Burnout and Intention to 
Leave”, International Journal of Manpower, 15 (1), 1994, pp. 4-14; W.B. Schaufeli, A.B. Bakker, “Job 
Demands, Job Resources, and Their Relationship with Burnout and Engagement: A Multi-sample Study”, 
Journal of Organizational Behavior, 25 (3), 2004, pp. 293-315; D.W. Rainey, L. Hardy, “Sources of Stress, 
Burnout and Intention to Terminate Among Rugby Union Referees”, Journal of Sport Sciences, 17 (10), 
1999, pp. 797-806; A.H. Taylor et al., “Perceived Stress, Psychological Burnout and Paths to Turnover 
Intentions Among Sport Officials”, Journal of Applied Sport Psychology, 2 (1), 1990, pp. 84-97. 
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H1: There is a significant and positive relationship between burnout and the intention 
to quit from organization. 

H2:  There is a positive relationship between emotional exhaustion and the intention to 
quit. 

H3: There is a positive relationship between depersonalization and the intention to quit. 
H4: There is a negative relationship between personal accomplishment and the 

intention to quit. 

Method 

The study was conducted among 8 different companies, working with very dangerous 
substances in Turkey with 40 fuel filling facilities. There are 480 employees in total with 
12 average employee number. Those who did not return and those who were not evaluated 
were removed from the 200 questionnaires that were distributed. Then data analysis was 
performed. The analysis was carried out on the data obtained from the 122 questionnaires 
that were appropriate for the evaluation. 

Measures 

The Maslach Burnout Inventory was used to investigate the burnout level of the 
participants. The scale has three dimensions: (1) emotional exhaustion, in which one 
describes feelings of being emotionally overextended and exhausted by one’s work; (2) 
personal accomplishment, that describes feelings of competence and successful achievement 
in one’s work with people; and (3) depersonalization, in which one describes an unfeeling 
and impersonal response towards the recipients of one’s care or service. Internal consistency 
was estimated by Cronbach’s coefficient alpha, which yielded reliability coefficients of 0.83 
(frequency) and 0.84 (intensity) for the scale. According to Maslach and Jakson’s research, 
the reliability coefficients for the subscales were 0.89 (frequency) and 0.86 (intensity) for 
emotional exhaustion, 0.74 (frequency) and 0.74 (intensity) for personal accomplishment, 
0.77 (frequency) and 0.72 (intensity) for depersonalization, and 0.59 (frequency) and 0.57 
(intensity) for Involvement. 

The MBI scale consisted in 22 statements and each statement employed a 5-point Likert 
type response format that varied from 1 (never) to 5 (every day). When we look through the 
dimensions of emotional exhaustion consists of 9 items (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20). 
depersonalization consists of 5 items (5, 10, 11, 15, 22) and personal accomplishment has 
8 items (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21)12. MBI has been translated into Turkish by Çapri in 2006, 
which were used in the analysis. Internal consistency was estimated by Cronbach’s 
coefficient alpha, which yielded reliability coefficients of 0.93 for the scale. The reliability 
coefficients for the subscales were 0.83 for emotional exhaustion, 0.75 for personal 
accomplishment, 0.88 for depersonalization13. 

The scale for the intention to quit was assessed using 4 items, all important precursors of 
the turnover, suc as the thought about quitting, the desire to quit, the intention to quit and 
the active search for a new job behavior14. The scale was created by Blau and Boal (1989)15 

                                    
12 C. Ergin, “Akademisyenlerde Tükenmişlik ve Çeşitli Stres Kaynaklarının İncelenmesi”, Hacettepe 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 12 (1-2), 1995, pp. 37-50. 
13 B. Çapri, “Tükenmişlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Mersin 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 2006, pp. 62-77. 
14 R. Rosin, K. Korabik, “Workplace Variables, Affective Responses and Intention to Leave Among 

Women Managers”, Journal of Occupational Psychology, 64, 1991, pp. 317-330. 
15 G. Blau, K. Boal, “Using Job Involvement and Organizational Commitment Interactively to 

Predict Turnover”, Journal of Management, 15, 1989, pp. 115-127. 
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and translated into Turkish language by Tanrıöver16. Scales consisted of 4 statements and 
each statement employs a 5-point Likert type response format that varied from 1 (Strongly 
Disagree) to 5 (Strongly Agree). Internal consistency was estimated by Cronbach’s 
coefficient alpha, which yielded reliability coefficients of 0,96 for the scale. In the study, the 
4th phrase “I do not intend to leave work” is re-coded as a reverse. However, when 
Chronbach’s Alpha coefficient of scale was determined to be 695, then the 4th item was 
scaled out and the new Chronbach’s Alpha coefficient was found as 733. According to this, it 
can be said that the scale is reliable. 

Table 1. Cronbach’s Alpha (α) 

Scales Statement Cronbach’s Alpha (α) 
Intention to Quit 3 0.733 
MBI 22 0.744 

Results 

Table 2 contains the information on the demographics of the participants who completed 
the surveys and were included in the analysis. 

Table 2. Demographic Variables 

Demographic 
Variables 
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Gender   Age   

Female 33 27 < 25 7 5.7 

Male 89 73 26-35 45 36.9 
Total 122 100 36-45 57 46.7 
Marital Status   > 46 13 10.7 
Single 44 36.1 Total 122 100 
Married 69 56.6 Task   
Divorced/Widowed 9 7.4 Worker 78 63.9 
Total 122 100 Administrative Staff  30 24.6 
How many years 
working with 
dangerous substances?

  Manager 14 11.5 

< 1 year 17 13.9 Total 122 100 
1-5 years 29 23.8 Education   
6-10 years 33 27 Elementary 14 11.5 
11-15 years 31 25.4 Secondary School 57 46.7 
> 16 years 12 9.8 College  31 25.4 
Total 122 100 Bachelor and +  20 16.4 
Income   Total 122 100 

                                    
16 Ü. Tanrıöver, The Effects of Learning Organization Climate and Self Directed Learning on Job 

Satisfaction, Affective Commitment and Intention to Turnover, Master thesis, Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2005. 
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< 1500 TL (Turkish 
Lira)  15 12.3 How many years in the firm?   

1501-2500 TL 67 54.9 < 1 year 22 18 
2501-3500 TL 17 13.9 1-5 years 29 23.8 
3501-6000 TL 19 15.6 6-10 years 38 31.1 
> 6001 TL 4 3.3 11-15 years 22 18 
Total 122 100 > 16 years 11 9 
   Total 122 100 

 
The results of the classification of dangerous substance workers involved in the survey 

by gender: 27% of the participants were female, whereas 73% were male. This ratio is not 
unexpected due to the structure of the work. 

When the age range of the participants is examined, it can be seen that the majority of 
employees are between the ages of 26-35 and 36-45 years as a total of 83.6%. In other words, 
the majority of participants consisted of employees in the age range of 26-45 years. In 
addition, 36.1% of the employees are single and 56.6% are married. A small percentage of the 
respondents (7.4%) consists of divorced/widowed employees. 

When we look at the statues of the employees in the institution, 63.9% are workers, 24.6% 
are administrative staff and 11.5% are managers. According to these ratios, it is possible to 
say that the obtained data are appropriate for a general distribution in a workplace. 

46.7% of the employees constitute the majority with high school graduates, followed by 
25.4% with associate degree graduates. Elementary education graduates constitute 11.5% of 
the participants and those who have bachelor and upper educated constitute 16.4% of the 
total employees. It is observed that 41.8% of the total employees have superior education. 
That’s creating a positive situation for the sector. 

Taking into account the income of the participants, only 12.3% are paid with the 
minimum wage rate (1,404.00 TL for 2017). 68.8% is paid with a salary that is more than the 
average income. Employees in the income range of 2,501.00-3,500.00 TL constitute 17% of the 
participants, and 15.6% of the employees in the income range 3,501.00-6,000.00 TL. A very 
low percentage of the participants (3.3%) earn 6,001.00 TL and more. 

17% of employees worked with dangerous substances less than 1 year. 23.8% (1-5 years); 
27% (6-10 years); 25.4% (11-15 years) and 9.8% of the employees worked with dangerous 
substances more than 16 years. 

According to their working time at the same firm, 18% of employees have been working 
less than 1 year; 23.8% for 1-5 years, 31.1% for 6-10 years; 18% have been working for 11-15 
years and 9% have been working in the same business for more than 9 years. 

The relationship between burnout and the intention to quit in the case of employees who 
work with dangerous substances was tested by correlation analysis. And the analysis 
extended by the dimensions of burnout (Table 3). 
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Table 3. Correlation Analysis 

Factors 
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Intention to Quit 1 0.439** 0.505** -0.006 

Emotional Exhaustion  1 0.561** -0.079 

Depersonalization   1 0.140 

Personal 
Accomplishment    1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 
The results of the analysis showed that; there was a significant and positive relationship 

between the dimensions of emotional exhaustion and depersonalization and the intention to 
leave work of the participants who worked with dangerous substances (r (122) = 0.43; p < 
0.001 and r (122) = 0.50; p < 0.001). According to these results the H3 and H2 hypothesis is 
accepted. The presence of a positive relationship between variables indicates that two 
variables have changed together. In other words, the levels of emotional exhaustion and 
depersonalization of workers who works with dangerous substances, increase or decrease 
together with their intention to quit. In contrast, the analysis showed there was no 
significant relationship between personal accomplishment and intention to quit (H4). 

A regression test was conducted to determine the significance level of the effect on the 
intentions of employees to quit. The results of regression analysis were statistically 
significant (F = 24.20; p < 0.001). The regression equation for the simple linear relationship 
between variables is the intention to quit = [1.822 + 0.267 (burnout)]. The corrected R2 value 
of the analysis results is 0.16. According to this value, it may be seen that the 16% variance 
intention to quit is due to burnout. 

According to t-test and ANOVA analysis, there was no significant relationship between 
the severity of the burnout and the intention to quit from work; in terms of gender, age, 
marital status, education, tasks, income, dangerous substances, duration of work in the firm 
as the demographic characteristics of employees who works with dangerous substances. 

Discussion 

The aim of this research is to determine the effect of the dangerous substances on the 
burnout levels and the intention to quit levels of the employees considering the relation with 
the demographic factors. Findings in this direction reveal that the levels of emotional 
exhaustion and depersonalization of employees are positively and significantly influenced 
by the intention to quit from the organization. In other words, when the levels of emotional 
burnout and depersonalization of the participants increase, their intention to quit behavior 
will be affected in the same way. There was no significant relationship between personal 
commitment on burnout and the intention to quit of workers that works with dangerous 
substances. Similarly, there is no significant relationship between demographic factors and 
burnout levels of employees. 
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The Effect of Positive Psychological Capital  
on Entrepreneurship Tendency: a Study of University Students 

S E L E N  U Y G U N G İ L  ,  M E H M E T  S E L M A N  K O B A N OĞ L U    

Abstract: Globalization in the economy and intensive competition circumstances lead organizations to 
pursue beyond traditional methods and resources in order to be able to provide and maintain a 
competitive advantage. Effective management, planning, and retention of human resources are 
acknowledged as strategic factors in achieving an organizational competitive advantage. In this context, 
the concept of positive psychological capital emerges as a necessity for the meaning and internalization of 
organizations in today’s conditions. Beyond the social capital that gives the answer to the question “who 
we know” and the human capital that gives the answer to “what we know”, positive psychological capital 
is an answer to “who we are”. The influence of positive psychological capital levels of associate and 
undergraduate students on entrepreneurial tendencies makes it possible to find inferences in terms of 
future business lives. For this reason, the aim of this research is to determine the influence of university 
students’ positive psychological capital on entrepreneurial tendencies and the relation with demographic 
factors. The aim of this study is to compare positive psychological capital levels of associate and 
undergraduate students and to reveal their relationship with demographic factors. For this purpose, a 
survey method was applied to university students in Adıyaman and Iğdır provinces and the data obtained 
with the survey were analyzed with SPSS statistical program. It is thought that the results obtained will 
be beneficial to both the literature and the universities to increase the positive psychological capital of 
their students. 
Keywords: Positive Psychological Capital, University Students, Entrepreneurship, Demographic Factors, 
Public Sector 
 
JEL Classification: D23 

Introduction 

Being aware of human resources that create a competitive advantage, the organizations 
started to invest in people. The understanding of the importance of human resources and its 
psychological conditions led researchers to turn to the topic of positive psychological 
capital. 

Luthans, Yousef and Avolio1 defined the term of positive psychological capital as the 
positive psychological state of development of the individual. Positive psychological capital 
deals with the “Who” of the individual and the “Who might be” in the developmental sense. 
The concept of “capital” was traditionally used to express the value of assets and resources 
available for a particular need that associated with only economic and financial areas2. 
Nowadays, “capital” refers also human resources and social connections in addition to 

                                    
 Adiyaman University, Vocational School of Social Scinces, 02040, Adiyaman, Turkey. 
 Iğdır University, Faculty of Economics and Business Administration, Department of Business 

Administration, 76010, Iğdır, Turkey. 
1 F. Luthans, C.M. Youssef, B.J. Avolio, Psychological Capital: Developing the Human Competitive 

Edge, Oxford University Press, Oxford, 2006. 
2 B.R. Envick, “Importance of Positive Psychological Capital For Entrepreneurial Success”, Allied 

Academies International Conference, 2004, p. 13; F. Luthans, B.J. Avolio, J.B. Avey, S.M. Norman, 
“Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction”, 
Personnel Psychology, 60 (3), 2007, pp. 541-572.  
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financial resources. According to Luthans, Luthans and Luthans3 the capital comprises: 
“What do you have?” as economic capital; “What do you know” about human capital such as 
experience, education, skill and knowledge; “Who do you know?” about social capital such 
as social networks, relationships, friends and connections; and finally “Who are you?” about 
a positive psychological capital such as hope, self-sufficiency, optimism and psychological 
endurance. Thus, we can say this type of capital has appeared in addition to the economic, 
human and social capital that provides organizations a competitive advantage in the 
market4. 

The concept of positive psychological capital consists of four components: 
self-sufficiency, optimism, hope and endurance. But the concept of PsyCap expresses more 
than the sum of those dimensions that comprise it5. 

The concept of entrepreneurship was first used in academic terms by economist Richard 
Cantillon in the 18th century. According to Cantillon, an entrepreneur supplies goods at 
absolute prices and takes the risk of selling them at variable and undifferentiated prices6. On 
the other hand, Dolgun7 defined an entrepreneur as the person bringing together various 
factors of production to produce a product or service for targeting profit and also taking all 
risks. 

Individuals’ psychology and strengths such as self-efficacy, hope, optimism and 
psychological endurance cause an interaction between characteristics of ideal entrepreneurs 
so an avowable positive psychological capital is important for entrepreneurial ability8. 

The purpose of this study is to demonstrate that the positive psychological capital levels 
of university students are related to entrepreneurial tendencies. It is also aimed to reveal the 
differences in the positive psychological and entrepreneurial tendencies of the students 
according to their demographic characteristics. 

The Problem Statement 

At the beginning of the 20th century, J.A. Schumpeter defined the entrepreneur in a 
modern sense. According to Schumpeter, entrepreneurship is the underlying strength of the 
economic development. Schumpeter has shown that entrepreneurs are the basis for a 
potential change in the economy which depends on the economic development process9. He 
also emphasizes the innovative role of entrepreneurship that leads to change in the economy 
by offering new products or new processes of production10. 

Entrepreneurship arises as a result of some innate features and influences of various 
factors and their orientation. Although there are some natural abilities in the entrepreneurs, 
they have to be revealed in order to be described as entrepreneurs. Many factors such as 
family, friends, social environment and technology influence the emergence of these 

                                    
3 F. Luthans, K.W. Luthans, B.C. Luthans, “Positive Psychological Capital: Beyond Human and 

Social Capital”, Business Horizons, 47 (1), 2004, pp. 45-50. 
4 F. Luthans et al., “Positive Psychological Capital…”, art. cit. 
5 F. Luthans, C.M. Youssef, B.J. Avolio, Psychological Capital…, ed. cit. 
6 Y.K. Koh, S.T. Hatten, “The Tourism Entrepreneur”, International Journal of Hospitality and Tourism 

Administration, 3 (1), 2002, pp. 21-48. 
7 U. Dolgun, Girişimcilik, Alfa-Aktüel Press, İstanbul, 2003. 
8 A. Özdemir, M. Özgüner, “The Effect of Psychological Capital on Entrepreneurship: A Study on 

University Students”, Journal of Human Sciences, 13 (3), 2016, pp. 5107-5121. 
9 E. Santarelli, M. Vivarelli, “Entrepreneurship and the Process of Firms’ Entry, Eurvival and 

Growth”, Industrial and Corporate Change Journal, 16 (3), 2007, pp. 455-488. 
10 M. Karahan, Ö.F. Ünal, M. Mete, “Kobi’lerin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik 

Bir Alan Araştırması: Diyarbakır Örneği”, Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social 
Sciences, 1/2014, nr. 19. 
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abilities. It can be said that all what influences personality as socio-psychological, 
physiological, and hereditary factors also influences entrepreneurship11.  

The positive psychological capital concept reflects individual motivational tendencies of 
employees that consist of self-efficacy, optimism, and psychological endurance12. That is to 
say, the personality traits of the individual’s intention to become entrepreneurs who differ 
from ordinary people. When examined, it was mentioned that the following personality 
factors were mentioned more often in the academic literature: self-confidence, motivation, 
passion, courage, the ability to express verbally and in writing, risk taking, management 
skills and leadership ability, emotional intelligence, empathy, sympathetic and humorous 
personality, a need for success, innovativeness, risk taking, uncertainty tolerance, 
persuasiveness, flexibility, creativity, independence, imagination, the ability to act and 
problem-solving skills etc.13 

The education of entrepreneurship in Turkey has not yet become widespread in 
universities; there are some other institutions for that training as KOSGEB (SME’s 
Institution). The application was used with (made on) students who did not have 
entrepreneurship training. For this reason, the results reveal the situation of students who 
are not trained about entrepreneurship. 

Are the demographic differences and positive psychological capital levels of university 
students affecting their entrepreneurial tendency? 

Literature Review 

The foundations of the psychological capital are based on positive psychology that 
emerged in the 1990s. Positive psychology approach is more extreme than people’s 
impairments and weaknesses; it concentrates on the strengths and virtues of the people from 
a positive point of view14. Psychological capital, in this direction, does not have a fixed 
structure such as personality or central self-evaluations; Whereas it is expressed as a whole 
of various features that can be changed and developed by experience or/with education15. In 
some studies it has been shown that organizational psychological capital can be improved by 
a variety of short applications during a group training16. In this respect, the psychological 
capital has a structure that can be developed specifically to direct personal and 
organizational performance17. 

                                    
11 R. Kılıç, B. Keklik, N. Çalış, “A Study on Entrepreneurship Tendency of University Students: 

Example of Bandırma Department of Business Administration”, Suleyman Demirel University, The 
Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 17 (2), 2012, pp. 423-435. 

12 F. Luthans, et al., “Positive Psychological Capital…”, art. cit. 
13 A. Gibb, “Enterprise Culture – Its Meaning and Implications for Education and Training”, Journal of 

Small Business and Entrepreneurship, 4, 1987, pp. 7-42; R. Kılıç, B. Keklik, N. Çalış, „A Study on 
Entrepreneurship…”, art. cit.; S. Tanoğlu, “Kişilik Özelliklerinin Girişimci Olma Niyeti Üzerine Etkileri”, 
Spec. Thesis, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstiüsü İşletme Ana Bilim Dalı Davranış Bilimleri Bilim 
Dalı, İstanbul, 2008; E. Yılmaz, A.M. Sümbül, “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin 
Geliştirilmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (2), 2009, pp. 195-203; E. Cansız, 
“Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi 
Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Master Thesis, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta, 2007. 

14 M.E.P. Seligman, Learned Optimism, Pocket Books, New York, 1998. 
15 F. Luthans, C.M. Youssef, “Emerging Positive Organizational Behavior”, Journal of Management, 

33 (3), 2007, pp. 321-349. 
16 F. Luthans et al., “Psychological Capital Development: Toward a Micro-intervention”, Journal of 

Organizational Behavior, 27, 2006, pp. 387-393. 
17 F. Luthans, “Positive Organizational Behavior: Developing and Managing Psychological 

Strengths”, Academy of Management Executive, 16 (1), 2002, pp. 57-72; F. Luthans, C.M. Youssef, 
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The entrepreneurial tendencies of the people were seen to be affected by the family 
income; the manner in which they are grown (up) and whether they are entrepreneurs in 
the family is not an influence on the entrepreneurship tendency of senior university 
students. It was also found that male students tend to be more entrepreneurial than female 
students18. According to İbcioglu, Özdaşlı and Alparslan’s19 study, students entrepreneurial 
characteristics and that entrepreneurial type are affected by their parents’ decisions, age, 
gender, education and other demographics. 

The tendency of entrepreneurship and positive psychological capital have been 
investigated many times in the past. Most of them have shown that positive psychological 
capital has a positive and significant effect on the entrepreneurship tendencies20. 

Based on the literature, the following hypothesis was tested: 
H1:  There is a significant and positive relationship between positive psychological 

capital and entrepreneurial tendencies of university students’. 
H2:  There is a significant and positive relationship between Cumulative Grade Points 

Averages (CGPA) and positive psychological capital of university students’. 
H3:  There is a significant and positive relationship between Cumulative Grade Points 

Averages (CGPA) and the entrepreneurial tendencies of university students’.  

Method 

The aim of the research is to investigate the relationship between positive psychological 
capital and entrepreneurship tendencies of the students of Igdır University and Adiyaman 
University potential entrepreneurs. 800 questionnaires were distributed and 583 of them 
were subject of the study. The Missing questionnaires were those not eligible for evaluation 
and those not returned by the students. SPSS 21.00 was used for the statistical analysis of the 
collected data.  

Measures 

Luthans at all21 developed the “Psychological Capital Survey (PCQ-24)”, which was used 
to measure the positive psychological capital of the participants. This scale has been 
translated from English into Turkish by Erkuş and Fındıklı22, using a translation-back 
translation method for psychological capital to be used in research in order to determine job 
satisfaction, job performance and intent to leave work. Expressions were also controlled by 
members of the English Language and Literature faculty. There are four dimensions of 

                                    
“Emerging Positive Organizational…”, art. cit.; F. Çetin, K. Hazır, H.N. Basım, “Destekleyici Örgüt 
Kültürü ile Örgütsel Psikolojik Sermaye Etkileşimi: Kontrol Odağının Aracılık Rolü”, H.Ü İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31 (1), 2013, pp. 31-52. 

18 E. Örücü, R. Kılıç, Y. Özer, “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinde Ailesel 
Faktörlerin Etkisi”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2 (2), 2007, pp. 27-47. 

19 H. İbicioğlu, K. Özdaşlı, A.M. Alparslan, “Girişimci Özellikler ve Girişimcilik Türü Tercihi Üzerinde 
Ebeveyn Etkisi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksek Okulu Dergisi, 12 (1-2), 2009, pp. 521-538. 

20 B.S. Yılmaz, Ö.D. Günel, “Üniversite Eğitimi ve Girişimcilik: Bireyleri Girişimciliğe Yönlendiren 
Etkenler”, Akademik Bakış Dergisi, 26 (5), 2011, pp. 1-20; A. Naktiyok, M.K. Timuroğlu, “Öğrencilerin 
Motivasyonel Değerlerinin Girişimcilik Niyetleri Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23 (3), 2009, pp. 85-103; G.D. Markman, R.A. Baron, “Person–
entrepreneurship Fit: Why Some People are More Successful As Entrepreneurs than Others”, Human 
Resource Management Review, 13, 2003, pp. 281-301. 

21 F. Luthans et al. “Positive Psychological Capital…”, art. cit. 
22 A. Erkuş, M. Fındıklı, “Psikolojik Sermayenin İş Tatmini, İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti 

Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 42 (2), 2013, 
pp. 302-318. 
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self-efficacy, optimism, hope and psychological endurance to determine the positive 
psychological capital of participants in the scale. In the questionnaire form, the first 
6 expressions are used to measure the self-efficacy dimension. The 13th-18th expressions 
aimed to measure the dimension of hope and the 19th-24th expressions measure the 
dimension of endurance. A scale consisted of 24 statements and each statement employed a 
5-point Likert type response format that varied from 1 (Strongly Disagree) to 5 (Strongly 
Agree). The questionnaire was prepared by correcting the negative expressions found in the 
original scale. The Cronbach’s Alpha reliability coefficient of the scale was found to be 
0.8923. Erkuş and Fındıklı24 also performed reliability analyzes on each factor where 
Cronbach’s Alpha reliability coefficient was found as respectively: self-efficacy factor 0.90; 
the hope factor 0.79; the psychological endurance factor 0.72; and the optimism factor 0.68. 
In the research carried out by Uygungil25, Cronbach’s Alpha reliability coefficient of 
self-efficacy factor was 0.90; 0.80 for the factor of hope; 0.79 for psychological endurance 
factor and for optimism 0,81; the total Cronbach’s Alpha reliability coefficient was found at 
0.92. 

The scale for entrepreneurship tendency assessed from the statements to be important 
precursors of entrepreneurship, being determined and competitive, the difficulty of 
establishing new business, creating innovation, avoiding risk, the opportunity of 
establishing own business and work, the family support, the scale of humanism factor, the 
factors of success, the control focused factor26. A scale consisted of 51 statements and each 
statement employed a 5-point Likert type response format that varied from 1 (Strongly 
Disagree) to 5 (Strongly Agree). Internal consistency was estimated by Cronbach’s 
coefficient alpha, which yielded reliability coefficients of 0.856 for the scale. 

Results 

Table 1 contains information on the demographics of the participants who completed the 
surveys included in the analysis. 

Tabel 1. Demographic variables 

Demographic 
Variables 

Frequency 
(N) 

Percent
(%) 

Demographic
Variables 

Frequency 
(N) 

Percent 
(%) 

Gender   CGPA*   
Female 257 44.1 > 1.99 85 14.6 
Male 326 55.9 2-2,99 338 58 
Total  583 100 3-4 160 27.4 
Age   Total 583 100 
< 20 243 41.7 Class   
21-23 287 49.2 1. 237 40.7 
> 24 53 9.1 2. 234 40.1 

                                    
23 Ibidem; F. Luthans et al. “Positive Psychological Capital…”, art. cit. 
24 A. Erkuş, M. Fındıklı, “Psikolojik Sermayenin...”, art. cit. 
25 S. Uygungil, “Pozitif Psikolojik Sermaye ile Çalışan Tutumları Arasındaki Ilişkinin İncelenmesi: 

Adana İlinde Bir Uygulama”, Unpublished Phd Thesis, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İşletme Anabilim Dalı, Erzurum, 2017. 

26 D. McClelland, “Need for Achievement and Entrepreneurship: A Longitudinal Study”, Journal of 
Personality and Social Psychology, 1, 1965, pp. 389-392; J.B. Rotter, “Generalized expectancies for 
internal versus external control of reinforcement”, Psychological Monographs: General and Applied, 80, 
1966; S. Ulucan, “Girişimcilik Eğiliminin ve Girişimcilik Eğilimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: 
Ortaöğrenimde Lise 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama”, Master Thesis, Gazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Ankara, 2015. 
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Demographic 
Variables 

Frequency 
(N) 

Percent
(%) 

Demographic
Variables 

Frequency 
(N) 

Percent 
(%) 

Toplam  583 100 3. 90 15.4 
Program    4. 22 3.8 
College 254 43.6 Total 583 100 
Undergraduate 329 56.4 

* CGPA: Cumulative Grade Point Average 
Total 583 100

 
The results/outcome (consequence) of the classification of the students participating in the 

research according to their gender: 44.1% of the respondents were female and 55.9% were male. 
When the age range of the participants is considered, it can be noticed that the majority 

of them are between 21-23% with 49.2% and < 20 years with 41.7%. In other words, the 
majority of the participants are students aged 23 and below. 

56.4% constitute the majority of the undergraduate students and 80.8% majority of the 
students are first and second-year students. This distribution stems from the fact that 43.6% 
of the students are college students. When the average scores of the students are examined, 
it can be observed that it is of 58% and the majority has 2-2.99 grades. 

Table 2. Career Goal After Graduation 

Career Goal Frequency (N) Percent (%) 
Set up own business 160 27.4 

Working in the Public Sector 328 56.3 
Working in Private Sector 95 16.3 

Total 583 100 
 
27.4% of the students aim to establish their own business after graduation, 56.3% aim to 

work in the public sector and 16.3% wants to work in the private sector. It seems that the 
public sector is a career prospect that is more targeted than other options.  

Table 3. Family Guidance on Career Decisions 

Family Guidance Frequency (N) Percent (%) 
To set up his/her own business 149 25.6 
To work in the public sector 373 64.0 
To work in the private sector 61 10.5 
Total  583 100 
 
According to Table 3, 64% of the surveyed students stated that their families were 

directing themsel to work in the public sector and 10.5% to work in the private sector. 25.6% 
of the students are directed by their families to establish their own business. When we look 
at Table 4, we can see another relevant finding, that 51.6% of the families of the surveyed 
students are in the public sector, 13% are in the private sector and 35.3% of the families of 
the students who participated in the survey run/have their own business.  

Table 4. The Sector where the Family Works 

Familys’ Sector Frequency (N) Percent (%)
Own Business 206 35.3
Public Sector 301 51.6
Private Sector 76 13.0
Total 583 100 
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Sector preferences are affected by the family, as working towards doing their own business 

29.8%; public sector preferences 57.2% and 13.0% private sector preferences (Table 5). 

Table 5. Family Effect on Students’ Choice 

Family Effect Frequency (N) Percent (%) 
Own Business 174 29.8 
Public Sector 333 57.2 
Private Sector 76 13.0 
Total 583 100 

 
Sector preferences are affected by the family, as working towards doing their own 

business 29.8%; public sector preferences and 57.2% and 13.0% of the private sector.  
Correlation analysis has been conducted to test to show whether there is a meaningful 

relationship between positive psychological capital levels and entrepreneurial tendencies of 
university students (Table 6). 

Table 6. Correlation Analysis 

Factors PsyCap ET 
Positive Psycological Capital (PsyCap) 1 0.698** 
Entrepreneurship Tendency (ET) 0.698** 1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 
The results of the analysis show that there is a significant and positive relationship 

between the positive psychological capital of the students and the entrepreneurial 
tendencies (r (583) = 0.69, p < 0.001). The H1 hypothesis is accepted according to these 
results. The presence of a positive relationship between variables indicates that two 
variables have changed together. In other words, entrepreneurial tendencies and the positive 
psychological capital of students are increasing or decreasing together. The results of the 
regression test to determine the significance level of the effect of positive psychological 
capital on students' entrepreneurial tendencies are given above. 

A simple linear regression analysis was conducted to determine the extent to which the 
positive psychological capital of undergraduate and college students affected the 
entrepreneurial tendencies. Results of simple regression analysis were statistically 
significant (F = 552.64; p < 0.001). The regression equation for the simple linear relationship 
between variables can state? as Entrepreneurial Tendency [EP= 1.493 + 0.568 (positive 
psychological capital)]. The corrected R2 value of the analysis results is 0.48. According to 
this value, 48% variance of entrepreneurial tendency seems to be related to positive 
psychological capital. 

Finally, there was no significant relationship between gender, age, program, CGPA, the 
positive psychological capital and entrepreneurial tendencies as demographic characteristics 
of university students (t-test and ANOVA). Nevertheless, there was no significant 
relationship between positive psychological capital of students and post-graduation career 
goals. 

Discussion 

The aim of this research is to determine the influence of university students' positive 
psychological capital on entrepreneurial tendencies and the relation with demographic 
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factors. Findings in this direction reveal that the positive psychological capital of university 
students has a positive and significant effect on entrepreneurship tendencies. When the 
demographic factors were related to the entrepreneurship tendencies of the students, a 
significant relationship was not found. On the other hand, it was determined that more than 
half of the students aimed to work in the public sector as career target and their families also 
encouraged them in this direction. It was also found that the incentives for families in this 
direction were influential in shaping students’ career goals. In other words, the fact that 
students’ positive psychological capital is high does not have a significant effect on career 
goals. It can be said that this result is not unexpected when evaluated in terms of Turkish 
students conditions. The public sector is seen as a guaranteed job opportunity, and it is 
thought that families need to be directed to the public sector rather than to 
entrepreneurship. However, it should not be forgotten that the study was carried out only 
with data collected from university students in South-eastern Anatolia and Eastern Anatolia. 
In this context, it is considered important for future studies to be able to compare the work 
to be done with the data collected from the universities in the west of Turkey. However, 
studies to be carried out in the sample of different countries will also allow for a 
cross-cultural comparison. 
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Comprehensiunea ca sens suspendat și limbajul social-media ca involuţie a 
spiritului. Polemici amiabile la marginea înţelesului 

(Comprehension as Suspended Meaning and Social Media Language as 
Involution of Spirit. Friendly Polemics in the Margins of Meaning) 

M A N U E L A  T E O D O R A  B A L A ŞC A - M I H O C I   

Abstract: As the subtitle shows, this paper is a friendly polemic within the limited meaning, 
respectively an approach to the relation between the human language – one of metaphorical and 
hermeneutical richness – and the social media language – belonging to the new linguistic revolution. 
According to Roland Barthes, a characteristic of the authentic work of art is to absolutely be neither 
insignificant, nor clear; but to get a suspended meaning. In his turn, Paul Ricœur also refers to the 
metaphor that suspends the usual meaning and reveals something impossible to be reflected merely by 
the literary meaning. A question is raised: Where are we now as regards the role of the language’s 
comprehension in the social networkings, considering the Gadamerian central idea that the 
comprehension represents itself a phenomenon fulfilling in the universal medium of the language? 
How do we tackle the language, the understanding and the comprehension in the present context of 
the linguistic revolution and paradigm’s changes, which bring a sort of involution in spirit and a loss of 
symbol? The social media language appears unabe able to express the deep human experiences, being 
far away from the spiritual power of arts, poetry, metaphor, etc. 
Keywords: comprehension, paradigm, linguistic revolution, strategy, manipulation, hermeneutics, symbol  

 
Motto: „Omul este fiinţa care dispune de logos: de limbă, de 
distanţă faţă de ceea ce ni se impune în mod nemijlocit; el 
este liber să aleagă binele şi să cunoască adevărul – şi poate 
să şi râdă. În adâncurile sale, omul este o fiinţă teoretică”1. 

 
Motto: 

� � � � � � � � � �

� � ☺� � � � � � � � �

� � � � � � �  
« Ţ 002ŢŢ “”2 

 

A comunica „comunicarea” 

Cele două modele de motto transmit mesaje ce ar putea fi descifrate sub mai multe 
condiţii: să aibă acelaşi cod de comunicare, ceea ce nu elimină comunicarea multipolară (un 
emiţător şi mai mulţi receptori sau un receptor şi mai mulţi emiţători), limbă comună, 
comprehensiune unică (lucru improbabil de realizat), bagaj cultural similar al entităţilor. 
Avem în faţă un limbaj uzual, un alfabet recunoscut ca fiind în uz şi o serie de simboluri 
folosite frecvent pe reţeaua de socializare Facebook, aşa-numiţii iconi, în cazul de faţă reuniţi 
de emiţător cu un scop ludic sau chiar cu dorinţa unui mesaj cifrat, chemat la a fi descifrat 
                                    

 Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” din Iaşi, România. 
1 Hans-Georg Gadamer, Elogiul teoriei. Moştenirea Europei, traducere de Octavian Nicolae și Val. 

Panaitescu, Editura Polirom, Iași, 1999, p. 36. 
2 Pagina personală de Facebook, cu acordul autorului [Teodor Baconschi, 26 aprilie 2017, ora 20.23]. 
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(nu este nimic obscur sau secret). Unde ne situăm în acest caz inedit cu înţelegerea? Este 
iconul o formă de mesaj al stării noastre de spirit, ne spune uneori mai mult decât cuvântul 
scris literar? Poate el să fie citit corect şi interpretat pertinent, măcar la limita unei minore 
comprehensiuni? 

Sacrificaţi şi ancoraţi între cuvânt şi semn, trudim să ne înţelegem şi să comunicăm între 
noi prin forme de exprimare tot mai eliptice, mai fragmentate şi sărace în substanţă. Cum 
percepem în mediul social? Cum putem cunoaşte propriul nostru sistem de gândire, când 
spontan simţim nevoia să completăm un mesaj scris cu un icon ce ne reprezintă starea de 
spirit? Cum ne înţelegem pe noi şi pe ceilalţi? Evident, prin gândirea care se gândeşte pe 
sine, deci vom experimenta o limită interioară sau chiar o circularitate a propriei cunoaşteri. 

Acestei limite proprii spiritului uman îi suprapunem, involuntar uneori, noul mod de 
comunicare pe social media. Ca identităţi, trăim într-un mediu al informaţiei şi al schimbului 
de informaţii ce duc spre cunoaştere. Întrebarea de fond rămâne: cum percepem/cunoaştem 
în mediul de socializare online (social media), în schimbul fluctuant dintre instrumentul 
tehnic (dispozitivul conectat la internet) şi membrii grupurilor sociale (prieteni, colegi, rude), 
fiecare dispus să-şi valorifice identitatea, apartenenţa, creativitatea şi libertatea de 
exprimare/opinie şi participare la schimbul de informaţii. 

Când tratăm azi despre comunicare, o abordăm pe două paliere: interumană (între 
oameni, în caz fericit faţă către faţă) şi, al doilea mod, aşa-zisa comunicare tehnologică, când 
între fiinţele umane intervine maşina, filtru artificial de stocare (amintire) şi transfer al 
informaţiei între cele două entităţi vii. Punctul de ruptură se găseşte aici între spirit şi 
unealtă, în ciuda faptului că, de o parte şi de alta, cel care operează este omul, cu întregul său 
bagaj cognitiv, cu creaţia sa, cu realitatea şi cu simbolurile sale culturale, cu credinţele şi 
cutumele sale.  

Această falsă eliberare prin comunicare ne aduce în faţa unei noi realităţi: chiar dacă este 
construită spontan printr-un dialog fiinţă-maşină-fiinţă, efectul transmiterii de informaţie, 
de orice tip, invadează spaţiul personal dilatând nu înţelegerea reală, ci noua realitate creată 
între două fiinţe despărţite de un filtru-maşină (tehnologia). Ne găsim captivi, prizonierii 
formelor simbolice pe care le recreăm din comunicarea iniţială; nu suntem mai bogaţi 
intelectiv sau spiritual, din contră, mai sărăciţi de baza simţirii reale, pur umane. 

Fragilitatea comunicării se regăseşte aici, pe social media, din pierderea sensului 
simbolului universal, a ceea ce simţim profund ca oameni; din păcate, elementele proprii 
fiinţei umane sunt sugrumate tocmai prin excesul de comunicare; rămâne doar bucuria 
câtorva idei comune ce le împărtăşim fără a ne cunoaşte în viaţa reală – iar cea virtuală ne 
sărăceşte bagajul spiritual oricâte cuvinte, imagini, sintagme frumoase ar îmbrăca discursul 
rostit/scris.  

Cum afirma sociologul Walter Lippmann: acolo unde toţi gândesc la fel, nimeni nu 
gândeşte prea mult, iar tehnologia produsă de mintea umană are această „calitate” de 
segmentare a cunoaşterii profunde în ciuda faptului că traduce, vorbeşte, simulează, 
calculează, transmite, comunică mai rapid decât omul, dar fără nuanţele de rigoare şi, 
evident, unitar, cum îi este specific. Pericolul acestui mod de a gândi la fel ne ţine captivi nu 
doar cât frecventăm mediul online de socializare, ci intră în istoria umană, în istoria 
personală, mai mult decât ne dorim; ne sufocă creativitatea şi specificitatea proprie fiecăruia 
dintre noi, ne izolează pe noi de noi înşine şi de ceilalţi. În timp, poate se va demonstra că 
aceste schimbări la nivel uman, psihic, comportamental, adaptativ, social pot fi enorm de 
dăunătoare. 

Pe tremen mediu, frumuseţea de a căuta legături între ideile noastre personale şi cele de 
dincolo de ecran (îmi este greu să spun ale celuilalt) duc spre o circularitate a ideilor, din 
păcate nu şi spre o aprofundare a lor; e un circuit închis al mesajelor, într-o lume deschisă a 
ceea ce oferă platformele de comunicare; adăugăm nuanţe, interpretări subiective, dar nu 
înaintăm spre soluţionări sau descoperirea cauzelor unei probleme aduse în discuţie sau 
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propusă spre cunoaştere generală; paradoxal este că ne informăm reciproc, ne informăm tot 
mai mult şi mai rapid, dar rămânem la fel de săraci în adevărata cunoaştere. Suntem mai 
aproape geografic prin mijlocirea tehnologiei, şi totuşi mai departe unii de alţii prin 
convertirea simţirilor şi utilizarea nelimitată a iconilor artificiali creaţi să redea stări de spirit 
cel mai adesea confuze, mai puţin apropiate de sentimentele reale. Devenim treptat măşti ale 
simţirilor noastre, înstrăinaţi de însăşi realitatea din noi; trăirea la nivel virtual a emoţiilor 
unei poezii, muzici, act cultural, act religios este diferită de la persoană la persoană, dar nu 
depăşeşte prin nimic starea lui a fi. 

În Teoria inteligenţelor multiple, Howard Gardner propune şapte forme de inteligenţă: 
lingvistică, logico-matematică, spaţială, muzicală, chinestezică (dansatori şi atleţi), 
interpersonală (simţul relaţiilor sociale) şi intrapersonală (reprezentarea sinelui). Din toate 
acestea, doar una e prinsă de elementul tehnic al reţelelor social media, şi anume cea 
logico-matematică, prin structura de construcţie a reţelei; restul aparţin, sau nu, factorului 
uman implicat. Celelalte forme de inteligenţă, proprii spiritului uman într-o mai mare sau 
mai mică măsură, nu pot fi decât redate superficial şi oarecum artificial de factorul uman în 
schimbul de informaţii cu cei asemenea lui. 

Metaforic vorbind, locuim în social media într-o indeterminare spaţio-temporală, trăim 
iluzia depăşirii distanţei prin apropierea scrierii rapide, a interogaţiei şi afirmaţiei spontane, 
a notelor şi mesajelor ce curg şi devin parcă entităţi vii; toate sunt însă suspendate în 
înţelegeri subiective, cu o structurare cronologică şi tematică, dar lipsite de o esenţă comună 
ce poate fi împărtăşită coerent.  

Roland Barthes afirma că „literatura este un cod pe care eşti nevoit să-l descifrezi”, cu 
atât mai mult dialogurile spontane ale reţelelor de socializare se cer descifrate, nu doar prin 
realizarea structurilor psihologice ale utilizatorilor (cu aceasta se ocupă specialiştii anumitor 
ramuri), ci mai profund, prin stările de spirit induse de mesaj (şi prin mesaj înţeleg aici un 
întreg: text, imagine, sunet, culoare, icon ca reprezentare etc.). 

Metafizică există în orice relaţie dialogală, umană, dar este omorâtă lent prin 
imposibilitatea depăşirii acestei stagnări cognitive din cadrul discursului; mai mult, este 
cunoscut că ceea ce simt şi cred oamenii cu adevărat este mai puţin verificabil prin vorbele 
lor şi mai mult explicit din faptele lor. Unde ne situăm atunci cu adevărul din noi şi din 
limbajul artificial de pe social media? 

Fobiile, resentimentele, criticile, laudele sau ovaţiile curg într-o retorică indefinibilă, 
plăcută cel mai adesea auzului, dar lumea textului rămâne străină de lumea reală, a 
sentimentului exprimat, şi aici limbajul ca formă de comunicare proprie omului rămâne 
suspendat în comprehensiune, este undeva la marginea înţelegerii, omoară fiinţa care este 
omul ca întreg. 

Ce ne oferim unii altora prin comunicare pe social media? Frânturi de epifanie personală, 
scurte naraţiuni şi mici istorii; acceptăm pasiv formele de subiectivism ale celorlalţi şi ne 
iluzionăm că suntem protagonişti ai istoriei pe care o scriem pasiv. Orice formă de discurs 
am reda, pierdem intenţionalitatea şi adevărul conştiinţei prin faptul că ne agăţăm de 
simbolurile artificiale oferite de tehnică; substituim esenţa umană a simţirii unor iconi, 
pictograme, modele, tipare statice frumos colorate şi cel mai adesea nostime. Ce transmitem 
de fapt? Prelungim mesajul iniţial sau încercăm o mascare a lui, a noastră ca fiinţe vii, 
participative la viaţa reală. 

Fragilitatea fiinţei umane rămâne adesea suspendată în dorinţa sa de comprehensiune; ca 
într-un nefericit paradox, se vede liberă şi prizonieră deopotrivă şi duce o luptă surdă între 
sentiment şi rigiditatea oferită de tehnică. Tot acest joc dialectic pe care noi îl numim limbaj 
îmbracă cele mai ciudate forme de transmitere a simţămintelor umane, în creaţii picturale, 
muzicale, de artă şi rar de cuvânt viu… „Tot jucându-se” – scrie Johan Huizinga –, „spiritul 
formator de limbă sare de fiecare dată de pe planul material la idee. În spatele fiecărei 
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exprimări a abstractului se află o metaforă şi în fiecare metaforă se ascunde un joc de 
cuvinte.”3 

Ca oameni ai interogaţiei spirituale, fiecare expresie, peisaj cultural, termen sau sintagmă 
literară, formă artistică, sunet sau culoare trimit spre interpretare în urma asimilării 
raţionale sau a acţiunii aparatului critic. Progresul nostru ca fiinţe vii stă tocmai în această 
căutare de sens, în dorinţa de interpretare a simbolului, chiar dacă iconul, semnul ne aruncă 
într-o lume hermetică, dar a cercetării legitime. Partea cea mai dificilă din înţelegerea 
tipurilor de discurs şi limbajelor de pe social media vine din faptul că trăim simultan 
rupturile socio-istorice, cititorul este şi receptor, şi emiţător pe unde culturale diverse, către 
diverse tipuri de public şi suntem forţaţi la crearea unui limbaj mediu ca valoare – axiologic 
gândind –, tocmai pentru a ne face înţeleşi mai facil de cât mai mulţi dintre semenii noştri; 
iconii îi folosim din aceleaşi raţiuni de uniformitate a trăirilor şi împărtăşirilor umane; ei 
devin prelungiri ale cuvântului scris, ieşiri spre sentiment şi încărcătură emoţională. Rolul 
teoriilor socioumane ar putea fi în următoarea perioadă regândite spre noi direcţii de studiu, 
influenţate de schimbările psihologice, sociologice, istorice, culturale şi de mentalităţi, de 
modele lingvistice noi, modele capabile să explice modificările structurale ale fiinţei umane, 
dar nu şi să-i aprofundeze cauzele; vom pierde capacitatea de problematizare, aparatul 
criticii constructive, dialogul viu, practica discursivă reală, nedisimulată de interese diverse, 
şi vom câştiga opinia subiectivă, opinia culturală limitată, subiectivismul vulgar sau 
populismul ambiguu. Perspectiva adevăratei cunoaşteri va rămâne curând în umbra 
grupurilor de socializare, zonă gri de nişă a culturii reale. Comunicarea personală fără o 
comprehensiune completă, asumată, a sensului şi simţământului adevărat va fi o comunicare 
surdă, o comprehensiune ruptă de finalitate, suspendată în cuvânt, fără înţelegerea mesajului 
celuilalt.  

Privind fenomenologic acest parcurs pe social media, descoperim cu stupoare că trăim în 
bucle de comunicare, fără a îmbunătăţi elementul de noutate primit/transmis; el este punct 
de relansare a unei alte bucle de comunicare, drum de la mesaj spre mesaj, 
închidere-deschidere şi din nou închidere suspedată ca sens; asistăm de fapt la un paradox 
legat între înţelegere-neînţelegere-comprehensiune suspendată-interpretare provizorie; ca o 
sinteză speculativă, e acest demers în intuiţie, meditaţie, gândire şi discurs. Cunoaştem, 
stăpânim şi utilizăm limbajul prin mijlocirea reţelelor social media, nimeni nu mai contestă 
această bogăţie informaţională, dar am pierdut interesul faţă de metafizică, iar noua lume pe 
care o construim artificial şi o manipulăm după diverse interese ne apare tot mai îndepărtată 
de experienţa unei transcendenţe. Astfel, ne pierdem într-un lanţ metalogic infinit, un 
dialog, dar un dialog al celor fără de cuvinte, handicapul iniţial fiind pierderea spiritului, a 
trăitului, a viului. 

La o privire asupra lumii, la un ultim Weltanschauung descoperim trişti că înţelegerea, 
aşa cum o ştiam, este străină şi îndepărtată, sensul vieţii ca întreg şi semnificarea eului în 
lume e risipit tocmai prin voinţa noastră de cunoaştere; ce trist paradox să pierzi 
Weltverständnis-ul (înţelegerea lumii) prin însăşi voinţa liberă şi acţiunea noastră de a 
înţelege, de a cunoaşte. Nu sunt două lumi, e cea care o creăm în libertatea şi bogăţia 
tehnologiei şi a trăirilor întreţinute artificial de producătorii de softuri social media; ei înşişi 
sunt străini de orice înălţare a spiritului ca scop final al persoanei; ei dezvoltă în noi şi cu noi 
o formă a egou-lui, o exacerbare a ceea ce vrem să fim (dar nu suntem încă); ei întreţin o 
necesitate a noastră aparent reală de a fi acolo, în mediul virtual, captivi în ecran alături de 
cei aproape de departe…  

Pierzând sensul lui theoria, anihilăm – poate fără voia noastră – ceea ce deţinem mai 
profund, nu ca obiect sau bun, ci ca acea particularitate proprie, indefinită, ca stare 

                                    
3 Johan Huizinga, Homo ludens, traducere de H.R. Radian, Editura Univers, Bucureşti, 1977, p. 36. 
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existenţială a fiinţării noastre, ne pierdem fiindul, fărâma de eternitate şi îndumnezeire 
dăruită nouă la începutul Creaţiei. 
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Literatura ergodică: „revoluţie” tipografică sau narativă? 
(Ergodic Literature: a Typographical or Narrative “Revolution”?) 

I R I N A  B R E A H NĂ *  

Abstract: This study aims to analyze the concept of ergodic literature starting from the main premise 
of extranoematic non-trivial effort, based on two works, namely the Infinite Jest of David Foster 
Wallace and S. by Doug Dorst. The revolutionary side of ergodic literature shall be explored through 
two operational components: the typographic and the narrative one.  
Keywords: ergodic literature, narrative, non-trivial effort, Infinite Jest, S., typography 

 
Pornind de la premisa că astfel de convenţii ca gen și stil narativ reprezintă categorii 

construite în vederea obţinerii unui produs mediatic recognoscibil pentru publicul larg, 
această investigaţie își propune să identifice particularităţile inerente literaturii ergodice și 
să le exploreze prin prisma caracterului lor „revoluţionar”1. Investigaţia se va baza pe două 
surse primare, și anume romanele S. și Infinite Jest. Alegerea acestor două lucrări în calitate 
de obiecte de studiu se justifică prin prezenţa în structura lor narativă și tipografică a unui 
șir de elemente a căror procesare corespunde criteriului de efort non-trivial. Noţiunea de 
literatură ergodică, introdusă de Espen Aarseth2, presupune un mod anume de structurare a 
materialului verbal ce implică din partea cititorului un efort non-trivial de parcurgere a 
textului. 

Literatura ergodică reprezintă un subiect de investigaţie relativ nou, puţin explorat, de 
aceea consideraţiile noastre nu pot fi nicidecum considerate exhaustive, fiind doar o 
incursiune preliminară în acest domeniu, el însuși în fazele incipiente ale evoluţiei sale. 
Existenţa criteriului efort non-trivial în calitate de element definitoriu al literaturii ergodice 
presupune că orice literatură care se pretează unui efort trivial (mișcarea ochilor și răsfoirea) 
ar fi exclusă din această categorie. În opinia noastră, criteriul bazat pe efort exprimă prea 
simplist reţeaua de sensuri și gesturi pe care le implică o lucrare ergodică. Am dori să punem 
în evidenţă cealaltă rădăcină a cuvântului ergodic3, și anume hodos. Conceptul de cale în 
toată bogăţia sa semantică reflectă într-un grad mai mare în ce măsură literatura ergodică nu 
este doar un exerciţiu de efort în manipularea de către cititor a produsului literar, fiind o 
colaborare între autor și cititor în construirea căii de acces atât la textul ca materie, dar și ca 
substanţă. Din această perspectivă, considerăm că relaţia de colaborare, de co-construire a 
lucrării ergodice este un element central pentru crearea unui gen și a unui stil narativ 
ergodic. Ideea colaborării între autor și cititor nu este nouă. Umberto Eco, vorbind despre 

                                    
* Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova. 
1 Plasăm cuvântul revoluționar între ghilimele pentru a marca atitudinea noastră ambivalentă faţă 

de acest calificativ. Fără a nega latura semnificativ inovatoare a literaturii ergodice, nu putem omite 
originea oarecum oportunistă a acesteia. Rădăcinele literaturii ergodice se pot regăsi chiar și în scrierile 
hieroglifice din Egiptul Antic (efortul non-trivial inluzând deplasarea cititorului de-a lungul textului). 
Totuși, noile tehnologii ale informaţiei și comunicării sunt cele care i-au permis să se impună și să se 
structureze într-o categorie separată, chiar dacă uniformitatea acesteia este încă fragilă.  

2 E. Aarseth, Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature, Johns Hopkins University Press, 
Baltimore, 1997, p. 75. 

3 Ergodic vine de la elementele de compunere ergos (muncă/efort) și hodos (cale).  
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opera deschisă4, sau Roland Barthes, anunţând moartea autorului5, au pus bazele teoretizării 
literaturii ergodice.  

Literatura ergodică este strâns legată de apariţia hipertextului, a fenomenelor și 
produselor asociate acestuia. Bineînţeles, cibertextele (noţiune utilizată de Aarseth) nu sunt 
decât o subcategorie a literaturii ergodice, care include numeroase exemple din afara 
suportului numeric (caligramele, de exemplu). Totuși, prin abundenţa lor, acestea au impus 
pe scară largă un mod de scriere prin care autorul preconizează un efort extranoematic din 
partea cititorului. Hipertextul a permis să se formalizeze, să devină vizibil efortul colaborativ 
– prin apăsarea pe o hiperlegătură pentru a accesa o notă de subsol sau un capitol, prin rolul 
rezervat destinatarului în alegerea consecutivităţii narative, de exemplu. Dar această 
hipertextualizare nu este o condiţie sine qua non pentru existenţa literaturii ergodice. Cele 
două lucrări care fac obiectul acestei investigaţii sunt, de altfel, lucrări pe suport de hârtie. 
Prima din ele, S., fiind de neimaginat în format electronic, iar cea de-a doua, deși accesibilă 
ca e-book, a fost gândită de autor pentru un format clasic. 

Referinţa la mediu nu este întâmplătoare. Mediul a devenit unul dintre factorii care au 
condiţionat revoluţia sau revoluţiile știinţifico-culturale ale secolului trecut. În opinia 
noastră, principiul căii drept element definitoriu al literaturii ergodice își are originea în 
combinarea transformărilor estetice și mediatice ce au redefinit textul în secolul XX. Cele 
două puncte de interogaţie din titlul acestei investigaţii, narativ și tipografic, sunt de fapt o 
referinţă directă la aceste transformări. Estetica deconstrucţiei a creat un teren fertil pentru 
exerciţii literare care implică efortul asamblării unui sens, pe când interactivitatea introdusă 
de revoluţia mediatică (deplasarea spre audiovizual și iconic) a favorizat multiplicarea 
formelor literare sincretice și colaborative. În acest context este pertinent să ne întrebăm în 
ce măsură literatura ergodică este rezultatul revoluţiei mediatice sau a celei estetice. Chiar 
dacă perspectiva noastră nu trebuie să fie neapărat dihotomică, considerăm această 
paradigmă analitică metodologic valoroasă și relevantă din perspectiva titlului. Obiectele 
investigaţiei sunt și ele două și pot fi invocate drept probe pentru a susţine prima sau a doua 
„revoluţie”. 

Romanul S. este produsul unei colaborări originale între scriitorul american Doug Dorst 
și regizorul, scenaristul și producătorul american J.J. Abrams6. Deși Dorst este cel care a scris 
textul de bază, lui Abrams îi aparţine ideea cărţii și a naraţiunii sale pluristratificate. 
Convergenţa mai multor linii de subiect7 nu este o invenţie modernă – și chiar dacă ar fi, 
caracterul revoluţionar al acesteia și-ar avea originea într-o narativitate complexă. De ce 
insistăm, totuși, pe componenta de mediu, pe latura tipografică drept element de bază de 
trasare a căii în acest exemplu de literatură ergodică? Pentru că este suficient să o deschidem 
și să o răsfoim superficial pentru a înţelege în ce măsură experienţa lecturii sale este 
preconstruită. Notele marginale, însoţite de pete de cerneală și mâzgăliri, eticheta ce clasifică 
cartea conform sistemului zecimal Dewey, fișa de înregistrare care păstrează datele tuturor 
împrumuturilor sau șerveţelul din cafeneaua Pronghorn Java la pagina 306, toate aceste piese 
trebuie să contribuie la un sentiment de autenticitate, să inducă cititorului o experienţă 
aproape voyeuristă. Totuși, acest artificiu tipografic este sortit să devină o enormă cacofonie, 
dacă cititorul nu participă activ, nu depune efortul de a urma o cale prestabilită de autor. 

                                    
4 U. Eco, L’œuvre ouverte, Seuil, Paris, 1962. 
5 R. Barthes, „La mort de l’auteur”, Manteia, nr. 5, 1968, pp. 12-17.  
6 J.J. Abrams a făcut istorie în televiziunea americană cu serialul Lost, a cărui calitate principală este 

o narativitate nonliniară, suprapusă, acronologică.  
7 S. este povestea lui Jen și Eric reprodusă de notele marginale la romanul Ship of Theseus, al 

misteriosului scriitor V.M. Straka. Romanul propriu-zis reprezintă a doua linie de subiect. A treia linie 
narativă revine notelor de subsol ale traducătorului, un (o) oarecare F.X. Caldera.  



REVOLUTIONS. THE ARCHEOLOGY OF CHANGE 

640 

Interacţiunea între materialul auctorial și efortul non-trivial al destinatarului sunt cele două 
axe pe care se trasează calea naraţiunii principale din S.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ediţia din 2013 a romanului S. 
 
Pe coperta lucării, editorul notează că romanul S. este scrisoarea de dragoste a lui Adams 

și Dorst adresată cuvântului scris8. O interpretare a formulei cuvânt scris ar fi o înţelegere 
literală, în calitate de produs tipografic9. Un argument ar fi cerneala de mai multe culori din 
notele marginale. Aceasta are drept scop să marcheze cronologic diferitele etape în relaţia 
dintre Jen și Eric, precum și progresul lor în descoperirea misteriosului V.M. Straka. Hârtia 
pieselor inserate între paginile cărţii reproduce exact genul de experienţă pe care trebuie să 
o evoce: scrisoare, caiet, șerveţel, carte poștală, fotografie etc. S. este o capodoperă a 
împachetării pline de imaginaţie10.  

Partea revoluţionară a combinării acestor diverse produse mediatice nu ţine, desigur, de 
un salt tehnologic al industriei tipografice, ci de legitimizarea procedeelor în cauză, de 

                                    
8 „It is also Abrams and Dorst’s love letter to the written word” (J.J. Abrams, D. Dorst, S., Canongate 

Books, Edinburgh, 2013).  
9 Într-un interviu acordat The New York Times, Abrams declara că S. este un elogiu cărţii ca obiect. 

Într-o epocă digitală, ea este un obiect analogic (L. Hill, „A Long Time Ago, in a Universe More 
Analog”, The New York Times, 27 octombrie 2013 – http://www.nytimes.com/2013/10/28/books/ 
j-j-abrams-and-doug-dorst-collaborate-on-a-book-s.html, accesat la 18.05.2017). Acest comentariu nu 
este lipsit de o doză de ironie. Editarea unei astfel de cărţi ar fi fost imposibilă fără tehnologii digitale 
de culegere a textului și imprimare. 

10 C. Hermelin, „The Case of S., or, the Metatextual Pleasure of Ergodic Works”, The Believer Logger, 
2014 – https://logger.believermag.com/post/2014/03/10/the-case-of-s-or-the-metatextual- pleasure-of, 10 
martie 2014, accesat la 27.03.2017.  
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integrarea lor în substanţa narativă, solicitând prin aceasta participarea activă a cititorului. 
Iniţial, acesta se va simţi derutat. De pe pagină îl vor asalta frazele lui Jen, scrise frumos de 
mână, în violet, albastru sau portocaliu. Eric scrie cu litere de tipar, verzi, negre sau sure. 
Ambii subliniază în textul romanului și trag săgeţi de la un comentariu la altul, de la un 
paragraf la altul. Textul romanului este cât se poate de tradiţional, doar filele sunt 
îngălbenite și emană un iz de carte veche de bibliotecă. Privirea cititorului este atrasă și de 
nota de subsol, dar și de fotografia alb-negru cu margine crenelată inserată între paginele 
242-243. Efortul trivial (cel al sondării vizuale) se încheie aici. Urmează efortul non-trivial de 
luare a deciziilor, de stabilire a unei căi, a ordinii în care toate aceste piese vor fi procesate și 
integrate naraţiunii. Această hiperstimulare senzorială și cognitivă ar putea obosi dacă nu ar 
fi atât de provocatoare. Este interesant că această presupusă stare de oboseală a fost 
teoretizată în cadrul unei tipologii a narativităţii paratextuale. Richard Saint-Gelais o califică 
drept saturaţie (saturation în original) a resurselor paratextuale11, alături de contrapunct 
(contrepoint) și amorsă (amorce). În contextul acestei clasificări, trebuie să menţionăm 
reflecţia autorului, dar și a colegilor săi, pe marginea frecvenţei și pertinenţei acestor 
categorii, în special a saturaţiei și a contrapunctului. Acestea ar avea un caracter mai mult 
experimental decât reprezentativ12.  

Am evocat paratextualitatea și investigaţia lui Saint-Gelais nu pentru a marginaliza 
cumva literatura ergodică și a o relega în zona literaturii experimentale, nici pentru a reduce 
experienţa de scriere și citire a S. la o exploatare abuzivă a aparatului paratextual. Obiectivul 
nostru a fost acela de a identifica o suprafaţă de continuitate între o normă literară 
consacrată și o formă literară în plin proces de devenire și afirmare. Literatura ergodică nu a 
apărut ex nihilo, premisele narative regăsindu-se inclusiv în dimensiunea paratextuală, iar 
revoluţia digitală oferind mediul și mijloacele propice pentru realizarea și vizualizarea 
acestora. Paratextul constituie și elementul de legătură care plasează S. și a doua lucrare 
investigată, Infinite Jest, într-un gen comun. Pentru Gerard Genette, nume de referinţă în 
studiile despre paratext, interesul pentru această componentă a operei literare se explică fie 
enunţiativ, fie pragmatic; narativitatea nu este una dintre preocupările autorului în Seuils13. 
Totuși, în S. și Infinite Jeste, notele devin naraţiune datorită lecturii și destinatarului. 
Aventura notelor devine aventura cititorului14. Mecanismele paratextuale din cele două 
lucrări studiate au în comun o dimensiune a interpolării, care depinde însă semnificativ de 
cititor, dacă se va prinde sau nu în jocul gândit de autor, dacă va face efortul de a urma calea, 
deseori dedaliană, preconizată de autor.  

Paratextul romanului S., după cum am insistat mai sus, este o reţea complexă de note de 
subsol, note marginale și zeci de piese care mimează fotografii, cărţi poștale, scrisori, articole 
de presă decupate etc. Toate acestea contribuie la convergenţa celor trei linii de subiect și 
elucidarea (parţială) a misterului sub numele V.M. Straka, subiectul propriu-zis al romanului 
S. În tipologia lui Saint-Gelais, acest ansamblu paratextual s-ar încadra în categoria saturaţie. 
Periferia saturează un spaţiu care nu-i este destinat în mod obișnuit. În cazul respectiv, 
romanul Ship of Theseus, care în mod paradoxal este cartea pe care o ţinem în mâini în 
momentul când îndepărtăm sigiliul coperţii externe pe care distingem un S. cu alură gotică. 

Infinite Jest este un produs editorial infinit mai modest în modul de a-și anunţa structura 
dedaliană. Publicat în 1996, romanul lui David Foster Wallace nu are aparent nici ambiţia de 
a se opune noilor tehnologii și literaturii digitale, nici de a și le însuși. Infinite Jest este o 
operă literară tradiţională la nivel de mediu. Până la migrarea acesteia pe format e-book, 

                                    
11 R. Saint-Gelais, „Récits par la bande: Enquête sur la narrativité paratextuelle”, Protée, nr. 342-3, 

2006, p. 79.  
12 Ibidem.  
13 G. Genette, Seuils, Seuil, Paris, 1982.  
14 R. Saint-Gelais, „Récits par la bande...”, art. cit., p. 83.  
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efortul solicitat de citirea ei ar fi corespuns criteriilor de trivialitate formulate de Aspeth. 
Non-trivialitatea cărţii lui Wallace ţine de cealaltă componentă, de cale. Din cele 1.079 de 
pagini15, 96 sunt destinate notelor (pentru care editorii au utilizat caractere cu dimensiuni 
mai mici), dintre care multe sunt, la rândul lor, însoţite de note. Paratextul din Infinite Jest 
nu invadează pagina și nici nu ne provoacă senzorial. Mecanismul pe care îl folosește se 
înscrie, în opinia noastră, în categoria contrapunctului16. Notele infragibile în textul de 
ficţiune poartă, de obicei, vocea editorului sau a traducătorului. În cazuri limitate, autorul va 
recurge la acest dispozitiv pentru a dedubla instanţele enunţiative sau/și pentru a crea 
naraţiuni paralele.  

Este un loc comun de a considera Infinite Jest o carte despre dependenţă, în special 
despre dependenţa de droguri. Cu ocazia aniversării a 20 de ani a romanului, D.T. Max17 
extinde această experienţă indusă de substanţele chimice la o experienţă lingvistică: 

Infinite Jest is a novel about the narcotic power of language – a power so overwhelming that 
Wallace has to shred narrative into tiny strips to keep it under control18. 

În mecanismul narativ dezvoltat de Wallace, fâșiile subţiri despre care vorbește D.T. Max 
se obţin prin fragmentarea, uneori violentă, a naraţiunii principale. Trebuie să menţionăm că 
aceasta din urmă este deja supusă unei cronologii discontinue, subiectul fiind plasat într-un 
viitor apropriat în care anii nu păstrează numerotarea tradiţională, dar sunt numiţi în cinstea 
diverselor produse care își fac astfel publicitate. Fragmentarea naraţiunii se obţine prin 
inserarea trimiterilor care variază substanţial în lungime și interes pentru evoluţia 
subiectului. În unele cazuri, o trimitere poate oferi o informaţie anodină despre denumirea 
comercială sau versiunea anterioară a unui preparat farmaceutic. În altele – o verigă 
esenţială în înţelegerea acestui mamut literar. 

Adesea, pentru a ilustra conceptul de literatură ergodică se invocă romanul House of 
Leaves de Mark Z. Danielewski, publicat în 2000. Acesta se joacă, similar poate romanului S., 
cu interacţiunea dintre textul principal și notele marginale, introducând în această ecuaţie și 
o variabilă spaţială (cartea trebuie rotită la 90 sau 180 de grade pentru a citi unele pasaje). 
Această structură abracadabrantă trebuie să-i transmită cititorului arhitectura demenţială a 
casei lui Will Navidson19. Efortul asociat tuturor manipulărilor la care îl supune pe cititor 
opera lui Danielewski se cuplează cu o anumită cale narativă preconizată de autor, care se va 
realiza nu doar discursiv, ci și senzorial și mecanic. Ceea ce se întâmplă în Infinite Jest ţine, 
în opinia noastră, de o experienţă similară. Orice răsfoire până la pagina notelor a acestei 
cărţi de aproximativ 1,5 kg este un gest cel puţin incomod. Iar uneori, pe o singură pagină de 
text pot coexista mai multe trimiteri, dintre care cea mai mare parte s-ar putea să fie 
denumiri sibilice de medicamente, substanţe chimice, procedee și echipamente 
cinematografice, acte normative etc. Alte note se pot desfășura pe zeci de pagini, conţinând 
naraţiuni paralele cu subiectul principal. Structura romanului este la fel de imbricată ca și 
fraza lui Wallace. Acest joc al trimiterilor și al modului în care lectura textului principal 
solicită o pauză, sau mai degrabă o impune, pare a se inspira din tehnica muzicală a 
contrapunctului. Polifonia narativă care rezultă din această suprapunere a vocilor este 
preconstruită de autor, dar, într-un final, cititorului îi aparţine gestul final în reconstruirea 

                                    
15 D.F. Wallace, Infinite Jest: a Novel, Little, Brown and Company, New York, 1996.  
16 R. Saint-Gelais, „Récits par la bande...”, art. cit., p. 81. 
17 D.T. Max este autorul unei ample biografii a lui David Foster Wallace, Every Love Story Is a Ghost 

Story. 
18 D.T. Max, „Beyond Infinite Jest”, The New Yorker, 19 februarie 2016 – http://www.newyorker. 

com/books/page-turner/beyond-infinite-jest, accesat la 27.03.2017.  
19 R. Saint-Gelais, „Récits par la bande...”, art. cit., p. 80.  
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căii de parcurs. Și această cale este intenţionat sinuoasă și penibilă20, deoarece mimează 
condiţia umană. Ea mai mimează și ceea ce cunoaștem sub abrevierea „www”. După cum 
observa criticul literar Sven Birkerts: 

The book mimes, in its movements as well as in its dense loads of referential data, the distributed 
systems that are the new paradigm in communications. The book is not about electronic culture, 
but it has internalized some of the decentering energies that computer technologies have released 
into our midst. The plot is webbed, branched, rife with linkages21. 

Ideea decentralizării, despre care vorbește Birkerts, ne permite să formulăm o concluzie 
finală cu referire la literatura ergodică: revoluţia tehnologică, amalgamată cu inovaţii în 
industria tipografică și evoluţii (uneori chiar experimente) narative au produs un nou gen de 
literatură, în care raportul între autor și cititor se deplaseză de la o relaţie de dependenţă la 
una de interdependenţă. Literatura ergodică este definită astfel nu de criteriul efortului. 
Acesta este doar un produs secundar al activităţii principale de trasare a căii, de 
(re)construire a unui fir, sau mai curând a unei pânze.  

Revenind la obiectivul enunţat în debutul acestei investigaţii, și anume identificarea 
particularităţilor inerente literaturii ergodice prin prisma caracterului lor „revoluţionar”, 
conchidem că adevărata revoluţie a fost cea informaţională, care a impulsionat la rândul ei 
un șir de mimetisme în mediul literar, nu fără a fi secundată de evoluţiile propriu-zis tehnice, 
dar și de experienţele narative care au precedat-o. În ultimă instanţă, merită să menţionăm 
că deși literatura ergodică a fost propulsată de revoluţia digitală, numeroasele exemple care i 
se atribuie (printre care și cele două lucrări analizate aici) sunt destinate hârtiei și se 
realizează plenar doar în acest mediu.  
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Limbajul tinerilor în mediul reţelelor sociale 
(The Language of Young People in Social Media) 

C A R M E N - V A L E N T I N A  C A N D A L E   

Abstract: Because of the vertiginous development of the technology and of the social media platforms 
during the last decades, it can be claimed that nowadays we witness a significant change not only in 
the way we establish relationships, but also in the way we express ourselves. Most probably, none of 
the languages has been completely immune to this wave of changes, and that is the reason why this 
analysis is going to center on the Spanish social media, Spanish being one of the most popular 
languages on the Internet. Young people, but not only them, are trying to form virtual communities, 
which may continue to develop only through the intense and constant linguistic interaction of the 
members. That is why, in order to create a pertinent sociolinguistic project about the particularities of 
this type of language variation, it is compulsory to analyse relevant language samples taken from 
blogs, Facebook pages and groups, forums, Twitter, You Tube, Instgram, chat groups, etc. There is no 
doubt that youth language in social media represents a strong source of linguistic creativity which 
could lead, in the long run, to significant changes in the norms of the majority of languages. 
Keywords: social media, sociolinguistics, youth, identity, Internet 

 
Judecând după impactul pe care îl are asupra relaţiilor sociale şi a limbajului, dar şi a 

societăţii în general, internetul reprezintă, alături de automobil, energie electrică, 
televiziune, telegraf şi altele similare, una dintre cele mai remarcabile invenţii realizate 
vreodată de către om. Acest mediu de comunicare interactiv, global, electronic, are în centrul 
său mesajul sau limbajul, dar şi relaţiile sociale stabilite prin mijlocirea acestuia. După cum 
se menţionează şi în lucrarea lui David Crystal Language and the Internet, revoluţia generată 
de internet este în primul rând una a limbajului, întrucât primul element cu care se vine în 
contact în momentul accesării oricărei dintre funcţiile sale este caracterul său lingvistic. De 
asemenea, fenomenul comunicării pe internet este cu atât mai important cu cât, datorită 
noutăţii şi unicităţii sale, are potenţialul de a schimba în mod fundamental felul în care 
percepem limbajul. 

Grupul social al participanţilor activi la crearea discursului electronic necesită utilizarea 
unui mijloc de comunicare omogen, inteligibil pentru toţi, care să constituie în primul rând o 
modalitate de creare şi consolidare a identităţii utilizatorilor, întrucât 

identities are not fixed attributes of people or groups but are dynamically constructed aspects 
which emerge through discourse and social behavior1. 

Grupul social cel mai predispus spre a-și afirma individualitatea prin utilizarea continuă 
a acestui tip de discurs, în cadrul oferit de reţelele sociale, este cel al tinerilor. Cu alte 
cuvinte, 

Los adolescentes han retomado un conjunto de elementos culturales y tecnológicos disponibles en 
la cultura global actual, dándoles un significado acorde con sus necesidades personales, sexuales y 
sociales (Menjívar, 2010; Wolak, Finkelhor y Mitchell, 2012)2. 

                                    
 Universitatea din București, România. 
1 R. Wardhaugh, J.M. Fuller, An Introduction to Sociolinguistics, Wiley Blackwell, Oxford, 2015, p. 7. 
2 M. Peris, C. Maganto, L. Kortabarria, „Autoestima corporal, publicaciones virtuales en las redes 

sociales y sexualidad en adolescentes”, European Journal of Investigation in Health, vol. 3, nr. 2, 2013, 
pp. 171-180. 



REVOLUTIONS. THE ARCHEOLOGY OF CHANGE 

646 

Una dintre definiţiile date conceptului de reţea socială sau de social media este cea a lui 
Andreas Kaplean şi a lui Michael Haenlein: „un grup de aplicaţii online care cresc pe 
fundaţiile ideologice şi tehnologice ale Web 2.0 şi permit crearea şi schimbul de conţinut 
produs de utilizatori”3. Astfel, „cititorul devine producător de informaţie, într-un nou spaţiu 
public, în care percepţiile noastre asupra realităţii sunt modificate radical, relaţiile 
interumane intră într-o nouă etapă, cea a comunicării multidimensionale, iar interacţiunile 
sociale se desfăşoară într-o lume virtuală, care se suprapune cu cea reală şi o ocultează”4. 
Deși acest limbaj este caracterizat de unele dintre trăsăturile care se pot regăsi și în forme de 
comunicare precum scrierea de scrisori, luarea de notiţe și transmiterea de mesaje prin 
posturile de radio pentru amatori prezente în numeroase ţări, este totuși complet nou și în 
mod fundamental diferit de acestea, întrucât „It is neither «spoken writing» nor «written 
speech»”5, chiar dacă prezintă atât caracteristici proprii limbajului vorbit, cât și celui scris.  

În studiul de faţă ne propunem cercetarea limbajului adoptat de tinerii spanioli în mediul 
reţelelor sociale, dat fiind faptul că, din analiza datelor Institutului Naţional de Statistică din 
Spania (ONTSI) (2014) se poate observa că procentajul utilizatorilor de internet din Spania pe 
grupe de vârstă prezintă cifrele cele mai ridicate în intervalul 16-34 de ani, cu 98,5% în cazul 
utilizatorilor cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani și cu un 96,0% în cazul celor cu vârste 
cuprinse între 25 și 34 de ani. Cu alte cuvinte, generaţia tânără spaniolă se arată extrem de 
activă în mediul digital, cu atât mai mult cu cât sunt demne de a fi evidenţiate cele două 
migrații pe care utilizatorii spanioli le-au realizat în ultimii ani. După succesul reţelei de 
socializare Tuenti, platformă ce se remarca prin simplitate și prin favorizarea comunicării cu 
prietenii apropiaţi, apare reţeaua Facebook, care se prezintă ca fiind mai formală decât prima, 
se extinde pe plan mondial și înlesnește stabilirea de conexiuni cu absolut orice persoană 
care dispune de un astfel de cont, indiferente de locaţia sa. Această ultimă platformă este 
utilizată cu cea mai mai mare frecvenţă în Spania, a doua fiind Twitter, în timp de Tuenti 
ocupă doar locul zece în statisticile din 2016. Cu toate acestea, a doua migrație care începe să 
își facă simţită prezenţa este cea dinspre Facebook înspre Instagram, dar și înspre aplicaţii 
precum Snapchat, Ask și Tinder, chiar dacă în procentaj mult mai mic. Instagram se distinge 
datorită accentului pe care îl pune pe postarea de imagini sau de creaţii grafice personale, iar 
activitatea centrală constă în vizualizarea, valorizarea și comentarea fotografiilor. Întrucât 
Facebook-ul este utilizat într-un procentaj tot mai mare de către publicul adult, tinerii şi 
adolescenţii încep să experimenteze senzaţia de invadare a spaţiului personal și să prefere 
Instagram-ul datorită libertăţii de exprimare pe care le-o oferă. 

Metodologia 

Fiindcă analiza de faţă se dorește a face parte din seria de studii socio-lingvistice care 
vizează cercetarea particulărităţilor morfologice, sintactice, lexicale și pragmatice ale 
varietăţilor de limbaj standard, ipoteza de la care pornim în realizarea acesteia este aceea 
conform căreia grupul social al tinerilor începe să fie creatorul unui nou tip de limbaj, cel 
specific mediului virtual, şi care, deşi deocamdată se află in its most primitive state6, va 
continua să evolueze în mod accelerat indiferent de ţara de provenienţă a vorbitorilor. Am 
luat în considerare variaţia diastratică, adică cea care depinde în primul rând de utilizatori, 
referindu-ne cu precădere la vârsta vorbitorilor. Deşi în mediul virtual este dificil de stabilit 
vârsta fiecăruia, am încercat să ne focalizăm pe mediile frecventate de tinerii cu vârste 
cuprinse între 15 şi 30 de ani, în special pe comunităţile de elevi şi studenţi. Cu alte cuvinte, 

                                    
3 H.M. Bădău, Tehnici de comunicare în social media, Editura Polirom, Iași, 2011, p. 16. 
4 Ibidem, p. 11. 
5 D. Crystal, Language and the Internet, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, p. 238. 
6 D. Cotrău, Youth Identity in Media Discourse. A Sociolinguistic Perspective, Editura Napoca Star, 

Cluj-Napoca, 2008, p. 135.  
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am vizat bine-cunoscuta generaţie Millennials, mai exact, persoanele născute aproximativ 
între finalul anilor 1980 şi începutul anilor 2000. Ca tehnică de obţinere de date am preferat 
evitarea aplicării de chestionare, ceea ce înseamnă că ne-am procurat corpusul necesar 
observând modul liber de exprimare al tinerilor de pe grupuri şi pagini de Facebook, de pe 
forumuri și bloguri pe teme preferate de aceștia, dar și din postări și comentarii de pe Twitter, 
Instagram, Tumblr și YouTube.  

Modalităţi de comunicare specifice reţelelor sociale 

Modalitatea cea mai frecventă prin care utilizatorii reţelelor sociale interacţionează și 
creează discurs o reprezintă chat-ul. Fie că este vorba de pagini Web pe diferite domenii, 
unde aceștia au libertatea de a accesa secţiunile privitoare la discuţii pe temele abordate, fie 
că este vorba de forumuri, bloguri sau platforme de socializare precum Facebook, Twitter, 
Instagram, Tumblr, Tinder, Snapchat, tipul de interacţiune lingvistică se încadrează tot în 
tipologia chat-ului. Acesta constă în faptul că fiecare utilizator care are acces la grupul 
respectiv dispune de opţiunea de a contribui la una sau mai multe conversaţii ce se 
desfășoară în timp real. Spre deosebire de e-mail, în cadrul căruia conversaţia se desfăşoară 
doar între două persoane și cu un scop bine stabilit, în cazul grupurilor de chat, unde se pot 
implica mult mai multe persoane, se poate ajunge să se discute despre teme variate și puţin 
previzibile, care să nu aibă legătură cu motivul iniţial al conversaţiei.  

Conversaţiile echilibrate și monologurile lungi nu sunt sepecifice grurpurilor de chat, dat 
fiind faptul că acest cadru este conceput pentru schimbul de mesaje scurte, trimise pe loc. Pe 
lângă aceasta, suprapunerile și întreruperile în modul în care sunt adesea întâlnite în 
comunicarea orală sunt excluse din acest tip de conversaţii. După David Crystal, grupurile 
de chat pot să fie de două feluri: asincronice și sincronice. Primele se referă la conversaţii care 
se păstrează o perioadă mai lungă de timp, contribuţiile fiecărui vorbitor având un efect 
pragmatic de mai lungă durată decât cel specific unei conversaţii orale. Acestea pot fi mereu 
reînnoite, chiar dacă la intervale mai lungi de timp, de către utilizatorii care le-au accesat 
mai târziu, întrucât nu este primordial punctul cronologic de început, ci sunt clasificate pe 
tematici sau pe autori. De asemenea, nu extistă nicio obligaţie de a răspunde în cadrul 
acestui tip de interacţiune, iar cel care adresează o întrebare nu așteaptă mereu o reacţie din 
partea calorlalţi participanţi. Acest tip de chat se regăsește cel mai adesea în cadul 
forumurilor și al blogurilor. Spre deosebire de grupurile de chat asincronice, cele sincronice se 
referă în special la schimbul privat de mesaje între două persoane, sau uneori în cadrul unui 
grup restrâns. În acest caz, răspunsurile sunt transmise pe loc și sunt așteptate de către 
interlocutor de fiecare dată. Chiar și în aceste condiţii, schimbul de replici are 
particularităţile sale, întrucât cealaltă persoană nu așteaptă mereu ca interlocutorul său să 
finalizeze mesajul pentru a introduce o nouă intervenţie, fapt ce generează o lipsă de 
liniaritate a conversaţiei. Astfel, pot apărea situaţii în care receptorul răspunde doar la prima 
parte a mesajului transmis de emiţător, fiind apoi nevoit să își modifice mesajul în momentul 
în care acesta inserează a doua parte a intervenţiei. Această situaţie poate fi corelată cu 
aceea în care mai mulţi participanţi transmit mai multe mesaje deodată, moment în care 
toate intervenţiile se amestecă și are loc singurul tip de suprapunere care se poate realiza în 
contextul oferit de acest mediu. De asemenea, o pauză mai mare în conversaţie poate avea 
diferite consecinţe în cazul acestui tip de interacţiune, întrucât este posibil ca un răspuns 
întârziat fie să nu mai fie necesar, fie să inducă în eroare partenerul de dialog. Prin urmare, 
multe dintre caracteristicile limbajului specific reţelelor sociale sunt consecinţe ale presiunii 
pe care interlocutorii o simt pentru a interveni cu mesaje scurte și concise, care să 
presupună un consum minim de timp și efort. Aplicaţii precum Messenger, Snapchat și Tinder 
sunt exemple relevante de chat sincronic.  

Studiul de faţă se va centra însă, după cum am menţionat mai devreme, pe mesaje publice 
disponibile pe grupuri și profiluri de Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, acestea 
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constituind, pe de o parte, tipuri de chat asincronice, deoarece discuţiile iniţiate rămân 
postate pe grupul sau profilul respectiv, fiind accesibile pentru intervenţii ce pot avea loc la 
intervale de timp diferite. Pe de altă parte însă, caracterul fluid și dinamic al acestor aplicaţii, 
mai ales cel al grupurilor de Facebook, impune necesitatea unui răspuns prompt la ceea ce se 
postează, întrucât există o mare probabilitate ca tematica discutată la un moment dat să nu 
mai fie de interes pentru mulţi dintre participanţi peste câteva zile. De asemnea, mesajele 
sau comentariile proprii acestor aplicaţii nu respectă structura tradiţională a mesajelor 
specifice forumurilor, asemănându-se cu chat-urile sincronice din punctul de vedere al 
conciziei și al dimensiunii reduse a mesajelor, dar și al necesităţii de a da un răspuns în cel 
mai scurt timp posibil. O altă caracteristică a chat-ului sincronic prezentă în acest caz este 
lipsa liniarităţii conversaţiilor de grup, datorită multitudinii de intervenţii pe care utilizatorii 
obișnuiesc să le facă în legătură cu o postare anume și care, adesea, se suprapun. În 
concluzie, noile aplicaţii sunt tipuri hibride de chat, în care se îmbină conversaţiile spontane 
de grup cu mesajele private de tip sincronic, dar și cu postările de pe profil care primesc 
comentarii doar în măsura în care un alt utilizator este interesat să se implice, indiferent de 
momentul în care alege să o facă.  

Particularităţi ale limbajului specific reţelelor sociale 

Cercetătorul David Crystal consideră că internetul reprezintă al treilea mediu de 
comunicare, alături de cel oral și de cel scris, fapt ce evidenţiază cu atât mai mult revoluţia 
pe care acesta a generat-o în limbaj. Într-un cadru în care vorbitorului i se oferă posibilitatea 
de a-și ascunde identitatea, reacţiile și preferinţele, se creează contextul propice pentru 
încălcarea maximelor lui Grice și a Principiului de Cooperare enunţat de acesta. Prin urmare, 
în multe cazuri interlocutorul nu știe căror principii conversaţionale să se supună și, în 
consecinţă, cum să interpreteze enunţurile. Maxima de calitate este violată în mod frecvent 
atunci când nu este cunoscută originea mesajului și, prin urmare, adevărul sau falsitatea 
acestuia, la fel cum de multe ori intelocutorii preferă sa încalce această maximă comunicând 
informaţii false. Maxima de cantitate este și ea violată deseori, când un vorbitor nu dorește 
să comunice, refuzând, poate, să răspundă întrebărilor adresate, deși accesează un grup de 
conversaţie. În ceea ce privește maxima de manieră, aceasta nu este respectată în mult mai 
multe situaţii, întrucât mesajele obișnuiesc să fie scurte, adesea amestecate, suprapuse, 
obscure, iar necesitatea de a selecta conţinutul poate să le facă ambigue, neclare, dificil de 
înţeles. Pe de altă parte, maxima de relevanţă nu este respectată atunci când nu este clar 
scopul unui mesaj. Această situaţie este cu atât mai frecventă cu cât utilizatorii accesează de 
multe ori un grup doar pentru a-și face simţită prezenţa, nu pentru a comunica ceva specific 
și relevant.  

De asemenea, caracteristicile limbajului colocvial sunt extrem de prezente în acest tip de 
limbaj scris, întrucât este marcat de tonul informal, de spontaneitate, de lipsa planificării 
riguroase a discursului și de finalitatea interpersonală a interacţiunii. Astfel, utilizatorii le 
împărtășesc celorlalţi experienţe personale, adesea cu scopul de a le cere sfaturi sau de a la 
face recomandări în aspecte precum vestimentaţia, cursurile, dificultatea de a găsi un loc 
potrivit pentru a mânca la prânz sau pentru a ieși la o întâlnire, pentru a intra în vorbă cu 
persoana de care le place etc. Acest tip de expunere îl pune de multe ori într-o poziţie de 
vulnerabilitate pe cel care scrie, atrăgându-şi păreri de la cele mai binevoitoate la cele mai 
ostile. 

Ţinând cont de faptul că mulţi cercetători ai acestui tip de limbaj îl percep ca având un 
puternic caracter oral, trebuie menţionate trăsăturile principale care denotă acest fapt. 
Componenta paralingvistică a unei conversaţii orale este adesea înlocuită prin repetarea 
sunetelor unor cuvinte care să exprime intensitatea emoţiei, ca în exemplele: Un suuuuper 
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beso!7; flipoo, que recuerdos, espero hacer muchos mas viajes juntass te quiero muchísimoo <38. 
Același efect de oralitate este căutat și în momentul utilizării majusculelor pentru a 
transmite ceva ce s-ar dori a fi spus tare și răspicat, sau chiar cu supărare: Para todos aquellos 
que bajan al parking por las rampas diseñadas para la SALIDA y ENTRADA de VEHÍCULOS 
[...]9, prin utilizarea frecventă de interjecţii precum: Eh!, Ohh!, Ay!, dar și prin repetarea 
anumitor semne de punctuaţie: Es un pasada chicos! ENHORABUENA!!!! 😘10; Respetar normas 
basicas?? En Valencia??? Imposible xD11.  

O atenţie deosebită merită abordarea emoticoanelor, care au un rol fundamental în 
înlocuirea elementelor de paralimbaj caracteristice comunicării orale. Lipsa gesturilor, a 
posturii corpului și a expresiilor faciale atât de naturale în cadrul unei conversaţii reale a 
condus la necesitatea substituirii lor cu aceste pictograme ilustrative, care constau în 
combinaţii de caractere de pe tastatură tastate liniar. Acestea îi ajută pe utilizatori să nu 
interpreteze greșit cuvintele celuilalt și să îi înţeleagă starea emoţională, iar unele dintre cele 
mai utilizate sunt: :* (sărut); :-) (zâmbet); :( (tristeţe); ;-) (tras cu ochiul); ;-( (plâns); %-( 
(confuz); :-o (șocat); :-] (sarcastic); 0:-) (înger); :)))) (râs; deși în limba spaniolă este preferată 
exprimarea sa prin cuvântul onomatopeic jajajajajaja), <3 (inimă) etc. La acestea se adaugă 
unele mai noi, neutilizate în cadrul reţelelor mai vechi: 🙈😍💃🐚💰🏀😝👌🌹💙👫 etc. 

În planul fono-ortografic există mai multe trăsături care sunt deja generalizate în 
limbajul social media spaniol, iar cea mai importantă, poate, este preferinţa de a utiliza 
consoane pentru a înlocui grupuri de sunete, din dorinţa de economisire a timpului și 
spaţiului. Spre exemplu, consoana k înlocuiește adesea grupul qu, ca în me kedo, ke tengas, 
kiero, kerida, grupul que se reduce adesea la q, grupul de, la d, consoana x înlocuiește grupul 
ch, ca în muxo, escuxando, iar grafemul w substituie grafiile gu, bu: wapo (guapo), weno 
(bueno). De asemenea, la începutul unor cuvinte se pierd anumite sunete sau grupuri de 
sunete, sau se scriu împreună cuvinte ce aparţin anumitor formule standard, tot pentru a se 
urma principiul economiei: jo puta (hijo puta), taluego (hasta luego), tasss (estás) etc. O altă 
trăsătură provenită din limbajul colocvial este pierderea consoanei d în poziţie intervocalică, 
formându-se cuvinte precum: cansao (cansado), to (todo), flipao (flipado), petao (petado) etc., 
dar și reducerea unor grupuri vocalice: m’ha dicho (me ha dicho).  

Din punct de vedere sintactic, se poate reliefa faptul că enunţurile sunt deseori conectate 
prin intermediul virgulelor sau al celor trei puncte, așa cum se va putea desprinde din 
observaţiile legate de punctuaţie ce vor urma. Această modalitate de înlănţuire a ideilor 
corespunde fluxului gândirii vorbitului, este puternic influenţată de comunicarea orală și 
tinde să ducă la crearea de fraze extrem de lungi, care cuprind multe idei. În contrast cu 
acest tip de fraze sunt răspunsurile ce se reduc doar la o serie de enumeraţii: Casa, velas, 
flores, gel y a disfrutar 😉12; perro, tacaño, sedentario/ poco social, critica todo, y sin ganas de 
mover un dedo por la otra persona... vamos eres todo un partidazo13. Nu trebuie trecută cu 
                                    

7 Blog de la Reina del Low Cost, publicat la 11.01.2017 – https://lareinadellowcost.com/ 
2017/01/11/vestido-a-rayas-con-volante-de-shein-y-botas-altas-de-color-gris (accesat la 07.03.2017). 

8 Facebook, publicat la 08.11.2015 – https://www.facebook.com/gemaruizh?fref=ufi&rc=p (accesat 
la 28.04.2017).  

9 Facebook: El Informer UPV, publicat la 28.03.2017 – https://www.facebook.com/ InformerUV/?fref=ts 
(accesat la 30.03.2017). 

10 Twitter, publicat la 28.04.2017 – https://twitter.com/Dvicio_Asturias/status/857899454355124224 
(accesat la 30.04.2017). 

11 Facebook: El Informer UPV, publicat la 28.03.2017 – https://www.facebook.com/ InformerUV/ 
?fref=ts (accesat la 30.03.2017).  

12 Facebook: Informer: Universidad de Zaragoza, publicat la 31.03.2017 – https://www.facebook.com/ 
informeruniversidadzaragoza/?fref=ts (accesat la 31.03.2017). 

13 Facebook: El Informer UPV, publicat la 28.03.2017 – https://www.facebook.com/ 
InformerUV/?fref=ts (accesat la 30.03.2017).  
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vederea nici binecunoscuta construcţie sintactică proprie limbii engleze care începe cu 
marcatorul temporal când (when), urmat de descrierea unui moment pe care vorbitorul îl 
consideră important sau demn de a fi menţionat datorită caracterului său inedit. Această 
construcţie este adesea preluată și în limba spaniolă, traducându-se, deși uneori mai există 
excepţii, precum în cazul următor, când utilizatorul alege să nu traducă marcatorul: When te 
echan en cara que te estas quejando de algo que es muy fácil y el intelecto solo te llega para 
decir "Pos lo tuyo lo debe ser massssss xdxdxd14. Pe lângă aceste fenomene se evidenţiază și 
numeroase situaţii în care ordinea cuvintelor este una neobișnuită, fiind dictată adesea de 
intenţia de oralitate a vorbitorului, ca în următorul caz, când interjecţia este inserată între 
salut și restul mesajului: Un saludo ah y come mas fibra que seguro que andas estreñida15. 

La nivel lexical, se poate remarca prezenţa termenilor colocviali, a expresiilor idiomatice, 
a cuvintelor vulgare, a cuvintelor preluate din limba engleză, toate acestea având rolul de a 
exprima familiaritatea, dezinvoltura, colocvialitatea, lipsa de formalitate și, nu în ultimul 
rând, creativitatea proprii acestui context de comunicare. Exemple în acest sens sunt după 
cum urmează: 

– expresii idiomatice: ir al lío, tenerlo loco, estar de muerte, ser amor, besos a porrón, 
verse de muerte, con lupa gorda, sospecha de pufo, tela marinera, entrar al trapo, ponerla 
perra, dar por culo, ser un gracia, hacer la gracia, dejarlo tonto, echar en cara, ser un cielo, 
ser una pasada, pillar cacho, pegarse el pateazo, pegarle un vistazo, raro de cojones etc. 

– termeni colocviali, vulgari, argotici: enrollarse, lerdo, liarla, cagarla, fliparse, chiflarse, 
xulo, gentuza, cascarla, follar, cabrearse, joder, currar, pasarse, coño, mierda, chati, paja, 
pillarlo, gilipolleces, pasta, perra etc. 

– diminutive: chatito, miraditas, chiqui, monis, cuidadín etc. 
– augumentative: besazo, ojazos, guapetón, perraca, pateazo etc. 
– prescurtări ale cuvintelor: tb (también), bst (besito), compis (compañeros), pa (para), tfg 

(trabajo de fin de grado), capi (capital), biblio (biblioteca), uni (universidad), insta 
(Instagram), prefes (preferidos) etc. 

– creaţii lexicale: Maxipreciosa16, trollbbrain17, Dviciosa18, cupcakestar19.  
Un caz particular răspândit în limbajul virtual este cel al utilizării cuvântului at, 

desemnat de simbolul @, pentru a forma cuvinte precum @-party, @-address, @Home20. 
Totuși, în limba spaniolă, acesta obișnuiește să fie utilizat pentru crearea de cuvinte care 
indică atât masculinul, cât și femininul: compañer@s (compañeros y compañeras), 
bienvenid@s (bienvenidos y bienvenidas). 

De remarcat utilizarea frecventă a limbii engleze de către utilizatorii spanioli, aceasta 
fiind limba principală specifică internetului și furnizoare a majorităţii termenilor specifici 
acestui mediu. Termeni aparţinând câmpului lexical al modei și al artei culinare, dar nu 
numai, sunt preluaţi de vorbitorii spanioli nu pentru că nu ar avea, în majoritatea cazurilor, 
un echivalent în limba spaniolă, ci pentru că ideea de a utiliza un limbaj cât mai global, la 
modă, care să fie inteligibil pentru toţi dar care, în același timp, să denote și creativitate 

                                    
14 Facebook: Informer de la UB-Facultat de Filologia, publicat la 31.08.2017 – 

https://www.facebook.com/informeruniversidadzaragoza/?fref=ts (accesat la 27.04.2017).  
15 Facebook: Universidad de Zaragoza, publicat la 30.03.2017 – https://www.facebook.com/ 

informeruniversidadzaragoza/?fref=ts (accesat la 30.03.2017).  
16 Facebook, publicat la 19.12.2016 – https://www.facebook.com/gemaruizh?fref=ufi&rc=p (accesat 

la 28.04.2017). 
17 Tumblr – https://www.tumblr.com/search/welele (accesat la 28.04.2017). 
18 Twitter – https://twitter.com/516e276afbd343e (accesat la 30.04.2017).  
19 Blog Objetivo: Cupcake perfecto, publicat la 01.01.2016 – http://www.objetivocupcake.com/ 

2015/09/cupcakes-de-chocolate-intenso.html (accesat la 08.03.2017).  
20 D. Crystal, Language and the Internet, ed. cit., pp. 82-83. 
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lingvistică, este ceea ce se caută în social media. Exemple relevante în acest sens sunt cuvinte 
precum: look, low cost, leggings, slippers, post, web, baby, cool, cupcake, link, marshmallows, 
buttercream, buttermilk, click, tupper, gameplay, matches, low kick, pubs, glamour, like, frikis, 
cute, bitch, swagg, omg. 

În ceea ce privește ortografia, trebuie menţionate cel puţin două particularităţi care se 
evidenţiază aproape în toate platformele de socializare utilizate. Una dintre acestea este 
tendinţa puternică de a scrie cu minusculă mereu, reliefându-se cazuri frecvente de fraze 
întregi fără majuscule și fără semne de punctuaţie. De asemenea, nu se poate trece cu 
vederea lipsa accentului grafic sau inconstanţa în utilizare a acestuia. Prima situaţie poate să 
fie cauzată de dorinţa de economisire a timpului în momentul conceperii mesajului sau de 
absenţa opţiunii de a utiliza accentul grafic pe tastatură, nu neaparat de lipsa de cunoștinţe 
ortografice, însă al doilea caz poate denota lipsa de cunoaștere completă a situaţiilor în care 
tilda este necesară. Faptul că accentul grafic nu este prezent atunci când este necesar poate 
să genereze confuzie în momentul citirii unui mesaj, chiar dacă sensul propoziţiei se poate 
distinge din context. Un exemplu în acest sens este: Que rica receta, pero que paso??21. În 
această situaţie, confuzia principală poate avea loc între cuvintele pasó și paso, primul 
însemnând „s-a întâmplat”, iar al doilea, „pas”. Cel mai probabil, vorbitorul intenţionează să 
transmită primul sens, însă lipsa unui context clar poate să inducă în eroare cititorul, 
făcându-l să înţeleagă, în loc de „Ce bună reţetă, dar ce s-a întâmplat??”, „Ce bună reţetă, dar 
ce pas??”. 

La nivelul punctuaţiei se mai poate adăuga lipsa frecventă a semnelor adecvate de 
punctuaţie, mulţi dintre utilizatori limitându-se la folosirea virgulei sau a celor trei puncte 
pentru a înlănţui mai multe idei care, în mod normal, ar trebui delimitate de punct. Acest 
fenomen este generat de propensiunea spre concizie și economie proprie acestui limbaj, ca în 
exemplul: 

Me encanta este foro y me parece muy bueno y super completo, quiero preguntarles y ver que 
consejos me pueden dar, quiero estudiar el Curso de animacion de actividades fisicas y deportivas a 
distancia, alguien que ya lo haya acabado por aqui y me pueda recomendar un sitio para hacerlo a 
distancia??22 

Se poate observa trecerea, cu ajutorul virgulei, de la faptul de a aprecia forumul la 
exprimarea intenţiei sale de a studia un anumit curs și la adresarea unei întrebări celorlalţi 
participanţi. Această lipsă de coerenţă, ce se dorește a fi evitată cu ajutorul virgulei sau al 
celor trei puncte, se creează pentru că efortul presupus de faptul de a pune punct după 
fiecare idee și de a începe din nou cu majusculă pare a fi unul prea mare pentru majoritatea 
utilizatorilor. Prin urmare, această tehnică de organizare a discursului, precum și propoziţiile 
scurte, incomplete, pot genera dificultăţi de înţelegere a mesajului din partea cititorului. 

Un alt aspect caracteristic al acestui tip de discurs este prezenţa constantă a întrebărilor 
succesive adresate frecvent celorlalţi utilizatori, de cele mai multe ori în cadrul unei postări 
pe grup. Pentru a nu cere informaţiile necesare pe rând, utilizatorii obișnuiesc să scrie o 
postare mai lungă, care de obicei începe cu expunerea chestiunii în cauză și se finalizează cu 
o serie de întrebări, ca în exemplul: 

Hola, estoy pensando estudiar este curso en instalaciones eléctricas a distancia, pero me gustaría 
que alguien que ya lo haya estudiado o que esté en ello pudiera decirme sus opiniones como: – 

                                    
21 Blog de la Reina del Low Cost, publicat la 11.09.2015 – http://www.objetivocupcake.com/ 

2015/09/cupcakes-de-chocolate-intenso.html (accesat la 08.03.2017). 
22 Foro de la universidad: patatabrava, publicat la 03.03.2017 – http://www.patatabrava.com/ 
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28.03.2017).  
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Contenido (es fácil o muy difícil) – en cuanto tiempo puedo sacarlo? – ¿encuentras trabajo rápido y 
fácil? – ¿Lo recomendarías?23 

Uneori ordinea este inversă, vorbitorul începând cu întrebările, de cele mai multe ori 
retorice, și finalizând cu explicaţii adiacente. Această situaţie are loc de obicei atunci când 
emiţătorul dorește să critice sau să iniţieze o conversaţie de grup polemică, ca în cazul 
următor, fără a solicita neapărat informaţii specifice: 

¿No os cansáis de comparar y juzgarlo todo poniéndoos a vosotros mismos como centro del 
universo? Que si tal asignatura es fácil porque TÚ te la sacaste con la punta de la polla, que si es 
difícil porque TÚ eres incapaz de aprovarla... no sé, ¿os habéis planteado que diferentes personas 
tenemos diferentes habilidades y capacidades?24 

Nu sunt excluse nici numeroasele situaţii în care o postare pare să fie lipsită de claritate 
și coerenţă din cauza succesiunii de întrebari adresate, ce par să nu aibă legătură una cu alta, 
acestea generând, la rândul lor, răspunsuri la fel de ambigue.  

Tot la nivelul de organizare a discursului trebuie menţionate alte trei elemente extrem de 
importante specifice reţelelor sociale, și anume cuvintele-cheie, etichetarea și link-urile. 
Primele au rolul de a evita scrierea de mesaje complete, transmiţând esenţialul a ceea ce 
vorbitorul dorește să exprime. De cele mai multe ori, acestea sunt atașate fotografiilor sau 
citatelor, se introduc prin # și, în cazul prezenţei mai multor cuvinte, acestea presupun 
scrierea lor împreună: #ADS101 #LilShelly #Trap #Weed #Cash #cumplemalonda♡ #vacaciones 
#4díasparaCluj #family 👪 💏#Valencia #Spain. Etichetarea sau tag-ul constă în menţionarea 
userului unui alt utilizator, pentru ca aceluia să îi apară mesajul sau poza care îi sunt 
adresate de un altul: Sergi Fernandez Esteban te reclaman! Actúa ya! Jajajaja 😂25. Acestea 
sunt de un real folos atunci când replicile dintr-o conversaţie de grup se amestecă și 
participanţii pot fi confuzi în privinţa replicilor care le sunt adresate. Link-urile sunt și ele 
extrem de utile atunci când utilizatorii doresc să împărtășească materiale audio, video sau 
orice alt tip de informaţie prezentă pe o altă pagină decât cea curentă. Acestea îi scutesc 
adesea de scrierea de mesaje și de explicaţii adiţionale legate de ceea ce doresc să exprime: 

Buenas tardes compis: ¡Parece que la carrera electoral vuelve! Yo que estoy contando los días para 
las vacaciones de Semana Santa...http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/ 
2017/03/27/ricardo-rivero-oficializa-candidatura-rectorado/200791.html (...) Y me sorprende, para 
bien, que un PAS esté en estos saraos...26 

Prin lucrarea de faţă am intenţionat să prezentăm doar o parte din modalităţile 
inovatoare de exprimare proprii reţelelor sociale actuale, fără a pierde din vedere faptul că 
evoluţia continuă a tehnologiei exercită o presiune neîncetată asupra utilizatorilor de a-și 
adapta mereu modul de comunicare cerinţelor impuse de noi contexte, fapt ce se află în 
centrul evoluţiei lingvistice. Fără îndoială, limbajul specific internetului va crește în 
complexitate stilistică și în importanţă socio-lingvistică, devenind una dintre cele mai 
semnificative surse de creativitate în comunicare, precum și una dintre principalele 
modalităţi de a stabili relaţii sociale. Este dificil de prevăzut care vor fi consecinţele pe 
termen lung ale acestei revoluţii tehnologice asupra stimei de sine, a relaţiilor interumane și, 
desigur, asupra comunicării, însă un studiu susţinut al acesteia ar putea duce la 
conștientizarea și evitarea pericolelor pe care le poate implica.  

                                    
23 Foro de la universidad: patatabrava, publicat la 27.02.2017 – http://www.patatabrava.com/ 

forum/es_dificil_estudiar_el_fp_de_instalaciones_electricas-t55956.htm (accesat la 28.03.2017).  
24 Facebook: Informer de la UB-Facultat de Filologia, publicat la 06.04.2017 – 

https://www.facebook.com/elinformerubfilologia/?fref=ts (accesat la 07.04.2017). 
25 Facebook: El Informer de la UB-Facultat de Filologia, publicat la 05.04.2017 – 

https://www.facebook.com/elinformerubfilologia/?fref=ts (accesat la 07.04.2017).  
26 Foro no oficial de la Universidad de Salamanca, publicat la 27.03.2017 – 

http://usalu.foroes.org/t730-carrera-electoral (accesat la 28.03.2017).  
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Mutaţiile culturale și paradigma vecinătăţii 
în societatea contemporană 

(Cultural Shifts and the Vicinity Paradigm in Contemporary Society) 

H O R I A - C O S T I N  C H I R I A C   

Abstract: The multi-polar and multi-cultural society we live in favors the emergence of new kinds of 
vicinities, due to its unique informational and demographical dynamics. Among them, especially 
interesting seem to be those economical and political vicinities favored by the superposition between 
cyberspace and the physical space. In such conditions, the clash between territorial identities and 
non-territorial identities becomes a phenomenon that cannot be ignored any more, giving the fact that 
its economical, social and political consequences transform our world dramatically, influencing the 
way in which people understand their relation with others in an axiological fluid context. 
Keywords: information society, revolution, axiology, vicinity paradigm 

 
Evoluţia societăţii umane, de-a lungul tumultuoasei sale istorii, a depins într-o măsură 

extrem de mare de configuraţia reliefului fizic şi de evoluţia climatică a Terrei. În acest sens, 
accesarea anumitor spaţii şi dezvoltarea în cadrul acestora a unor structuri sociale cu profil 
cultural bine definit a fost influenţată de existenţa anumitor bariere terestre, de la lanţuri 
muntoase mai mult sau mai puţin accesibile până la fluvii, lacuri sau mări a căror prezenţă a 
declanşat apariţia unor strategii adaptative specifice din partea comunităţilor umane. 
Această dependenţă a activităţilor umane faţă de geomorfologie şi faţă de evoluţiile climatice 
proprii diverselor spaţii geografice a reprezentat o temă de interes pentru mulţi dintre cei 
care şi-au propus să caracterizeze detaliat evoluţia antroposferei în diferite perioade de timp.  

Unul dintre motivele care stau la baza acestui interes ţine de faptul că specificitatea 
experienţelor istorice trăite de o comunitate umană în cadrul unui spaţiu geografic bine 
definit poate contribui la „distilarea” unei anumite grile valorice aflate la baza „filosofiei de 
viaţă” a respectivei comunităţi. Așadar, nu ni se pare lipsită de interes, din punct de vedere 
antropologic, legătura dintre identităţile de grup manifestate la nivelul spaţiului social și 
ontologia spaţiului fizic, mai exact a spaţiului geografic. De altfel, este aproape un truism 
printre istorici afirmaţia că miturile fondatoare ce stau la baza identităţii de grup specifice 
unei anumite comunităţi (de la nivelul locuitorilor unei localităţi și până la nivelul unei 
naţiuni) se sprijină în bună măsură pe o istorie – uneori flagrant și arbitrar selectivă – a 
experienţelor de viaţă proprii respectivei comunităţi. Ontologia spaţiului geografic joacă, 
fără doar și poate, un rol semnificativ în această ecuaţie.  

În ultimele decenii însă, ontologia specifică spaţiului fizic şi influenţa acesteia asupra 
spaţiului social au început să fie concurate de o nouă ontologie a cărei influenţă asupra 
spaţiului social nu este mai puţin importantă: este vorba despre ontologia spaţiului virtual 
sau a cyberspace-ului, după cum este acesta denumit folosind un termen de dată relativ 
recentă. 

O serie dintre particularităţile acestei ontologii a spaţiului virtual au fost sesizate, printre 
alţii, de Luciano Floridi, iniţiatorul „filosofiei informaţiei”. Acesta observa că obiectele 
virtuale beneficiază de o oarecare autonomie în raport cu spaţiul fizic, mai ales datorită 
faptului că identitatea acestora poate fi înţeleasă și asumată într-o manieră cu totul aparte, 
plecând de la faptul că aceeași entitate virtuală, precum un fișier sau un produs software, 
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poate fi copiată digital de nenumărate ori, neputându-se face nicio diferenţă între original și 
copiile absolut identice ale acestuia1. Or, din acest punct de vedere, ontologia spaţiului 
virtual se desfășoară pe cu totul alte coordonate în ceea ce privește gestionarea conceptului 
de identitate. Dacă pe Luciano Floridi l-a interesat impactul acestei noi stări de lucruri 
asupra dinamicii și arhitecturii procesului de comunicare, în ceea ce ne privește, de o egală 
importanţă ni se par consecinţele de factură socio-culturală ale interacţiunii dintre 
cyberspace și spaţiul fizic. 

Dincolo de numeroasele controverse ce însoţesc astăzi acest concept a cărui origine pare 
să fi fost una literară, în ceea ce ne priveşte, vom asocia termenul „cyberspace” cu un spaţiu 
al interacţiunii comunicaţionale mediate digital. Nu suntem tentaţi nici să absolutizăm 
autonomia acestuia în raport cu spaţiul fizic, dar nici nu o putem ignora cu desăvârşire, dat 
fiind faptul că dinamica schimbului de informaţii în mediul digital este una cu totul aparte. 
Aşadar, fără a vedea cyberspace-ul ca pe un fel de „spaţiu gol aflat între două telefoane 
mobile ce comunică între ele”, nu putem trece sub tăcere autonomia sa relativă ca spaţiu al 
interacţiunii, în raport cu cel fizic. Considerăm că cyberspace-ul nu poate fi văzut ca o 
entitate complet ruptă de spaţiul fizic, tocmai pentru că el este dependent de existenţa unui 
substrat fizic, fie că vorbim de perturbaţii cu frecvenţă de microunde ce se propagă prin 
câmpul electrono-pozitronic ce umple spaţiul, fie că vorbim de semnale luminoase care 
circulă prin fibră optică, fie că vorbim de semnale electrice capabile să circule prin 
conductori.  

Totuși, dincolo de acest nivel, ceea ce pare să particularizeze profilul ontologic al 
cyberspace-ului este relativa sa autonomie faţă de spaţiul fizic, nu în sensul unei 
independenţe de ordin material, ci mai ales în ceea ce priveşte configuraţia schimburilor 
informaţionale din cadrul său. Mai exact, este vorba despre faptul că în cyberspace 
interacţiunea comunicaţională între internauţi nu mai depinde în mod direct de configuraţia 
reliefului fizic, nemaifiind condiţionată de prezenţa barierelor de comunicare specifice 
reliefului fizic. La nivel comunicaţional, însăşi relaţia dintre spaţiu şi timp este una cu totul 
diferită în cyberspace, dat find faptul că în acest mediu tehnologic mesajele circulă cu o 
viteză apropiată de cea a luminii pe tot cuprinsul reţelei. Astfel, am putea considera acest 
mediu al comunicării mediate digital ca fiind unul izotrop, dacă nu în ceea ce privește 
accesul la informaţie, cel puţin în privinţa potenţialului comunicaţional. 

Lucrarea de faţă își propune să abordeze ceea ce am decis să numim, într-o altă lucrare, 
noua paradigmă a vecinătăţii2; cu alte cuvinte, o nouă realitate socială caracterizată prin 
multiplicarea aproape exponenţială a unor efecte de ordin cultural ale ciocnirii sau 
suprapunerii precipitate dintre cyberspace şi spaţiul geografic. De fapt, este vorba despre 
suprapunerea a două tipuri de relief: pe de o parte, unul spaţio-temporal, iar pe de altă parte, 
unul atemporal și non-spaţial. Amândouă aceste tipuri de relief sunt generatoare de 
identităţi, doar că aceste identităţi fac parte din categorii eminamente diferite. Dacă prima 
lucrare era focalizată pe evidenţierea câtorva trăsături definitorii pentru paradigma 
vecinătăţii, așa cum se face ea simţită la nivelul societăţii informaţionale, de această dată ne 
preocupă modul în care spaţiul fizic este resemnificat și reconfigurat ca urmare a 
suprapunerii dintre acesta și spaţiul virtual. Cu alte cuvinte, dincolo de dinamica socială 
specifică noii paradigme, manifestată prin interacţiuni comunicaţionale în cyberspace, 
spaţiul fizic suferă și el transformări importante datorate modificărilor de ordin identitar ce 
se manifestă la nivelul comunităţilor umane și datorate modului diferit al acestora de a se 

                                    
1 Luciano Floridi, The Fourth Revolution: How the Infosphere Is Reshaping Human Reality, Oxford 

University Press, Oxford, 2014, p. 50. 
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raporta la spaţiul fizic. Practic, prin suprapunerea cu „geografia informaţională”, cea spaţială 
suferă, la rândul său, transformări.  

Aceste transformări încep cu schimbarea imaginii despre lume la nivel mental pentru 
omul contemporan, cel care percepe altfel inclusiv vechile bariere de ordin terestru ce astăzi 
nu mai joacă chiar același rol de separare a comunităţilor umane, mai ales datorită faptului 
că prin tehnologie acestea pot fi depășite mai ușor și în sens fizic după ce, în sens 
informaţional, au fost depășite de mult timp. Cel mai important aspect în acest sens ni se 
pare faptul că omul contemporan a aflat în sens informaţional ce este „dincolo” de multe 
dintre aceste obstacole de ordin geomorfologic, chiar înainte de a le depăși fizic. Tehnologia 
sateliţilor geostaţionari și numeroasele sale aplicaţii de la nivelul infosferei au schimbat în 
mod dramatic imaginea omunlui contemporan cu privire la spaţiul terestru. Astfel, 
raportarea acestuia la teritoriu se petrece într-o cu totul altă manieră faţă de epocile 
anterioare, transformări importante apărând inclusiv la nivelul imaginarului social. Un 
exemplu grăitor în acest sens îl reprezintă orientarea spre Europa a grupurilor de refugiaţi 
din zona Orientului Mijlociu cu ajutorul tehnologiei GPS și a fotografiilor trimise de 
conaţionalii lor prin intermediul reţelelor de socializare. Siliţi de împrejurări nefavorabile, cu 
alte cuvinte aflându-se permanent sub ameninţarea războiului, aceștia au decis să își 
depășească reţinerile de ordin cultural pentru a-și asigura supravieţuirea. Deși spaţiul 
european era perceput iniţial ca un spaţiu al prosperităţii cu o geografie nu prea bine 
conturată la nivelul imaginarului colectiv al diverselor categorii de refugiaţi, prin 
intermediul imaginilor și mesajelor transmise de primele grupuri ajunse în noul spaţiu 
geografia reală a Europei, nu doar în privinţa reliefului sau a climei, ci mai ales geografia 
atitudinală a statelor europene faţă de primirea refugiaţilor a devenit din ce în ce mai bine 
cunoscută acestora din urmă.  

Mutaţii identitare și mutaţii culturale 

Atunci când vine vorba despre mutaţiile culturale specifice epocii actuale, epocă definită 
de noi în sens socio-cultural drept o Paradigmă a Vecinătăţii, o serie de schimbări de ordin 
identitar atrag atenţia. În cadrul acestora, relaţia dintre spaţiu și timp, în primul rând în sens 
comunicaţional, pare să joace un rol crucial. Dar pentru mai multă claritate, să facem o 
trecere în revistă a acestor schimbări în ordine istorică. Primele stadii evolutive ale 
Paradigmei Vecinătăţii sunt mult anterioare erei digitale, în vreme ce ultimele au depins în 
mod decisiv de conturarea în straturi succesive a infosferei.  

În ordine istorică, avem de-a face mai întâi cu identităţi spaţiale tradiţionale, asumate de 
comunităţile umane în decursul evoluţiei lor istorice și generate prin strategiile adaptative 
specifice în raport cu particularităţile reliefului fizic, a cărui geografie este caracterizată 
printr-o configuraţie specifică a tipurilor de acces la unele părţi din spaţiul terestru ce 
prezentau interes sub aspectul resurselor naturale sau altor condiţii indispensabile habitaţiei. 
Din această categorie am putea să considerăm că fac parte identităţile de tip comunitar-
geografic, printre care ar putea fi luate în discuţie diversele tipuri de statalitate și organizare 
politico-administrativă cu caracter regional sau naţional. Dinamica acestor identităţi, 
coagularea și dezvoltarea lor, dar și înlocuirea acestora în anumite condiţii au depins de 
raporturile dintre comunităţile umane și configuraţia reliefului terestru. În acest sens, 
configuraţia continentelor, transformările de ordin geologic și climatic au influenţat decisiv 
dezvoltarea comunităţilor umane și răspândirea acestora pe glob. Din cele mai vechi timpuri 
și până astăzi, marile migraţii au fost toate expresia acestor raporturi dintre nevoile specifice 
anumitor comunităţi umane, în funcţie de magnitudinea acestora, nivelul tehnologic de care 
au profitat acestea în implementarea anumitor strategii de supravieţuire și, în sfârșit, 
atractivitatea anumitor teritorii din punctul de vedere al resurselor utilizabile pentru 
respectivele comunităţi.  
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Caracterul teritorial3 al identităţilor conturate nu privea doar limitele unei arii geografice 
bine delimitate, ci și specificitatea strategiilor de supravieţuire dezvoltate de-a lungul 
timpului în cadrul acelui teritoriu. De asemenea, nivelul de control asupra teritoriului și-a 
pus și el amprenta asupra perceperii acestuia. În acest sens, relaţia dintre spaţiu și timp 
depindea nu doar de mijloacele de transport utilizate, ci și de gradul de independenţă al 
comunităţilor în raport cu variaţia condiţiilor climatice. De exemplu, putem considera 
comunităţile de vânători-culegători ca având un control mult mai redus asupra teritorialităţii 
resurselor de hrană, în comparaţie cu cele de agricultori care, în anumite limite, aveau 
posibilitatea să decidă singure topografia suprafeţelor dedicate diferitelor tipuri de culturi. În 
acest caz, identitatea teritorială a sedentarilor este altfel structurată, având la bază o 
mitologie specifică, ușor de regăsit în creaţiile folclorice. O simplă comparaţie cu mitologia 
unor populaţii de migratori relevă aceste deosebiri.  

Dar teritorialitatea identităţilor coagulate în această etapă a istoriei omenirii nu trebuie 
să ne inducă în eroare cu privire la prezenţa componentei tematice a identităţilor. Ea nu a 
lipsit cu totul, ci s-a manifestat mai ales sub aspect lingvistic. Sunt popoare care au avut de-a 
lungul istoriei o relaţie tumultuoasă cu teritoriul fizic, fără ca acest fapt să le fi șters cu 
desăvârșire memoria identitară. Pe lângă ritualurile ancestrale perpetuate din generaţie în 
generaţie, confesiunea religioasă și limba vorbită au jucat rolul de liant identitar, chiar în 
cazul unei relaţii pline de sincope cu teritoriul locuit. De asemenea, teritorialitatea 
identităţilor respective a generat implicit și apariţia unor vecinătăţi teritoriale a căror 
gestionare a ţinut cont de raporturile de forţe existente în diferite momente din timp. În 
acest sens, vecinătăţile teritoriale au fost monodirecţionale sau bidirecţionale, în funcţie de 
modul în care contactul dintre identităţile constitutive ale vecinătăţii a fost controlat. Istoria 
imperiilor coloniale este revelatoare în acest sens. Imediat după Epoca Marilor Descoperiri 
Geografice, contactul dintre marile puteri europene și teritoriile colonizate de acestea a fost 
controlat dinspre metropole către periferie. Monodirecţionalitatea vecinătăţilor coloniale s-a 
manifestat până după al Doilea Război Mondial, când iniţierea, menţinerea sau întreruperea 
fluxurilor comunicaţionale în cadrul acestora nu a mai fost exclusiv monopolul metropolelor. 
Epoca postcolonială și, mai ales, actuala epocă a globalizării accelerate au însemnat 
inversarea fluxurilor comunicaţionale în cadrul acestor vecinătăţi, motiv pentru care putem 
vorbi de o bidirecţionalitate comunicaţională sau chiar de o monodirecţionalitate inversată 
pe care fostele mari puteri coloniale o gestionează astăzi cu greu, confruntate fiind cu un 
asalt al periferiilor coloniale asupra metropolelor. Complicaţia rezidă în aceea că în Era 
Informaţiei vechile strategii de control asupra teritoriului nu mai sunt la fel de eficiente.  

Aceasta pentru că, în ultimele decenii, datorită răspândirii mediului virtual, avem de-a 
face cu o evoluţie spectaculoasă a identităţilor tematice specifice comunităţilor online. Le 
numim în acest mod tocmai pentru că astfel de comunităţi nu ocupă un spaţiu fizic bine 
definit, membrii acestora aparţinând uneori unor teritorii aflate la mare distanţă unele de 
altele. Ceea ce îi ţine uniţi pe internauţi în cadrul acestor grupuri este interesul pentru 
același subiect, pentru o temă comună. Reţelele de socializare și blogging-ul pot fi 
considerate exemple de reţele structurate tematic, așa cum reţelele online ale iubitorilor de 
șah, de matematică sau de fotografie pot fi date ca exemple de „clusteri tematici”. 
Apartenenţa la o astfel de comunitate centrată în jurul unui subiect comun sau al unei 
problematici comune stă la baza a ceea ce am ales să numim identitate tematică4. Am putea 
vorbi, în acest sens, despre comunităţile de internauţi ca despre adevăraţi „clusteri tematici”, 
coagulaţi în jurul unor subiecte de interes ce menţin legăturile comunicaţionale între 
membrii grupurilor, dincolo de barierele spaţio-temporale, după o arhitectură non-spaţială, 
nelipsită însă de o cronologie a interesului orientat pentru themata în discuţie. 
                                    

3 Olivier Nay, Istoria ideilor politice, traducere de Vasile Savin, Editura Polirom, Iași, 2008, pp. 23-24. 
4 Horia-Costin Chiriac, „The Vicinity Paradigm...”, art. cit., p. 66. 
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Dar la nivelul spaţiului terestru avem de-a face, de cele mai multe ori, cu identităţi mixte. 
Exemple ale unor astfel de identităţi ar putea fi: comunitatea locuitorilor unei localităţi care 
are și viaţă online, dar și comunităţile oamenilor de știinţă ce merg și se întâlnesc fizic la 
conferinţe de specialitate pe mapamond, interacţionând mult și online, spaţiul virtual 
asigurând comunităţii o structură și o ierarhie a puterii tematice care îi sunt vitale. În acest 
sens, comunităţile online ale specialiștilor în diverse ramuri ale știinţei pot fi considerate 
componente vitale ale vieţii academice la nivel mondial, în cadrul acestora fiind cuantificată 
și activitatea cercetătorilor respectivi prin intermediul bazelor de date și al publicaţiilor 
specifice fiecărui domeniu în parte.  

De altfel, putem observa că fiecare dintre noi își asumă simultan mai multe identităţi 
tematice și mai multe identităţi teritoriale sau spaţiale, precum cea comunitară locală, cea 
naţională sau cea europeană. Pe de o parte, putem vorbi despre un conflict cultural sau 
despre o tensiune culturală între identităţile tematice și identităţile de ordin teritorial ale 
unei persoane, și unele și celelalte având la bază o mitologie fondatoare construită pe baza 
unei lecturări arbitrar-intenţional-selective a istoriei; iar aici ne referim în primul rând la 
istoria teritorială a comunităţii, dar fără a ignora istoria tematică a comunităţilor online în 
calitatea lor de „clusteri tematici” în cadrul cyberspace-ului.  

Pe de altă parte, coexistenţa în mentalul aceleiași persoane a unor mituri fondatoare 
teritoriale și a unor mituri fondatoare tematice, generatoare – fiecare în parte – de 
componente identitare specifice, poate determina în timp o influenţare reciprocă a 
nivelurilor sau „sferelor” identitare concentrice. Departe de a fi două lumi separate, chiar 
dacă unul dintre spaţii este caracterizat prin teritorialitate spaţială sau geoteritorialitate, în 
timp ce celălalt este caracterizat prin teritorialitate tematică, acestea se influenţează reciproc, 
iar tensiunea culturală și mutaţiile culturale se datorează modului nou în care este asumat, 
înţeles și conotat spaţiul terestru ca urmare a faptului că în mintea locuitorilor Terrei există 
hărţi ale spaţiului geografic influenţate de identităţile tematice și de dinamica identităţilor 
tematice proprii acelorași persoane.  

Așadar problema nevralgică este cea a raportării la lumea terestră într-o manieră 
modelată și influenţată de lumea digitală5. În acest sens, avem cazul cu totul particular al 
comunităţilor de factură teritorială care se întâlnesc și în cyberspace pe teme legate de 
topografia terestră, iar nivelul de structurare al acestor comunităţi online este influenţat de 
gradul de cunoaștere a problemelor din teritoriul real de către anumiţi membri ai 
comunităţii. Putem vorbi, în acest caz, nu doar de coexistenţa în mintea aceluiași om a mai 
multor identităţi, ci chiar de identităţi mixte sau de o structurare la nivel comunitar a unei 
identităţi de ordin teritorial cu componentă virtuală extrem de puternică. Or, datorită 
reţelelor de socializare și protocoalelor specifice dinamicii comunicaţionale în cyberspace, 
asemenea identităţi și prezenţa, respectiv perpetuarea lor la nivel comunitar general, dar și 
perpetuarea și diseminarea lor la nivelul comunităţii teritorial-conturate suferă mutaţii 
specifice. 

Două exemple ni se par grăitoare în acest sens: În primul caz este vorba despre 
radicalizarea multor tineri musulmani din Occident, descendenţi ai unor familii de imigranţi 
neintegrate cultural și, de multe ori, chiar marginalizate social și economic. În asemenea 
cazuri, putem vorbi de o veritabilă competiţie între o identitate tematică în formare, 
construită pe miturile fondatoare ale discursului propagandistic specific extremismului 
musulman, și o firavă identitate civică, a cărei teritorialitate nu este încă suficient legată de 
graniţele și de structurile statale ale ţării adoptive.  

Un alt exemplu este cel al tânărului rus ce a intrat într-o catedrală de mare importanţă 
istorică pentru ţara sa natală chiar în timpul serviciului religios nu pentru a participa în 
                                    

5 Michael Patrick Lynch, Internetul nostru: știm mai mult, înțelegem mai puțin, traducere de Silvia 
Palade, Editura Niculescu, București, 2017, p. 46. 
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vreun fel la ceea ce se petrecea acolo, ci pentru a „vâna” entităţile virtuale specifice unei 
aplicaţii pentru smartphone ce valorifica datele reţelei GPS. Pus în faţa unor acuzaţii grave 
din partea autorităţilor, acesta a explicat că nu dorise să aducă atingere valorilor religioase, 
ci fusese pur și simplu absorbit de aplicaţia respectivă.  

S-ar putea spune că, în acest caz, spaţiul terestru a fost conotat altfel, sub influenţa 
structurilor de ordine identitară și axiologică asociate spaţiului virtual, unele identităţi de 
tipuri diferite coexistând, chiar cu mituri fondatoare contradictorii, în mintea unora dintre 
internauţi. Drept urmare, spaţiul este conotat altfel, geografia mentală a spaţiului geografic 
este alta și relativismul axiologic datorat ciocnirilor culturale din spaţiul virtual se răsfrânge 
asupra modului în care oamenii își asumă, la nivelul imaginarului6 social, cultural, 
comunitar, dar alteori chiar strict individual, realitatea socială. 

Concluzii 

În actualul context, ni se pare demnă de luat în seamă o anumită particularitate a 
identităţilor teritoriale. Acestea pot fi accesate gradual, sunt caracterizate printr-un gradient 
orientat al accesibilităţii spaţiale și temporale modelate prin autoritate politică, aceasta din 
urmă fiind, prin natura ei, una profund teritorială. Pe de altă parte, singura formă de relief 
proprie cyberspace-ului pare să fie una tematică, însă, la limită, în cadrul acesteia putem 
vorbi de un „relief” semantic și de unul sintactic ce depind de transparenţa discursului 
purtător de sens și de criptarea acestuia, ceea ce afectează dramatic pragmatica interacţiunii 
comunicaţionale în spaţiul virtual. Comunităţile online în care este greu de pătruns din 
exterior, indiferent de natura lor, ilustrează existenţa unor astfel de structuri. Dacă relieful 
terestru era marcat de bariere fizice, relieful spaţiului virtual își are propriile bariere și 
propriile fluxuri orientate de tip informaţional. 

Pe de altă parte, acest „spaţiu tematic” în care își desfășoară activitatea internauţii, 
coagulat astăzi în mod suplimentar datorită apariţiei reţelelor de socializare, este în fapt un 
topos stratificat, în sensul că membrii unor comunităţi online cu preocupări fundamental 
diferite pot fi consideraţi ca aparţinând unor spaţii tematice diferite. Drept urmare, în 
calitatea sa de mediu comunicaţional7, cyberspace-ul rămâne în același timp un spaţiu al 
unificării și un spaţiu al autonomiei tematice. Izotropia posibilității de a comunica este 
ridicată, dar vorbim de un gradient al accesibilității tematice și de un gradient al 
intenționalității tematice care depind de raportul individului cu nucleul dur al comunităţii 
online în cadrul căreia se străduiește să intre. 

Apoi, non-localitatea specifică noii ontologii a virtualului reclamă noi tehnici de 
supravieţuire a căror distilare sub forma unui set axiologic nou se petrece în urma 
acumulării unei experienţe istorice care opune deocamdată câteva decenii de existenţă a 
cyberspace-ului mileniilor de convieţuire a comunităţilor umane în spaţiul fizic. Actuala 
experienţă istorică a comunităţilor se consumă într-un context mult mai dinamic, ceea ce 
justifică nevoia înlocuirii grilelor valorice tributare identităţilor spaţiale cu altele tributare 
identităţilor virtuale non-locale a căror constituire depinde de dinamica shimburilor 
informaţionale în cyberspace.  

În noul context, vecinătăţile unidirecţionale de tip teritorial ale erei coloniale fac loc unui 
set de vecinătăţi bidirecţionale ce nu pot fi anulate, manifestându-se în varii moduri: de la 
asaltul fostelor metropole coloniale din partea locuitorilor fostelor colonii și de la presiunea 
exercitată de diversele grupări extremiste asupra securităţii cetăţenilor occidentali, până la 
puterea de atracţie a pieţei chinze a muncii pentru marile companii din Occidentul în curs de 

                                    
6 Horia-Costin Chiriac, „The Interaction between Social Imaginary and Descriptive Imaginary”, 

Argumentum, vol. 9, issue 2/2011, pp. 121-128. 
7 Julian Assange, Jacob Appelbaum, Andy Müller-Maguhn, Jérémie Zimmermann, Cyberpunks: 

libertatea și viitorul internetului, traducere de Vladimir Lazurca, Editura Litera, București, 2016, p. 98. 
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dezindustrializare al zilelor noastre. Astfel de vecinătăţi au atât o componentă tematică, cât 
și o componentă teritorială, iar adaptarea la ele ar putea însemna adoptarea unui nou set de 
principii de convieţuire umană ce ar privi o problematică vastă: de la utilizarea tehnologiei 
digitale pentru mai buna înţelegere a tendinţelor socio-culturale ale prezentului8 și până la 
reducerea distanţei dintre nevoile de moment ale electoratului și factorii decizionali, ceea ce 
ar echivala cu introducerea unei forme continue9 de democraţie participativă mediată digital. 
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„Destabilizarea” nostalgiei prin noile mijloace de comunicare 
(New Media and the “Destabilization” of Nostalgia) 

C A M E L I A  G RĂD I N A R U   

Abstract: My paper investigates how digital technologies change the experience of displacement, and 
how nostalgia ‒ the longing for a home and a time left behind ‒ may feel different in this era of 
globalization. Nostalgia depends on mnemonic tools and on an optimum zone between distance and 
remembrance. Thus, media can diffuse nostalgic content and also trigger the nostalgia; they can 
alleviate this feeling, or, on the contrary, they can provoke it. The traits of new media (annihilation of 
distances, speed, virtual sociability) construct an effect of continuity and a sense of belonging. The 
digital archives and the communication facilities are other means that build bridges between past and 
present, intervening in the classical “path” of nostalgia. In this respect, it is useful to see how the new 
symbolic structures brought about by the new media function as a kind of pharmakon, both mending 
and potentiating the nostalgic experience.  
Keywords: nostalgia, new media, destabilization, digital nostalgia, mediation, media nostalgia, mediated 
nostalgia 

(R)evoluţiile teoretizării nostalgiei  

Perspectivele asupra nostalgiei au evoluat de la maladie individuală la patologie 
colectivă, de la afect preponderent negativ la unul pozitiv, de la emoţie legată de un loc 
anume, mai degrabă la una conectată la un timp specific. Nostalgia vinde, fiind inteligent 
integrată în campanii de marketing, publicitate și branding (marketing nostalgia), fiind un 
declanșator notoriu al vremurilor de altădată, cu produsele lor asociate. Există o fascinaţie 
retro (vizibilă nu doar în modă, dar și în media, industria automobilelor, arhitectură) care 
conturează în anumite etape istorice un adevărat „stil cultural, un mod consumabil”1, ce 
împletește comodificarea cu estetizarea „vârstei de aur”. 

Așa cum remarca Svetlana Boym2, nostalgia a ajuns să-i „frustreze” pe toţi cercetătorii ei 
dedicaţi, inclusiv pe cei care credeau că au evadat de sub vraja ei – cei din industria 
computerelor – pe care îi trădează utilizarea unui vocabular obsolet, „ciber-pastoral” (pagina 
„acasă”, „sat global” etc.). Johannes Hofer (secolul al XVII-lea) a fabricat termenul în lucrarea 
sa cu tematică medicală, introducând conceptul în circulaţie. Rădăcinile sale etimologice 
(nostos – „întoarcere”, algos – „tristeţe”, „durere”) au făcut ca mult timp nostalgia să fie 
echivalată cu dorul de casă. Pornind de la o simptomatologie vastă, observabilă în special la 
soldaţi (dorul de ţară), nostalgia a rămas o problemă medicală. În secolul XX, ea trece în 
registrul problemelor de ordin psihiatric, fiind etichetată fie ca o tulburare obsesiv-
compulsivă, fie ca o variantă a depresiei, și doar la sfârșitul acestui secol nostalgia și dorul de 
casă par a se separa3, nostalgia devenind o noţiune mai degrabă cu conţinut temporal decât 
spaţial. Reconfigurarea geografică a fost chiar trecută drept o explicaţie posibilă a declinului 
uzajului medical al conceptului și nu numai: 

                                    
 Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman, Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași, România. 
1 Paul Grainge, „Nostalgia and style in retro America: Moods, and modes, and media recycling”, 

Journal of American and Comparatives Cultures, 23 (1), 2000, p. 27.  
2 Svetlana Boym, The Future of Nostalgia, Basic Books, New York, 2001. 
3 Constantine Sedikides et al., „Nostalgia: Past, present, and future”, Current Directions in Psychological 

Science, 17 (5), 2008, p. 304. 
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Noţiunea de nostalgie s-a dezvoltat în Europa în momentul când au luat avânt marile orașe. […] 
Dorinţa de întoarcere avea un sens literal, era orientată în spaţiul geografic: viza o realitate 
localizată. Este evident că declinul noţiunii de nostalgie coincide cu declinul particularismului 
provincial4. 

Dorul este de propriul trecut, de un timp imposibil de atins din nou, iar nostalgia, la fel ca 
noţiunea de progres, „este dependentă de concepţia modernă asupra irepetabilităţii și 
ireversibilităţii timpului”5, chiar dacă într-o manieră dialectică. Astfel, Boym punctează 
caracterul paradoxal al nostalgiei, care refuză practic să accepte cursul inexorabil al timpului, 
nostalgicul fiind persoana care dorește „să șteargă istoria și să o transforme într-o mitologie 
privată sau colectivă, să reviziteze timpul ca pe spaţiu, refuzând să se predea în faţa ireversi-
bilităţii timpului care contaminează condiţia umană”6. A tânji după copilărie aduce în scenă 
atât imaginaţia care umple zonele lipsă sau le înfrumuseţează pe cele prezente, cât și 
intermedialitatea, importanţa mediatorilor și a materialităţii urmelor. Dar nostalgia nu este 
doar individuală, ci și colectivă, o „emoţie istorică”7, cu două categorii majore care joacă 
diferit relaţia spaţiu – timp. Astfel, „nostalgia restauratoare” accentuează nostos-ul, 
reconstrucţia acelui „acasă” autentic, evocând trecutul și viitorul naţiunii, în timp ce 
„nostalgia reflexivă” se bazează pe algos, problematizând trecutul și construind memoria 
individuală și pe cea culturală. Așadar primul tip de nostalgie spaţializează timpul, în vreme 
ce al doilea temporalizează spaţiul8.  

Dacă declanșatorii nostalgiei rămân în zona afectelor negative (singurătatea fiind poate 
cel mai des invocată), ea este acum considerată o emoţie pozitivă, care exprimă mai degrabă 
bucuria decât tristeţea, având cel puţin patru mari funcţii: „generează stări pozitive, ridică 
stima de sine, facilitează relaţiile sociale, alină frica existenţială”9. În plus, conectează 
prezentul cu trecutul, oferind un sens vieţii și un sens integrativ memoriei, emoţiilor, 
relaţiilor sociale. Nostalgia are o puternică forţă prospectivă, nu doar retrospectivă, situaţie 
care readuce în scenă dezbaterea similarităţilor și a diferenţelor dintre aceasta și 
melancolie10. Nostalgia „nu este direcţionată doar către trecut, ci și către viitor”11. 

Nostalgia și media: pharmakon, remediere, narcisism 

Care este legătura dintre nostalgie și media? Câteva perspective pot da seama de 
complexitatea și de caracterul schimbător al acestei relaţii: 

 
1. Fiecare epocă își construiește propria tehnosferă, de care oamenii își leagă atât viaţa 

cotidiană, cât și aspiraţiile privind păstrarea memoriei. Artefactele folosite la un moment dat 
în istorie devin valoroase mementouri ale unui trecut care poate fi revizitat nostalgic; ele 

                                    
4 Jean Starobinski, Melancolie, nostalgie, ironie, traducere de Angela Martin, Editura Meridiane, 

București, 1993, p. 152. 
5 Svetlana Boym, The Future of Nostalgia, ed. cit., p. 13. 
6 Ibidem, p. xv.  
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8 Ibidem, p. 49.  
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10 În timp ce, de pildă, Andreea Deciu Ritivoi (Yesterday’s Self: Nostalgia and the Immigrant Identity, 

Rowman & Littlefield Publishers, Boston, 2002) reia binomul nostalgie – melancolie în sensul în care 
nostalgicul este reluctant faţă de prezent, iar melancolicul dorește schimbarea (apatia faţă de prezent 
este considerată tendinţa actuală a literaturii de specialitate), Roxana Patraș („Cum să regăsești locurile 
familiare. Nostalgie și limbaj vizual”, în Oana Fotache, Magda Răduţă, Adrian Tudurachi, Dus-întors. 
Rute ale teoriei literare în postmodernitate, ebook, Editura Humanitas, București, 2016) mizează pe 
structura proactivă a nostalgiei.  

11 Janelle Lynn Wilson, „Here and Now, There and Then: Nostalgia as a Time and Space 
Phenomenon”, Symbolic Interaction, 38 (4), 2015, p. 478. 
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sunt declanșatori ai nostalgiei, având un rol important în reconstruirea unui timp și unui 
spaţiu care au trecut. Prezenţa materială a acestor tehnologii ale memoriei nu împiedică 
procesul imaginativ să adauge și să elimine lucruri sau să recreeze „aura” timpului 
reconfigurat. În nostalgia marketing, de pildă, atât nostalgia personală, cât și cea istorică 
sunt intens utilizate, cu rezultate spectaculoase în ceea ce privește influenţarea cognitivă, 
afectivă, atitudinală și, nu în ultimul rând, a intenţiei de cumpărare a brandului „nostalgic”12. 
În aceeași măsură, publicitatea creează conexiuni cu asocieri din trecut, în special din 
copilărie, pentru a obţine reacţii pozitive la adresa brandului respectiv, mai ales că depănarea 
reflecţiilor nostalgice se poate realiza instantaneu, în lipsa efortului13. Oamenii nu doar că 
sunt atașaţi de produse care le amintesc de experienţe semnificative din viaţa lor sau de un 
trecut colectiv, dar tind să se grupeze în comunităţi pe baza afinităţilor date de utilizarea 
acelor branduri nostalgice. Astfel, comunităţile din jurul brandurilor, foarte des regăsite pe 
platformele social media, contribuie la ţeserea narativă a unui timp în care respectivele 
obiecte făceau parte din fundal (digital storytelling). Contribuţia la închegarea identităţii, dar 
și valoarea instrumentală a nostalgiei sunt astfel evidenţiate.  

2. O epocă suprasaturată tehnologic și superconectată generează fără doar și poate un val 
de discursuri nostalgice după forme de viaţă mai vechi, mai puţin dependente de tehnologie, 
în încercarea de a redefini un mod de viaţă autentic. Astfel, nostalgia după simplitate, după 
libertate, după un pierdut timp edenic invadează ciclic imaginarul social, subliniind natura 
profund paradoxală a nostalgiei: „atât progres, cât și întoarcere care o conectează atât de 
ușor cu tehnologia. Nostalgia necesită distanţa, dar și promisiunea unei reîntoarceri”14. 
Discursul nostalgic se întâlnește și în istoria tehnologiei înseși, deoarece „fiecare tehnologie 
nouă creează un mediu înconjurător care este considerat el însuși deformat și în curs de 
degradare. Și totuși tehnologiile noi își transformă predecesorii în forme de artă”15. Mai ales 
în acest secol, viteza schimbărilor este subsumată tehnologiilor, considerate pasagere, 
imperfecte, în căutarea unor îmbunătăţiri care să le facă mai performante. În același timp, 
vechile tehnologii, scăpate de această tiranică exigenţă, devin obiecte de artă, care pot fi 
privite ca atare, generând fascinaţie estetică. Dacă tehnologia este asociată vitezei, nostalgia 
introduce decelerarea, încetinirea ritmului prin reflecţie și contemplare.  

3. Atât nostalgia, cât și orice tip de tehnologie (iar în sensul dat de McLuhan orice mediu 
este o tehnologie) au un lucru în comun: medierea. Nostalgia mediază între diverse axe 
temporale (trecut și prezent, trecut și viitor, prezent și viitor), între local și universal, în timp 
ce tehnologia intervine discret, dar decisiv în viaţa omului, până la nivelul de „extensie” a 
corpului uman, mediind continuu între acesta și mediul înconjurător sau între ea și semenii 
săi. Nostalgia reprezintă un construct complex, deoarece nostalgicul trebuie să jongleze 
optim între distanţă și intimitate, iar această ultimă relaţie este ea însăși influenţată de 
tehnologie, catalogată atât instrument al aducerii aminte, cât și al mai ușoarei uitări. Ca orice 
pharmakon, tehnologia propune o ambivalenţă radicală – medicament și otravă – ce se 
resimte din plin și în ecuaţia nostalgicului care se folosește de ea pentru a-și găsi drumul 
către un timp, un loc sau un sine de altădată. Ne amintim mai degrabă experienţele 

                                    
12 Christopher Marchegiani, Ian Phau, „The value of historical nostalgia for marketing 

management”, Marketing Intelligence & Planning, 29 (2), 2011, pp. 108-122.  
13 Darrel D. Muehling, David E. Sprott, Abdullah J. Sultan, „Exploring the Boundaries of Nostalgic 

Advertising Effects: A Consideration of Childhood Brand Exposure and Attachment on Consumers’ 
Responses to Nostalgia-Themed Advertisements”, Journal of Advertising, 43 (1), 2014, pp. 73-84. 

14 Marc Olivier, „Civilization Inoculated: Nostalgia and the Marketing of Emerging Technologies”, 
The Journal of Popular Culture, 44 (1), 2011, p. 135. 

15 Marshall McLuhan, Să înțelegem media. Extensiile omului, traducere de Ovidiu George Vitan, 
Editura Curtea Veche, București, 2011, p. 27.  
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mediate16, astfel încât conservarea, arhivarea și prezentarea trecutului (individual și colectiv) 
depinde foarte mult de media, care pot fixa în anumite cadre memoria socială (uneori 
limitând-o, alteori orientând-o spre un anumit set de interpretări). Andrew Hoskins 
utilizează metafora „colapsului memoriei” tocmai pentru a desemna capacitatea media de a 
crea și recrea un trecut aproape sigur. Deși „individul rămâne (sau pare a fi) realul, 
autenticul sau originalul păstrător al memoriei, nu este nicio îndoială că amintirea este astăzi 
un proces din ce în ce mai afectat de media”17. Media utilizează diferite moduri de 
reprezentare care „ating corzile nostalgice ale audienţei”18, deși este dificil de indicat modul 
în care mijloacele de comunicare realizează acest lucru. Pe scurt, „refuzând noţiunea unei 
culturi amnezice în care modul în care media tratează trecutul nu are consecinţe sau vreun 
sens istoric, efectele proceselor de mediere trebuie să fie centrale într-o examinare a 
construcţiei media asupra trecutului”19. Comunicarea nostalgiei (modalităţi de reprezentare, 
moduri de operare și transmitere) trebuie să rămână o preocupare la fel de importantă 
precum cea a înţelegerii mecanismului său de funcţionare. 

4. Mijloacele de comunicare pot declanșa nostalgia, pot arhiva textele cu caracter 
nostalgic și pot, de asemenea, produce conţinuturi culturale nostalgice. Social media abundă 
în platforme și instrumente dedicate exprimării nostalgiei și comunicării dintre persoane pe 
această temă. Așa cum observa Davis încă din 1979, dacă înainte spectrul nostalgiei colective 
„era locuit în principal de către persoane, locuri și evenimente cu caracter politic sau civic, 
astăzi el este locuit din ce în ce mai mult sau chiar predominant de către creaţiile media, 
personalităţi și aluzii”20. Prin urmare, formele nostalgiei pot evolua, „vieţile mentale” ale 
oamenilor fiind influenţate de tipurile de comunicare specifice epocii lor. Celebrităţile 
momentului, show-urile de televiziune, filmele vechi sunt enumerate de Davis printre 
locurile comune ale nostalgiei. 

Astfel, se observă o multiplicare a rolurilor jucate de media – pe lângă cele enumerate 
mai sus, se adaugă faptul că ele au devenit „obiecte în sine de care oamenilor le este dor”21. 
Prin urmare, un tip particular de nostalgie este chiar nostalgia media, care are drept obiect 
formele și tehnologiile media anterioare22: „media sunt adesea nostalgice după ele însele, 
după propriul lor trecut, după structurile și conţinuturile lor”23. Prin urmare, media nu doar 
mijlocesc nostalgia multiplelor experienţe (nostalgie mediată), dar devin conţinut nostalgic. 
Retorica anxietăţii noului face parte din acest proces, alături de transformarea în artă a 
tehnologiilor anterioare de care vorbea McLuhan. Exemplele sunt numeroase – ne putem 
gândi doar la „vinil-nostalgia” sau la editarea fotografiilor digitale pentru a semăna cu 
vechile fotografii Polaroid, sau la a resimţi lipsa diferitelor forme analoage de comunicare în 
era new media etc. Autoreferenţialitatea este o componentă esenţială a mijloacelor de 
comunicare, fiind un efect al procesului de remediere24, al modalităţii în care vechile și noile 
mijloace de comunicare colaborează, fac referire și se influenţează reciproc. De asemenea, 
„modul în care media au fost în trecut și cum s-au modificat a început să fie reprezentat și 
                                    

16 F. Davis, Yearning for Yesterday: A Sociology of Nostalgia, Free Press, New York, 1979. 
17 Andrew Hoskins, „Television and the Collapse of Memory”, Time & Society, 13 (1), 2004, p. 110. 
18 Ibidem, p. 82. 
19 Michael Pickering, Emily Keightley, „The modalities of nostalgia”, Current Sociology, 54 (6), 2006, 

p. 930.  
20 F. Davis, Yearning for Yesterday..., ed. cit., p. 125. 
21 Manuel Menke, „Seeking Comfort in Past Media: Modelling Media Nostalgia as a Way of Coping 

with Media Change”, International Journal of Communication, 11, 2017, p. 627. 
22 Un exemplu amplu discutat în literatura de specialitate este serialul Mad Man.  
23 Katharina Niemeyer, „Introduction: Media and Nostalgia”, în Katharina Niemeyer (ed.), Media and 

Nostalgia. Yearning for the Past, Present and Future, Palgrave Macmillan, Londra, New York, 2014, p. 7.  
24 Jay David Bolter, Richard Grusin, Remediation: Understanding New Media, MIT Press, Cambridge, 

Mass., 2000. 
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reflectat în media, și tocmai de aici provine autoreferinţa”25. Mai mult, media manifestă în 
multe cazuri o tendinţă către muzeificare, prin participarea formelor trecute în peisajul 
cultural actual și ca o manieră de contrabalansare a ideii de progres liniar. Nostalgia media 
introduce istoria în interpretare, provocând cicluri de reîntoarcere la mijloace de comunicare 
vechi și la o inserare creativă a lor în prezent.  

5. Media poate genera o nostalgie de tip narcisist. Ryan Lizardi observă dominanta 
nostalgică a mijloacelor de comunicare contemporane, care orientează în mod vădit audienţa 
către trecut. Nostalgia narcisistă este „exploatată de media contemporane în vederea 
dezvoltării de trecuturi individualizate, care sunt definite prin versiuni idealizate ale mult 
iubitelor texte media pierdute care stimulează o investiţie psihică până la un nivel ireal”26. 
Lizardi critică acest tip de nostalgie, care face ca fiecare subiect să se orienteze doar asupra 
propriului trecut mediat de diverse tehnologii, în locul unei mult mai productive adaptări 
comparative și colective la istorie. Platforme precum Facebook realizează această orientare 
către propriul traseu individual prin reamintiri constante ale postărilor din anii anteriori, 
accentuând o formulare solipsistă a trecutului. Dacă acest narcisism încurajat poate conduce 
singur la forme lipsite de critică și comparaţie sau la o neintegrare acută a propriului istoric 
într-unul mai larg, colectiv, rămâne o interogaţie deschisă, pentru a cărei soluţionare sunt 
necesare mult mai multe date și corelaţii cu alţi factori. 

Nostalgia „destabilizată” 

Caracterul penetrant al noilor tehnologii și mijloace de comunicare în aproape toate 
segmentele vieţii contemporane nu a lăsat neacoperită zona influenţării, diseminării și 
valorificării nostalgiei. New media au modificat relaţiile dintre oameni, modurile în care se 
accesează, se prezintă și se arhivează trecutul sau modalităţile în care socializăm și creăm 
comunităţi. Înainte de toate, noile tehnologii au schimbat un element-cheie al nostalgiei: 
percepţia timpului, producând dinamici noi ale relaţiei trecut – prezent. Nostalgia se 
construiește în interstiţiu și presupune distanţa, în timp ce media digitală abolesc spaţiul și 
timpul, propunând prezentismul, accesul la diverse spaţii, timpuri, culturi. Astfel, „la o primă 
vedere, organizarea hipertextuală elimină premisa de bază a nostalgiei – aceea a 
ireversibilităţii timpului și a inabilităţii de a revizita alte timpuri și alte locuri”27. Arhitectura 
internetului este aceea a simultaneităţii deconcertante și nu a continuităţii, a reţelei și nu a 
liniarităţii: „în timp ce nostalgia deplânge distanţele și disjuncţiile dintre timpuri și spaţii, 
niciodată unindu-le, tehnologia oferă soluţii și construiește punţi, salvând timpul pe care 
nostalgiei îi place să îl irosească”28. În contextul creat de media digitale, trecutul este mult 
mai ușor de desfășurat, având acces mult mai rapid la texte și artefacte care să medieze sau 
care chiar să te imerseze în trecut. Deteritorializarea destabilizează relaţia omului cu spaţiul, 
precum și maniera în care gestionăm noile „spaţii” care ajung să estompeze demarcaţiile 
clare dintre public și privat. Internautul este asociat „flâneur”-ului29 care hoinărește aproape 
nestingherit prin teritorii și timpuri diferite, colectând texte, imagini, sunete pe care le 
cartografiază după o legendă proprie. Ciber-flâneur-ii pot construi un tip de convergenţă 
dintre spaţiile fizice și cele ale ciberspaţiului în care discursul nostalgic să pătrundă și să se 
difuzeze în multiple forme, alcătuind un puzzle din fragmente disparate de informaţie.  

                                    
25 Andrea Böhn, „Nostalgia of the media/in the media”, în Winfried Nöth, Nina Bishara (eds.), 

Self-Reference in the Media, Mouton de Gruyter, Berlin, New York, 2007, p. 143. 
26 Ryan Lizardi, Mediated Nostalgia. Individual Memory and Contemporary Mass Media, Lexington 

Books, Lanham, Boulder, New York, Londra, 2015, p. 2.  
27 Svetlana Boym, The Future of Nostalgia, ed. cit., p. 347.  
28 Ibidem. 
29 Tracey Bowen, „Romancing the Screen: An Examination of Moving from Television to the World 

Wide Web in a Quest for Quasi-Intimacy”, The Journal of Popular Culture, 41 (4), 2008, pp. 569-590. 
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Nostalgia care transpare în postările de pe Facebook a devenit un subiect de cercetare 
care face parte din mai amplul proiect de înţelegere a emoţiilor și a comportamentului uman 
prin interpretarea „big data” pe care social media le pun la dispoziţie. Davalos et al. (2015) au 
analizat mii de postări cu caracter nostalgic pentru a observa că ele sunt mai profunde, mai 
lungi și mai emoţionale decât celelalte tipuri de postări, fiind reflecţii cognitive și afective pe 
teme foarte variate (povești de viaţă, evenimente istorice, spiritualitate etc.). Pe lângă faptul 
că au aflat că nostalgia este „o forţă motivaţională semnificativă pe Facebook”30, ei au 
decriptat că utilizatorii discută în mod consecvent despre „trecut, dar la fel de des discută 
despre prezent. Ei compară frecvent trecutul cu prezentul și folosesc trecutul pentru a 
reflecta asupra circumstanţelor actuale din viaţa, ţara și societatea lor”31. 

După cum menţiona Silvia Mejía Estévez32, a vorbi despre „nostalgia digitală” înseamnă a 
propune un oximoron: în timp ce media digitale presupun un prezent continuu, nostalgia 
subîntinde un trecut care nu mai poate fi recuperat, ca parte a unui timp liniar. Cu toate 
acestea, el rămâne un instrument valabil de analiză a dezrădăcinării și dizlocării într-o epocă 
globală/glocală, mai ales pentru o categorie aparte: emigranţii. Pentru aceștia, noile 
tehnologii ale comunicării au devenit terenul negocierilor zilnice între două (sau mai multe) 
realităţi diferite, două limbi, două cadre culturale distincte. Nostalgia este aici profund 
destabilizată, deoarece continua expunere la ceea ce se întâmplă „acasă” se petrece în același 
timp cu activităţile din ţara „nouă”, astfel încât dorul poate fi estompat, anihilat, dar și 
perfect exacerbat. Aici obiectul dorului nu este desprins total spaţio-temporal de noul cadru 
al vieţii, altfel spus Ithaca este încă accesibilă, și nu doar printr-un efort de reamintire și 
reflecţie. Emigranţii utilizează comunicarea mediată de calculator într-o formă duală, 
menţinând vie prezenţa de la distanţă. Instrumentele digitale reușesc astfel (poate mai acut 
decât predecesoarele lor media) să transforme sensul lui „a fi acasă”, implicând o tratare 
creativă a unor concepte și valori tradiţionale. Pe de o parte, din moment ce putem fi virtual 
în mai multe locuri odată, distanţarea de locul de origine este mai de greu de înfăptuit și o 
conștientizare dureroasă a stării de captivitate între două lumi se petrece de multe ori. Pe de 
altă parte, dacă este utilizată strategic, new media sunt folosite pentru a menţine sensul 
apartenenţei la comunitatea și ţara de origine, într-o modalitate care poate chiar contracara 
activ fragmentarismul actual.  

Concluzii 

Nostalgia digitală poate fi considerată un tip aparte de nostalgie care modifică sensul 
clasic al acestui concept. Mai ales în domeniul fotografiei au fost multe voci care s-au 
întrebat până unde merge această schimbare și dacă nu cumva new media au ucis nostalgia33. 
Noile tehnologii pun la dispoziţie mult mai multe date și informaţii faţă de cât stocăm noi în 
mod normal, schimbând experienţele nostalgice. De fapt, new media angoasează prin 
paradoxuri: pe de o parte, creează fragmentarism și o anumită ţintuire în prezent, din 
moment ce totul este conceput în termenii vitezei, care nu lasă un răgaz consistent pentru 
amintire și reflecţii asupra memoriei; pe de altă parte stimulează nostalgia prin multiplele 
platforme și instrumente care evocă facil semnele trecutului, uneori până în cele mai mici 
detalii. Prin urmare, prezentismul și/sau paseismul sunt ambele posibile prin mijlocirea 

                                    
30 S. Davalos, A. Merchant, G.M. Rose, B.J. Lessley, A.M. Teredesai, „«The good old days»: An 

examination of nostalgia in Facebook posts”, International Journal of Human-Computer Studies, 83, 
2015, p. 91. 

31 Ibidem, p. 90. 
32 Silvia Mejía Estévez, „Is nostalgia becoming digital? Ecuadorian diaspora in the age of global 

capitalism”, Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture, 15 (3), 2009, pp. 393-410. 
33 Klaas Jan Mollema, Willem van Vliet, „Neostalgia: New Media Kills Nostalgia”, 
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noilor tehnologii. În plus, așa cum îţi poate fi dor de un trecut sau de un viitor imaginar, 
alternativ, la fel – sugerează Boym – este posibil ca nostalgia contemporană să fie chiar cea 
după prezent, care se fluidizează sub presiunea vitezei și a abundenţei informaţionale. 
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Revolutionizing the Relationship with the Patient: 
Social Media and Its Implications in Health Care 

L A U R A  I O A N A  L E O N   

Abstract: Social media has changed the way in which people interact and communicate today. Though 
reluctant to use it in health care settings, health care professionals finally had to accept the idea that 
they had to keep up to date with the opportunities offered by the online technology. Consequently, 
once social media penetrated the health care settings, it has brought a completely new perspective 
upon the system, also building a new kind of relationship with the patient. Thus, today’s technology is 
used to improve communication with the patients and the quality of health services by and large. 
Starting with social networks, websites, blogs and smartphone applications, social media has created 
the ways to spread information rapidly, promoting patient education and care. The aim of the paper is 
to discuss the ways in which social media has revolutionized the health care system from the point of 
view of patient care. The online presence of the health care system has its advantages but also its 
drawbacks. Nonetheless, we believe that as long as the patient remains at the center of all the 
activities, everything about social media in health care settings is on a safe path. 
Keywords: social media, patient, health care, online communication, technology 

 
Social media has changed the way in which people interact and communicate today. This 

thing can be experienced at all levels of our everyday lives. Therefore it became quite 
obvious, at a certain point, that social media would become part of healthcare settings. 
Though reluctant to use it in the very beginning, healthcare professionals had to accept the 
idea they would have to keep up to date with the possibilities offered by the online 
technology. Consequently, once social media penetrated the healthcare settings, it has 
brought a completely new perspective upon the system. It has also created a new kind of 
relationship between patients and healthcare professionals. People may still complain about 
the drawbacks of using online technology in the medical system, but undoubtedly today’s 
technology is meant to improve communication with the patients and the quality of health 
services by and large. Starting with everything that social media implies (social networks, 
blogs, websites, smartphone applications), people have soon realized that these were ways to 
spread information more rapidly, to keep people connected and, why not, ways to promote 
patient education and care. The aim of this paper is to discuss some ways in which social 
media has revolutionized the healthcare system from the point of view of patient care. The 
online presence of the healthcare system has its advantages but also its drawbacks, but as 
long as the patient remains at the center of all the activities, social media will just be a tool 
to improve doctor-patient relationship.  

As we have already said, social media has become part of our lives. We wake up in the 
morning and we get our news accessing the internet, we keep in touch with our friends 
using social networks. Thus it was obvious that soon enough the internet and social media 
would become part of our health. People started to look for medical information on the 
internet years ago and, though it was not at an official level, patients who kept in touch with 
their healthcare providers, probably, at a certain point in their lives, sought for some advice 
using the online technologies. This technique proved to be, at least in some cases, a very 
effective one. Minor health problems, chronic diseases are issues that can be solved without 
a face to face encounter between the patient and his/her healthcare provider. This technique 
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saved money, time and energy for both the patient and the healthcare provider. Of course, at 
the same time, in order to be able to carry out such an online consultation, both the patient 
and the healthcare provider had to have access to the internet, to be somehow connected 
(via email, social networks) and last, but not least, the health care provider had to be 
available to provide this information outside his/her office hours (information could be 
provided during office hours as well, but it is more likely to believe that patients were rather 
looking for this advice outside office hours). All these pressures that somehow came from 
the audience (i.e. the patients) made healthcare professionals realize soon enough they had 
to perfect the system. As people started to look for medical advice on the internet, it became 
obvious that they needed websites to provide this information. Information had to be 
correct, accurate and easy to understand for someone who is not under the direct guidance 
or supervision of a healthcare professional. But all these applied only to some cases that 
could be solved just by reading some information on the internet. Healthcare professionals 
understood that the next level would be that of providing an online presence that could 
become even permanent. After their office hours healthcare professionals were tired and, 
moreover, nobody really paid them for this extra work they were doing. The whole system 
had to be assessed and evaluated in order to provide the best solutions for the patient. 
Healthcare professionals realized that the internet and the online technology could be some 
ways to provide educational resources for patients, but also to improve communication 
between patients and healthcare providers. People would no longer have to wait in line, for 
some patients this means of communication would prove to be even more effective (for 
some patients, especially when dealing with sensitive issues – no matter what they perceive 
as a “sensitive issue” – this way of communication may actually help them in better 
expressing their feelings, worries and anxieties. Of course there may be doctors who would 
completely disagree with this kind of consultations, saying that the lack of touch of the 
absence of the visual element could be misleading. This is undoubtedly true. But as a doctor 
discusses with his/her patient online, and if he/she senses that things may be more 
complicated, then of course a face-to-face consultation would be required instead. 

Thus an online permanent presence has become a must in health care settings nowadays. 
Besides all the above-mentioned benefits, health care professionals may increase the number 
of their patients, offering them guidance and support in any health issue. This requires 
permanent update as people immediately lose interest in a website that doesn’t permanently 
come with something new, with something modern and, most of the times, they expect 
visits to be paid off (patients get benefits by simply accessing a certain webpage – vouchers, 
discounts or sample products they can try). Generally speaking, patients are happy to use 
the means offered by the online technology. However, the health care system should not 
forget about those categories of patients for whom internet access is still a problem (either 
because they do not have an internet connection or because they do not have the devices 
that nowadays are required in order to use all this technology). Moreover, people may also 
complain that in more recent years it has become obvious that everything has become an 
online marketing (people are overwhelmed with commercials and ads that promote various 
products, sometimes even products that are not health-related). Undoubtedly the industry is 
developing at full speed. Companies today even offer marketing services that help health 
care professionals to build their online business. They look for effective strategies to engage 
patients, to be easily found by search engines. They also have in view the graphic design of 
the webpage. Though people look for medical information and advice, the design of such a 
webpage is still very important. Once a patient (“visitor”) enters such a page, unfortunately 
it is not enough to provide accurate information, the design and the technology are equally 
important in the patient’s decision to either leave the page or stay on it. Companies that 
work with medical websites have as a target to bring visibility to the business, to use the 
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most modern technology (paying attention to design, but at the same time, making it easy to 
use), to make sure the content is accurate and stimulates doctor-patient interaction. 

We have identified some health-related websites that have received various awards in 
more recent years. The websites were awarded due to their design, content, and 
interactivity, innovation and last but not least, use of technology. We have browsed them 
and looked for all the facilities they offer for the patient nowadays. A first interesting site 
was Medlanes which advances the concept of physician shortage. Medlanes announces itself 
as the new company changing the relationship between patients and physicians 
(https://www.medelita.com/blog/medlanes-mobile-health). It offers 

a time-effective, convenient solution for patients who need expert physician advice fast, by 
allowing them to interact with licensed doctors through an online web browser or smartphone 
application. The online service can be accessed 24/7 from anywhere in the world with internet 
connection, and all patient information is secured in compliance with healthcare information and 
storage standards. Medlanes is helping to improve patient health outcomes while reducing the 
physician burnout that often plagues overworked primary care doctors1. 

The website comes to help patients as they are during their vacations, in countries where 
doctors do not speak their native language or simply, as they advertise on the website, 

[patients who have not] found a primary care doctor, need simple medical advice, but don’t want 
to spend hours in an urgent care center or in a physician’s waiting room; if [the patient] wants to 
see a doctor but doesn’t have the time to take off during office hours2. 

The website is innovative and it offers a large variety of products. Most of these sites 
have the “about us” section where they tell their story, present their teams, all these in order 
to increase the visitors’ confidence. Visitors can always go to the “FAQ” section where they 
can check any problems that have been discussed on the group before them. There is always 
a section devoted to the latest news in the field, special offers or discounts as a form of payoff 
for the visits. The idea is to create sticky sites to which visitors will return. Other sites address 
to specific categories of patients such as the elderly: https://pdp.aarpmedicareplans.com. They 
state from the very beginning that their target audience are elderly patients, thus everything 
focuses on the needs of such patients. They talk about health-related problems of the age of 65 
and more (“Diabetes won’t slow you down!”, “Manage your health!”), they discuss medical 
plans for retiring people, refiling prescriptions with the possibility of looking up prescription 
drugs and estimating costs. 

Another website that caught our attention was https://www.cvshealth.com/contact# 
prescription-help especially because, unlike other specialized websites, this was the only one 
that had a section devoted to the idea of diversity, discussing such topics as customers’ rights 
or the necessity of the existence of multicultural products and services. You can follow them 
on twitter, facebook, youtube and LinkedIn as “millions times a day, we’re helping people on 
their path to better health from advising on prescriptions to help manage chronic and specialty 
conditions” (https://www.cvshealth.com/contact#prescription-help). On www.walgreens.com, 
besides prescription refills, health and info services and shop products, you may get into 
contact with a professional, but you may also visit the healthcare clinic where you can 
establish an online appointment. There is also a list of available services: illnesses, aches and 
pains, minor injuries, skin conditions, medications and treatments. By creating an account 
on the website, visitors will get all sorts of benefits. 

An entire website dedicated to drugs is www.drugs.com that distinguishes itself by 
means of the possibilities it offers to the patient to get to know drugs (the website slogan is 
“Know more. Be sure”). Besides the pill identifier application program, patients may also 
search the drug phonetically (if patients are not sure how the drug is spelled), also getting a 
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list of the most commonly misspelled drugs. The website describes itself as “the most 
popular, comprehensive and up-to-date source of drug information online. Providing free, 
peer-reviewed, accurate and independent data on more than 24,000 prescription drugs, 
over-the-counter medicines and natural products”3. Another section of the site is the Drug 
Interaction Checker which contains a very comprehensive description of all drug 
interactions: drug-drug interaction, drug-food/beverage interactions, drug-disease 
interaction. Patients also learn about the importance of checking these drug interactions. As 
the doctor prescribes the treatment, he/she may not always have the time to talk about all 
these things in detail (or sometimes even the patient may not be able to give complete 
attention to the doctor as he/she talks about these), therefore such a site becomes very useful 
for patients. Patients may create an account that will offer them other possibilities, pill 
reminder applications that will send notifications to the patient’s mobile phone. Patients 
may also download an application for the mobile phone, Drugs.com Medication Guide. A 
Canadian website, http://www1.shoppersdrugmart.ca, caught our attention not necessarily 
for the common facilities it offers, prescriptions, health and beauty, personal care, vitamins 
and supplements, but mainly for the videos patients may have access to 
(https://www.youtube.com/watch?v=InksfDDVO_o). The videos contain very useful advice 
given by professionals. Patients may also read full articles written by specialists in the field 
(taking an eye exam or allergy shots). 

All these examples were meant to show the variety of services patients are offered 
online. One immediate effect of this revolution is not only the better care that is given to the 
patient, but also the important access to medical care patients have nowadays. As compared 
to more than 30 years ago we may definitely speak about more educated and better 
instructed patients. Today we can hardly agree with the idea that all this online information 
may become misleading as patients are more responsible today and their searches online are 
more effective than they were ten years ago. However this does not diminish the role of the 
doctors today as it is self-understood that the online technology used in health care is 
limited to minor health issues, after all. We have not come to that level where complex 
procedures could be also solved in the absence of a face-to-face encounter between the 
doctor and the patient, but who knows what the future holds for us. 
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The Avant-garde’s Revolution of Communication –  
Communication Besides the Signs 

P A W E Ł  S T A N G R E T   

Abstract: I would like to focus on the revolution, the modern way of communication, which was 
created by the “new art” at the beginning of the twentieth century. The results of this revolutionary 
change are still current. Moreover, they are characteristic for cultural communication in the modern 
age. The first of aspect of this revolution is the connection between critical commentary and works of 
art. Modern artists make art, which is in constant hyper-textual relationships. A manifesto is rarely an 
explanation of a difficult work of art. The second problem is the direct utterance of modern artists. In 
this sense – and the development of modern media allows them to do this – they turn themselves into 
a text, they connect to a work of art, commentary and their personality in hypertext. This is typical for 
modern artists, but also for media-persons, especially for celebrities (as a personal sign, besides a work 
of art). The third important thing is the problem of the receivers of these works of art. The aesthetic of 
modern art, filling in by the audience, and the development of media, created the culture of 
communication, in which the viewer can be a co-author. The avant-garde revolution in communication 
is now used by later artists (like Demirski, Lupa), when they know how to make the media useful for 
their aims.1   
Keywords: avant-garde, Kantor, communication, media, text. 

 
The past 100 years have been the age of avant-garde, the age of revolution. Avant-garde 

did not only focus on aesthetic values, but also wanted to create a new culture. Utopia, 
building ex nihilo, after the destruction of the old deal, seemedvery soon to be impossible. 
Moreover, non-artistic factors made the new art important only as an aesthetic tradition. 
The involved attribute of the avant-garde is theory, the auto-theory created by artists. Such 
heterogenic works of art led to the revolution in communication. Nowadays, the model of 
culture created by the new art is important as part of the historical heritage of the twentieth 
century. 

The beginning, development and stability of the avant-garde is historically coincident 
with the beginnings of the mass-media. From the start, the new art was fascinated with 
modern tools, which were involved into its artistic practice. The thus understood quality of 
avant-gard’ness could be defined as a connection between subjectivism and technology2. For 
artists, media were not only tools, but also gave them the possibility to express individual 
acts for mass reception. This has been important for the future development of media, which 
has approached individuality.      

The new media connected human values with technology in the act of communication. 
(That is the same reason for the surrealistic fascination of pornography – the connection of 
a human act with technology.) The artistic act was mediated by technical invention, by the 
machine. First of all, it was the camera, which enabled an interference with the act of 
creation in reality. The recorded reality was close to the Dadaistic “ready-mades” and 
simultaneously showed that this is an art not completely separated from life. This aspect 
was important from the beginning – according to the manifestos, modern art is not a 
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deformation of reality, but the reality has changed, so art is only the reflection of distorted 
real life. This was one of the main assumptions of Futurism, which was the answer to 
modern technology changing real life. The same was claimed by surrealists when they said 
that the Surrealistic deformation was shaped by the front of the First World War. Artur 
Hutnikiewicz defined non-fiction after the Second World War as a the last phenomenon of 
the avant-garde aesthetics3. Also, future neo avant-garde forms of art, especially visual 
forms, were focused on showing reality as a form of art. 

These problems are important for Tadeusz Kantor, Krystian Lupa and the duo Monika 
Strzępka/Paweł Demirski. They built their work on the manipulation of reality. This was 
mainly the conception of Tadeusz Kantor. Krystian Lupa, who started to make the “avant-
garde for the ordinary man” as he said, worked in the same way. This was, of course, against 
Tadeusz Kantor, but it was an un-romantic conception of the status of the artist and led 
toward the realistic aesthetic. Also, his main conception was to use the reality of the actor 
and mixing the reality of the actor and character. The same in the Strzępka/Demirski’s work 
based on documents and real facts, which are the foundation of their performances.  

This is the basic act of avant-garde work, but the reason for its intervention in reality is 
marked by the author’s way of producing meaning. That is why artists make themselves as a 
text. This means trying to interfere with reality – the media reality. This adds meaning 
(group of meanings) to the media “ready-man” construed in the virtual reality. All these 
artists are directors, who have been successful. What is important – in the case of the avant-
garde artists success means, in my opinion, to find an audience. 

This is another reason for the fascination of the media. This is the way of making 
meaning of one’s own image in the media by media persons. Modern media offers the 
possibility to re-define the essence of the media aesthetic and also to enable the creation of a 
language of artistic communication once again. This is the way movies are well recepted. 
What started as a cheap entertainment, through re-definitions of the essence of the 
categories of action, plot, character, etc., turned into real works of art. I chose such different 
artists, from different periods of the media development to show that this phenomenon is 
distinctive for modern art. For example, the Facebook of Krystian Lupa and 
Strzępka/Demirski is a space for using their media image, their artistic success. This is like 
trying to create an archive – similar to Kantor’s Cricoteka. This is like trying to turn the files 
of the non-material into theatrical work of art. 

Modern media is an iconic space. Many critics claim that modern culture is subservient 
to pictures. But the essence of media is totality, syncreticity of the codes. This is how similar 
are new media and the modern theatrical rule of the contextuality of the meaning built by 
crossing semiotic systems. It should be added that it shows the person of the artist, which is 
in this situation an iconic thing, relating to the whole group of meanings. Such a strong 
image makes it possible to build the total sign. This is how modern media involve the 
modernistic culture of negotiations of meaning by the audience. Many stimuli and semiotic 
systems make the receiver de-totalise the message in the favoured code4. 

This de-totalisation is a natural act of the receivers who have to start their personal 
preferences. It is important for theatre artists, who want to embed the nonmaterial work of 
art in the reception. A work of art is dematerialized by its volatility, but the audience (the 
wide media audience, which has made its own tradition) gets the text (understood as a group 
of meanings) besides the matter of the work. Such a strong image and strong connection of 
the person of the artist – also in an iconic sense – is one of the modern ideas for archiving 
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the spectacle. Kantor, Lupa, and Strzępka/Demirski are artists from the end of the twentieth 
century, when the de-materialization of art, the showing of its meta-language had already 
become a tradition and a convention, very familiar to the audience. 

The similarity of the avant-garde quality and media attention depends on the metatext. 
As avant-garde communication and also media, whose existence is possible only through the 
constant development of technology, they perpetually underscore themselves as objects of 
communication, this creating the consequence of a constant re-defining of the author – 
receiver relationship. That is why technologies are popular: they lead to a change of this 
relationship. Receivers are often starting to play the role of senders. This is not only because 
of technology, but it is also an aesthetic convention, which is a consequence of the 
conventionalization of the avant-garde way of communication. The more and more 
interactive character of media depends, of course, on technological factors, but also, and 
more importantly, it depends on the intentions and possibilities the sender has of using 
these. Also, it is worth considering the reaction of the audience, which can use (read) such a 
way of communicating. This is similar to Henry Jenkins’s theory of convergence, where it is 
defined as a process, in large part shaped by the audience5. The audience wants such a way 
of sending, and for the artists, the creators of their own images, the role is left of driving the 
reception of their works of art. That is why commentaries are so often used in media and 
widely well received. An example could be a box of notes (and theoretical texts, which 
Tadeusz Kantor always held during public meetings, interviews etc., and of course he read 
from, often quoting from them).  

Media metatext is near to avant-garde exposure of its own newness. As the poets of the 
Skamander group said, “the main newness is ourselves”. Mass-media show their form 
depending on technology and contrasted to other media. It is also in practice a metatextal 
space. Hans Robert Jauss wrote that in the media age, literature has lost its “cultural 
mission”6. It is no longer the main tool, the main medium to communicate and to create 
cultural norms. At the same time, media express their own rebellion against other media, but 
the main enemy is the institution of culture. The same is in avant-garde – fighting each 
other’s tendencies. On the one hand – tendencies to self-destruction, a perpetual drive to 
cross the norms of art, and on the other – to underscore the work of art as a form, as a sign. 
What is in common is the fact that both of them are opposed to the institution. That is why 
avant-garde projects, and this is very similar to media communication, are tense in reaction 
(being the answer to contemporary culture) and projection (being the idea of the future 
culture). They also want to be the leader of a new category, have the primacy to create new 
categories, to shape “how it should be from now”. They show their own perfomativity. This 
is done in a we-centric space, which shapes the semiotic space. Magdalena Rembowska-
Płuciennik claims that both sides of the communicative process meet on the space of 
subjectivity, because they are doing the same operations of knowing. That is how she 
defines “intersubjectivity”, which is the basis of the literary works of art. But there is a 
difference in the theatre. 

Modern theatrical works of art work with tools which are cruel – as Antonin Artaud 
said. Violence is not only in the fictional stage world, but there is a violence targeted at the 
audience, like in Brecht’s conception of the theatre7. The theatre engages real emotions and 
passions, but also religious emotions, moral values and values of identity. This is the essence 
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of Artaud’s conception of the “theatre of cruelty”8. So often read and used in the twentieth 
century, this conception could be called violent.  

This is Kantor’s thinking, e.g. when he shaped the “Constructivism of emotions” theory. 
His famous statement, “going to theatre is not unpunished” means that his conception gave 
him the method and right to manipulate receivers, mixing their emotions, creating opposite 
passions –comic, as well as intellectual and also fear. For example, in his staging of The 
Return of Odysseus by Stanisław Wyspiański in 1944 in the underground Independent 
Theatre, Odysseus wore the coat of an SS officer, which could be seen on Krakow’s streets. 
A jaundiced, cruel joke, depending on creating fiction with real fear, it achieved the effect he 
wanted. As the audience said, the first reaction for this character was real fear of being 
arrested by the German police9. What is most important, that manipulation of the audience 
was not negative. Kantor has often claimed that this is his strategy for making theatre. It is 
not only justified, but it is the basic idea, the basic rule of his theatrical work. 

There is also a similar cruelty, such an engaging reality by a work of art, in Krysitan 
Lupa’s theatre. He leads actors in their own passions, private emotions, traumas, and 
intellectual experiences. That is why he uses the metaphor of the Centaur. The role sits on 
an actor like a rider on a horse, but performance seeks to destroy the border between the 
role and the actor. The cruelty of Strzępka/Demirski’s theatre means that they lead the 
audience into reflection on political, social, or historical problems. But these categories are 
sent by the authors.  

The thus understood cruelty of the medium of theatre leads to the performance, which 
seems to be fundamental for the contemporary theatre. It is necessary to explain twice the 
understanding of this word. I mean performance as an artistic work, as “performance art”, 
but also in theatre and other type of shows. But I also mean performance studies - 
understood as a way to describe reality (as a scientific methodology, but also as a popular 
experience that makes it possible to express the emotions connected with this sphere). 
Performance means that the cruelty of the show is made material, because of its 
unpredictable aspect. The circle of common relations is built here and now, and it can be 
released from the intentions of the sender. This is not a misunderstanding, but its reason is 
the feedback (as Erica Fischer-Lichte wrote). 

This is how the avant-garde revolution has changed the work of art as part of the 
communication process. Modern ideas have made it possible to call works of art - 
nonmaterial symbolic systems. This was the foundation of “the Great Reform of Theatre”, 
when interpretation became an artistic act. Thus, the theatre became a new language. 
Dorota Sajewska has called this “embodied ways of communication”10, which are still 
undescribed, because of the lack of tools. But this is the reason for the Dadaistic manifestos 
and the screaming during meetings: “art is in the head”. This is a change of communication, 
and the goal of the new art was to change it. The avant-garde has changed the main essence 
of textuality, with auto-definition and self-consciousness. The distinctive attribute of a 
modern artist is making their own discourse of identity in front of the audience (live and 
also in the media). This discourse is seen in works of art, but also, and maybe first of all, in 
commentaries. That is why Maria Gołaszewska has called the amodern work  “hybrid art”11 
revealing that artistic effect is hidden not only in the work, but also in the “connected 
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phenomena”12 like progress, the personality of the artist, their knowledge, emotions etc13. 
On the other hand, Irena Górska called the modern literature as a “run-trough literature”, 
which is focused on common relations between the work and commentary14. So, the 
foundation of modern communication is the fact of communication, like in postdramatic 
theatre15. 

The performances of Kantor, Lupa and the “angry duo” (as they are called) call upon the 
expertise of the receivers and their knowledge about the artist (other shows, texts, lectures, 
philosophy, or political ideas). Original theatrical languages provoke us to look for the keys 
aside from the work of art. That is why commentaries are used (it is similar to the avant-
garde’s need to articulate the desired reception of the performance). The originality of their 
theatre, the crossing of artistic boundaries, mixing phenomena, kinds of art, conceptions, 
and methods, creates the characteristic open form, where there is room for many possible 
interpretations. This is a paradox, because the commentary seems to be independent from 
the performance. But on the other hand, these texts are useful for directors not only as a key 
to understanding works and clarifying the meaning, but also as building the language of 
talking about theatrical works of art.     

The situation built by the avant-garde artists is the creation of textuality. Modern works 
of art are rebellious. I mean not only do they break artistic conventions, but also, a new 
work of art creates its own new convention. Not only in the artistic meaning. The breaking 
of convention is based on the situation, when the receiver does not know the code in which 
the communication is sent. That is why they communicate the newness as itself. Also, the 
opening of the work, the possibility of many interpretations, started to question the work of 
art as a sign. That is why one of the main tendencies of modern communication is 
communication outside of signs. A work of art is self-targeted, “targeted to nowhere” as 
Kantor said. This was a break not only in the code, but also in the way of sending and 
reading an artistic message. 

The avant-garde art – and it is necessary to use the manifestos – creates a break, but its 
main goal is to question denotation, and by the way, this art very often does it. I do not only 
mean the opening and possibility of defining the designatum by the receiver, defining the 
context according to Roman Jakobson’s theory16. A manifesto very often does not clarify 
something, it is not an explanation, it often complicates the clarity of senses. But the 
existence of manifestos allows the designatum to be (sometimes designata have to be) 
created in an act of reception. That is why Agata Adamiecka-Sitek, in trying to define the 
modern, postdramatic theatre adduces Robert Wilson, who said “if I wanted to target the 
message to the audience, I would use the fax”17.  

The newness of avant’garde works of art creates the situation of such communication 
being possible. I mean that the eavant-garde addressed as a heterogenic message, included 
within many texts – aesthetic and metatext, is not only the project of the future of art. It is a 
performative act – contemporary: the defining and presence of such a way of 
communication. It forces the receiver to rapidly learn new sender-receiver relationships. In 
the deepest sense, it forces learning the reaction to a new reality, which was already created. 

                                    
12 Ibidem, p. 109. 
13 Ibidem. 
14 I. Górska, Literatura na próbę, Poznań, 2013. 
15 H-T. Lehman, Teatr postdramatyczny, Kraków, 2004. 
16 R. Jakobson, “Poetyka w świetle językoznawstwa”, in H. Markiewicz (ed.), Współczesna teoria 

badań literackich za granicą, vol. II, Kraków, 1976. 
17 A. Holmberg, The Theatre of Robert Wilson, New York, 1996, apud A. Adamiecka-Sitek, Teatr i 

tekst, Kraków 2005, p. 205. 
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Avant-garde art not only requires definition of the designatum, created by the receiver in a 
process of analysis and interpretation. The main avant-garde shock is the necessity of being 
a receiver as a category, to react to new ways of denotation.  

Another complication is the tension – in my opinion, one of the main elements of 
modern communication – between works of art and communicative non-semiotic 
tendencies. Kantor called them “without signification”18. He refered to ideas from Dadaism 
seen through modern happenings, conceptual art, performance art etc. Of course, it was 
simplified, some kind of metonymy, and it is necessary to fill it with a more precise name – I 
would speak of tendencies leading to the a-semiotic, to the communication, which uses the 
simulacrum. This is the way of communication in pop-culture, which is defined as a 
possibility to read the message having its meaning completely separated from the intentions 
of the sender19. It is similar to the aesthetic of performance, which Erica Fischer-Lichte 
described as subservient to the signifity20. Of course, this is one of the sides of the modern 
communication. Another is a strong tendency to use the sign. Besides, even in a-semiotic 
art, there is an appeal to the receiver, who is ordered, at least there exist such a possibility, 
to make the designatum. The person decides if designation is in this work, and last but not 
least, the person decides about the signification present in the work. Stanisław Ignacy 
Witkiewicz thought about this problem in the 1920’s, when he wrote that audiences had 
been reading even avant-garde dramas in realistic categories21. 

Modern forms of communication are focused on the person representing the message. In 
that way, “popular” persons “presenting aspects of life, which are important for us”22. In this 
context, a work is presented as built by similar (to the receiver) experiences. The process of 
making the work seems to be more familiar, easier to read and understand. This is similar to 
the avant-garde idea leading to the simplification of the artistic form, the language of art. 
The tension between rebellion and acceptation is the main tension of our modern culture23. 
Media address underlines how precisely such a behaviour is constructed, how constructed is 
the feeling of such behaviour. This is the case of Kantor, who has “grown from the tradition, 
but he doesn’t’ agree with it”. The same is the case of Strzępka/Demirski, who de-construed 
the tradition of the main Polish drama (Forefathers by Adam Mickiewicz).  

Also important is the simplicity of the message. As Roman Zimand said, media 
interviews try to hide their own convention; it is literature, which seems to be without 
convention, that is written directly, in the simplest way24. It is complicated in the case of an 
artist, whose creation of this kind – of simplicity and autobiographical elements – created in 
a work of art, suggests such a reading. This simplicity allows for the situation when 
autobiographical works are avant-garde, difficult to understand, original, crossing 
conventions, because of its individual, personal aspects. 

An interview does not explain senses, because the whole structure is based on the 
emotional effect, its essence is the presence of artists, the performance of presence and the 
text of which is the person of artist. The directness of this situation, this suggestion, that an 
author is now in contact with his audience, included in what is the receiver as an individual 
and as part of a mass, allows not only for the commentary to be more familiar to the 
receiver, but also for the work to become more familiar. The suggestion of the directnessof  
                                    

18 T. Kantor, Jestem przeciwko dziełu otwartemu, unpublished  Manuscript in the family’s archive. 
19 M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań, 2005. 
20 E. Fisher Lichte, Estetyka performatywności, Kraków, 2008. 
21 S.I. Witkiewicz, Teatr, in. J. Degler (ed.), Teatr i inne pisma o teatrze, Warszawa, 1995. 
22 W. Godzic, Znani z tego, że są znani, Warszawa, 2007, p. 38. 
23 M. Jacyno, Kultura indywidualizmu, Warszawa, 2007. 
24 R. Zimand, Diarysta Stefan Ż., Wrocław, 1990. 
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a work of art seems to be communicated directly. But it is still an intertextual appeal to the 
receiver, to his consciousness and feeling of identity based on knowledge and skills to read 
tracks of intertextuality. 

Aleksander Główczewski claims that the reception of media interviews is a model25 
based on looking for in-text behaviours, persons and other models, which are helpful, not to 
copy them, but for them being familiar to the audience because of a common code. Media 
underline their own institution, and also show that it is possible to cross this category. 
Roman Zimand also noted, that after the avant-garde, audiences stopped treating literature 
as a source of truth, and also as a cultural norm. But looking for the truth is still 
characteristic for human beings, so this may be the reason for the popularity of these 
interviews26. The audience is looking for different spaces of the works of art, which are 
more real, because they are neutral, not marked by any aesthetic strategy or convention. 
That is the power of the commentary, because it allows a direct messages without a 
complicated and ambiguous work of art. The effect is that the person of the artist becomes 
real, but this is not the case with the created subject – the author. The personality, the non-
aesthetic factors become the sign, which leads to the work, which is a heterogenic hypertext. 

So there is a question of the similarity of celebrity and the avant-garde artist. The main 
intersection point is the form or the sender-receiver relationship, where the message is 
strongly connected with the person of the sender. In other words, celebs are “human-texts”. 
Celebs need this role more than artists, who are still in semiotic relations with their own 
works of art and their reception. But the personality of the sender is shared. Celebs are also 
self-targeted, and there is the same modern artistic communication. The consequence of this 
method is to question one’s own semiotity, a modern self-questioning of the text. Media 
pop-culture structure separates the stabilization of conventions using communication from 
the sender’s intention and in consequence, they are separated from semiotic relations. To 
simplify, the message does not mean banality and cancelling the semiotic. That is why 
artists are not celebs, but only use the media way of communication, of course by modifying 
it. The creation of a personality separated from the work27 is valuable in this structure. 
Work came to exist in the metatextual space. The essence is communication, leading to the 
creation of the code and contemporarily it verifies the possibility of reading the code by the 
receiver.  

Media stars are an answer to mass-culture, so there is a need for individuals28 both by 
artists and for the audience. But modern media pretend communication, because of 
brokering by technology and organic human behaviour, “people are interested in people”29 
even at the price of imitation. It is a space for the autobiography critics30, where artists 
speak only with the context. They represent their own work, but are familiar to the receiver 
by an imitation of contact. This contact is outside the aesthetic, and suggests a direct 
meeting. 

The receiver is still tensioned between activity and passivity. The choice of the sides 
depends on technology and the possibilities it provides, and also on the level of engagement. 
Media use levels of initiation – including or excluding parts of the audience. Of course, the 
culture of engagement, in the case of modern art, is a relationship with works of art, the 

                                    
25 A. Główczewski, Poetyka i pragmatyka “rozmów z…”, ed. cit. 
26 R. Zimand, Diarysta Stefan Ż., ed. cit. 
27 A. Czyżak, “Dysonanse. O niektórych dylematach prozy XX wieku”, in W. Kalaga i E. Knapik 

(eds), Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze, Katowice, 2002, p. 166. 
28 Ibidem. 
29 L. Grobel, Sztuka wywiadu. Lekcje mistrza, Warszawa, 2006, p. 214. 
30 A. Główczewski, Poetyka i pragmatyka “rozmów z…”, ed. cit., p. 19. 
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skills to read them. In this case, the imitation of conversation in the media became the 
imitation of the interpretative discussion. The new place of the receiver is changed from a 
sender-receiver relationship to the sender-reception-receiver relationship. This reception is 
created by journalists, but artists can (and use this possibility) change it, modify the way of 
reading their own work of art. This possibility is created by media performance, where the 
personality of the artist is connected in the act of performance with the work of art. This 
connection is only a suggestion for the audience, but it makes it possible to make the artist 
the iconic sign.  

What is the essence of textuality of the artist’s person? Ryszard Nycz defined it as a focus 
category of scattered human expression. In media, it is only an imitation, a pretence to 
explain. The works focus on the person of the artist, but also on the creation and genesis of 
it and the corrections of the reception. Ezra Pound noted that the context for a human is 
everything that he wrote31. That is why Kantor and Lupa are trying to build a wide context, 
to create new tracks of understanding, focusing all these items is the person of the artist. 
This is also a creation of the originality, as an individual in opposition to mass-society. This 
complexity also underlines the values of such an artist.  

Interesting for the audience is to present the senses of an ambiguous work of art, but also 
the present of the process which is hidden, and which led to the creation of the work. This is 
how modern authors became part of the process they describe. The process and its creation 
became most important for building and reading and understanding a work of art. The 
essence is not the work, but the creation of the new culture of communication, the creation 
of a common, new identity.   

Edward Kasperski noted that the Romantic idea of “sources of sense”32, which is the 
person of the artist, makes him completely unreachable for the receiver, who can only 
confront a work of art and connect with the author. That is why modern, avant-garde 
culture is the culture of individualism. Modern masses accept, at the same time,  their 
mediocrity and the desire to cross it. Individualism seemed to be a Romantic work of art33 
and was attractive, but it had to find an audience. That led to the addiction to the receivers 
and their evaluation. Modern artists wanted to find the audience, and had to talk about 
categories of taboo. This was attractive, because it showed the “kitchen”, the making of 
“myself”. The new subject was built, aside from the church, the state, the institutions etc. 
Making the artist an institution is easier with the great role of media. Their essence is the 
reproduction of models of communication. Self-made copies of discourses of reading the art 
makes it necessary to cross the conventional schemas of discussion, of the reading and the 
making of art. 

Bibliography 

Adamiecka-Sitek, A., Teatr i tekst, Ksiegarnia Akademicka, Kraków, 2005. 
Artaud, Antoin, Teatr i jego sobowtór, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1987. 
Arystoteles, Poetyka, przeł. H. Podbielski, in Retoryka, Retoryka dla Aleksandra, Poetyka, PWN, Warszawa, 

2004. 
Bennett, S., Theatre Audiences. A theory of Production and Reception, 2nd edition, Routledge, New York, 

1997. 
Czyżak, A., “Dysonanse. O niektórych dylematach prozy XX wieku”, in W. Kalaga i E. Knapik (eds), Styl 

późny w muzyce, literaturze i kulturze, „Śląsk”, Katowice, 2002. 
Eksteins, Modris, Święto wiosny, Zysk i S-ka, Poznań, 2014. 

                                    
31 E. Pound, “Jak pisać”, in M.L. Ardizzone (ed.), Sztuka maszyny i inne pisma, Warszawa, 2003, p. 136. 
32 E. Kasperski, “Epitafium dla podmiotu. Przyczynek do antropologii literatury”, in M. Lubelskiej i 

A. Łebkowskiej (coord.), Kryzys czy przełom? Studia z teorii i historii literatury, Kraków, 1994, p. 155. 
33 Ibidem, p. 158. 



REVOLUTIONS. THE ARCHEOLOGY OF CHANGE 

680 

Fisher-Lichte, Erica, Estetyka performatywności, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2008. 
Główczewski, Aleksander, Poetyka i pragmatyka “rozmów z…”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 

2005. 
Godzic, Wiesław, Znani z tego, że są znani, TVN, Warszawa, 2007. 
Gołaszewska, Maria, Estetyka i antyestetyka, “Wiedza Powszechna”, Warszawa, 1984. 
Górska, Irena, Literatura na próbę, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2013. 
Grobel, Lawrence Sztuka wywiadu. Lekcje mistrza, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa, 2006. 
Hall, Stuart, “Encoding/decoding”, in S. Hall et al. (eds), Culture, Media, Language, Routledge, Oxon, New 

York, 2006. 
Holmberg, Arthur, The Theatre of Robert Wilson, New York 1996. 
Hutnikiewicz, Artur, Od Czystej Formy do literatury faktu, Czytelnik, Warszawa, 1989. 
Jacyno, Małgorzata, Kultura indywidualizmu, PWN, Warszawa, 2007. 
Jakobson, Roman, “Poetyka w świetle językoznawstwa”, in H. Markiewicz (ed.), Współczesna teoria badań 

literackich za granicą, vol. II, , Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1976. 
Jauss, Hans Robert, “Zmiany paradygmatów w nauce o literaturze”, in H. Orłowski (ed.), Współczesna 

myśl literaturoznawcza w RFN. Antologia, Czytelnik, Warszawa, 1986. 
Jenkins, Henry, Kultura konwergencji, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2007. 
Kantor, Tadeusz, Jestem przeciwko dziełu otwartemu, unpublished, Manuscript in the family’s archive. 
Kasperski, Edward, “Epitafium dla podmiotu. Przyczynek do antropologii literatury”, in M. Lubelska, A. 

Łebkowska (eds), Kryzys czy przełom? Studia z teorii i historii literatury, Towarzystwo Autorów i 
Wydawców Prac Naukowych, Kraków, 1994. 

Krajewski, Marek, Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2005. 
Kunowska, J. (ed.),  “Zostawiam światło, bo zaraz wrócę” in Tadeusz Kantor we wspomnieniach swoich 

aktorów, Cricoteka, Kraków, 2005. 
Lehman, Hans-Thies, Teatr postdramatyczny, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2004. 
Pound, Ezra, “Jak pisać”, in M.L. Ardizzone (ed.), Sztuka maszyny i inne pisma, “Czytelnik”, Warszawa, 

2003. 
Sajewska, Dorota, “Mit efemeryczności teatru”, Dialog, nr 1 (698), 2015. 
Witkiewicz, Stanisław Ignacy, Teatr, in J. Degler (ed.), Teatr i inne pisma o teatrze, Warszawa, 1995. 
Zimand, Roman, Diarysta Stefan Ż., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1990. 



 

XIV. 
FILOSOFIE ȘI CUNOAȘTERE:  

REVOLUŢIA CONTINUĂ 
(PHILOSOPHY AND KNOWLEDGE:  
THE CONTINOUS REVOLUTION) 

 

 





683 

O nouă manieră de analiză a inferenţelor mediate incomplete  
cu structură simplă 

(A New Way of Analyzing the Incompletely 
Mediated Simple-Structure Inferences) 

V I C E N Ţ I U  B U Z D U G A *  

Abstract: This article aims to analyze the way in which the valid syllogistic structures can be 
anticipated starting from a single premise or conclusion, by means of a new validation method. In the 
calculation of the incomplete mediated simple-structure inferences, this method uses in the first stage a 
number of restrictive graphical representations, so it significantly limits the number of possible 
combinations. Based on the second stage of this analysis, considering the sign distribution correlated 
with the architecture represented by arrows, the algorithm will eventually lead to valid results.  
Keywords: syllogism, method, inference, incomplete, arrow 

Introducere1 

În Analiticile prime, termenul syllogismos („raţionament”) este descris ca fiind o structură 
în care, anumite lucruri fiind date, altceva decât datul decurge cu necesitate2. Aristotel 
susţine că premisa este „o enunţare care afirmă sau neagă ceva despre ceva”. Prin urmare, 
premisele reprezintă ceea ce este dat într-un silogism. După cum reiese din Analiticele 
secunde, Aristotel pare a fi interesat și de concluzie, dedicând un capitol demonstraţiilor 
multiple pentru aceeași concluzie. Aristotel a considerat ca fiind utile doar primele trei figuri 
și manifesta un interes deosebit faţă de figura I, singura perfectă prin structura ei. Celelalte 
figuri sunt numite imperfecte, deoarece nu tranzitează de la gen la specie. A patra figură a 
fost adăugată de Galen3 și putea fi obţinută din prima, de aceea se numește figură indirectă; 
ea nu a captat atenţia Stagiritului. Aristotel a construit primul sistem axiomatic din logică, în 
momentul în care a arătat că modurile figurilor imperfecte corespund și se pot translata 
către moduri valide ale primei figuri, proces numit reducţie. Această operaţie este de două 
tipuri: directă și indirectă. Aristotel a impus trei metode pentru verificarea validităţii 
modurilor silogistice: reducţia directă, reducţia indirectă și metoda ectezei. Metodele care au 
urmat după Aristotel sunt numite metode nearistotelice (diagramele Venn, antilogismul etc.). 
Metoda reducerii directe presupune reducerea tuturor modurilor silogistice din figurile 
imperfecte la modurile figurii întâi. Metoda reducerii indirecte este o demonstraţie prin 
reducere la absurd și se aplică doar modurilor invalide Bocardo II şi Baroca II, care nu pot fi 
reduse direct la modurile figurii întâi (în componenţa lor intră propoziţii particular negative 
neconvertibile). Metoda ectezei presupune transformarea modurilor particulare în moduri 
universale.  

Unii exegeţi4 nu sunt de acord cu reducerea figurilor imperfecte, argumentând că ar fi 
redundantă, de vreme ce modurile din figura a doua și a treia sunt funcţionale. Pe această 

                                    
* Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România. 
1 Acest capitol conţine paragrafe din teza de licenţă în filosofie a autorului, nepublicată, susţinută 

în sesiunea iulie 2015, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 
2 Aristotel, Organon I, traducere de Mircea Florian, Editura IRI, București, 1997 (1.J.24a.b). 
3 Jonathan Barnes, Truth, etc.: Six Lectures on Ancient Logic, Clarendon Press, Oxford, 2007, p. 264. 
4 William Kneale, M., Kneale, Dezvoltarea logicii, vol. I, traducere de Popa Cornel, Editura Dacia, 

Cluj-Napoca, 1974, p. 90. 
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direcţie, Kant crede că împărţirea figurilor este un demers inutil, deoarece doar prima figură 
are întemeiere, celelalte fiind reductibile la întâia figură; el propune eliminarea din logică a 
figurilor imperfecte, fiind convins că logica nu a înregistrat vreun progres sau regres de la 
Aristotel până în zilele noastre.  

Scepticii resping silogismul, îi pun la îndoială posibilitatea de a conduce la cunoaștere, 
această atitudine fiind numită scepticism gnoseologic. Sextus Empiricus impută silogismului 
două probleme: a) concluzia este susţinută de premise, la rândul lor întemeiate infinit în 
cascadă pe alte forme silogistice, așadar, chiar dacă ne-am opri în mod natural, stoicii atrag 
atenţia că oprirea este pur întâmplătoare; b) silogismul este în esenţa sa un petitio principii 
(cerc vicios); ceea ce se găsește în concluzie este deja prezent în premise. 

Descartes nu creditează logica și silogismul, le mărginește rolul la a lămuri chestiuni 
cunoscute, nimic altceva decât vorbire iraţională despre necunoscut. În același registru, 
Russell nu pare impresionat de opera Stagiritului și declară silogismul ca fiind o înșelătorie 
solemnă. La fel îl consideră și Carnap, care indică o slăbiciune a sistemului logic tradiţional. 
Spencer este mai nuanţat, de pe o poziţie sceptică, criticând silogismul și negăsindu-i nici un 
merit; nu înţelege efectiv cum se obţine concluzia, ci doar modul în care ea este justificată. 
Thomasius denunţă și el neputinţa metodei silogistice, iar Bacon îi reproșează silogisticii 
lipsa capacităţii creatoare, întrucât nu poate descoperi proprietăţile naturii, nu exercită efect 
asupra lucrurilor, ci doar ne obligă consimţământul.  

O situaţie particulară ridică o aparentă confuzie de termeni în opera lui Aristotel5. Acesta 
nu separă mereu paralogismul (eroarea logică fără intenţie) de sofism (eroarea plănuită 
dinainte) și de construcţia eristică (eroarea intenţionată cu scop de a câştiga în dezbateri), în 
opera sa fiind sinonimie între primii doi termeni. De Morgan propune termenul relație6, 
reproșându-i lui Aristotel că a neglijat negaţiile; împreună cu Boole, lărgește orizontul de 
cunoaștere al logicii cu termenii negativi și noţiunea univers de discurs.  

Hobbes are o abordare tradiţională orientată spre reprezentare și percepe logica în 
ansamblu ca o teorie a semnelor. Hilbert, în același registru, crede că menirea logicii este să 
combine simboluri, iar un adevărat logician trebuie să raţioneze în legătură cu ele, fără a fi 
interesat de semnificaţia lor. Aristotel a explicat că nicio operaţie logică nu se reduce la 
operaţia cu semne, raportul desfășurându-se între semnificaţiile lor. Alexandru din 
Aphrodisia, cel care introduce termenul logică, susţine că „esenţa silogismului depinde nu de 
cuvinte, ci de semnificaţia lor”. Aristotel a folosit doar variabile pentru a semnifica termeni 
utilizaţi ca predicaţii generale, „nu și-a propus să identifice individualităţi specifice”7. De 
asemenea, Boethius lămurește această chestiune: „punem litere în locul termenilor, pentru 
abreviere și economie de timp”. Schopenhauer crede că prin silogism putem cunoaște deplin, 
dar nu este preocupat de proporţia în care apare noutatea, spre deosebire de Mill, care 
adoptă o atitudine critică. Euler declara silogismul aristotelic singura metodă pentru a 
descoperi adevăruri necunoscute. Alături de Venn, Euler impune cercul în calculul silogistic. 
Hegel manifestă o atitudine radicală, identificând silogismul cu raţionalul însuși, un tot. 
Leibniz proclamă omnipotenţa legilor logice în oricare dintre lumile posibile, afirmând că 
silogismul reprezintă una dintre cele mai mari creaţii ale spiritului; contribuie masiv la 
silogistică, fiind considerat întemeietorul logicii simbolice. Łukasiewicz afirmă că, în virtutea 
principiului noncontradicţiei, „două răspunsuri opuse la o întrebare sunt contradictorii”, 
adică instrumentul contradicţiei este singura posibilitate împotriva falsităţii. 

Înţelegerea teoriei silogismului lămurește întrucâtva ideea de validitate, chiar dacă ar fi 
dificil să aplicăm aceste mecanisme în cotidian. Pot exista formule de judecată care au 

                                    
5 Marta Petreu, Jocurile manierismului logic, ediţia a II-a, Editura Polirom, Iași, 2013, p. 17. 
6 Gheorghe Enescu, Teoria sistemelor logice, Editura Știinţifică și Enciclopedică, București, 1976, p. 28. 
7 John Harrison, Handbook of Practical Logic and Automated Reasoning, Cambridge University 

Press, New York, 2009, p. 317. 
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aparenţă de silogism, dar a căror concluzie nu derivă în mod necesar din relaţia premiselor. 
Rezumând, opinia majorităţii susţinătorilor teoriei silogistice este că silogismul are calitatea 
de a verifica orice argument dat. Botezatu spune că orice demers știinţific constă în analiza 
termenului mediu8 și atrage atenţia că silogismul avea altă semnificaţie pentru Aristotel 
decât cea cu care suntem astăzi obișnuiţi; omul modern este preocupat de algoritm (detașat 
de adevăr), concluzie (dacă premisa majoră o poate susţine) și de raportul judecăţilor, pe 
când Aristotel era preocupat de adevăr, premise, cauză și de raportul termenilor (dacă 
termenul mediu are calitatea de a mijloci). Petre Botezatu vede silogismul ca fiind o migraţie 
a proprietăţilor între clase. Ștefan Lupașcu crede că la Aristotel premisa majoră cuprinde tot 
ce ar rezulta în concluzie și declară silogismul ca fiind o tautologie. Didilescu și Botezatu 
afirmă că proprietatea fundamentală a silogismului o reprezintă apariţia necesară a 
concluziei. Pentru Sorin Vieru silogistica aristotelică depășește cu mult o simplă structură 
formală, în timp ce Drăgan Stoianovici semnalează frecvenţa cu care este prezent silogismul 
în argumentarea teoriilor știinţifice. Rădulescu-Motru susţine că valoarea silogismului9 se 
reduce la funcţia de clarificare, iar Ţuţugan10 încearcă să depășească barierele legilor 
silogismului atunci când proiectează silogistica termenilor negativi și silogistica propoziţiilor 
compuse, situaţii în care din premise negative obţine o concluzie adevărată. 

Algoritmul metodei11 

1. Se reprezintă grafic săgeţile cu distribuţiile aferente, în funcţie de figură și de tipul de 
propoziţie, orientate corespunzător; pentru început, se trasează premisa majoră, apoi 
premisa minoră, astfel încât termenul mediu să fie suprapus. 

2. Dacă apar două cercuri sau două linii oblice, conţinute în săgeţile premiselor, se 
declară invaliditatea, iar algoritmul se oprește. 

3. Termenul mediu M trebuie să fie însoţit de cel puţin un semn +. 
4. În caz că se ajunge la această etapă, se suprapun săgeţile, apoi se verifică validitatea 

rezultatului, cercetând semnele distribuţiilor SP. 
5. Pentru modurile condiţionate, va apărea concluzie i din premise, care conţine doi 

termeni cu –; termenul rămas în afara termenilor cu – este întotdeauna cel diferit de 0; o 
excepţie este modul aaiIII, unde condiţia M se află între termenii cu –; spre exemplu, modul 
aaaII (invalid) nu poate primi condiţie pentru a deveni aaiII (invalid), deoarece cele două 
semne minus aparţin doar lui M.  

6. Pentru modurile condiţionate cu concluzia o, condiţia este termenul care nu are minus 
dintre S și M; rezultă că modurile care au două universale, dintre care una este e, nu primesc 
condiţie dacă P nu este distribuit. 

7. Condiţia se reprezintă sub forma unei linii oblice peste una dintre premise, cu efectul 
natural că va modifica sau se va menţine semnul minus în dreptul termenului condiţionat, 
exclusiv M, unde nu ar avea sens; rezultatul condiţionatelor este valid după suprapunere 
doar dacă semnele distribuţiei corespund, consecutiv departajării termenului diferit de 0, și 
schimbării semnului, dacă a fost necesar.  

 
 
 

                                    
8 Petre Botezatu, „Silogismul aristotelic și actualitatea sa”, Analele științifice ale Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Secţiunea III b. Știinţe filosofice, economice și juridice, tomul XII, 
extras, Iași, 1996, p. 10. 

9 Constantin Rădulescu-Motru, Valoarea silogismului, Librăria Socec & Co, București, 1897, p. 4. 
10 Florea Ţuţugan, Silogistica judecăților de predicație, Editura Academiei, București, 1957, pp. 72-73. 
11 Vicenţiu Buzduga, „Metodă pentru validarea modurilor silogistice în cadrul logicii aristotelice”, 

Junimea studențească, 6, 2015, p. 22. 
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Simbolurile specifice utilizate în metodă: 
 
a 
e 
i    condiţie 
o 
 

Figura 1. Simbolurile metodei 
 

Exemple: 
• oaoI invalid, deoarece M este nedistribuit (are doar –), în plus, semnele regăsite în 

dreptul concluziei SP sunt incorecte pentru propoziţia o. 
 
S   M   P 
+   ±   + 
   S  P 
+  + 
 

Figura 2. Modul invalid oaoI 
 
• oaoIII valid, întrucât semnele din concluzie corespund celor din premise.  
 
M   P  S  P 
±   +  –  + 
 

S 
– 

Figura 3. Modul valid oaoIII 
 

• aaiII invalid, deoarece nu există din start doi termeni diferiţi cu minus necesari modului 
condiţionat, iar M are doi de –, deci nu este distribuit. 

 
P   M 
+   = 
 
S 
+ 

Figura 4. Modul invalid aaiII 
 

• eaoI valid, termenul M este distribuit, semnul + de la S semnalează termenul 
condiţionat, se trasează linia de condiţie pe săgeata lui S, se schimbă + cu – la termenul 
condiţionat, rezultând o distribuţie corectă în concluzie după suprapunere. 

 
S   M  P  S  P 
+   ±  +  (–)  + 
(–) 
 

Figura 5. Modul valid eaoI 
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• aaaII invalid, deoarece termenul M nu este distribuit.  
 
P   M 
+   = 
 
S 
+ 
 

Figura 6. Modul invalid aaaII 
 
Această lucrare are ca subiect principal o nouă metodă de decizie asupra validităţii 

modurilor silogistice, o reîntoarcere la reprezentarea grafică, la forma geometrică, care pune 
în valoare rolul semnelor distribuţiei. Se dorește corelarea semnului grafic cu repartiţia 
semnelor distribuţiei termenilor, în funcţie de tipul de propoziţie categorică. Metoda este 
rapidă, verifică toate cele 256 de moduri posibile și indică termenul condiţionat în structura 
modului de analizat fără a face operaţii suplimentare. Interesează în calcul doar premisele, 
concluzia rezultând în mod constrângător din suprapunerea săgeţilor și din poziţia semnelor. 
În algoritm, la modurile condiţionate, termenul diferit de 0 nu participă cu toată extensiunea, 
așadar va avea întotdeauna semnul „-” (minus), din cauza liniei condiţiei, care are rolul de a 
semnifica o existenţă prin însăși prezenţa sa, fiind elementul simbolic minim al mulţimii 
termenului condiţionat.  

Săgeţile au o aplicabilitate variată și frecventă în logică. Pot fi menţionaţi doi logicieni 
care au acordat o importanţă deosebită săgeţilor. Este vorba despre Bruno von Freytag-
Löringhoff și Ștefan Odobleja. Primul utilizează săgeţile în procesul de decizie a validităţii 
silogismelor. Odobleja12 nu folosește săgeţile pentru a decide asupra validităţii modurilor 
silogistice, ci doar pentru a reprezenta grafic poziţia extremilor în raport cu termenul mediu 
în primele trei figuri; se poate constata o oarecare similitudine cu metoda, însă diferă scopul 
întrebuinţării, întrucât, prin săgeţi, Odobleja propune o reprezentare geometrică a direcţiei 
gândirii în silogism, lipsindu-i elementele grafice ale metodei, respectiv cerc şi linie, care 
permit efectuarea operaţiilor de validare. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Modelul geometriei logicii la Odobleja 

Cercul semnifică lipsa, apare la negative. Linia reprezintă ideea de a separa la particulare, 
iar la condiţionate, elementul minim și justificarea schimbării semnului. Simbolurile au fost 
adoptate în acord cu legile silogismului. Metoda se poate extinde dincolo de terenul 
silogismului categoric. 

Aplicaţia metodei la structurile inferenţiale incomplete 

În cazul unei structuri inferenţiale cu un singur element, respectiv o premisă sau 
concluzia, această metodă permite un calcul rapid și precis asupra tuturor posibilităţilor 
valide de combinare. Acest demers are aplicabilitate în sfera actului didactic, cu sprijinul 
dispozitivelor brevetabile (mecanic, analogic și digital) construite pe baza metodei, pentru o 
                                    

12 Alexandru Surdu, Istoria logicii românești, Editura Tehnică, București, 2006, pp. 407-408. 
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mai bună receptare a mecanismelor silogismului categoric, de către elevi și studenţi. Este 
suficientă prezentarea analizei structurilor incomplete când este oferită premisa majoră. 
Situaţiile în care se dau spre analiză premisa minoră sau concluzia, indiferent de figură, se 
regăsesc deja în prezentarea cazurilor cu premisă majoră. 

 
Tabelul 1. Premisă majoră a 

I. Premisa majoră a 
 
premisa majoră a +  e + i - o - 

 
premisa minoră a +     
SP 
concluzie 

a +  e + i - o - 
 

mod condiţionat i - o - 
 

  

 
Premisa majoră a poate conduce în concluzie către toate cele patru propoziţii. 

Repartizarea modurilor în figuri o vor realiza poziţiile distribuţiilor. În cazul premisei minore 
a, figura I oferă singura posibilitate de combinare corectă pentru concluzie, a modul 
necondiţionat, deoarece doar în această figură S și P din premise au semnele corespunzătoare 
propoziţiei a din concluzie. Concluzia i mod condiţionat este posibilă și adevărată, deoarece 
se observă doi temeni diferiţi cu minus doar în combinaţiile din figurile I, III și IV (în figura 
II, semnele minus se află doar la M). Pentru premisa minoră e, SP au + în premise doar în 
figurile II și IV. Modul condiţionat o apare unde P este distribuit, anume în figurile II și IV, 
unde are loc schimbarea semnului termenului condiţionat din concluzie. Premisa minoră i 
constrânge prin suprapunere la concluzie i. Așezarea semnelor distribuţiei termenilor SP 
direcţionează cele două soluţii corecte spre concluzie i, în figurile I și III. Premisa o anunţă 
întotdeauna o concluzie o. Semnele distribuţiei fac posibilă concluzia doar în figura II. 

 
Tabelul 2. Premisă majoră e 

 
II. Premisa majoră e 
 
premisa majoră e +  i -  

premisa minoră a +    
SP 
concluzie 

e +  e +  

mod condiţionat o - 
 

o - 
 

 

 
Premisa majoră e restricţionează grafic premisa minoră, orice repetiţie a unui semn de tip 

cerc întrerupe operarea algoritmului. Sunt posibile premise minore a și i, iar concluzii, doar 
cu propoziţiile e și o. Pentru concluzie e, semnele distribuţiei termenilor SP indică 
posibilitatea de validitate doar pentru figurile I și II. Modurile condiţionate cu concluzie o 
sunt valide pentru toate figurile, deoarece P aparţinând majorei e este întotdeauna distribuit. 
Diferă în mod evident termenul condiţionat, termenul care nu are semnul minus, S la 
primele două figuri și M la celelalte două. Premisa minoră i compune eio, structură validă în 

–

–

+ – + 

– + – + 

– +

+

–
– +

+

–

+
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toate figurile, deoarece, indiferent de poziţia în premise a termenilor S și P, semnele în 
concluzie vor corespunde propoziţiei o. 

 
Tabelul 3. Premisă majoră i 

III. Premisă majoră i 
 
premisa majoră  
premisa minoră  
S P 
concluzie  
 
 
 
Premisa majoră i permite grafic premisele minore e și a. Semnele distribuţiei exclud 

premisa minoră e. Unica posibilitate rămâne premisa minoră a, care va conduce către 
concluzie i în figurile III și IV, fapt observabil fără a efectua etape suplimentare de calcul. 

 
Tabelul 4. Premisă majoră o 

IV. Premisa majoră o  
 
premisa majoră  
premisa minoră  
S P 
concluzie  
 
 
Premisa majoră o restricţionează grafic premisa minoră la propoziţia a. Semnele 

distribuţiei termenilor din concluzie indică validitate doar pentru figura III. 
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Modernitatea – o perspectivă metafizică asupra a ceea ce 
este considerat „revoluţionar” în istoria cunoașterii știinţifice 

(Modernity – a Metaphysical Approach to What is Considered 
“Revolutionary” in the History of Scientific Knowledge) 

I O N  C O R D O N E A N U   

Abstract: The period between Dante’s “world” and the representation of cosmos in the 17th century, 
represents a history in which overlap ideological confrontations (Culianu) and scientific perspectives 
worthy of the phrase “scientific revolution”. Copernic, Galilei, Kepler, Descartes are only a few of the 
characters who populate this history of tensions on nature of scientific knowledge, what is continuous in 
knowledge and what causes the change of paradigmes (Kuhn) on “how we see the world”. Behind this 
process, we can identify another kind of revolution – if physics is the field of science which decides the 
change of paradigm, the main character who dominates this history is “ego cogito”. This character can be 
identified behind (meta ton) this science about nature (peri physeos). In this article I will try to highlight 
which is the meaning of the “scientific revolution” in terms of the theory on the changing paradigm of 
knowledge (Kuhn), closely related with Heidegger’s interpretation, according to which the world, starting 
with modernity, is conceived as image/representation. 
Keywords: scientific revolution, world as image, physike, Culianu, Kuhn, Heidegger 

 
Sintagma „revoluţie știinţifică” trimite mai degrabă la o mișcare în care schimbarea se 

produce brutal. Totuși, în teoria lui Kuhn, „revoluţia știinţifică” nu trebuie privită în termenii 
unei schimbări în genul celor care au loc în plan politico-social. Dacă paradigma reprezintă 
un ansamblu de afirmaţii despre lume, metode de culegere și de analiză a datelor și 
deprinderi de gândire și de acţiune de tip știinţific1, atunci, tot în termenii lui Kuhn, cu cât o 
paradigmă „este mai precisă și mai cuprinzătoare, cu atât mai sensibilă este capacitatea ei de 
a detecta o anomalie și deci de a prilejui schimbarea paradigmei”2. Însă paradigma nu este 
abandonată ușor, iar anomaliile pătrund până în miezul cunoașterii existente. Ceea ce este 
îndeobște numit „revoluţie știinţifică” reprezintă o perioadă care se întinde de-a lungul a 
circa 150 de ani, o perioadă în care Europa se schimbă dramatic, iar discuţia despre 
schimbarea paradigmei știinţifice în acest interval (1550-1700) trebuie să vizeze aproape 
obligatoriu și rolul Bisericii și al mișcărilor religioase. 

În acest articol voi arăta care este semnificaţia „revoluţiei știinţifice” în termenii teoriei 
referitoare la schimbarea paradigmelor cunoașterii (Kuhn) și în strânsă dependenţă cu 
interpretarea lui Heidegger conform căreia lumea este înţeleasă ca „imagine” abia acum, 
odată cu modernitatea. Tocmai de aceea, voi încerca să arăt că schimbările de paradigmă, 
mai înainte de a se petrece în plan știinţific, se realizează în plan metafizic cu mult înainte 
sau pe baza unor presupoziţii anterioare temporal care vin din planul metafizic și că la aceste 
schimbări concurează și contextul istoric. 

În opinia lui Heidegger, în alegoria peșterii coexistă două concepţii despre adevăr: una pe 
cale de a fi părăsită, cealaltă, începând de acum, devenind dominantă în istoria metafizicii 
europene; trecerea care va avea loc abia odată cu Aristotel este între înţelegerea adevărului 
                                    

 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România. 
1 Peter Godfrey-Smith, Filosofia științei. O introducere critică în teoriile moderne, traducere de 

Alexandru Anghel, Editura Herald, București, 2012, p. 123. 
2 Thomas S. Kuhn, Structura revoluțiilor științifice, traducere de Radu J. Bogdan, Editura Humanitas, 

București, 2008, p. 128. 
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ca „stare-de-neascundere” la adevărul definit drept „corectitudine”. Discuţia, mai largă, 
pleacă de la esenţa a ceea ce îndeobște numim educaţie sau formare – paideia greacă. 
Anomalia, în termenii lui Kuhn, constă în aceea că aici, în mitul peșterii, criteriul adevărului 
este adecvarea privirii, nicidecum neascunsul fiinţării: 

Trecerea omului, ca subiect al paideii, de la o stare la alta, nu reprezintă în primul rând trecerea de 
la neascunsul inferior la unul superior, ci de la o privire mai puţin corectă la una corectă: cu cât 
privirea este mai bine orientată „în direcţia” (Ausrichtung) Ideii, cu atât ea este mai „corectă” 
(richtig). Richtigkeit, orthotes, „corectitudinea” privirii devine acum totul3. 

Filosofia europeană, începând cu Platon, abandonează adevărul ca neascundere, 
schimbare care va determina istoria metafizicii occidentale de aici înainte. 

Tot în legătură cu corectitudinea privirii, dar de această dată vizând o perspectivă 
cosmologică a lumii, întărirea acestei anomalii apare exprimată în Divina comedie a lui 
Dante. Cosmosul, așa cum era văzut de însuși Aristotel și de-a lungul perioadei medievale, se 
înfăţișa ca un complex de sfere concentrice, cu Pământul nemișcat în centru și în jurul lui, pe 
sferele proprii mișcându-se Luna, Mercur, Venus, Soarele, Marte, Jupiter, Saturn și stele fixe, 
iar sfera a noua aparţinând Primului Motor nemișcat – divinitatea aristotelică. Dante va 
prelua un cosmos încreștinat în care modelul grec este armonizat cu principiile biblice ale 
creaţiei: 

Sfinţii Părinţi au preluat modelul grecesc al universului sferic și l-au combinat cu principii 
constrângătoare din creaţia biblică [...] Modelul standard al cosmologiei antice a fost supus, în Evul 
Mediu, constrângerilor teologice ale dogmaticii creștine4. 

Tocmai de aceea, spre deosebire de conceptul divinităţii aristotelice aparţinând unei lumi 
eterne, divinitatea creștină a medievalilor este deopotrivă transcendentă și susţinătoare a 
creaţiei. 

Mai mult decât atât, faţă de cezura cosmologică dintre lumea sublunară și lumea celestă, 
universul creștin trebuie să ţină seama de alte două, pentru a putea fi în conformitate cu 
doctrina: între cele văzute (corporale) și cele nevăzute (necorporale); între creatură și 
creator. Tocmai de aceea, în modelul creștin apar în plus două ceruri (sfere): cerul cristalin 
(care în unele modele medievale preia și funcţia de prim mișcător și care are rolul de a 
separa „apele de sus” de „cele de jos”) și cerul Empireu (locul sfinţilor și al îngerilor, de unde 
Dumnezeu domnește asupra lumii). 

Integrarea perspectivei lui Dante asupra cosmosului apare acolo unde, în descrierea 
călătoriei sale către Empireu, apar câteva inversiuni de a căror înţelegere depinde importanţa 
pe care o are rolul privirii. Prima dintre ele se petrece atunci când, trecând prin Centrul 
Pământului, se inversează sensul de mers: încetează să mai coboare și începe să urce. A doua 
inversiune are loc la trecerea din cerul al IX-lea la Empireu, când cele nouă sfere materiale 
vizibile din jurul Pământului se oglindesc inversat în cele nouă cete îngerești5. Viziunea lui 
Dante despre cosmos este centrată pe percepţia vizuală. În Divina comedie identificăm o 
perspectivă cosmologică construită pe percepţie aparent vizuală, chiar și a lumii nevăzute – 
cu atât mai important pentru argumentul nostru cu cât, cea mai importantă viziune asupra 
acestui cosmos este descrisă prin ochii Beatricei: numai astfel Dante vede reflectate luminile 
din Empireu: 

...așa cum un om vede reflectată într-o oglindă flacăra unei lanterne care se află în spatele său, tot 
așa și Dante a văzut mai întâi în ochii Beatricei, reflectate, luminile care se află în Empireu. Cu alte 

                                    
3 Martin Heidegger, Repere pe drumul gândirii, traducere și note introductive de Thomas Kleininger 

și Gabriel Liiceanu, Editura Politică, București, 1988, p. 166. 
4 Horia-Roman Patapievici, Ochii Beatricei. Cum arăta cu adevărat lumea lui Dante, Editura 

Humanitas, București, 2004, pp. 24-26. 
5 Ibidem, p. 50. 
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cuvinte, Dante vede mai întâi în ochii Beatricei, oglindită, o realitate pe care o poate contempla 
direct, cu ochii săi, numai dacă se întoarce, dacă se răsucește cu tot corpul6. 

Descrierea lui Dante a lumii celeste ilustrează o situaţie analogică celei din alegoria 
peșterii – aceste situaţii sunt în legătură cu rectitudinea privirii. Întâlnim și la Platon, și la 
Dante două perspective vizuale referitoare la adevărul înţeles ca orientare corectă a privirii. 
Acestea reprezintă cele două anomalii care, în plan metafizic, construiesc acea instanţă 
specifică dominantă a modului modern de a face știinţă: subjectum-ul. Deși viziunea lui 
Dante se construiește în interiorul paradigmei creștine de cunoaștere, conștiinţa anomaliei 
reprezentate de subjectum se va dezvolta în zorii modernităţii, pe fondul unor mișcări 
ideologice la care teologia însăși va fi parte. Ego cogito al lui Descartes rămâne, metafizic, în 
paradigma creștină, dar el ilustrează și mai evident cum altceva, în ordinea cunoașterii, stă să 
apară. Iar noua paradigmă își face deocamdată simţite străfulgerările nu pe tărâmul știinţei, 
ci pe acela al metafizicii. Nicolaus Cusanus (1401-1464) constata imposibilitatea de a atribui 
limite lumii, Giordano Bruno (1548-1600) își va asuma fără echivoc infinitatea ei – 
argumentele lor sunt teologice! Intenţia lui Nicolaus Copernic (1473-1543) nu a fost să 
înlăture sistemul geocentric, ci doar să-l corecteze. Era un om al vremurilor sale, „un 
conservator care se simţea la el acasă în citadela medievală”7, iar instrumentele sale de 
observaţie erau mai puţin perfecţionate decât ale anticilor. Abia peste o sută de ani de la 
moartea lui tratatul său a produs reverberaţii, la vremea respectivă teoria lui fiind 
considerată doar un instrument de calcul. Abia odată cu Galilei (1564-1642) se produce o 
schimbare dramatică, pentru că el îl va lua în considerare pe Copernic în sens literal. În plus, 
abia combinaţia dintre matematică și experiment pune bazele unei noi știinţe a mișcării „care 
ar clarifica ideea de pământ aflat în mișcare și ar explica fapte obișnuite care ţin de obiectele 
aflate în cădere și cele aruncate”8. În întâlnirea dintre cele două știinţe, matematica și fizica, 
până acum despărţite în canonul grec și medieval, subjectum-ul își anunţa dominaţia și, 
odată cu ea, nașterea știinţei moderne. 

Cum a survenit, în ştiinţă, paradigma modernă? Sau, mai precis, când? Pentru a 
re-contextualiza fiosofia carteziană, preiau perspectiva formulată de Ioan Petru Culianu în 
Eros şi magie în Renaştere: „ştiinţa modernă se iveşte tocmai atunci când nu era nici o nevoie 
de ea”9. În opinia lui Culianu, apariţia ştiinţei moderne seamănă foarte mult cu selecţia 
naturală a speciilor, este rezultatul interacţiunii complexe a forţelor ideologice. Cu alte 
cuvinte, nu există ştiinţă pură, ci ştiinţa dependentă de oameni cu interese în societate, 
ştiinţă care reflectă istoria umană. Metafora cea mai potrivită pentru a descrie naşterea 
ştiinţei moderne o reprezintă, în argumentarea lui Culianu, condiţia unei insecte – musca 
apteră: 

…spiritul nostru ştiinţific modern s-a născut ca o muscă apteră care, în marile vârtejuri ale istoriei 
din secolul al XVI-lea, a avut norocul de a trece neobservată şi de a nu fi eliminată de 
neîndurătoarea selecţie naturală. Aceasta lovi atât de tare ştiinţele Renaşterii, încât le răpi orice 
şansă de redresare10. 

Ştiinţa adevărată nu exista încă. În acest sens, definirea ştiinţei prin ruptura faţă de trecut 
reprezintă o definire pozitivistă a ştiinţei care constă în descalificarea „non-ştiinţei” 
dinaintea ei11. Această constatare care ţine de istoria factic-descriptivă a ştiinţei este 

                                    
6 Ibidem, p. 84. 
7 Arthur Koestler, Lunaticii, traducere de Gheorghe Stratan, Editura Humanitas, București, 1995, p. 169. 
8 Peter Godfrey-Smith, Filosofia științei..., ed. cit.p. 32. 
9 Ioan Petru Culianu, Eros și magie în Renaștere. 1484, traducere de Dan Petrescu, Editura Nemira, 

București, 1994, p. 252. 
10 Ibidem, p. 253. 
11 Isabelle Stengers, Inventarea ştiinţelor moderne, traducere de Claudiu Constantinescu, Editura 

Polirom, Iași, 2001, pp. 28-29. 
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oarecum inexactă pentru că porneşte de la o ipoteză neverificabilă, deci pur speculativă, 
expresie a prejudecăţilor progresiste, raţionaliste, scientiste – aceea a existenţei unui canon 
special de scientificitate, a unor vectori care exprimă interesele, spiritului ştiinţific. Iată 
exprimate toate acestea: 

…ştiinţa se constituie întotdeauna împotriva obstacolului pe care-l reprezintă părerea, un obstacol 
definit de Bachelard ca un dat cvasiantropologic. În momentele cele mai lirice, lupta ştiinţei 
împotriva părerii devine o confruntare între interesele vieţii (cărora li se supune părerea) şi 
interesele spiritului (vectorii ştiinţei)12. 

Acum trebuie reluată întrebarea despre modul cum a survenit în istorie ştiinţa modernă. 
Descartes ştia deja în ce constă valoarea pseudo-ştiinţelor „pentru a nu mă mai lăsa înşelat” 
de promisiunile lor. Filosoful era, deci, familiarizat cu ceea ce era considerat, la vremea aceea 
şi în afara doctrinei oficiale a Bisericii Catolice, canonul ştiinţific al Renaşterii – o societate 
care prezintă doar puţine simptome de decadenţă. Ce anume l-a determinat pe Descartes să 
repudieze „les sciences curieuses”? Căci, în opinia lui Culianu, 

ipoteza lipsei de valoare de întrebuinţare a ştiinţelor renascentiste trebuie îndepărtată. Ea nu 
reprezintă decât o explicaţie a posteriori a transformării spiritului ştiinţific şi, ca atare, este lipsită 
de orice verosimilitate13. 

Numai că, în condiţiile declanşării Contrareformei, nu mai este tolerată nicio ştiinţă a 
Renaşterii. Ruptura epistemologică survine prin mutaţie, a cărei explicaţie constă în cenzura 
imaginarului: vânătoarea de vrăjitoare dezlănţuită în Europa Occidentală; Giordano Bruno 
ars pe rug, în urma unui proces în care a fost acuzat de vrăjitorie; Galileo Galilei ameninţat 
pentru că este adept al ideilor pitagoriciene; Newton, mai târziu, trecând sub tăcere 
cercetările ezoterice şi oculte, devenind astfel corifeu al raţionalismului ştiinţific. Descartes 
era şi el bănuit de simpatie pentru farsa rosicruciană14. El cunoştea pseudo-ştiinţele (pseudo 
pentru urechile teologilor) şi nu se mai lăsa înşelat de ele. Asta la doar patru ani după ce 
Galilei rostise „Eppur si muove!”. Ecoul acestor cuvinte plutea încă în lumea „oamenilor de 
ştiinţă”, iar Descartes îl auzea foarte clar… 

Oricum, în urma acestei cenzuri a imaginarului, facultatea de imaginare se atrofiază, 
fenomen ce determină interesul crescând pentru observarea lumii materiale în termenii cei 
mai riguroşi, cantitativi – de aici rezultă caracterul atât de exact, matematic al metodei 
carteziene. Ştiinţa modernă este deci produsul unei mutaţii a imaginarului, nu al unei 
evoluţii de la iraţional la raţional. 

În acest context, ego cogito nu este decât o formă de camuflare sau o remanenţă a 
Renașterii care îmbracă haina noii metode, respectiv știinţe. Așadar, ce devine ego cogito din 
perspectiva imaginarului şi a cenzurii lui? Deşi în cărţile dedicate Reformei se menţionează, 
e drept, cam în treacăt, că această mişcare trebuia să fie una care să se desfăşoare în 
interiorul Bisericii Catolice, peste acest amănunt se trece cu foarte multă uşurinţă. Culianu – 
căci tot de la el plecăm în interpretarea noastră – afirmă că Reforma nu s-a manifestat ca o 
mişcare liberală, ci ca una radical-conservatoare în sânul Bisericii, dorind să restabilească 
ordinea creştină. În acest sens, Reforma „reduse la minimum formele exterioare, pentru a se 
concentra asupra experienţei religioase intime”15 (la Descartes, în Meditaţii metafizice, locul 
contemplaţiei mistice este luat de meditaţia intelectuală). Această atitudine defineşte 
iconoclasmul mişcării care are printre scopurile importante extirparea cultului idolilor din 
Biserică. Iconoclasmul acţionează nu numai asupra imaginilor exterioare, ci poate în primul 
rând asupra celor interioare, fantasmele care sunt de fapt idoli concepuţi de simţul intern. 
                                    

12 Ibidem, p. 29. 
13 I.P. Culianu, Eros și magie..., ed. cit., p. 252. 
14 Redactorii manifestelor rosicruciene plasează data morţii lui Christian Rosenkreunz în 1484, iar 

data descoperirii mormântului său în 1604 – intervalul dintre două conjuncţii. 
15 I.P. Culianu, Eros și magie..., ed. cit., p. 265. 
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Spre deosebire de cultura Renaşterii – o cultură prin excelenţă a imaginarului –, Reforma se 
manifestă ca o mișcare ideologică a cărei principală sarcină este aceea de a întreprinde 
cenzura radicală a imaginarului. „Stabilind caracterul idolatru, nelegiuit al fantasmelor, 
Reforma aboleşte dintr-odată cultura Renaşterii”16, acea cultură care credea că fantasmele au 
putere proprie şi că simţul intern este locul prin excelenţă al manifestărilor forţelor 
transnaturale, zei şi demoni. Dacă imaginarul este „marele denominator fundamental la care 
vin să se ralieze toate procedurile gândirii umane” sau „răscruce antropologică”17, atunci, la 
Descartes, structurile acestui imaginar remanent sunt camuflate: divinităţile și fiinţele 
imaginare se ascund în ego cogito, iar din dramaturgiile fantas(ma)tice rămân imaginile 
abstracte ale numerelor pure guvernate de știinţa universală – matematica. 

Martin Heidegger, în Timpul imaginii lumii, text la fel de important pentru o 
reinterpretare a gândirii moderne, ca şi cercetările lui Culianu, ajunge la câteva teze foarte 
interesante pentru această încercare de reinterpretare a unui autor considerat întemeietorul 
filosofiei moderne. 

Heidegger susţine că pentru întâia oară, odată cu metafizica lui Descartes, fiinţarea este 
determinată ca obiectualitate a reprezentării şi adevărul ca certitudine a reprezentării. Acest 
lucru este posibil datorită transformării esenţei omului în genere: omul devine subiect, adică 
υποκειμενον, ceea ce, ca temei, adună totul în sine. Aceasta înseamnă că „omul devine acea 
fiinţare pe care se întemeiază toate fiinţările în modul fiinţei sale şi al adevărului său. Omul 
devine un mijloc de raportare al fiinţării ca atare”18, iar fiinţarea în întregul ei – lumea – 
devine imagine. Heidegger remarcă faptul că epoca în care omul devine subjectum realizează 
un obiectivism comparabil cu schimbarea de paradigmă, aceasta datorită, după cum am 
văzut, cenzurii imaginarului şi creşterii interesului pentru lumea materială. Cenzura la 
Descartes este atât de drastică, încât lucrurile materiale şi lumea în ansamblul ei sunt reduse 
la întindere şi la expresia lor matematică. 

Ce înseamnă că lumea devine imagine? A avea o imagine despre lume înseamnă două 
lucruri: că lumea, fiinţarea în întregul ei, este reprezentată şi că ea se află în faţa noastră ca 
sistem. Lumea este concepută ca imagine: imaginea lumii nu exprimă o imagine despre lume, 
ci faptul că fiinţarea ajunge să fie înţeleasă în caracterul ei de reprezentare. În fapt, lumea 
înţeleasă ca reprezentare şi omul ca subjectum reprezintă unul şi acelaşi proces. A reprezenta 
înseamnă a fixa ceva în faţă, a produce stabilul ca atare şi a raporta la el – aceasta este 
cogitans, în care Descartes cuprinde voluntas, affectus, actiones, passiones. Certitudinea se află 
în fundamentul subjectum-ului care este ego cogitans, dar ea nu este ceva subiectiv, egoist, ci 
este pentru fiecare eu în parte. „A fi subiect devine acum privilegiul omului ca esenţă 
gânditor-reprezentatoare”19 ‒ astfel traduce Heidegger ceea ce exprimă Descartes chiar la 
începutul Discursului, referindu-se la faptul că raţiunea este lucrul cel mai bine rânduit. 

Aşadar, dacă lumea este imagine, reprezentare, avem de-a face cu o camuflare a ceea ce 
Reforma a vrut să extirpe: imaginarul. Din „imaginarul cartezian” nu lipseşte nici demonul 
Renaşterii care-şi face simţită prezenţa şi nu poate fi ignorat („Voi crede că cerul, aerul, 
pământul, culorile, formele, sunetele şi toate lucrurile exterioare pe care le vedem nu sunt 
decât iluzii înşelătoare, de care se foloseşte el pentru a abuza de credulitatea mea”20), nici 
visul („De câte ori nu mi s-a întâmplat să visez noaptea, că mă găsesc în acest loc, că sunt 
îmbrăcat, că sunt lângă sobă […] nu există deloc indicii concludente, nici semne îndeajuns de 

                                    
16 Ibidem, p. 267. 
17 Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului, traducere de Marcel Aderca, Editura 

Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998. 
18 M. Heidegger, Timpul imaginii lumii, traducere de Andrei Timotin, Editura Paideia, București, 

1998, p. 46. 
19 Ibidem, p. 67. 
20 René Descartes, Meditaţii metafizice, traducere de Ion Papuc, Editura Crater, București, 1997, p. 33. 



REVOLUŢIA CONTINUĂ / THE CONTINOUS REVOLUTION 

695 

sigure cu ajutorul cărora s-ar putea deosebi veghea de somn, încât sunt cu totul uimit”21). 
Trebuie remarcat, în schimb, că nu sunt valorificate aşa cum s-ar fi întâmplat în Renaştere; 
aici constituie doar două ipoteze metodice pentru descoperirea lui ego cogitum. Ele sunt de fapt 
discreditate, împreună cu imaginaţia însăşi, pentru faptul de a reprezenta piedici în calea unei 
cunoaşteri autentice – laitmotivele sunt renascentiste, interpretarea aparţine Reformei. 

Lumea este fantasmă a subiectului, iar cogito-ul este pneuma (spiritul) ei. Camuflarea 
imaginarului în filosofia carteziană are ca rezultat mutaţia. Este reflectată aici ideea lui 
Culianu că modernitatea este „un apendice secularizat al Reformei”22. 

Cum arată lumea lui Descartes? În De la lumea închisă la universul infinit, Alexandre 
Koyré cercetează istoria fascinantă a ideii de univers în secolele XVI-XVII, în care Descartes 
este, alături de Kepler, Newton şi Leibniz, unul dintre protagoniştii unei dezbateri care a dus 
la schimbarea de perspectivă: traseul care duce de la lumea închisă a anticilor la lumea 
deschisă a modernilor a fost parcurs cu o viteză surprinzătoare: doar o sută de ani despart De 
Revolutionibus Orbium Coelestium a lui Copernic (1543) de Principia Philosophiae a lui 
Descartes (1644); şi abia 40 de ani despart aceste Principii de Philosophae Naturalis Principia 
Matematica a lui Newton (1687). 

Nu l-am amintit pe Nicolaus Cusanus, ultimul filosof al Evului Mediu şi cel dintâi care 
respinge concepţia medievală asupra Cosmosului. Descartes însuși credea despre Cusanus că 
el şi mulţi alţi cărturari au presupus că lumea e infinită, fără să fi fost vreodată mustraţi de 
Biserică în această privinţă; dimpotrivă, se crede că a conferi atâta măreţie lucrărilor lui 
Dumnezeu înseamnă a-l cinsti în modul cel mai adecvat. Aşadar, Cusanus, precursor al lui 
Copernic şi Kepler, este citat de către Descartes ca apărător al infinităţii lumii. Însă, 
împotriva obiecţiei conform căreia infinitatea nu poate fi atribuită decât lui Dumnezeu – 
fiinţă spirituală şi necorporală –, şi Cusanus, şi Descartes vor evita calificarea lumilor lor 
drept „infinite”, preferând noţiunile „neterminate” sau „indefinite”.  

Lumea lui Descartes este matematică, riguros uniformă, lumea geometriei reificate care 
conţine doar materie şi mişcare. Datorită identificării întinderii şi spaţiului cu materia, în 
concepţia lui Descartes: 1) vidul este esenţialmente imposibil şi 2) este respinsă finitudinea şi 
limitarea spaţiului şi materiei. 

Pentru Koyré, ideea infinitului (Descartes preferă indefinitul) este baza filosofiei 
carteziene: „Dumnezeu nu poate fi conceput decât ca o fiinţă absolut infinită; numai ca atare 
existenţa sa poate fi dovedită şi numai prin posesia acestei idei poate fi definită natura însăşi 
a omului – acea fiinţă căreia îi este dată ideea de Dumnezeu”23. 

Cum arăta lumea lui Dante? Cea mai apropiată soluţie geometrică la această întrebare 
este dezvoltată de Riemann care, în conferinţa „Depre ipotezele care fundamentează 
geometria”(1854), lansează reprezentarea sferică a spaţiului. Lumea lui Dante este sferică; 
mai exact, este o hipersferă – o sferă vizibilă, tangentă în toate punctele sale cu o sferă 
invizibilă – nu euclidiană: 

Dante se îndreaptă constant spre Dumnezeu, adică spre izvorul, spre originea lumii: una din 
descrierile posibile ale lumii pe care Dante ne-o prezintă [...] este aceea în care Pământul este 
centrul unei sfere pline, a cărei circumferinţă reprezintă chiar originea timpului și spaţiului – adică 
Dumnezeu, o singularitate matematică în teoria care ar descrie acest proces24. 

Puse faţă în faţă, cele două perspective descriu o istorie fascinantă în care se împletesc 
indefinit metafizicul, imaginarul, pozitivul. Dacă dintre acestea metafizicul este determinat 
în schimbarea de paradigmă, celelalte nu pot fi ignorate, deoarece cunoașterea este însăși 

                                    
21 Ibidem, p. 29. 
22 I.P. Culianu, Eros și magie..., ed. cit., p. 304. 
23 Alexandre Koyré, De la lumea închisă la universul infinit, traducere de Vasile Tonoiu, Editura 

Humanitas, București, 1997, p. 85. 
24 Horia-Roman Patapievici, Ochii Beatricei..., ed. cit., p. 94. 
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istoria umanităţii care nu poate face abstracţie de recunoașterea unor intuiţii pe care această 
istorie le-a parcurs deja. 
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“A New Copernican Revolution” in Philosophy: 
Phenomenology of Life and “Heralding a New Enlightenment”  

C A R M E N  C O Z M A *  

Abstract: An original and innovative manner of thinking about the great and eternal problems in 
philosophy is highly illustrated by one of the most outstanding post-Husserlian authors: Anna-Teresa 
Tymieniecka. Throughout her phenomenology of life, in a complex and very own work centered on the 
logos of life, the Polish-American phenomenologist has acknowledged new and fruitful concepts, 
reshaping and enriching the perspective on human condition, that of a New Humanism and New 
Enlightenment, of an ecological reflection and attitude in the context of the nowadays crisis. 
Undoubtedly, as many exegetes of the impressive and inspiring writings of Tymieniecka have already 
pointed out, we face a real “new Copernican revolution” in philosophy due to the ontopoietic design she 
imposed in approaching, exploring and understanding life. On the ground of an exceptional creative 
imagination and of an indispensable new critique of reason, a dynamic and holistic phenomenology of life 
is unfolded by priority in the treatises Logos and Life and The Fullness of the Logos in the Key of Life under 
the auspices of “heralding a New Enlightenment” by a rebirth of the reason the thinker has launched in 
the frame of many other monographs, essays and articles, written and published over almost six decades.  
Keywords: phenomenology of life, Anna-Teresa Tymieniecka, ontopoiesis, logos of life, New Enlightenment 

 
One of the most original and prestigious contribution in the frame of the contemporary 

philosophy is the phenomenology of life created by Anna-Teresa Tymieniecka (1923-2014). 
Born in Marianowo, Poland, Tymieniecka studied philosophy at the Jagiellonian University 
in Krakow being especially marked by her Professor Roman Ingarden; at the same time, she 
was a student of the Krakow Academy of Fine Arts, too. She obtained her PhD with Józef 
Maria Bocheński as scientific advisor, at the University of Fribourg; that was followed by a 
second one in French philosophy and literature, at the Sorbonne. She also did postdoctoral 
researches in social and political sciences at the Collège d’Europe, Bruges. Since 1954 Anna-
Teresa Tymieniecka has established in USA, teaching in various Universities and Colleges 
such as Duquesne, St. John’s University in New York, Yale, Radcliffe (today within Harvard 
University) in Cambridge, MA. Responding to the invitation of Alfred Tarski, at Berkeley, in 
1958, “she engaged – with him – in daily close readings of Husserl’s Logical Investigations”, 
finalizing by an important experience that challenged Tymieniecka “to produce a 
«pragmatic test» by which phenomenology’s relevance to contemporary science might be 
assessed”1. According to Thomas Ryba, this challenge resulted in the “first important 
publication in English”2 of Tymieniecka: Phenomenology and Science in Contemporary 
European Thought3.  

Over the years, Anna-Teresa Tymieniecka developed a philosophical view focused on life 
as the most significant territory to be explored in its wholeness within phenomenology 
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conceived as the “starting point of philosophy”. Operating a new critique of reason, 
Tymieniecka succeeded to overcome the transcendental phenomenology of Edmund Husserl 
and the eidetical phenomenology of Roman Ingarden, elaborating her very own 
phenomenology focused on the pursuit of the logos of life – the principle of life, the “sense of 
sense” that “penetrates All” – followed in its inner workings and manifestations from the 
“vital” and “cosmic”, to the “Dionysian”, the “Promethean” and the “divine”/“sacral” within 
the dynamic web of life analyzed and interpreted through the key category of the creative 
human condition.  

At the same time, Anna-Teresa Tymieniecka carried on a remarkable institutional 
activity, continuously putting in act her exceptional qualities not merely as an original 
thinker with a huge creative energy fully showed throughout her writings and her 
prodigious editorial work, but also as a founder of very important publications and 
institutions; no less, as the gifted organizer of many international conferences and 
congresses of phenomenology. A glance over the multifaceted activity of Anna-Teresa 
Tymieniecka shows us a peerless reality: that of a cogent success in realizing a magnificent 
world-wide work, based on the phenomenological instrument she made it a most valuable 
one. Being aware of the complex and rapid transformations in science and technology, in 
society and communication that occurred during the last decades of the 20th century, 
Tymieniecka has launched the call for “a new critique of reason” as indispensable for a “New 
Enlightenment” she claimed characterizing the new context of the philosophical concerns. 
As she underlines: 

A vision of reason that breaks out from the narrow traditional framework and opens up creatively 
toward appreciation of the host of new rationalities now expounded is needed in order to deal with 
the changeable currents of existence, to generate criteria of validity, predictability, prospects, 
measure4.  

We just mention herein a part of the institutional achievements of Anna-Teresa 
Tymieniecka. In 1968, she founded the Analecta Husserliana book series – initially published by 
D. Reidel, subsequently by Kluwer Academic Publishers, and after 2004 by Springer. A distinct 
major accomplishment of this prestigious series is the monumental Encyclopedia of Learning 
appeared in 2002, Phenomenology World-Wide: Foundations – Expanding Dynamics – 
Life-Engagements: A Guide for Research and Study. Coordinating a large team of professionals 
belonging to different phenomenological schools of the entire world, Tymieniecka realized a 
fundamental theoretical organon for phenomenological field that unfolds significant themes 
clearly distributed in four parts, namely: “Laying the Foundations of Phenomenology” – «I. 
The Incipient Phase, II. Laying the Foundations of Phenomenology, III. The Efflorescence of 
Phenomenology: Its Classical Representatives»; “Expanding Horizons” – «I. Reception: 
Interpretation, Assimilation and Elaboration around the World after the Second World War, II. 
Further Inspirations and Probings, New Beginnings and Developments, III. The Worldwide 
Spread of the Original Phenomenological Inspiration»; “Life-Engaged Phenomenology” – «I. 
Phenomenology’s Bringing Forth and Formulating Basic Life-Significant Issues, II. Innovation 
in Life-Oriented Arenas, III. From Theory to Life-Practice: Phenomenological Psychiatry»; and 
“Toward New Horizons” – «Intrinsic Dynamisms and Untapped Resources of 
Phenomenology»5. As editor-in-chief of this Yearbook of Phenomenological Research series – 
the Analecta Husserliana –, Anna-Teresa Tymieniecka played an essential unique role 
recognized by the publishers, as they wrote over a decade ago, paying tribute to such “an 
inspired leader and original thinker” with whom they had the privilege to cooperate: “With 
relentless energy and devotion she [Tymieniecka] started this enterprise and, often in 
                                    

4 Anna-Teresa Tymieniecka, “Heralding a New Enlightenment”, Agathos: An International Review 
of the Humanities and Social Sciences, Volume 2, Issue 1, 2011, p. 10.  

5 See Phenomenology World-Wide..., ed. cit.  
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difficult circumstances, attracted authors, organized conferences in many countries and 
provided inspiration and guidance to so many scholars”, imposing herself “as a respected 
colleague and friend”6.  

In 1976, Tymieniecka founded the World Institute for Phenomenological Research and 
Learning/The World Phenomenology Institute in Belmont, MA, and moved in 2003 in 
Hanover, NH. Under its patronage she organized and managed some international societies 
as specialized divisions: The International Husserl and Phenomenological Research Society; 
The International Society of Phenomenology and Sciences of Life; The International Society 
of Phenomenology and Literature; The American Society for Phenomenology, the Fine Arts, 
and Aesthetics, through which, over the years, many conferences, congresses, seminars and 
symposia have been developed over time, becoming a well-known movement that gathered 
scholars from Norway and Canada, to Argentina and South Africa, and from USA and 
Mexico to China and Japan. As Robert Sweeney points out in his synthetic exposure about 
“Phenomenology in North America and «Continental» Philosophy”, Anna-Teresa 
Tymieniecka 

has worked in all fields related to the Institute programs, among them, history of philosophy, 
ontology, phenomenology of science, metaphysics, epistemology, aesthetics, all of which find an 
echo in her phenomenology of life, which the Institute is developing7.  

Since 1977, Tymieniecka has extended her editorship by a new publication: 
Phenomenological Inquiry: A Review of Philosophical Ideas and Trends – the annual journal of 
The World Phenomenology Institute. Furthermore, in 2000, Anna-Teresa Tymieniecka 
launched with Kluwer Academic Publishers, and then with Springer a new book series 
Islamic Philosophy and Occidental Phenomenology in Dialogue. And another foundation she 
made is the Center for the Promotion of Cross-Cultural Understanding (of Hanover, New 
Hampshire, USA), reaching to realize an inter- and trans-cultural work on the ground of the 
phenomenology role in educating humanity, fostering a real culture of dialogue in the 
world. We’ve already pointed out at length – in a 2013 article, noticing the “electricity of her 
presence” about which those who met Tymieniecka keep talking – that as a remarkable 
“philosopher, symposiarch, polylingual lecturer, her activities extended to all the inhabited 
continents”8. She co-worked with reputed philosophers like Roman Ingarden, Karol Wojtyła 
(later, Pope John Paul II), Emmanuel Lévinas, Paul Ricœur, Hans-Georg Gadamer, Angela 
Ales Bello, etc. Internationally, the colleagues of Professor Tymieniecka have recognized her 
by electing her to the Steering Committee of the International Federation of Philosophical 
Societies (FISP), on which she served from 1988 to 1998. Over the years, she has been 
honored by important academic institutions of the world. Her work became known in many 
languages. And, in 2009, for her extraordinary activity, she has been nominated for the 
Nobel Peace Prize.  

Being an outstanding prolific writer, Anna-Teresa Tymieniecka published important 
books such as Essence et Existence. Etude à propos de la philosophie de Roman Ingarden et 
de Nicolai Hartmann (Paris, 1957); Phenomenology and Science in Contemporary European 
Thought (New York, 1962); Leibniz’ Cosmological Synthesis (Assen, 1964); Why Is There 
Something Rather Than Nothing? Prolegomena to the Phenomenology of Cosmic Creation 
(Assen, 1966); Eros et Logos (Louvain, 1972); Logos and Life: Books 1-4 
(Dordrecht/Boston/London, 1988-2000); The Fullness of the Logos in the Key of Life: 

                                    
6 Maja de Keijzer, Alexander Schimmelpenninck, “Preface from the Publishers”, in Analecta 

Husserliana: Cumulative Index Volumes 1-85, Springer, Dordrecht, 2005, pp. vii-viii.  
7 Robert Sweeney, “Phenomenology in North America and «Continental» Philosophy”, in 

Phenomenology World-Wide..., ed. cit., p. 289.  
8 Carmen Cozma, “Phenomenology of Life in Understanding the Cosmopolitan Humanness”, 

Agathos: An International Review of the Humanities and Social Sciences, Volume 4, Issue 1, 2013, p. 12.  
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Books I-II (Dordrecht, 2009-2012); many monographs in Analecta Husserliana (1976-2014) 
and in other academic journals.  

Generally speaking, Anna-Teresa Tymieniecka’s phenomenology of life has widened and 
deepened Edmund Husserl’s philosophical project. The Polish-American author elaborated a 
vision of life as an ever-expanding creative coherence, which surpasses itself at every 
instant. Tymieniecka elucidates the human condition by highlighting creativity as its 
essential feature and merely within the context of “everything-there-is-alive”. She stressed 
the necessity of “a new critique of reason”9, being tempted by the “possibility to dismantle 
the rigid Western rationalism, but not to give up on the use of the analytic, synthetic, 
inferential and hypothetical faculties of human mind as concerns the potential of deepening 
the human self-comprehending”10; by consequence, Anna-Teresa Tymieniecka succeeded “to 
develop «organically» – and not just speculatively – her very own philosophy”11. Thus, 
facing a veritable ingenuity of philosophical thinking, no less a unique creative capacity of 
understanding, explaining and interpreting the crucial issue of life, a special ability to enrich 
the conceptual apparatus and to impose new topic themes in the contemporary 
phenomenology under the auspices of a “New Humanism” and a “New Enlightenment”, the 
valuation of the “ontopoietic” vision of Tymieniecka made by Gary Backhaus is fully entitled:  

It is through this constructive making of life (emergent-reasons-in-the-progressive-phases-of-life) 
that Tymieniecka provides a critique of reason, a new Copernican revolution [italics mine], as 
prodigious as that of Kant and Husserl. The radical departure carried out by the phenomenology of 
life consists in the principle that meanings are inherent to life, to its evolutionary progression, and 
do not merely emerge at the cognitive level of mind or in structures of intentionality. Higher level 
forms of meaning-bestowal owe their emergence to prior meaning-bestowal phases of life’s 
organizational functioning12.  

Indeed, we have to deal with an authentic cultural revolution taking into account the 
phenomenology of life and the human condition developed by Anna-Teresa Tymieniecka, 
which is to be ceaselessly disclosed in its in-depth articulations covering a significant 
contribution to the humanity advancement, as a novel result due to the impressive 
long-standing effort of a gifted creator within the global history of philosophy.  

Throughout an original work broadly unfolded in four tomes of her fleuve-treatise Logos 
and Life13, continued by the two volumes of her The Fullness of the Logos in the Key of Life14, 
we enter in the universe of the so well individualized Tymienieckan thought – an elevated 

                                    
9 Anna-Teresa Tymieniecka, “Phenomenology of Life and the New Critique of Reason: From 

Husserl’s Philosophy to the Phenomenology of Life and the Human Condition”, Analecta Husserliana, 
Volume XXIX, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1990, pp. 3-16.  

10 Daniela Verducci, La fenomenologia della vita di Anna-Teresa Tymieniecka. Prova di sistema, 
ARACNE Editrice, Roma, 2012, p. 49.  

11 Ibidem, p. 26.  
12 Gary Backhaus, “Anna-Teresa Tymieniecka: The Trajectory of Her Thought from Eidetic 

Phenomenology to the Phenomenology of Life”, Phenomenological Inquiry: A Review of Philosophical 
Ideas and Trends, vol. 25, October, 2001, pp. 18-19.  

13 See Anna-Teresa Tymieniecka, Logos and Life, Book 1: Creative Experience and the Critique of 
Reason, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1988; Book 2: The Three Movements of the Soul, Kluwer 
Academic Publishers, Dordrecht, 1988; Book 3: The Passions of the Soul and the Elements in the Ontopoiesis 
of Culture. The Life Significance of Literature, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1990; Book 4: 
Impetus and Equipoise in the Life-Strategies of Reason, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht – Boston – 
London, 2000.  

14 See Anna-Teresa Tymieniecka, The Fullness of the Logos in the Key of Life, Book I: The Case of 
God in the New Enlightenment, Springer, Dordrecht, 2009; Book II: Christo-Logos: Metaphysical 
Rhapsodies of Faith (“Itinerarium mentis in Deo”), Springer, Dordrecht – Heidelberg – London – New 
York, 2012.  
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demonstration of philosophizing upon life and human condition with its creativity that 
precisely represents “the Archimedean point from where everything finds its proper 
place”15:  

It is, in fact, life which carries the flux of becoming. Becoming […] is the poiesis of life as a 
constructive progress which establishes the relative stability of instants of what-there-is. No longer 
can the notion of being function as a principle of the principles which sustain what-there-is. The 
principle, rather, is “beingness”, which is what individualizes something and through which, as a 
through a vehicle, life expands16.  

Actually, we face a metaphysical conception focused on life. This approach constitutes 
part of the novelty of Tymienieckan phenomenology that is an integrator and dynamic one, 
the central interest being upon the process, and not the state of the experience of life viewed 
in its totality creative manifestation.  

The two above mentioned treatises making the magnum opus of Anna-Teresa 
Tymieniecka: Logos and Life and The Fullness of the Logos in the Key of Life are, undoubtedly, 
landmark works for the contemporary philosophy with its role to coming to the fore as a 
viable response to the multileveled crisis our world has to cope with. We find in them 
serious arguments to face the general climate of disarray in which humanity “is apparently 
plunging into further chaos as disorientation about everything”17. In the attempt of 
pervading and revealing the life’s intelligibility, Tymieniecka set the main themes of her 
phenomenology of life: 

1. the self-individualization of life circumscribing the context of phenomenological investigation, 2. 
the creative act of the human being which brings into the center from which the human mind 
draws all the rays of order, and 3. the human condition which grounds the creative act as man’s 
foothold within the unchartable schema of life18.  

By its radical change in the modality of tackling, understanding and explaining life in the 
totality of forms, from preorganic and mineral to the spiritual and sacral one, the 
Tymienieckan phenomenology is centered on the concept of the “ontopoiesis of life”, which 
is to be deemed even “as a new philosophical paradigm”. This is the central nerve of an 
integrator and dynamic vision from the vital to the sacral levels of life, following a 
constructive design under a telos oriented schema focused on the “self-individualization of 
life” process. In Tymieniecka’s words: onto- refers “to the ‘firstness’ of this process with 
respect to the scale of the existential formation”, meaning also “the indispensable and 
universal character of whatever there could be in the ‘objective’ form proper to human 
reality”; and poiesis refers to the continuous transformation, “advance” and “qualification”, 
respectively the mark of creativity as the intrinsic factor of “becoming”19.  

According to the author “self-individualization in life” is a nodal concept of her endeavor 
to clarify the workings of “the logos in life” and “the life of the logos” in the “ontopoietic 
design of life”. It is conceived like the pivotal point from whence the beingness rays; it is 
that “holds the vital strings of beingness”; it represents the “vehicle” of the logos in its 
constructive advance in life under the convergent action of the principles: “impetus and 

                                    
15 Anna-Teresa Tymieniecka, Logos and Life, Book 1: Creative Experience..., ed. cit., Foreground, Part I.  
16 Anna-Teresa Tymieniecka, “Tractatus Brevis: The Passions of the Soul and the Elements in the 

Onto-Poiesis of Culture”, in The Elemental Passions of the Soul: Poetics of the Elements in the Human 
Condition, Analecta Husserliana, Volume XXVIII, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1990, p. 10.  

17 Anna-Teresa Tymieniecka, The Fullness of the Logos in the Key of Life, Book I: The Case of God..., 
ed. cit., p. xxiii.  

18 Anna-Teresa Tymieniecka, “Phenomenology of Life and the New Critique of Reason...”, art. cit., p. 5.  
19 Anna-Teresa Tymieniecka, “Measure and the Ontopoietic Self-Individualization of Life”, 

Phenomenological Inquiry: A Review of Philosophical Ideas and Trends, Volume 19, October, 1995, p. 40.  
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equipoise”20. And the advance of the logos of life is interrogated, identified and followed as 
“interpreting the rationale of the cosmos” emerging in its “constructive elan”21.  

Tymieniecka tries to explain/to decipher the “universal logos” as the force/the shaping of 
life within the “changing course: from intentionality to creativity in the constitution of 
giveness”22. In the “logoic impetus”, the principle of life acquires different embodiments (and 
thus, transformations of the sense), passing from the vital “Cosmic logos”, through the 
“Dionysian logos” – that of the “subliminal passions”, the sentient/emotive, that of affective/ 
sympathic sharing-in-life; respectively the manifestation of the “sentient/ emotive/passional” 
forces setting in the “feeling heart of beingness”23 – and through the “Promethean logos” – the 
proper imaginative/inventive that does prompt the creative humanness toward the 
transcendental experience of life. The “Promethean logos” is “the fruit and crowning work of 
the two preceding logoi that are prompted by the human creative act” flourishing “in the 
intergenerative circuits of human culture”24 Here comes the peculiar role Tymieniecka gives 
to the creative imagination: the priority of the Imaginatio Creatrix in the human 
consciousness, with the function of primogenital determination of life development; seeing 
that imagination, “rather than reason”, is “the defining characteristic of human being” and 
“the source of manifestation, experience, and signification”25. On the orbits of “geo-cosmic – 
ontopoietic – creative” of beingness-in-becoming, the ultimate mode of the logos of life – as 
the carrier of beingness – is the “sacral/divine” one, which somehow ends the great 
metamorphosis in fulfilling the sense on the route of progress, connected to the logoic – 
natural, creative and sacred – process of life. “From the logos of life to the logo-theic 
horizon”, the sense of the logos of life is accomplished26 within the human creative “self-
interpretation in life”. According to Tymieniecka, through all of such logos’ modalities, we 
can finally reveal the meaning of life27. So, the “window to the Absolute” is opening to the 
human being, illuminating the man’s “inward drama situated within the world of life, 
nature, and the cosmos”28. As Daniela Verducci asserts: “from the ontopoietic logos, a new 
horizon of transcendence is at stake”29 

There are many other strong innovative ideas justifying the recognition of the 
“Copernican revolution” that Anna-Teresa Tymieniecka made in the contemporary 
philosophy. For example, the necessity of a New Humanism and the heralding of a New 
Enlightenment for humankind, by emphasizing the call for a “new wisdom” and the need of 
the “universal measure in all” as possibilities to overcoming the “anatomy of disarray” we 
have to cope with. For the present bewildered humanity in the postmodern period marked 
by serious crises, Tymieniecka proposes a kind of ‘renaissance’ within “a New 

                                    
20 Anna-Teresa Tymieniecka, Logos and Life, Book 4: Impetus and Equipoise..., ed. cit., pp. 5, 6.  
21 Anna-Teresa Tymieniecka, The Fullness of the Logos in the Key of Life, Book I: The Case of God..., 

ed. cit., pp. 103-104. 
22 Ibidem, pp. 33-36, 25-28.  
23 Anna-Teresa Tymieniecka, Logos and Life, Book 4: Impetus and Equipoise..., ed. cit., pp. 367-371.  
24 Ibidem, pp. 320-321.  
25 Nancy Mardas, “Creative Imagination – The Primogenital Force of Human Life”, Analecta 

Husserliana, Volume LXXXIII, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht – Boston – London, 2004, p. xxi.  
26 See Teresa Tymieniecka, The Fullness of the Logos in the Key of Life, Book I: The Case of God..., ed. 

cit., pp. 215-255.  
27 See Anna-Teresa Tymieniecka, Logos and Life. Book 4: Impetus and Equipoise..., ed. cit.; and 

Anna-Teresa Tymieniecka, The Fullness of the Logos in the Key of Life. Book I: The Case of God..., ed. cit.  
28 See Anna-Teresa Tymieniecka, The Fullness of the Logos in the Key of Life. Book II: Christo-

Logos..., ed. cit., pp. 85-113.  
29 Daniela Verducci, La fenomenologia..., ed. cit., p. 141.  
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Enlightenment” for which “the key issue […] is that of measure, the measure of all things 
concerning life”30.  

Anna-Teresa Tymieniecka manifested an apart interest regarding the quest for wisdom; 
more precisely, for a “creative wisdom of human beings” that enacts with the “measuring” 
marking the “ontopoietic” unfolding of the “logos of life”. So, man is distancing from the 
other living beings; but, at the same time, he responds about the “unity-of-everything-there-
is-alive”. It is a leitmotif this quest of the creative wisdom in the frame of “concretizing a new 
vision”31, which is an open-ended, integrating and dynamic vision with the dialectics of 
opposites in their distinctive identities, but also in their full unity. In Tymieniecka’s 
language, it is a vision of comprehending life simultaneously as “timing and spacing”, “flux 
and stability”, in its “fleetingness and essence”, with disruptions and continuity, by “inward-
outward directions”, on “hidden and obvious arteries”, unveiling – beyond any 
contradictions – the universal harmony of the All.  

Obviously, the question of measure – “the universal call for measure” with the axis of 
“the entelechial ontopoietic design of self-individualization-in-existence”32 is one 
permanently reiterated by the phenomenologist of life. And this is linked to the 
Tymienieckan conception about the “moral sense” – one of the three sense bestowing 
functions, beside the “aesthetic/poetic” and the “intelligible” senses – with the “benevolent 
sentiment” towards All. By investigating the “moral sense” that emerges through 
“Imaginatio Creatrix, […] from the capacity of man’s inventive function to reorganize the 
world on the basis of freedom”33, Gary Backhaus explains the way by which a particularity – 
and a novelty for the post-Husserlian phenomenology – of Tymieniecka’s vision is 
unfolding by introducing the “moral sense” as originating in the process of valuation, and 
taking into account the specificity of the moral movement: conflict but also reconciliation 
between extremes, in connection with measure. 

In moral valuation – Backhaus observes –, measure is the principle of giving each their due. The 
achievement of measure occurs through the valuation of acts, feelings, emotions, actions, and 
attitudes in trans-actional situations34.  

No less, a significant thematization – considering the nowadays difficult ecological 
situation – is that concerning the status of man as “Custodian of everything-there-is-alive”. 
This particular position activates a “moral commitment and responsibility to the All”, which, 
once again, requires the application of measuring principle. Also, the problem of truth is a 
basic one in the territory of the phenomenology of life. Truth is the “balancing device in the 
logoic dynamic system of the manifestation of life and of the world”; and effectively the 
“ontopoietic vortex of truth” is seen as “the guarantee for the existential constancy of the 
dynamic play of all the spheres of the logos of life, bringing them together”35. In its 
wholeness, phenomenology of life displays, at the same time, a multilevel philosophical 
enterprise, within which we can find ontology and knowledge theory, anthropology and 
cosmology, ethics and aesthetics, the theory of values and praxeology as principal avenues 
orchestrated in a very complex hermeneutics, within a “cross-cultural philosophy of man” 
and a creatology, eventually; because 

                                    
30 Anna-Teresa Tymieniecka, The Fullness of the Logos in the Key of Life. Book II: Christo-Logos..., 
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33 Ibidem, p. 41.  
34 Ibidem.  
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creativity, or more precisely human creative activity, is the crucial root of Tymieniecka’s 
phenomenology of life, the bridge between reason and life, between theoretical and practical 
perspectives36. 

The magnificent philosophical work of Anna-Teresa Tymieniecka picked many 
interpreters’ interest and caused debates bringing about hermeneutical commentaries of: 
Angela Ales Bello, Gary Backhaus, María Avelina Cecilia, Nader El-Bizri, Kathleen Haney, 
Lawrence Kimmel, Nancy Mardas-Billias, Leszek Pyra, W. Kim Rogers, Thomas Ryba, Robert 
Sweeney, Patricia Trutty-Coohill, Daniela Verducci, and others. By a veritable revolutionary 
philosophical thinking, the Polish-North American phenomenologist imposed new 
important thesis and categories, marking the entire course of phenomenological reflection of 
the last decades. 

For over thirty years, Anna-Teresa Tymieniecka has been formulating and presenting a new model 
for understanding the nature and interrelation of human life and the life of the world37.  

The Tymienieckan creativity is a perpetual challenge for world-wide scholars and 
academics. Two festschriften have been dedicated to Anna-Teresa Tymieniecka’s exposition 
of the human creative condition as expressed in literature and the arts: Phénoménologie et 
esthétique, the Proceedings of the International Colloquium at Cerisy-la-Salle in 1985 
(Sherbrooke: Naaman, 1987) and Phenomenology and Aesthetics, the proceedings of an 
international symposium held at Michigan State University in 198838. Tymieniecka’s 
writings on literature are a welcome relief from the structuralist, hermeneutic, and linguistic 
approaches that distort, dwarf, or silence the writer-reader relationship. Here is championed 
the priority of enjoyment over method of interpretation in the retrieval of a work’s meaning. 
This movement towards broad integrative scholarship is most relevant in today’s 
increasingly interconnected world. Anna-Teresa Tymieniecka is promoting a worldwide 
conversation between philosophy and literature, beginning with what is primary in our 
experience of literature.  

Under the chairing of Patricia Trutty-Coohill, a peculiar panel was dedicated to 
Tymienieckan thought at the International Conference of Continental Philosophy of 
Religion, held at Liverpool Hope University, England, on June 26-28, 200939. It is noteworthy 
to also mention an International Congress dedicated to the phenomenologist of life held in 
Rome, at Pontificia Università Antonianum, on January 13-15, 201140. In a festive 
atmosphere, Anna-Teresa Tymieniecka was awarded the Prize of the President of Italian 
Republic and the Medal of the Franciscan Minority Order. Over time, the phenomenology of 
life has been acclaimed throughout the world and published in fifteen languages – English, 
Polish, French, German, Italian, Spanish, Romanian, Latvian, Russian, Greek, Hebrew, 
Turkish, Azerbaijani, Chinese, and Japanese. A substantial writing, Thinking through 
Anna-Teresa Tymieniecka’s “Logos and Life”, edited by Gary Backhaus in 2003 is devoted to 
the study and assessment of this major treatise. Our book On Ethical in the Phenomenology of 
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Life published in 2007 unfolds an analysis of a “grain” – the ethical one – of the magnificent 
philosophical work of Anna-Teresa Tymieniecka. Also, two important insights are the 2012 
volumes signed by Daniela Verducci: La fenomenologia della vita di Anna-Teresa 
Tymieniecka. Prova di sistema and Salahaddin Khalilov: Phenomenology of Life or Life of Idea.  

Beyond the difficulties to “understand, classify or convey” the phenomenology of 
Anna-Teresa Tymieniecka that is a mark of her genius”41 – using Thomas Ryba’s 
expression –, we wind up this short study by emphasizing the plenary “creative singularity” 
– according to a saying of Lucian Blaga42 – she stands for as an innovative philosopher and 
a “perpetual elaborator”, one of “unfamiliar originality”43, who offered us a praiseworthy 
work that is to be continuously brought out into the open and developed, for the affirmation 
and the fulfillment of the philosophizing act to look for and to finally grasp the meaning of 
life.  
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Paradigma informaţiei, o revoluţie în neuroştiinţe 
(A Revolution in Neuroscience: the Information Paradigm) 

G A B R I E L  C R U M P E I  ,  A L I N A  G A V R I L UŢ   ,  
M A R I C E L  A G O P    ,  I R I N A  C R U M P E I  T A N A SĂ      

Abstract: We argue the ontological character of information, along with energy and substance, as well as 
the structural-phenomenological unity at all scales and levels of reality. We start from the current reality, 
which is the impact of information technology, information networks, virtual reality and artificial 
intelligence, insisting on the role of information in the gnosiological approach. The preponderance of the 
logical reductionist positivism in the scientific research made it possible that the problem of information 
be almost completely eluded. The development in the nonlinear dynamics field of chaos theory, fractal 
geometry and topology, and especially the spectacular development of information technology in the last 
two decades, needs a systematic analysis, including the defining of information and its importance in the 
structuring of reality along with energy and substance. From this perspective, all our concepts, starting 
from physical reality to psychological imaginary reality can be coherently understood through the same 
paradigms, irrespective of whether we are talking about the conservation law, the Euclidean dimension, 
fractal or topological dimension or the multidimensional processing mechanism through syntactic, 
semantic, pragmatic and hermeneutic processing of the human and artificial language and knowledge in 
general. This informational paradigm assumes the existence of a functional, phenomenological, potential 
background represented by information and which can be mathematically modeled through topology. 
The semantic emergent logic (semantic emergent topology when applied to the reality structuring) can 
help to elucidate the old mind-brain dualism, while solving other paradoxes, particularly the theory of 
emergence. 
Keywords: information, semantic logic, neuroscience, topology, network 

Introducere 

În domeniul cunoașterii epistemice, odată cu conturarea știinţelor moderne s-a trecut de 
la epoca mecanicii guvernate de legile newtoniene la epoca energiei, marcată de teoriile 
relativităţii lui Einstein, fizica cuantică și energia atomică. În a doua jumătate a secolului XX 
s-a conturat treptat ceea ce denumim azi epoca informaticii, care pune pe primul plan rolul 
informaţiei în cunoașterea realităţii. Identificarea informaţiei în teoriile, legile și modelele 
fizico-matematice stabilite până acum devine o necesitate impusă de dezvoltarea actuală a 
cunoașterii. Rolul ontologic al informaţiei alături de substanţă și energie este imperios a fi 
stabilit, ca și relaţiile dintre componentele triadei ce stau la baza structurării realităţii.  

Încă de la începutul secolului XX s-a evidenţiat pentru prima oară rolul observatorului în 
descrierea fenomenelor cuantice. Dilemele fizicienilor și filosofilor, ca și discuţiile în 
contradictoriu nu au încetat nici astăzi. Principiile informaticii dovedesc că atât emiţătorul, 
cât și receptorul, atât obiectul, cât și subiectul trebuie să fie în corelaţie (coerenţă) și că o 
anumită structură a realităţii poate fi percepută doar în măsura în care există o reprezentare, 
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un context axiomatic în creierul subiectului privind aspectele observaţionale ale obiectului. 
De aceea, logica axiomatică discutată de matematicieni încă din Antichitate este şi astăzi, în 
era informatică, o cale de a realiza legătura între obiect şi subiect, observator şi realitate, 
creier şi minte.  

Tehnologia de astăzi, inclusiv tehnologia informaţiei, se bazează pe cercetări din secolele 
XIX-XX legate de legile electromagnetismului, teoriile relativităţii şi fizica cuantică. Acestea 
au impus din punct de vedere matematic folosirea analizei complexe. Vechea concepţie a 
matematicienilor că acest domeniu al matematicii reprezintă un domeniu abstract are nevoie 
de revizuiri pentru a putea înţelege dinamica informaţiei între realitatea aspaţială, 
atemporală a câmpului şi cea spaţio-temporală a corpusculului. Ca urmare, conferirea unei 
semnificaţii fizice spaţiului complex permite înţelegerea realităţii prin dinamica între spaţiul 
real şi spaţiul complex prin intermediul informaţiei.  

O datorie a fizicienilor secolului XX a rămas şi astăzi o definire şi descriere adecvate şi 
complete a ceea ce numim câmp. Teoriile din ultima jumătate a secolului XX legate de 
geometria fractală, teoria haosului, dinamica neliniară, topologie au condus spre teoria 
sistemelor complexe. Aceste cercetări impun pe de o parte o rescriere a fizicii din această 
perspectivă, dar şi posibilitatea construirii unei teorii generale a câmpului, în care să se 
regăsească şi informaţia.  

Structura fractală a realităţii poate conduce la o serie de principii care să permită o 
modelare fizico-matematică pentru a construi o teorie a câmpului fractal, un câmp bazal care 
în funcţie de scală este construit de particule specifice şi care dă coerenţă şi unitate realităţii 
la orice nivel. Conectarea prin corelaţie (coerenţă) a subiectului cu obiectul face posibilă 
cunoaşterea realităţii, pentru că, fundamental, există o logică comună atât subiectului, cât şi 
obiectului şi care permite legătura informaţională între subiect şi obiect, între observator şi 
realitate.  

Ultimele descoperiri ale lui Huth et al.1 au pus în evidenţă sistemul semantic al creierului. 
Aceasta evidenţiază faptul că logica semantică a limbajului studiată în ultimii 50 de ani de 
către semiologie și semiotică reprezintă logica pe baza căreia sunt procesate informaţiile în 
creierul uman. Legătura între reţeaua neuronală și reţeaua spectrală a creierului presupune 
fenomenul de coerenţă, dar și o topologie logică echivalentă. Se pare că atât creierul, cât și 
mintea folosesc o logică semantică. Creierul funcţionează pe baza legilor fizicii, fiind cel mai 
complicat sistem complex. Dinamica din acest sistem urmează legile unei topologii 
emergente, coerente însă cu logica semantică a minţii. Concluzia ar fi că atât mintea, cât și 
creierul funcţionează pe baza aceleiași logici și topologii, logica emergent semantică. De 
altfel, informaticienii operează deja cu informaţia semantică, algoritmi și web-uri semantice, 
reţele semantice, ontologii.  

Obișnuiţi să cercetăm creierul pe baza legilor și teoriilor din fizică și matematică, din 
biochimie și biologie, poate deveni surprinzător, dar atât de necesar, să aplicăm logica 
semantică (specifică procesării psihice și dinamicii sistemelor complexe, a bazinelor fazelor 
și a dinamicii atractorilor) și în dinamica neliniară și evoluţia sistemelor. În acest fel, ar 
putea fi înţeles un fenomen care preocupă atât fizicienii cât și filosofii, emergenţa.  

Dinamica informaţională între undă și corpuscul, formalizată prin analiza Fourier și 
topologie poate sta la baza logicii semantice, care la nivel fizic are caracter de logică 
emergent semantică. Ca urmare, cu o nouă teorie a câmpului care să includă informaţia, cu o 
logică incluzând atât logica semantică, cât și cea emergentă, cu buna înţelegere a contextelor 
axiomatice (care realizează conectarea informaţională între subiect și obiectul cunoașterii) se 
poate construi o platformă pentru noi ipoteze și teorii, atât în cadrul computaţiei informaţiei 
și roboticii, cât și asupra funcţionării creierului și a minţii.  
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Substanţă, energie, informaţie 

Argumentarea noastră porneşte de la realitatea cotidiană legată de impactul tehnologiei 
informaţiei, reţelelor informatice, realităţii virtuale şi inteligenţei artificiale asupra rolului 
informaţiei în demersul gnoseologic. Preponderenţa unui pozitivism logic reducţionist în 
cercetarea ştiinţifică, accentul exagerat pus pe fizica particulelor şi a energiilor înalte, 
precum şi un anumit blocaj axiomatic legat de existenţa imaterialului au făcut ca problema 
informaţiei să fie aproape în totalitate eludată. Teoria informaţiei a lui Shannon şi Weaver2 
priveşte informaţia doar din punct de vedere cantitativ şi doar în relaţie cu entropia şi legea 
a doua a termodinamicii. Evoluţiile din ultimele decenii ale secolului XX în domeniul 
dinamicii neliniare, a teoriei haosului, geometriei fractale şi topologiei, dar mai ales avântul 
informaticii din ultimele două decenii obligă la o aplecare sistematică asupra definirii 
informaţiei şi a importanţei ei în structurarea realităţii alături de energie şi substanţă3.  

Din această perspectivă, toate conceptele noastre, de la realitatea fizică până la realitatea 
imaginară psihică pot fi înţelese în mod coerent prin aceeași paradigmă, indiferent dacă e 
vorba de legea conservării, dimensiunea fractală, euclidiană şi topologică sau mecanismul de 
procesare multidimensională prin prelucrarea sintactică, semantică, pragmatică şi 
hermeneutică a cunoaşterii umane. Această nouă paradigmă e paradigma informaţională, ce 
presupune existenţa unui substrat funcţional, fenomenologic, potenţial reprezentat de 
informaţie şi care poate fi modelat matematic cu ajutorul topologiei.  

În cadrul tehnologiei computaţionale, suntem obligaţi să conferim informaţiei locul 
cuvenit în contextul ontologic, şi anume, în triada substanţă-energie-informaţie. Debutul 
secolului XX a deschis prin teoria relativităţii calea cunoaşterii dinamicii dintre energie şi 
substanţă, fizica cuantică aducând elemente noi privind constituenţii aflaţi la baza realităţii.  

Evoluţiile din ultimele decenii ale secolului trecut în domeniul dinamicii neliniare, al 
teoriei haosului, geometriei fractale şi topologiei, dar mai ales avântul informaticii din 
ultimele două decenii obligă o aplecare sistematică asupra definirii informaţiei şi a 
importanţei ei în structurarea realităţii alături de energie şi substanţă.  

Din perspectiva pe care ne-o oferă astăzi evoluţia cunoaşterii ştiinţifice, pare greu de 
înţeles insistenţa asupra dualităţii undă-corpuscul4 care a suscitat atâtea interpretări, 
eludând însă problema informaţiei. O anumită inerţie în schimbarea structurii axiomatice, în 
epistemologie, face ca şi astăzi, mare parte dintre cercetători să nu implice informaţia în 
modelele fizico-matematice cu care operează. Dar e tot mai clar că vechile ipoteze de acum o 
sută de ani legate de variabilele ascunse, potenţialul subcuantic, potenţialul cuantic sau 
potenţialul fractal de astăzi descriu de fapt informaţia, implicată în toate fenomenele 
structurale şi dinamice ale materiei.  

Fără îndoială, soft-ul conţine toate instrucţiunile către calculator și imprimantă pentru 
construirea unui corp cu aceeași configuraţie cu cel conceput iniţial. Nu este o teleportare 
decât parţial, deoarece nu se transmite configuraţia atomilor și a moleculelor constituenţi ai 
vazei, ci doar configurarea tridimensională utilizând materia oferită de imprimantă. De fapt, 
chiar experimentele de teleportare încercate astăzi se adresează deocamdată structurilor 
simple (fotoni, atomi sau molecule), dar și în acest caz se pornește de la mecanismul de 
entanglement, ce presupune o legătură informaţională între două particule ce au 
interacţionat la un moment dat și au rămas conectate informaţional. Oricum, intuitiv, 

                                    
2 W. Weaver, C.E. Shannon, The Mathematical Theory of Communication, University of Illinois 

Press, Urbana, 1963. 
3 A.L. Barabási, Bursts: The Hidden Pattern Behind Everything We Do, Penguin Group, New York, 

2010. 
4 W. Heisenberg, The Physical Principles of the Quantum Theory, Courier Dover Publications, 

Chicago, 1949. 
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tehnologia informaţiei reușește astfel să transmită, indiferent de distanţă, nu doar informaţii 
exprimate prin texte, instrucţiuni algoritmice sau imagini, ci și corpuri tridimensionale în 
ansamblul lor. Dualitatea undă-corpuscul arată că și la nivel de corpuscul toată informaţia 
particulei (proprietăţile particulei) este în undă, care, prin colapsarea formulei de undă, 
structurează particula. Din perspectivă informaţională, vechea discuţie legată de dualitatea 
undă-corpuscul impune totuși o abordare filosofică legată tocmai de rolul ontologic al 
informaţiei.  

De la logica informaţiei la topologie, ca logică aplicată 

Topologia s-a născut ca parte a matematicii prin formalizarea transformărilor continue 
ale corpurilor geometrice, dar s-a extins apoi asupra transformărilor structurale şi chiar a 
structurii spaţiului. Avem astăzi topologia algebrică, geometrică, diferenţială. Din punctul de 
vedere al tehnologiei informaţiei, care priveşte lucrurile pragmatic şi nenuanţat, sunt 
descrise topologia fizică (structura microcipurilor) şi topologia logică (soft-ul sau programul). 
Se întrevăd două aspecte ce trebuie analizate. Este topologia o logică aplicată, după cum lasă 
să se înţeleagă tehnologia informaţiei. Al doilea aspect priveşte specificul informaţiei, care 
este structurată logic, algoritmic şi semantic şi care are nevoie de o formă de topologie 
specifică, topologia informaţiei. Evidenţiem aşadar rolul informaţiei în integrarea con-
cepţiilor noastre asupra realităţii şi a topologiei ca instrument de modelare matematică a 
informaţiei în dinamica materiei.  

De la mijlocul secolului trecut, teoria informaţiei a lui Shannon şi Weaver5 surprinde 
doar aspectul cantitativ, prin asocierea informaţiei cu entropia şi legea a doua a 
termodinamicii. Abia limbajele artificiale şi tehnologia informaţiei au pus în valoare aspectul 
calitativ al informaţiei. Topologia de reţea, ca şi topologia nodurilor din tehnologia 
informaţiei scot în evidenţă un lucru aparent surprinzător, şi anume că topologia este 
instrumentul matematic potrivit pentru formalizarea informaţiei. De aceea, definirea 
topologiei informaţiei ar putea reprezenta modalitatea de cuprindere a informaţiei sub 
aspectul său calitativ, fiind calea de unificare a realităţii şi cogniţiei prin intermediul 
informaţiei.  

În 2014, un fizician cunoscut, Max Tegmark, a scris o carte cu un titlu edificator, 
Universul nostru matematic. Domeniul fizicii stringurilor dezvoltat în ultimele patru-cinci 
decenii își asumă rigoarea de a descrie prin modelări fizico-matematice structura realităţii la 
dimensiuni mai mici decât scara Planck. Acest domeniu folosește ca instrument matematic 
topologia și procesarea multidimensională, într-un efort de a extinde limitele matematicii 
prin noi teorii (de exemplu, teoria M acceptă unsprezece dimensiuni). Aceleași principii 
legate de topologia de reţea, topologia nodurilor și topologia multidimensională se întâlnesc 
în domeniul biochimiei și al biologiei, inclusiv al acizilor nucleici, ale căror configuraţii 
topologice și structuri multidimensionale ascund de fapt topologia informaţională ca formă 
de aplicare în dinamica realităţii a logicii informaţionale. Toate aceste domenii din știinţă și 
tehnologie pornesc de la premisa că tot ceea ce există, de la particule elementare la cosmos, 
are la bază informaţia, care poate fi formalizată în logică simbolică, matematică, și în 
particular topologie. Aceste formalizări surprind atât dinamica informaţiei între undă și 
corpuscul, cât și dinamica de transformare a materiei în spaţiul tridimensional, dar și în cel 
multidimensional.  

Topologia a apărut ca o ramură a matematicii la sfârșitul secolului al XVIII-lea în 
lucrarea lui Leonard Euler referitoare la problema legată de podurile din Königsberg. 
Topologia s-a dezvoltat ca formalizare a matematicii referitoare la transformările continue 
ale corpurilor geometrice (topologie geometrică), dar și ca modificări ale structurii materiei 
(topologie algebrică), precum și ca necesitate de a surprinde transformările continue ale 
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spaţiului (topologie diferenţială). Acestea sunt cele trei mari subdomenii ale topologiei pe 
care matematica le descrie. Din necesitatea de a modela anumite procese și fenomene, 
fizicienii descriu o mare varietate de forme de topologie specifice. Informaticienii sunt mult 
mai restrictivi, vorbind de o topologie fizică (configuraţia microcipurilor în structura 
calculatorului – harware) și topologie logică (logica algoritmică în care informaţiile parcurg 
aceste cipuri – software). 

Laureaţii Premiului Nobel din 2016 David Thouless, Duncan Haldane şi Michael 
Kosterlitz au deschis o nouă perspectivă în ceea ce priveşte diferitele stări ale materiei. 
Premiul a fost acordat pentru descoperirile teoretice despre fazele tranziţiilor topologice şi 
fazele topografice ale materiei. Utilizând metode matematice avansate, aceştia au studiat 
stările materiei, cum ar fi superconductorii, superfluidele sau straturile magnetice. Aceste 
descoperiri de ultimă oră arată o dată în plus importanţa topologiei în studierea realităţii și 
resursele pe care topologia le deţine în continuare în cercetare. 

Performanţele tehnologiei informaţiei și principiile pe care acestea se bazează conduc la 
concluzia că informaţia, care poate fi formalizată logic, matematic, stă la baza realităţii, altfel 
spus, topologia informaţiei determină structura și dinamica materiei, a tot ceea ce există. 

Odată cu explozia tehnologiei informaţiei din ultimele decenii, se conturează tot mai 
puternic un paradox în epistemologia ultimelor decenii. Continuăm să vorbim de o sută de 
ani despre substanţă şi energie, undă şi corpuscul, am construit numeroase ipoteze şi teorii, 
având însă în permanenţă senzaţia că ceva ne scapă. Ipotezele variabilelor ascunse, a 
potenţialului cuantic, potenţialului subcuantic, potenţialului fractal, teoria conservării, 
ruperile spontane de simetrie, dinamica sistemelor complexe şi natura fenomenului de 
emergenţă sunt tot atâtea concepte care nu pot fi bine definite fără implicarea informaţiei, ca 
o componentă esenţială alături de substanţă şi energie în structurarea realităţii.  

Ca o dovadă că informaţia este implicată în toate procesele, la toate scalele şi nivelurile 
de realitate stă însăşi dificultatea definirii informaţiei6. În mod surprinzător, concomitent cu 
descoperirea importanţei informaţiei în ultima jumătate a secolului XX, s-a dezvoltat un alt 
concept matematic, topologia.  

Astăzi, abordarea topologică e folosită de la teoria stringurilor la teoria câmpului cuantic, 
în dinamica fluidelor şi a sistemelor complexe, până la teoriile relativiste ce presupun o 
topologie diferenţială, riemanniană. Practic, la fel ca informaţia, topologia e prezentă la toate 
scalele şi nivelurile de realitate. De aceea, definirea topologiei informaţiei ar putea 
reprezenta modalitatea de cuprindere a informaţiei sub aspectul său calitativ şi o cale de 
unificare a realităţii prin intermediul informaţiei (din punctul de vedere al formalismului 
matematic). 

Sistemul semantic al creierului, între naraţiune și hermeneutică 

Cercetările din ultimul secol au făcut ca semiologia, ca domeniu al filologiei, care studia 
semnificaţiile limbajului natural, să fie extrapolată prin semiotică, ca ştiinţă a semnificaţiilor 
semnelor, în foarte multe domenii ale ştiinţelor sociale şi umaniste, dar şi în ştiinţele 
naturale şi tehnologia informaţiei. Astăzi se vorbeşte de web semantic, algoritmi semantici şi 
logică semantică, având finalitatea de a construi programe şi sisteme care ţin de inteligenţa 
artificială.  

În acelaşi timp, semantica informaţiei este un domeniu de cercetare a cogniţiei umane 
pornind de la realitatea că limbajul este expresia gândirii, iar studierea semanticii limbajului 
reprezintă o analiză a procesării specific umană. Sintaxa, semantica, pragmatica, ca şi 
abordarea hermeneutică şi holistică reprezintă mecanisme logice ce pot explica procesele 
psihice superioare, precum abstractizarea, conceptualizarea, generalizarea, simbolizarea şi 
                                    

6 T. Stonier, Information and the Internal Structure of the Universe, Springer Verlag, London, 1990, p. 155; 
W. Weaver, C.E. Shannon, The Mathematical Theory of Communication, ed. cit. 
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metafora. Toate acestea sunt folosite în procesul narativ dintotdeauna, dar nu au fost 
analizate din perspectivă holistă, care ţine de structurarea realităţii, atât a realităţii fizice, cât 
şi a celei psihice.  

Noile abordări în psihologia cognitivă şi în general în neuroştiinţe au în prim-plan 
informaţia şi modul în care, pornind de la date, informaţia devine ansamblu de cunoştinţe ce 
pot descrie realitatea. Dincolo de aspectul cantitativ pe care îl are informaţia, prezent în 
teoria informaţiei a lui Shannon şi Weaver, din punct de vedere psihologic este importantă 
componenta calitativă a acesteia. Această componentă calitativă este dată de semnificaţia ei. 
De aceea, semiologia şi semiotica, sensul şi semantica sunt noţiuni reluate astăzi dintr-o altă 
perspectivă, nu doar cea filologică. Aceasta a condus la dezvoltarea semiologiei ca modalitate 
de analiză a textului. Astăzi, informaţia semantică este o sintagmă analizată atât de filosofi, 
dar şi de informaticieni (informaţie semantică, web semantic, ontologii). 

Aspectele semantice ale informaţiei devin foarte importante şi pentru psihologi, deoarece 
structura şi modul în care funcţionează sistemul nervos impun această abordare. Structurile 
nervoase, de la periferie la scoarţa cerebrală, conţin nuclei nervoşi supraetajaţi, de 
complexitate crescândă, de la măduva spinării la bulb şi trunchiul cerebral, apoi la diencefal 
şi centrii subcorticali. Informaţia suferă completări, de la simplele date binare, combinate în 
frecvenţe şi amplitudini, până la structuri informaţionale tot mai complexe, care ajung la 
nivelul scoarţei cerebrale să creeze imagini prin mapare, folosite pentru reprezentările 
noastre asupra realităţii. 

Înţelesul limbajului este reprezentat în regiuni ale cortexului cerebral, denumit îndeobşte 
sistem semantic. Până acum, o mică parte din sistemul semantic a fost cartografiată, 
selectivitatea semantică a celor mai multe regiuni rămânând necunoscută. În aprilie 2016, 
Huth et al.7 au publicat în revista Nature un studiu în care au cartografiat sistematic 
selectivitatea semantică în diferite regiuni din cortex utilizând „voxel-wise” în cadrul 
cercetării cu RMN funcţional. Subiecţii au fost supuşi unor naraţiuni pe care le-au ascultat pe 
parcursul câtorva ore, fiind evidenţiată organizarea sistemului semantic în patternuri stabile 
de la un individ la altul. Au fost apoi folosite modele narative generative pentru a crea în 
detaliu un atlas semantic. Rezultatele sugerează că multe arii din sistemul semantic 
reprezintă informaţii legate de domenii specifice semantice sau grupuri de concepte aflate în 
relaţie care sunt poziţionate în arii cerebrale legate de semnificaţiile multiple pe care 
noţiunile şi conceptele le pot avea.  

Scopul studiului realizat8 a fost de a structura modul în care creierul reprezintă 
semnificaţia (sau „conţinutul semantic”) al limbajului. Majoritatea studiilor anterioare 
privind limbajul şi creierul s-au bazat pe cuvinte şi propoziţii izolate. Huth et al.9 au folosit 
stimuli de scenariu narativ deoarece s-a dorit conturarea întregii game de concepte 
semantice într-un singur studiu. Aceasta a făcut posibilă realizarea unei hărţi semantice 
pentru fiecare individ, care să arate ce zone anume din creier reacţionează la cuvinte cu 
semnificaţie sau conţinut semantic similare. Un alt scop al acestui studiu a fost crearea unui 
atlas semantic prin combinarea datelor de la subiecţi multipli, arătând care părţi din creier 
reprezentau informaţii similare, dar în contexte/arii tematice diferite. 

Studiul realizat în Huth et al.10 nu a avut drept scop testarea unei singure ipoteze sau 
adresarea unei simple întrebări. S-a dorit constituirea exhaustivă a reprezentării 
semnificaţiei sau a informaţiei semantice în limbaj narativ, de-a lungul întregului cortex 
cerebral. Hărţile care au rezultat arată că informaţia semantică este reprezentată în şabloane 
complexe distribuite de-a lungul mai multor regiuni largi ale cortexului. Mai mult, fiecare 

                                    
7 A.G. Huth et al., „Natural speech reveals the semantic maps...”, art. cit. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
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dintre aceste regiuni conţine multe zone distincte care sunt selective pentru tipuri speciale 
de informaţie semantică, de exemplu oamenii, numerele, proprietăţile vizuale sau locurile. 
De asemenea, s-a descoperit că aceste hărţi corticale sunt relativ similare la persoane 
diferite, până în cele mai mici detalii. 

Aceste hărţi semantice ne pun pentru prima dată la dispoziţie o hartă detaliată a modului 
în care este reprezentată semnificaţia pe toată suprafaţa cortexului uman. În loc ca limbajul 
să fie limitat doar la o serie de zone ale creierului, descoperim că acesta activează arii destul 
de vaste ale lui. Descoperim, de asemenea, că aceste reprezentări11 sunt bilaterale: reacţiile 
din emisfera cerebrală dreaptă sunt aproximativ la fel de mari şi de variate ca şi reacţiile din 
emisfera stângă. 

Continuarea cercetărilor în acest domeniu, ca şi abordarea noastră legată de logica 
semantică12 pot conduce la noi teorii legate de funcţionarea componentei mentale a 
sistemului psihic. Avem la această oră două abordări separate, dar complementare: un sistem 
semantic al creierului, descris prin tehnicile moderne ale RMN-ului funcţional, programe 
statistice şi prelucrări informatice, pe de o parte, iar pe de altă parte, o studiere a semanticii 
limbajului şi un studiu semiologic al semnelor în general pe parcursul ultimului secol. Având în 
vedere că limbajul stă la baza proceselor psihice superioare (logica limbajului exprimă logica 
gândirii), se impune o teorie care să explice această legătură între gândire şi limbaj. Dacă noua 
evidenţiere de către Huth et al.13 a sistemului semantic al creierului descrie localizarea 
semnificaţiilor polisemantice ale cuvintelor în structurile neuronale (hardware-ul semantic), este 
necesar să ne aplecăm asupra programului care utilizează această structură neuronală 
(software-ul semantic).  

În concepţia noastră, acest program presupune descrierea unei logici speciale, logica 
semantică14. Din motive de coerenţă, această logică este folosită atât în structurarea 
creierului ca sistem complex emergent, cât şi în structurarea minţii semantice. Aceasta este 
logica emergent semantică. 

Există deci o informaţie pe care o denumim informaţie emergent semantică. Logica 
aferentă pe baza căreia se structurează această informaţie o vom denumi logică emergent 
semantică. Aceasta este diferită de logica bivalentă, dar şi de cea multivalentă sau logica 
fuzzy, întrucât valorile care pot fi adevărate nu pot fi evaluate probabilistic, ci sunt 
condiţionate de valoarea lor semantică. 

Știinţa reţelelor 

Începând cu anii 1999-2000, Albert László Barabási a pus bazele unei noi știinţe, și anume 
știinţa reţelelor (network science), care a promovat idei și noţiuni noi, cu aplicaţii directe în 
numeroase domenii, cum ar fi biochimie, microbiologie, știinţe sociale, tehnologia 
informaţiei etc. După anii 1970, studiile empirice asupra reţelelor au fost aplicate asupra 
reţelelor sociale. Astfel, o serie întreagă de instrumente matematice statistice au fost 
dezvoltate pentru prima oară în sociologie. O reţea socială este o hartă a relaţiilor dintre 
indivizi ce indică modurile în care ei sunt conectaţi prin diverse grade de familiaritate socială 
pornind de la cunoştinţe întâmplătoare până la legături familiale puternice. 

Teoria reţelelor sau analiza reţelelor sociale este o tehnică utilizată în sociologie, 
antropologie şi în studiile organizaţionale şi se concentrează asupra felului de a rezolva 
problemele, de a conduce organizaţiile şi de a atinge obiectivele propuse. Relaţiile sociale 

                                    
11 Ibidem. 
12 G. Crumpei, A. Gavriluţ, I. Crumpei Tanasă, M. Agop, New Paradigms on Information, Mind and 

Reality. A Transdisciplinary Perspective, Editura Junimea, Iaşi, 2016. 
13 A.G. Huth et al., „Natural speech reveals the semantic maps...”, art. cit. 
14 J.N. Martin, „Epistemic semantics for classical and intuitionistic logic”, Notre Dame J. Formal 

Logic, vol. 25, nr. 2, 1984, pp. 105-116. 
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sunt descrise în teoria reţelelor sociale în termeni de noduri și legături. Nodurile sunt actorii 
individuali din reţea, iar legăturile sunt relaţiile dintre acești actori. Reţeaua este deci o hartă 
a legăturilor relevante dintre nodurile ce fac obiectul unui studiu.  

Dezvoltarea internetului a oferit un model informatic a unei reţele construite iniţial 
artificial, dar care a evoluat și s-a dezvoltat după niște legi proprii care s-au dovedit a fi 
valabile în toate reţelele, la toate scalele și nivelurile de realitate. Noţiuni ca random network, 
scale-free network, small-world phenomenon, power law (Barabási-Albert model) etc. reflectă 
proprietăţi și legi ale reţelelor în general, ceea ce permite o înţelegere mai bună a realităţii. A 
concepe structurile realităţii și funcţionarea acestora din perspectiva teoriei reţelelor 
reprezintă o perspectivă informaţională asupra lumii, ce schimbă complet reprezentările 
noastre, permiţând o abordare unitară asupra realităţii.  

De la nivel cuantic la nivel atomic, molecular și macromolecular, la reţelele biologice și 
cele sociale, aceste concepte pătrund și în viaţa economică, în ecologie și cosmologie. 
Reacţiile biochimice pot fi privite ca reţele biochimice, astfel încât celula însăși, ţesuturile și 
organismul în totalitatea sa constituie un ansamblu de reţele interconectate. Reţeaua 
neuronală nu reprezintă decât una dintre cele mai complexe reţele, care prezintă aceleași legi 
și proprietăţi specifice oricărei reţele. Pornind de la baza teoriei reţelelor care presupune o 
topologie fizică, alături de o topologie logică, reţeaua neuronală este dublată în acest fel de o 
reţea informaţională, spectrală, care este într-o permanentă dinamică cu cea corpusculară.  

În cadrul teoriei reţelelor se discută și de o reţea semantică, ce prezintă relaţiile 
semantice între diferite concepte, ce sunt folosite într-o reprezentare a cunoștinţelor. O reţea 
semantică este o reţea constituită din noduri și legături ce reprezintă relaţiile semantice între 
concepte. Descoperirea recentă a sistemului semantic al creierului15 prin mapare a evidenţiat 
faptul că știinţa reţelelor poate fi un instrument important în studiul funcţionării creierului, 
reliefând faptul că, pe lângă reţeaua corpusculară, neuronală, e necesară studierea reţelei 
spectrale, denumită în informatică reţea logică, și care reprezintă de fapt reţeaua 
informaţională. 

Concluzii 

În această lucrare ne-am propus o abordare transdisciplinară şi multidisciplinară, din 
perspectivă fizico-matematică, a diferitelor teorii şi ipoteze din neuroştiinţe, cu aplicabilitate 
în sfera psihologiei şi având conexiuni cu sociologia, antropologia, filosofia. Am argumentat 
caracterul ontologic al informaţiei, alături de energie şi substanţă, precum şi unitatea 
structural-fenomenologică la toate scalele şi nivelurile de realitate. Astfel, extrapolarea 
principiilor şi teoriilor folosite în tehnologia informaţiei asupra psihismului a generat 
numeroase ipoteze (de exemplu, modelul computaţional al cogniţiei). 

Am evidenţiat rolul informaţiei în integrarea concepţiilor noastre asupra realităţii şi a 
topologiei ca instrument de modelare matematică a informaţiei în dinamica materiei. Aceasta 
presupune o abordare dinamică, structural-fenomenologică, dintr-o perspectivă 
multidisciplinară, pornind de la tehnologia informaţiei de astăzi şi a ultimelor teorii din a 
doua jumătate a secolului XX, legate de dinamica neliniară, geometrie fractală, topologie şi 
teoria sistemelor complexe. Am analizat din punct de vedere epistemologic spaţiul real din 
perspectiva ştiinţelor moderne, dar şi spaţiul complex matematic, aducând argumente că şi 
spaţiul complex considerat a fi abstract este de fapt un spaţiu fizic, are semnificaţie fizică şi 
ar trebui adăugat spaţiului real, într-o viziune lărgită a „realului”.  

Am punctat rolul sistemelor axiomatice descrise în cadrul matematicii, ca mecanism 
implicat în perceperea şi cogniţia realităţii. Folosim sisteme axiomatice din diferite modele 
fizico-matematice ce stau la baza epistemologiei, pentru a le extrapola asupra unor 
mecanisme şi concepte psihologice implicate în percepţia şi cogniţia umană.  
                                    

15 A.G. Huth et al., „Natural speech reveals the semantic maps...”, art. cit. 
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Sintaxa, semantica, pragmatica, dar şi abordarea hermeneutică şi holistică reprezintă 
mecanisme logice, abordări (ce sunt mereu logice) ce pot explica procesele psihice 
superioare, precum abstractizarea, conceptualizarea, generalizarea, simbolizarea şi metafora. 
Toate acestea sunt folosite în procesul narativ dintotdeauna, dar nu au fost analizate 
dintr-un punct de vedere holist care ţine de structurarea realităţii, atât a realităţii fizice, cât 
şi a celei psihice. 

Paradigma informaţiei, care este impusă de evoluţia actuală a cunoaşterii, ridică 
adevărate provocări filosofiei, nu doar din punct de vedere epistemologic, ci şi din 
perspectivă ontologică. Dezvoltarea rapidă a informaticii şi a tehnicii de calcul aşteaptă din 
partea filosofilor abordarea teoretică necesară, impusă de această evoluţie. 

Paradigma informaţiei reprezintă însă o provocare pentru toate modalităţile de 
cunoaștere, punând sub semnul schimbării însăși cunoașterea și modul în care aceasta se 
realizează. Tehnologia informaţiei pe care o folosim cu toţii astăzi reprezintă o modelare – 
cu toate avantajele și dezavantajele sale – a componentei structurale și funcţionale, atât a 
realităţii fizice, cât și a celei psihice. Viteza cu care s-a dezvoltat această tehnologie a făcut ca 
abordările teoretice, de filosofie a știinţei și epistemologie să nu poată ţine pasul. O 
perspectivă atentă asupra acestor revoluţii poate genera certitudinea că suntem în plină 
revoluţie, o revoluţie impusă de dezvoltarea tehnolgiei informaţiei, bazată pe informaţie, dar 
de fapt o revoluţie a cunoașterii.  
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Comunicarea în masă și sfera publică – de la Kant la Habermas 
(Mass Communication and the Public Sphere –  

from Kant to Habermas) 

CĂ TĂ L I N - C O N S T A N T I N  D I A C O N U   

Abstract: During the period we are just now coming out of, the appearance of mass communication 
has clearly been a fundamental element of revolutionary change in society. On the one hand, the 
positive effects are defined by the public sphere’s expansion that enables an increasingly larger range 
of people to participate in debates within the public sphere. On the other hand, the growing number of 
participants in public sphere’s debates diminishes the odds of the information and opinions conveyed 
being preserved accurately. In this article, I intend to compare two communication patterns. The first 
one is formulated by Kant with regard to communication within the public sphere. It is a rather critical 
and argmentative pattern based on upholding the truth. Conversely, Habermas’ pattern is built on the 
objective of bringing about consensus. It is believed that the development of mass media has favoured 
the implementation of the latter pattern. Based on Habermas’ intuition, I intend to showcase the 
manner in which this model of communication influences the public sphere as well as the 
consequences derived from this particular influence. 
Keywords: ethics, mass communications, public sphere, revolution, cosmopolitism 

 
În celebrul său răspuns la întrebarea lansată în dezbatere publică în 1784 Ce este 

iluminismul?, Immanuel Kant îl asimilează spiritului critic: capacitatea de a-ţi folosi propria 
judecată independent de opiniile altora. În ansamblul său, răspunsul este coerent cu gândirea 
filosofului, precum și cu opera acestuia, întrucât se străduie să justifice faptul că oamenii au 
dreptul să se raporteze într-un mod critic, mai ales în mod public, la subiecte care erau de 
neabordat până atunci, cum ar fi religia sau legislaţia statului. Bineînţeles că această 
examinare publică trebuia să se desfăşoare în ceea ce filosoful numește granițele rațiunii. 

Deloc surprinzător, în cadrul lucrării la care fac acum referire1, Immanuel Kant pornește 
de la premisa că rațiunea este singura în măsură să judece, să accepte sau să respingă orice 
fel de pretenţii de validare în ceea ce privește moralitatea sau orice formă de cunoaștere. 
Această premisă nu este afirmată în mod explicit, dar poate fi urmărită asemenea unui fir 
roșu care străbate întregul text. Începând de la Critica rațiunii pure, opera sa de maturitate, 
filosoful a acordat o însemnătate deosebită conceptului de critică, cu sensul de a distinge, a 
deosebi, a judeca. Aceasta reprezintă unica instanţă de întemeiere a oricărei judecăţi legitime. 
El notează într-o notă de subsol: 

Secolul nostru este adevăratul secol al criticii, căreia totul trebuie să i se supună. Religia, prin 
sanctitatea ei și legislaţia prin maestatea ei, vor de obicei să i se sustragă. Dar atunci ele provoacă 
împotriva lor bănuieli juste ţi nu pot pretinde stima sinceră pe care raţiunea o acordă numai 
aceluia care a putut face faţă examenului ei liber și public2. 

În ceea ce a însemnat critica rațiunii, Kant a deschis o cale nouă pentru secolul în care a 
trăit, cu siguranţă una revoluționară. 

                                    
 Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,  
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1 Immanuel Kant, Manifestul Iluminist, traducere de Daniel Mazilu, Editura Paralela 45, Pitești, 

2011, p. 23. 
2 Immanuel Kant, Critica rațiunii pure, traducere de Nicolae Bagdasar şi Elena Moisuc, Editura 

Știinţifică, București, 1969, p. 13. 
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Întorcându-ne la întrebarea Ce este iluminismul? trebuie să ne amintim contextul care a 
prilejuit-o. Editorii de la Berlinische Monatsschrift3 au lansat acest subiect întrucât el deja se 
afla în dezbatere publică în acea perioadă, întrucât subiectul nu era unul academic, ci mai 
degrabă unul care încerca să traseze o controversă în ceea ce privește chestiuni care ţineau 
de religie și legislaţie. Această întrebare a fost prilejuită de nevoia de a defini, în primă 
instanţă, înainte de a lumina pe alţii, ce anume înseamnă să fii tu însuţi luminat. Întrebarea a 
fost rostită de pastorul şi teologul Johann Friedrich Zöllner și aşezată discret într-o notă de 
subsol4: 

La această întrebare, care este aproape la fel de importantă precum adevărul, ar trebui răspuns 
înainte ca cineva să încerce să se lumineze! Şi pe nicăieri nu am găsit încă vreun răspuns!5 

Cu alte cuvinte, pastorul Zöllner cerea lămuriri cu referire la vocaţia intelectualilor 
vremii de a pune în discuţie un principiu care până atunci nu a fost contestat în nicio formă 
de către nimeni din spaţiul pe care acum l-am putea numi sferă publică. 

Fără îndoială că această întrebare nu se referea la ceva abstract, căci era un demers care 
trimitea la o dezbatere cu un caracter foarte practic, astfel încât era de așteptat ca autorul 
filosofiei critice să-și formuleze propria poziţie. Încă de la începutul răspunsului său, Kant 
consideră această capacitate de a folosi propria judecată ca pe o dovadă de maturitate. 
Aceasta se referă la faptul de a fi apt să judeci cu propria raţiune și de a nu te lăsa purtat de 
opiniile altor oameni: ieşirea omului din starea de minor în care se află din propria sa vină. 
Ceea ce înseamnă că fiecare om este responsabil pentru propria sa luminare. Faptul de a fi 
ignorant în ceea ce privește deciziile care pot influenţa viaţa fiecăruia în parte și, totodată, a 
întregii comunităţi era privită de către filosoful luminilor ca fiind starea de minorat sau 
incapacitatea de a se folosi de propria inteligenţă fără îndrumarea altuia. Mai departe el spune: 
„vina pentru această stare ni se datorează atunci când ea nu rezultă din lipsa inteligenţei, ci 
din lipsa hotărârii şi a curajului de a ne folosi de ea fără îndrumarea altuia”6. De aici 
înţelegem că lașitatea, șovăielnicia și nicidecum lipsa inteligenţei sunt responsabile pentru un 
caracter slab și indecis.  

În continuarea argumentării sale, filosoful german arată cât de ușor sau comod este 
pentru cineva să accepte cu bucurie orice formă de autoritate care să înlocuiască judecata 
proprie, sau, dacă ar fi să actualizăm acest punct de vedere zilelor noastre, autoritatea 
oricărui formator de opinie. Ieșirea oamenilor din starea de minorat este considerată o 
datorie morală. În viziunea lui Kant, omul astfel liber poate acţiona în întreaga comunitate 
sau societatea civilă universală. El nu limitează acest drept la cetăţenii unui anume stat, fidel 
fiind principiilor cosmopolite pe care le enunţă în Spre pacea eternă. Nevoile societăţii din 
care orice cetăţean face parte nu pot sau nu trebuie să fie împlinite decât prin participarea 
tuturor cetăţenilor. 

Obiectiv (în teorie) nu există niciun conflict între morală și politică. Dimpotrivă, subiectiv (în 
tendinţa egoistă a omului, care însă, întrucât nu se întemeiază pe maximele raţiunii, nu trebuie 
numită încă practică) va fi și va putea exista întotdeauna pentru că el este gresia virtuţii7. 

Deci toate acţiunile pe care omul le integrează sferei politicului nu pot face excepţie de la 
faptul că, la rândul lor, sunt condiţionate moral. 

Existenţa răului în societate nu este motivat de funcţionarea acesteia, ci mai degrabă din 
cauza oamenilor8 care nu reuşesc să se integreze în comunităţile umane. Soluţia pe care Kant 

                                    
3 Daniel Mazilu, „Elogiul libertăţii”, în I. Kant, Manifestul Iluminist, ed. cit., p. 18. 
4 Ibidem, p. 21. 
5 Ibidem, p. 27. 
6 Ibidem, p. 29. 
7 Immanuel Kant, Spre pacea eternă: un proiect filosofic, traducere de Rodica Croitoru, Editura ALL, 

București, 2008, p. 116. 
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o vede la această problemă o constituie evoluţia societăţii pe latura ei morală, nu juridică9. 
Evoluţia societăţii umane trebuie să urmărească progresul în ceea ce privește urmărirea 
virtuților, prin exercitarea rațiunii. 

De remarcat faptul că, în răspunsul său, Kant pune accentul pe gândire și libertatea de a 
gândi ca bază a întemeierii morale a statului10. Or, pentru această luminare nu e nevoie de 
altceva decât de libertate, „libertatea de a exercita public propria raţiune, în toate domeniile. 
Această libertate este cea mai inofensivă dintre toate care pot purta o asemenea denumire”11. 
Vorbind despre această libertate, Kant are în vedere folosirea publică a raţiunii „pe care o 
face un erudit în faţa publicului cititor”12.  

Pentru subiectul tratat în cadrul acestui articol, este necesară evidenţierea contribuţiei pe 
care Immanuel Kant o aduce prin distincţia pe care o face între folosirea publică a raţiunii şi 
folosirea privată a raţiuni. Astfel, dacă utilizarea privată a raţiunii, întrucât este folosită în 
calitate de funcţionar al statului, în raport cu statul, și poate fi cenzurată, nu același lucru se 
poate spune și despre folosirea publică a raţiunii. Aceasta presupune existenţa unei relaţii 
între vorbitor și publicul său, o relaţie care nu trebuie să fie umbrită de niciun fel de 
interdicţie. Câteva argumente stau la baza acestei afirmaţii: în primul rând, exerciţiul 
gândirii libere conduce omul la acţiune liberă; în al doilea rând, din punct de vedere 
ontologic, omul manifestă propensiune către libertatea de gândire; în al treilea rând, 
demnitatea omului izvorăşte din posibilitatea acestuia de a gândi în mod liber. Dacă cel puţin 
unul dintre toate acestea de mai sus vor fi încălcate, nu poate exista o relaţie între intelectual 
și cititorul său. 

Precum am văzut până acum, în opinia lui Kant, libertatea de gândire și manifestarea 
acestei libertăţi în spațiul public reprezintă o condiţie primă pentru definirea incipientă a 
sferei publice.  

Când natura a dat naştere, sub acest aspru înveliş, unei seminţe de care se îngrijeşte cu atâta 
tandreţe, adică înclinaţia şi vocaţia pentru gândirea liberă, această tendinţă influenţează la rândul 
ei, progresiv, mentalitatea poporului (ceea ce-l face încet-încet capabil să acţioneze liber) şi, într-un 
final, chiar principiile guvernării, care consideră profitabil pentru ea însăşi să trateze omul – care 
devine din acel moment mai mult decât o maşină – conform demnităţii sale13. 

Libertatea de expresie 

Precum am văzut până acum, Kant așază libertatea de expresie ca fundament pentru ceea 
ce puntem numi acum sfera publică. Nu putem înţelege libertatea de gândire fără libertatea 
de expresie – sau, altfel spus, libertatea de gândire ar fi un nonsens fără libertatea de 
expresie. Orice stat le pretinde cetăţenilor săi respect şi supunere în faţa legii. Din punct de 
vedere etic, această obligativitate izvorăște din legitimitatea pe care statul o are faţă de 
cetăţenii săi și nici într-un caz din monopolul pe care statul îl are asupra utilizării violenţei. 
În cadrul răspunsului său, Immanuel Kant pare că utilizează un argument circular atunci 
când vorbește despre dreptul suveranului de a cere supunerea cetăţenilor. În fapt, acesta 
utilizează un argument liniar, întrucât dreptul suveranului vine odată cu datoria acestuia de 
a asigura libertatea supușilor săi de a exercita public raţiunea care, mai departe, face posibilă 
libertatea de exprimare.  
                                    

8 Ibidem, p. 130. 
9 Rodica Croitoru, Datorii morale și datorii religioase în limitele kantiene ale rațiunii, Editura ALL, 

București, 2006, p. 56. 
10 Daniel Mazilu, „Elogiul libertăţii”, în op. cit., p. 20. 
11 Ibidem, p. 22. 
12 Immanuel Kant, Manifestul Iluminist, ed. cit., p. 33. 
13 Immanuel Kant, Ideea unei istorii universale, în Ideea unei istorii universale. Ce este luminarea? 

Presupusul început al istoriei omenirii. Spre pacea eternă, traducere de T. Brăileanu, Editura Casa 
Școalelor, București, 1943, p. 75. 
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Libertatea de expresie sau evitarea oricărei forme de cenzură conduce la dezvoltarea 
societăţii prin progresul ştinţific sau al cunoașterii, participarea la luarea deciziilor prin 
implicarea tuturor membrilor unei comunităţi și, nu în ultimul rând, constituirea unei 
societăţi mult mai flexibile și deschise către alte manifestări culturale: 

Numai în societate și, anume, într-o societate unde domnește cea mai mare libertate, deci un 
antagonism general al membrilor ei și totuși cea mai exactă determinare și asigurare a limitelor 
acestei libetăţi pentru ca să poată exista cu libertatea altora, poate fi atinsă în omenire suprema 
intenţie a naturii, adică dezvoltarea tuturor dispoziţiilor sale14.  

Kant face referire la acest antagonism natural al omului care, ca stare naturală, poate fi 
domolit în societatea civilă, rezultând, din convieţuirea oamenilor în forme politice, o stare 
de liniște și siguranță.  

Habermas și tradiţia Școlii de la Fankfurt  

Pentru început, este necesară o definire succintă a noţiunilor de discurs și sferă publică 
așa cum le-a utilizat Habermas, astfel încât să putem parcurge argumentele pe care el le 
prezintă. Astfel, noţiunea de discurs nu este sinonimă cu limbaj, ci este un termen tehnic 
pentru o formă reflexivă de vorbire având ca finalitate obţinerea unui consens cu ajutorul 
raţiunii15. În acelaşi sens, putem spune despre discurs că nu este un instrument de 
persuasiune rezervat sau utilizat în mod exclusiv de către filosofi sau logicieni. El este 
utilizat de orice persoană capabilă să facă apel la bunul-simţ comun. Habermas consideră 
discursul ca fiind mecanismul privilegiat16 pentru reglarea conflictelor zilnice în cadrul 
societăţilor moderne sau, după caz, pentru stabilirea sau restabilirea un consens social care 
şi-a pierdut actualitatea. Dar, cel mai important, discursul are ca scop susţinerea oricărei 
pretenţii de validitate17. El porneşte de la pretenţia pe care ascultătorul o are de la vorbitor 
să-şi susţină afirmaţiile astfel încât să obţină încuviinţarea auditoriului. În lipsa acestui fapt, 
nu doar că discursul îşi pierde sensul, dar şi vorbitorul îşi pierde statutul de participant la 
dezbatere. 

Sferă publică în accepţiunea lui Habermas traduce cuvântul german Öffentlichkeit și 
poate însemna faptul de a fi public, deschidere și transparență18. Foarte important de subliniat 
însăși etimologia cuvântului publicum, care în latină însemna tot ceea ce este lăsat în afara 
căminului, pentru folosinţa oricui. Potrivit lui, principiile iluminismului sunt deja înţelese ca 
făcând parte din acest concept19. Aceasta are ca scop înţelegera lumii sociale și gestionarea 
dinamicii ei prin evidenţierea potenţialului în vederea schimbărilor care pot avea loc în 
societate și care pot influenţa în bine viaţa oamenilor20. 

Din momentul în care Immanuel Kant şi-a formulat modelul său de comunicare, evoluţia 
istorică a acesteia a urmărit în mod clar o transformare radicală. Această transformare a 
urmat însăşi transformarea societăţii. 

                                    
14 Ibidem, p. 76. 
15 James Gordon Finlayson, Habermas, traducere de Ramona Elena Lupu, Editura ALL, București, 

București, 2011, p. 65. 
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18 Bruce Robins (ed.), The Phantom Public Sphere, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2010, 
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Legat de acest subiect, membrii Școlii de la Frankfurt, în tradiţia căreia gândește şi 
Habermas21, nu au ezitat să-și arate dezamăgirea și pesimismul atunci când, siliţi fiind de 
situaţia politică din Germania, au emigrat în Statele Unite ale Americii. Aceștia au susţinut 
întotdeauna că principiile formulate de filosofii iluminiști au fost revendicări drepte și firești 
împotriva opresiunii oricărei autorităţi unilaterale, cum ar fi de exemplu religia. Dacă unul 
dintre dezideratele iluminismului era urmărirea și realizarea unei stări de reconciliere22, adică 
o societate politică pe care cetăţenii o pot accepta raţional și susţine întrucât aceasta poate să 
satisfacă nevoile lor cele mai profunde, cum ar fi nevoia de dezvoltare personală, progres și 
bunăstare, ei au concluzionat că realitatea secolului XX era departe de acest deziderat. 
Capacitatea de a raţiona s-a atrofiat în societate și s-a transformat în capacitatea indivizilor 
de a calcula și de a-şi urmări cu ajutorul celor mai eficiente mijloace un anumit scop. În 
consecinţă, avem o societate a consumului organizată după un principiu al fluxului continuu, 
al diviziunii în muncă și al perisabilităţii artificiale. O societate a conflictului și a dezbinării. 
În mod ironic, tocmai acest demers al iluminismului care ar fi trebuit să-l elibereze de om de 
ignoranţă sau de starea de minorat, cum era definită de Kant, a stat la originea problemei. 
Treptat, viaţa socială a evoluat în sensul în care ea însăși este generată de știinţă și 
tehnologie, adică de ceea ce Adorno numea forme instituționalizate ale raționalității 
instrumentale. În loc să-l elibereze, raţiunea îl leagă pe om de niște sisteme tot mai sofisticate 
de control administrativ. Raţiunea trebuia să slujească oamenilor în vederea înţelegerii lumii 
sociale, nicidecum să aducă regres moral și mizerie economică23. 

Aceștia au remarcat modul în care mass-media, de exemplu, și-a dezvoltat metodele 
subtile de manipulare ce încurajează un sistem social care nu întotdeauna protejează 
interesele de bază ale oamenilor. Ei au analizat modul în care conștiinţa oamenilor poate fi 
manipulată prin astfel de metode astfel încât, în timp, s-a constituit ceea ce se consideră a fi 
o falsă stare de reconciliere. Starea de reconciliere, precum am văzut, urmărea un deziderat 
din perioada iluminismului și era bazată pe convingerea că lumea socială este raţională, că 
are drept consecinţă fericirea și libertatea oamenilor și, totodată, având un caracter raţional, 
este greu de modificat. 

Habermas nu a urmat pesimismul declarat al mentorilor săi, cu toate că, la rândul său, a 
pornit de la aceeași premisă. El a formulat sistemul eticii discursului în cadrul sferei publice, 
prin necesitatea reluării demersului critic urmând să ajungem la ceea ce el numeşte 
necesitate consensuală. Pornind de aici, prin lărgirea și adâncirea sferei publice, ea va reuși să 
pună presiune pe sistemele economice sau politice, astfel încât realitatea socială va fi nevoită 
să ţină cont în primă instanţă de opinia publică. Trebuie să stabilim din capul locului că avem 
de-a face cu un fenomen extrem de fragmentat, ţinând cont de mediul în care informaţia se 
propagă astăzi, în plină eră a globalizării. Multitudinea de canale unisens sau multisens 
permite cu greu posibilitatea reconstruirii unei comunicări față-în-față, unitară și ordonată.  

Sfera publică – un spaţiu al tuturor 

În general, atât economiștii, cât și gânditorii din spectrul neoliberal opun spațiul privat 
sferei publice, dintr-o necesitate care privește etica dreptăţii distributive. Pornind de la 
necesitatea dezvoltării pieţei ca loc al împărţirii corecte a avantajelor și a obligaţiilor, și, 
totodată, din necesitatea depolitizării alegerilor subiective ale indivizilor, s-a produs această 
modificare de paradigmă. Drept consecinţă, o etică minimalistă, axată doar pe decizii 
individuale, vine să susţină această perspectivă. Relaţiile publice încep să fie definite exclusiv 
juridic. Astfel, spaţiul privat este constituit în genere din tot ceea ce reprezintă deciziile 

                                    
21 Giovanna Borradori, Filosofie într-un timp al terorii. Dialoguri cu Jürgen Habermas și Jacques 
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indivizilor care le reflectă sau au posibilitatea de a le influenţa piaţa economică, incluzând 
aici orice alt canal prin care se cumpără sau se vând diverse bunuri, servicii sau ideologii24. În 
acest fel, spaţiul privat se lărgește revendicându-și tot ceea ce, în mod normal, ar trebui să se 
constituie ca spaţiu public.  

Friedrich Hayek, de la care se revendică majoritatea teoreticienilor neoliberali 
contemporani, urmează paradigma de gândire iniţiată în acest sens de către Adam Smith. El 
susţine modul în care, în condiţii normale, pieţele sunt cele care vor realiza prin ele însele un 
echilibru în ceea ce privește dreptatea socială. Pornind de la acest concept care, pe drept 
cuvânt, este folosit ca o mantră a mâinii invizibile, aceștia s-au străduit cât au putut ca tot 
ceea ce reprezintă spaţiu public să fie catalogat ca fiind spaţiu privat. Drept consecinţă, 
precum se poate observa, deciziile care au o influenţă asupra întregii comunităţi vor deveni 
din ce în ce mai opace, irelevante şi incomprehensibile publicului larg. Treptat, segementul 
social capabil să înţeleagă şi să dezbată se va reduce la minimum. În acest fel spaţiul public a 
devenit locul prin excelenţă rezervat deciziilor de stat.  

Pe de altă parte, atât republicanii, cât și avocaţii cosmopolitismului, aici incluzându-l şi pe 
Habermas, consideră spaţiul public tot ceea ce ţine de comunitate și cetățenie, deciziile care 
privesc bunăstarea comunităţii ca întreg, atât cele administrative, cât și cele statale, cu 
excepţia celor care pot să aducă atingere suveranităţii naţionale.  

Importanţa teoretică pentru etica socială și politică a acestei idei este foarte ușor de 
remarcat. Conceptul de sferă publică pe care Habermas îl prezintă formulează câteva puncte 
de vedere clare și precise care încearcă să elimine o serie de caracteristici care au trunchiat 
ideea de spațiu public. El îi acuză – și poate pe bună dreptate – pe teoreticienii neoliberali de 
faptul că au reușit să revendice pentru spațiul privat atât de mult din deciziile economice și 
administrative ale unui stat, încât spaţiul public a devenit un loc tern şi lipsit de orice 
relevanţă pentru orice dezbatere. Astfel, distincţia între ceea ce ar putea să constituie 
aparatul de stat, pe de o parte, și, pe de altă parte, dreptul cetăţenilor de a se asocia în 
mișcări sau asociaţii care să-și desfășoare activitatea în spaţiul public a dispărut. 

Faptul de a iniţia un curent de opinie în favoarea sau împotriva unei decizii 
guvernamentale ţine de caracteristica sferei publice. Teoria lui Habermas face referire la 
modul în care poate funcţiona sfera publică și la modul în care se bazează pe principiul 
dezbaterilor și al discursului raţional care, deși este utilizat rareori, merită luat în 
considerare. Dacă la modul ideal există posibilitatea ca acest fapt să se întâmple, de aici 
rezultă că actul democratic nu este așezat sub auspicii economice și că inegalitatea socială nu 
condiţionează actul democratic. Totodată, presupoziţia că discursul în cadrul sferei publice 
ar trebui să evite abordarea problemelor care ţin de stat sau legislaţie nu este sustenabilă.  

Spaţiul public, un spaţiu al autenticităţii 

Spaţiul public este un spațiu al deschiderii și al onestității. Un loc al confruntării părerilor, 
păreri sincere care au menirea de a defini opinia publică, clar și fără ascunzișuri25. Unul 
dintre principiile importante ale discursului este principiul onestităţii. În cadrul oricărui 
dialog, fiecare participant trebuie să afirme doar ceea ce crede el în mod veridic26. Orice 
formă de manipulare a discursului va conduce în mod inevitabil la invalidarea dialogului. Nu 
putem presupune posibilitatea dialogului dacă nu acceptăm în primă instanţă faptul că 
celălalt participant la dialog este onest și că ceea ce afirmă este adevărat. Acţiunea 
comunicativă se bazează pe recunoașterea reciprocă a pretenţiilor de validitate. În societate, 
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mecanismul dialogului care coordonează dezbaterea îi condiţionează pe participanţii la 
dialog să ţină seama de alţi participanţi, ascultători, precum și de motivaţiile lor. Discursul 
constă în reguli care asigură respectul egal faţă de ceilalţi și necesitatea solidarităţiii. Prin 
contrast, sistemele încurajează procesul moralizator prin care se creează obișnuinţa de a 
acţiona conform cu aceste idealuri și astfel orice abatere va fi sancţionată și evitată în 
circumstanţe asemănătoare. 

Înţelegem spaţiul public ca pe un loc al autenticităţii. Fără îndoială că o bună parte din 
spaţiul public este dominat de acele canale prin care se transmit într-un mod subversiv sau 
chiar la vedere foarte multe informaţii care au efect manipulator. Dar, precum am văzut 
până aici, acest fapt poate fi evitat dacă sfera publică va funcţiona conform principiilor 
enunţate mai sus. Odată ce validitatea informaţiilor poate fi reevaluată prin argumentare, 
informaţia se consideră că va fi validă nu doar pentru persoana care se presupune că va 
trebui să o accepte, dar și pentru toţi posibilii participanţi care ar putea fi interesaţi oricând 
de subiectul care se dezbate. Idealul unei abordări bazate pe un discurs etic este o comunitate 
morală ale cărei norme și practici vor fi valide în orice circumstanţă. Această comunitate 
poate forma o societate bazată pe acordul tuturor cetăţenilor, presupunându-se statutul lor 
de participanţi onești în care orice formă de manipulare sau disimulare a fost înlăturată. 

Concluzii 

Dacă pentru Kant principala revendicare a iluminismului este libertatea de a publica 
pentru toată lumea în spiritul cosmopolit, indiferent de statutul social al celui care citește, 
pentru societatea lui Habermas lucrurile stau cu totul diferit. Multitudinea dezbaterilor sau a 
mediilor prin care acest fapt se realizează nu permit răgazul de a gândi aceste luări de poziţii 
sau aceste replici.  

Teoria lui Habermas cu privire la sfera publică pornește de la dreptul la liberă exprimare, 
definit de acesta ca fiind acceptarea forţei argumentului mai bun stabilit printr-o serie de 
reguli: 

Fiecăruia care are competenţa să vorbească și să acţioneze i se permite să ia parte la discuţie. 
Fiecare are voie să pună la îndoială orice aserţiune. 
Fiecare are voie să introducă orice aserţiune în discurs. 
Fiecare are voie să-și exprime atitudinile, dorinţele și nevoile. 
Niciun vorbitor nu va fi împiedicat prin orice formă de coerciţie să își exercite drepturile prevăzute 
mai sus27. 

Astfel, binele comun ajunge să fie urmărit în mod exclusiv în aceste teme ale discursului 
public. Prima condiţie, libertatea de expresie, nu poate fi izolată de o altă condiţie, respectiv 
demersul de a căuta un acord raţional, stabilind un acord comun. Această ultimă orientare 
arată caracterul excepţional al legăturilor sociale. 

Indivizii devin individualități doar în contextul social. Întreg procesul reflexiv al omului 
este desăvârșit doar atunci când o persoană reușeste să se integreze într-o comunitate morală 
în care părerile și opiniile lui sunt testate. Astfel, comunitatea capătă caracteristică 
autolegislativă compusă din indivizi liberi și egali care, conform eticii deontologice, au scopul 
de a se privi reciproc asemenea unor scopuri în sine, și nu asemenea unor mijloace. Acest fapt 
presupune ca, în mod aprioric, membrii acestei comunităţi să depășească toate aceste bariere 
care ţin de diferenţele sociale sau economice. 

Sfera publică reprezintă evoluţia unui public raţional care nu mai este format doar din 
membrii saloanelor literare sau cafenelelor secolului al XVIII-lea. Acesta își datora existenţa 
în mod exclusiv drepturilor civile care garantau libertatea de exprimare sau de asociere. 
Aceste locuri erau forumuri în care oamenii se întâlneau voluntar şi participau de pe poziţii 
egale la dezbateri publice. Astăzi, în epoca modernă, precum afirmă Habermas, ordinea 

                                    
27 J.G. Finlayson, Habermas, ed. cit., p. 67. 
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socială și democraţia depind doar de acţiunea comunicativă, întrucât agenţii nu mai dispun 
și de alte forme de rezolvare a conflictelor sau, cel puţin, acestea nu sunt de dorit. Principalul 
loc care poate găzdui forumuri ar trebui să fie mass-media. Precum am văzut până acum, 
caracteristicile societăţii civile ar trebui să ţină de neputinţa acesteia de a lua decizii sau de a 
influenţa instituţiile statului să ia decizii, fiind doar un loc al dialogului. Orice formă de 
impunere a unor decizii este susceptibilă de a fi coruptă și poate atrage după sine alte 
interese în afara binelui comun.  

Fără nicio urmă de îndoială, ceea ce numim astăzi mass-media este percepută de foarte 
mulţi oameni ca fiind sfera publică pentru că s-a substituit ei. Acesta ar putea fi motivul 
degradării continue sau chiar a dispariţiei sale. Ușurinţa cu care publicul acceptă orice fel de 
argumentare bazată mai degrabă pe fapte cu un puternic impact emoţional decât pe discurs 
rațional a făcut ca însuși discursul politic să fie pus în scenă asemenea unui act de 
divertisment. În acest mod se instituie false credinţe care sunt presupuse a fi adevărate ca 
urmare a existenţei unui mecanism care îi face pe toţi membrii să le creadă. Revenim astfel la 
definiţia pe care Adorno o dădea ideologiei – acea iluzie necesară din punct de vedere social 
sau falsă conștiință necesară din punct de vedere social28. Opinia publică și-a pierdut 
autonomia odată cu funcţia critică. Cu toate acestea, chiar dacă sfera publică se află în declin 
și în dezintegrare, dacă am urma intuiţia lui Habermas, aceasta ar trebui să fie o agora, nu o 
piaţă unde se vând şi se cumpară ideologii. Trebuie să fie un spaţiu al democraţiei și al 
deciziilor, locul în care participarea politică a cetăţenilor unui stat se concretizează în primă 
instanţă în dezbateri despre problemele ce-i privesc din punct de vedere cetăţenesc, toate 
acestea într-un cadru organizat, unde se poate interacţiona prin discurs. 

Chiar dacă acest aspect pare lipsit de importanţă, istoria recentă a evenimentelor din 
Europa ne arată cât de ușor se poate glisa către autoritarism statal și, astfel, ne putem pune 
problema existenţei democraţiei. 

Într-o comunitate democratică ai cărei cetăţeni își acordă reciproc drepturi egale nu este loc pentru 
o autoritate căreia i se permite să determine unilateral limitele a ceea ce este de tolerat. Pe baza 
drepturilor egale ale cetăţenilor și a respectului reciproc, nimeni nu are privilegiul de a stabili 
limitele toleranţei din punctul de vedere al preferinţelor și al orientărilor axiologice proprii29. 

Tocmai datorită celor arătate mai sus, voi asuma faptul că acest principiu formulat de 
către Habermas este indispensabil existenţei oricărei forme de consens în spațiul public. 
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Despre originea și sensul culturii într-o „nouă filosofie a naturii” 
(On the Origin and Meaning of Culture 
within a “New Philosophy of Nature”) 

F RĂG U ŢA  Z A H A R I A   

Abstract: The project of a “new philosophy of nature” represents an important part of Constantin Micu 
Stavila’s work. It is essentially focused on the concepts of spirit, conscience and freedom, by 
reconsidering the contribution of Schelling and Hegel as regarding the value of the subjectivity and that 
of the creative liberty principle for the entire existence. The author explores especially the Hegelian view 
of integrated thinking in nature, and of the spiritual immanence working in the explanatory process by 
using the dialectic method. Instead of cognitio circa rem (in terms of Hermann Lotze), the Hegelian 
philosophy centers on cognitio rei. Such a perspective is revaluated by the Romanian-French thinker up to 
developing his own critical genetic position by delineating four fundamental theses as sum of the 
philosophy of nature’s results: 1) to not admit the exteriority as being empty of subjectivity, taking into 
account the objectivity in its subordonate role; 2) the search of the nature’s mystery for the vital 
phenomena; 3) to get the essence of life as a free and generous activity; 4) to see the physical phenomena 
as connected to the psychical ones, and the matter as a relative – and not an absolute – contrary of the 
spiritual life. Consequently, the investigation of Micu Stavila is a new attempt to explaining the origin 
and the meaning of culture by reference to the antagonism between man and nature. 
Keywords: spirituality, philosophy of nature, conscience, freedom, meaning of culture 

Introducere 

Încă din vremea când era studentul lui Hans-Georg Gadamer și Martin Heidegger, 
Constantin Micu Stavila iniţiază o analiză critică și o sinteză a concepţiilor filosofilor din 
secolele XVIII-XIX, în special din spaţiul german și cel francez. Mai concret, un apel la acele 
formulări îndreptate spre spiritualitatea naturii, în opoziţie cu „maniheismul metafizicii 
populare a dualismului corp-suflet […] și a metafizicei simplificatoare a monismului 
materialist”1. Din cuprinsul studiului reiese atât precipitarea nefilosofică a exponenţilor 
știinţei de a institui irevocabil concepţia mecanicistă a naturii, cât și faptul că viziunea 
mecanică a lumii rămâne în istoria umanităţii produsul unei mentalităţi naive. Prin urmare, 
gânditorul român ne propune o nouă direcţie explicativă a filosofiei naturii care să-i asigure 
într-adevăr deplină coerenţă. Orientare ce presupune și vine din exigenţa integrării spiritului 
în explicaţia tuturor fenomenelor naturii și a acceptării rolului său inteligent în producţia 
acesteia, simultan cu necesitatea considerării primatului perfecţiunii în faţa imperfecţiunii, 
dar și a vieţii, libertăţii, activităţii, spontaneităţii ca preexistente materiei, determinismului, 
inerţiei și pasivităţii. Mai puţin rutinistă în comparaţie cu știinţa, nezăbovind sau refuzând a 
rămâne în orizontul „economic” al fizicii mecanice, filosofia are iniţiativa „marilor 
anticipaţii”, considerând spiritul „substratul ultim al existenţei și unica ei raţiune de a fi”2. 
Filosofia contemporană este deplin încredinţată de faptul că viaţa sufletească e însăși punctul 
de plecare al materiei, nu doar un epifenomen arbitrar, întârziat al acesteia și produs al 
evoluţiei; că libertatea e fondul ultim al lucrurilor, nicidecum oarba necesitate; că 

                                    
 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România. 
1 C. Micu, Către o nouă filosofie a naturii, Editura Librăriei Universitare – I. Cărăbaș, București, 

1946, p. 6. 
2 Ibidem, p. 9. 
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extensiunea materială nu e altceva decât exteriorizarea unei tensiuni psihice și că universul 
nu e populat de obiecte abstracte, moarte, în întregime de-subiectivizate. 

Foarte curând – afirma autorul nostru în deceniul patru al secolului trecut – știinţa va fi 
obligată să-și lămurească fapte cu un caracter bizar și o complexitate intempestivă, precum 
fenomenele de radioactivitate, disoluţie a atomilor, degradarea energiei, instabilitatea 
graniţei dintre viaţă și moarte, finalitate și cauzalitate, organic și anorganic. În primă fază, 
știinţa a profitat de pe urma divorţului cartezian natură-gândire. Astfel, psihologia devine de 
sine stătătoare, consecinţă a definirii pozitive a esenţei sufletului ca activitate (gândire) 
conștientă de către René Descartes, ceea ce înlesnește degajarea „unei știinţe autonome a 
vieţii sufletești” în măsură să justifice în manieră originală și profundă esenţa vieţii spirituale 
a omenirii. Dimpotrivă, suprimarea subiectivităţii și antropomorfismului, maxima 
spaţializare, obiectivizare, desensibilizare și despiritualizare a naturii, nu face decât să atragă 
preocuparea și curiozitatea umană spre cercetarea exclusiv a lumii externe, conducând la 
progresul accelerat și exagerat al civilizaţiei tehnologice, în final, instalarea dominaţiei 
industriale asupra lumii. În stare latentă, contradicţiile falsei prosperităţi știinţifice izbucnesc 
sub aspectul neputinţei localizării conștiinţei, a stabilirii unei relaţii corp-suflet. Cum 
observă Al. Mironescu privitor la insuccesul explicaţiei mecanice a naturii instituite de 
filosofia carteziană: „Știinţa a devenit […] cel mai puternic instrument de inducere în eroare, 
de confuzii, de barbarisme […] prilejul unei rătăciri fără precedent”3. 

Partizan al unei viziuni „dualiste și antitetice între cogitaţie și extensiune”4, 
împotrivindu-se atât celor care abordează „lucrurile corporale în mod spiritual”, cât și celor 
care le abordează pe cele „spirituale în mod corporal”5, însuși B. Pascal rămâne tributar 
autorităţii lui Descartes. Cunoașterea a ceea ce e unic și original în om, a acelui rest preţios 
al măreţiei umane originare îi este rezervată spiritului de fineţe. Cu destulă prudenţă totuși, 
susţine două ordine de realitate, două metode de cunoaștere, o graniţă între corporale și 
incorporale, o diferenţă inflexibilă și nefericită între gândire și natură, subiectiv și obiectiv, 
cogitaţie și extensiune. 

Pentru Baruch Spinoza, întinderea și gândirea au același rang. Întinderea nu e decât 
contrariul absolut distinct și autonom, nicidecum o inversiune sau creaţie a gândirii, deși 
ambele emană din aceeași sursă, Dumnezeu. Monismul conexiunii prestabilite idee – lucru, 
gândire – întindere este doar o simplă etichetă, incapabil să ascundă îndeajuns șovăiala lui 
Spinoza în atribuirea supremaţiei – vremelnică și confuză – uneori întinderii, alteori 
gândirii. Deși Malebranche adoptă o atitudine mai coerentă, recurge la vericitas Dei, un 
Dumnezeu garant al existenţei, al materialităţii lumii externe, dar și ca termen mijlocitor 
între cele două lumi: obiectivă și subiectivă. Însă, preluând ideea conform căreia orice 
cunoaștere veritabilă este una în și prin Dumnezeu și prin apel la ideea de perfecţiune și 
infinit ce însoţește și precedă toate cunoștinţele – infinitul ca datum intelectual, 
Malebranche vede toate lucrurile o creaţie continuă a lui Dumnezeu, produs al unei infinite 
iubiri și bunătăţi, ajungând astfel să condamne empirismul lui John Locke. Filosofia secolului 
al XVIII-lea a persistat în eroarea dualismului, excepţie făcând Berkeley și oarecum Leibniz. 
Mai amintim, tot în spiritul secolului moștenirii lui Descartes, și soluţia antidualisă de tip 
materialist propusă de La Mettrie. Acesta încearcă extinderea principiului explicaţiei 
mecanice a naturii asupra fenomenelor psihice. Prin analogie, întreaga paletă a operaţiilor 
vieţii intelectuale este privită ca efecte ale mișcării mecanice transmise de la un corp la altul; 
urmare a restricţiei abisului spirit-corp cartezian doar la persoana umană. Un singur pas, 
destul de mic, de la animalul-mașină cartezian la omul-mașină a lui La Metrie, consecinţă a 

                                    
3 Al. Mironescu, Limitele cunoașterii științifice, Fundaţia Regele Mihai I, București, 1945, p. 205. 
4 C. Micu, Către o nouă filosofie…, ed. cit. 
5 B. Pascal, Pensées, vol. I, Jacques Chevalier, Paris, 1927, p. 52. 
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extinderii explicaţiei mecanice a sufletului uman6. Materializare a sufletului continuată de 
Condillac, Helvétius, DʼHolbach, extrasă din metoda geometrico-mecanică, astfel încât omul 
sfârșește prin a fi constrâns a se conforma acelorași principii aplicate lumii înconjurătoare. 
În pofida noii știinţe prevăzute de René Descartes, naturii nu i-au putut fi refuzate elanul 
interior și spontaneitatea intenţională, transfigurate într-un banal automat perfecţionist. 

Repere „novatoare”  

Cea dintâi mare reacţie antidualistă și antimecanicistă îi poate fi atribuită lui 
G.W. Leibniz. În sens opus lui Descartes, de la materie spre metafizică și Dumnezeu, drumul 
parcurs de Leibniz ne dezvăluie un Dumnezeu resort inițial și final al întregii existențe, a 
cărui acţiune este continuă și prelungită. Iar materia, „un fenomen derivat al actului prim 
prin care energia monadică incorporală se percepe și se apercepe pe ea însăși”7. Trecere la 
monada sensibilă și raţională, înzestrată cu conștiinţa de sine, cunoașterea adevărurilor 
eterne, străbătută de același elan vital, organizator și creator ca întreaga natură însufleţită, 
chiar dacă nu și conștientă. O natură unică, infinită care, în orice aspect al ei, reflectă și 
realizează infinitul sub forme infinite.  

Pentru George Berkeley, nefiind nici materială, nici independentă de spirit, realitatea 
externă e un limbaj ordonat și constant al spiritului individual prin intermediul căruia însuși 
spiritul absolut ni se adresează, iar ansamblul fenomenelor naturii este o combinaţie 
armonioasă, constantă și ordonată de idei. Iniţial, Immanuel Kant înlocuiește dualismul 
ontologic cartezian (corp – suflet) cu cel epistemologic (lucru în sine – fenomen) şi, 
finalizându-și opera teoretică și practică, suprimă distincţiile premergătoare și permite 
deslușirea unei unităţi finale și lansează între lumea naturii și cea a libertăţii o punte de 
comunicare. Așadar natura capătă forma unei opere de artă subordonate unui ideal de 
perfecţiune estetică, unei finalităţi fără finalitate. Apare posibilitatea unei identităţi tainice 
între fenomene materiale și spirituale, între mecanism și teleologie. Viziunea finală asupra 
lumii – menţionează filosoful german – se cuvine să aibă în atenţie afinitatea plauzibilă 
dintre modul de producţie al fenomenelor naturii și cel al operei de artă, datorită 
originalităţii desăvârșite a geniului. 

Frumosul și sublimul indică o armonie specială între legile gândirii și legile naturii, armonie pe care 
organizarea fiinţelor vii o scoate, mai cu deosebire, în evidenţă. Aceeași legătură strânsă a părţii 
faţă de întreg – observă Constantin Micu Stavila – și aceeași finalitate inteligentă, pe care o 
prezintă opera de geniu, apare, cu o analogie surprinzătoare, în minuţioasa și artistica subordonare 
a mijloacelor faţă de scop, în organizarea și funcţionarea fiinţelor vii8. 

Prin ideile de finalitate și frumos, Kant probează restaurarea unităţii imperiului 
necesităţii cu cel al libertăţii, al fenomenului cu lucrul în sine. Astfel, în Critica puterii de 
judecată filosofia descoperă o modalitate de devansare a dualismului, mecanicismului și 
materialismului graţie conceptului de finalitate, consacrat criteriu de căpetenie al puterii de 
judecată umană. Interogaţia ce a preocupat spiritul vremii și a condus spre o nouă concepţie 
a naturii capătă forma: 

Ceea ce se exteriorizează prin factori fizici nu e oare manifestare a unei acţiuni psihice, iar 
rezultatul juxtapunerii mecanice a părţilor, descompunerea unui act unitar prin intermediul căruia 
părţile se articulează ca membrele unui tot?9 

Ideile de scop, coeziune internă, libertate, spirit vor stimula noua mișcare filosofică și vor 
sta la temelia unei concepţii unitare și armonioase a naturii și vieţii spirituale. 
                                    

6 Vezi La Mettrie, Histoire naturelle de lʼâme, J. Neulme, Paris, 1745, și Lʼhomme-machine (1748), 
Gallimard, Paris, 1999. 

7 C. Micu, Către o nouă filosofie…, ed. cit., p. 24. 
8 Ibidem, p. 29. 
9 Ibidem, pp. 30-31. 
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Fichte se arată deosebit de interesat de găsirea actului iniţial, cu valoare universală, apt 
de a fi cauza și de a provoca celelalte fapte prin conţinut și formă. Prim principiu aflat – 
susţine Fichte – în cel mai complex act al realităţii care posedă o prioritate și ascendenţă 
absolută faţă de întreaga panoplie a fenomenelor, și anume actul cunoașterii întruchipat 
exemplar de conștiinţa de sine. 

Conștiinţa este fenomenul originar al realităţii – constată Constantin Micu – întrucât e cu putinţă 
să ajungem la toate fenomenele doar plecând de la cunoaștere, dar nu vom ajunge niciodată la 
cunoaștere pornind de la fenomene10. 

A cunoaște înseamnă concomitent a fi într-o manieră absolută, desăvârșită. Gândirea și 
natura, precum cunoașterea și existenţa, întrupează un tot. Când realitatea unitară se 
prezintă sub forma dualităţii substanţiale spirit-materie, formă-conţinut, actul cunoașterii 
este unul de autolimitaţie și opoziţie a eului cunoscător faţă de sine însuși, prin care eul se 
poate cunoaște pe sine extrăgând din experienţa limitării proprii, credinţa infinităţii și a 
puterii sale. Opoziţia și autolimitaţia eului faţă de alter-ego posedă caracter moral, nicidecum 
material; în consecinţă, dualitatea ipostazelor realităţii e una funcţională, nu substanţială. 
Constituind fondul originar al realităţii, fiind o natură morală – iar morala presupune 
opoziţie, efort, mișcare –, natura eului cunoscător e un sediu al contradicţiilor. Expresie a 
experienţei libertăţii infinite a eului cunoscător, universul are origine morală – deoarece 
condiţia existenţei cosmice e libertatea morală, iar condiţia acesteia din urmă este dată de 
mișcare, efort și opoziţie. Natura – e de părere Fichte – nu există prin sine, ci joacă rol 
instrumental: creată de exerciţiul cunoașterii, slujește ca ecran pasiv al proiecţiei 
spontaneităţii creatoare a unei activităţi neîngrădite. Eminamente morală, raţiunea de a fi a 
lumii externe, prin contrast cu starea sa restrictivă și deficientă, mediază tensiunea și forţa 
infinită a acţiunii eului creator. 

Logosul contrastelor promovat de Fichte îl va conduce pe Schelling la ideea de natură 
spirituală prinsă într-un spaţiu de joc dominat de sinteze și opoziţii ce alternează cadenţat. 
Iar opoziţia eu – non-eu nu-și mai are locașul în conștiinţă, ci se regăsește variat reliefată în 
conformaţia tuturor fenomenelor, altfel spus, pe întreaga scenă a lumii. Privită pozitiv, 
natura ca organism rațional, realitate inteligibilă, ca unitate a idealului și realului, a 
subiectivului și obiectivului, nu mai este abordată nici ca mijloc, nici ca limită și nici ca 
obiectiv. Repetiţia aceluiași în altul, fenomenul originar (intuit de Aristotel, Leibniz, Goethe) 
ce asigură permanenţa, caracterul continuu al fenomenelor naturii este confirmată. Mai mult 
chiar, Schelling constată, atât în existenţa naturii, cât și cea a conștiinţei, manifestări foarte 
diferite și personale ale aceluiași principiu al polarităţii și unităţii obiectului cu subiectul, 
principiu ce asigură deopotrivă identitatea și independenţa fiecărui mod de existenţă, ca un 
absolut. 

Hegel consideră unitatea adevărată a realului o unitate vie, mobilă, suplă, pentru a cărei 
descriere e nevoie de o știinţă enciclopedică, secondată de o metodă de cercetare menită să 
ne introducă în chiar miezul realităţii. Astfel încât procesul genetic de elaborare să ne aducă 
în contextul gândului asupra realităţii, însăși realitatea să gândească prin noi. Metodă ce 
oferă garanţia comprehensiunii lucrurilor și ideilor în mod egal, metoda dialectică rezidă în 
descifrarea unităţii antinomico-dinamică a existenţei, se manifestă prin mișcarea logică 
alternativă de la identitate la diferenţă și invers și constă în examinarea ideilor și lucrurilor 
nu izolat, ci în relaţia, influenţa și acţiunea lor reciprocă. O expresie a identităţii care, prin 
propria-i repetiţie și opoziţie, varietate și noutate, abolire și decrepitudine, degajă viaţa și 
regenerarea. 

                                    
10 Ibidem, p. 33. 
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Ea constă în a arăta cum cantitatea se opune calităţii și cum amândouă se conciliază în măsură, 
cum fenomenele se opun esenţei și cum împreună constituie realitatea, cum universalitatea se 
opune individualităţii și cum amândouă se întâlnesc într-un concept sau idee11. 

Pe scurt, o metodă autobiografică a naturii și gândirii care zugrăvește geneza, evoluţia și 
disoluţia fenomenelor, având ca punct de pornire opoziţia morală eu – non-eu și condiţia 
identităţii dată de opoziţie-contrast. Ideea raţiunii cunoscute doar prin acţiune – precizează 
Hegel – stă nu doar sub semnul posibilului, ci și al realului, ceea ce presupune deopotrivă 
cunoașterea ca nucleu al fiecărei existenţe și activităţi. Triada unitară a sintezei dialectice 
hegeliene, întâiul succes repurtat asupra dualismului, a materialismului mecanicist și 
idealismului solipsist, ne pune la dispoziţie, înainte de toate, fructificare filosofică a 
principiului trinităţii unitare creștine. 

Veritabila măsură a vieţii o dă cunoașterea, nu viaţa însăși. În absenţa cunoașterii, viaţa 
se alienează de ea însăși sau se risipește în barbarie. Cunoașterea trebuie să fie anterioară 
acţiunii sau, cum afirmă Henri Poincaré: A mes yeux, cʼest la connissance qui est le but et 
lʼaction qui est le moyen12. Dacă n-ar fi spiritele dezinteresate, viaţa s-ar nărui într-un 
filistinism colectiv și într-o fericire mincinoasă. Izolarea civilizaţiei de cultură, a practicului 
de teoretic, a voinţei de raţiune, a acţiunii de cunoaștere pune în primejdie atât viitorul, cât 
și prezentul omenirii. În Franţa, Félix Ravaisson vede o misterioasă solidaritate a celor mai 
diferite și opuse lucruri, că acestea manifestă o invariabilă tendinţă spre perfecţiune, 
tendinţă conferită unei perfecțiuni preexistente sau inteligențe ordonatoare, nicidecum 
hazardului. Perfecţiunea este început și ţintă, principiu de mișcare și repaus, de unificare și 
diversificare. Trecerea succesivă de la unitate la dualitate, apoi la al treilea termen unificator 
rezumă reflecţia filosofică a lui Ravaisson. Noua viziune a lumii spre care tinde filosofia 
franceză prin acesta definește natura ca iubire, libertate și graţie. Mai subliniem că veritabila 
filosofie a naturii, în opinia lui Lachelier, este cea care „substituie pretutindeni forţa inerţiei, 
viaţa morţii și libertatea fatalităţii” și consideră că fondul realităţii este o gândire „care tinde 
spre o conștiinţă din ce în ce mai completă despre sine însăși”13. 

Explicarea completă a naturii și gândirii – susţine Boutroux în Contingențele legii 
naturii – reclamă acţiunea libertăţii, a contingenţei și a finalităţii. O astfel de manieră expli-
cativă caută un principiu creator unic în toate fenomenele, principiu ce reprezintă esenţa 
fiecărei creaţii: originalitate, inventivitate și libertate. Trebuie respectate unicitatea și 
originalitatea tuturor fenomenelor. Există trepte în cuprinsul realităţii și fiecare treaptă 
aduce cu sine ceva ireductibil și nou. Pretutindeni există o zonă de indeterminare unde se 
mișcă principiul creator al lumii, numit de Boutroux principiu de libertate și perfecțiune, 
convins de primatul libertăţii asupra determinismului, al finalităţii asupra mecanismului. 

Tot din spaţiul francez, poposim la Bergson. Continuator al contribuţiilor remarcabile ale 
predecesorilor în sfera noii filosofii a naturii, adoptă aceeași convingere în libertatea 
spiritului ca principiu explicativ al naturii, însă o înlocuiește cu o artificială și nefondată 
concepţie a vieţii spirituale, anume cea a intuiţiei refractate. Vine cu o nouă metodă 
epistemologică, cea a sintezei inteligenţei și instinctului. Atribuind intelectului rolul de 
simplu instrument vital, abandonează în ambiguitate raportul real dintre materie și viaţă, ca 
și cum materia ar fi elementul originar al realităţii, preexistentă vieţii. Opoziţia eu profund – 
eu superficial a constituit modelul schemei genezei ideale a materiei și vieţii în opera 
Lʼevolution créatrice, proiect ce constituie unul dintre cele mai deosebite aporturi 
contemporane la depășirea impasului cauzat de dualismul psiho-fizic, pe lângă celălalt model 
inspirat de filosofia neoplatonică. Soluţia bergsoniană consideră nefondată diferenţa 
ontologică materie-spirit care, în realitate, este doar efectul mișcării aceleiași activităţi aflate 

                                    
11 Ibidem, p. 38. 
12 H. Poincaré, La science et lʼhypothese, Flammarion, Paris, 1917, p. 258. 
13 J. Lachelier, „Du fondament de lʼinduction”, în Œuvres, Félix Alcan, Paris, 1933. 



REVOLUTIONS. THE ARCHEOLOGY OF CHANGE 

730 

fie în stare de tensiune, fie de destindere; când în sine, când în afară; concentrată sau 
împrăștiată. Din imperiul experienţei putem împrumuta imaginea activităţii spirituale libere, 
a principiului metafizic, sursă creatoare a întregii existenţe, în termeni bergsonieni, ideea de 
elan. Fundament al fiecărui lucru, elanul posedă o putere și libertate infinită, iar prin 
coborâre-înălţare, mișcare unică alternant-ondulatorie, dă naștere orientărilor divergente ale 
materiei și vieţii. Il faut distinguer dans lʼunivers deux mouvements opposeʼs, lʼun de descente, 
lʼautre de montée14. Dincolo de neajunsuri, luăm notă de o concepţie spiritualist-dinamică a 
naturii care atribuie libertăţii creatoare un rol central în producţia și explicaţia tuturor 
fenomenelor. 

În spaţiul german, Rudolf Hermann Lotze lasă să se înţeleagă că singurul mijloc 
disponibil pentru o explicaţie superioară a fenomenelor naturii presupune conceperea 
acestora prin analogie cu viaţa sufletească proprie, întrucât subiectivitatea noastră pare a fi 
unica împrejurare în care putem cunoaște interiorul unui lucru și în care avem o veritabilă 
cunoaștere a lucrului în sine (congnitio rei), nu numai a raporturilor spaţiale dintre lucruri 
(congnitio circa rem). Meritul metodei analogice propusă de Lotze constă în faptul că, în 
același timp, ne ajută să descoperim subiectivitatea lucrurilor și să le întemeiem 
obiectivitatea. Armonia și ordinea universală e mult mai lesne acceptată dacă admitem 
existenţa unui principiu sensibil și inteligent în constituirea fiecărui fenomen al naturii.  

Doctrina lui Martin Heidegger – apreciază Micu Stavila – aduce un remarcabil aport 
progresului noii filosofii a naturii. În Sein und Zeit15, filosoful german îl acuză pe Descartes 
de explicarea lumii ignorând gândirea și explicarea celei de-a doua fără a o lua în 
considerare pe prima și de a plasa în opoziţie subiectul și obiectul, neglijând cu desăvârșire 
faptul că obiectul și subiectul nu se împotrivesc unul altuia, ci sunt exteriorizarea 
multiplicată – oarecum artificial – a aceleiași realităţi. Existenţa, continuă Heidegger, 
înseamnă existență-în-lume, nicidecum în sine. A fi marchează semnificaţia aflării în relaţie. 
Necontenit, existenţa ni se înfăţișează solidară cu mediul, cu lumea înconjurătoare în plan 
biologic și cu natura socială la nivelul cel mai înalt. Heidegger concepe subiectul existenţial 
ca pe un eu ce include non-eul și în care este dat simultan cu sinele și altul. Așadar, în 
subiectul existenţial ipseitatea se contopește cu alteritatea. La fel de eronată ca raporturile de 
contrarietate corp-suflet, eu-lume este și tranziţia între sine și altul. Existenţa trebuie văzută 
ca existenţă-împreună, co-existenţă. Unei existenţe individuale, aproapele îi este dat în mod 
subiectiv și constitutiv, înglobat în structura sa. Fascinantă ambiguitate a existenţei: în ciuda 
modurilor distinct și opus, propriu și impropriu, ele nu pot fiinţa separat, ci compun o 
singură fiinţă care în aceeași măsură se pierde și se regăsește. Integrant, existenţa este 
totodată personală, în sine și în lume. Căderea-în-lume nu presupune o stare anterioară ei, 
originară sau cea actuală inferioară, de diminuare și decădere dintr-o perfecţiune de început, 
ci însăși natura constitutivă a existenţei ca existenţă-în-lume, proiectată în viitor. Realitate în 
devenire în care posibilul n-a devenit integral concret, căutare a împlinirii neîmplinite, grijă 
a sfârșitului ce face ca însăși existenţa să fie întru sfârșit și la final să realizeze complet 
posibilităţile sale. Capăt al existenţei – când posibilul devine real și existenţa se regăsește și 
devine ea însăși –, obiectul final al grijii nu poate fi decât moartea. 

Moartea nu e contrariul existenţei, ci este un mod de a fi al existenţei și anume modul existenţial 
cel mai original, mai specific și mai personal16. 

Relevant pentru subiectul nostru este reliefarea caracterului generos al existenţei, 
înclinaţia ei de a se supune unei permanente dispersiuni, înclinaţie care permite obiectivarea 
lumii și relaţia mutuală a fenomenelor spaţiale ale naturii. Heidegger abordează 

                                    
14 H. Bergson, „Genèse ideale de la matière”, în Lʼevolution créatrice, Félix Alcan, Paris, 1920, p. 266. 
15 Martin Heidegger, Sein und Zeit, 5 Auflage, Halle an der Sale, 1941. 
16 C. Micu, Către o nouă filosofie…, ed. cit., p. 123. 
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obiectivitatea spaţială a lumii înconjurătoare numai prin raportarea la un subiect existenţial 
real; refuză lumii externe autonomia materială contrafăcută și artificiala deosebire 
substanţială faţă de conștiinţă, admite existenţei un caracter finalist în căutarea propriului 
sens printr-o mobilizare autentică de regăsire de sine, desăvârșire a personalităţii și, prin 
învăluirea tuturor motivelor de perturbare a gândirii, procesul deveniri conștiente de sine și 
cu adevărat noi înșine. 

Consideraţii finale: viziunea lui Constantin Micu Stavila 

Lucrarea Die Relativität der Erkenntnis und das Suchen des Absoluten17 prezintă interesul 
deosebit al modului în care Constantin Micu a încercat să rezolve problema știinţei, 
accentuând evoluţia spiritului filosofic românesc. El dezleagă în spirit kantian problema 
cunoașterii adevărului, preocupare ce indică faptul că există anumite etape organice 
necesare de evoluţie înlăuntrul fiecărei culturi. Folosind un bogat material din istoria 
știinţelor și a epistemologiei, a pus problema astfel: constată în problema știinţei sau a 
adevărului o dublă atitudine – una a relativităţii oricărui adevăr sau oricărei cunoștinţe 
omenești și o alta care privește totul prin prisma absolutului. Între cele două direcţii 
stabilește o atitudine dictată de o preferinţă documentată și una dictată de punctul obiectiv al 
evoluţiei spiritului știinţifico-filosofic al timpului.  

Prima parte a studiului, scurt istoric al gândirii relativiste, amintește de sofiști, de 
empirismul englez, marxism, vitalism, pragmatism, istorism etc. Aceste curente 
întrebuinţează un criteriu particular conform căruia cunoașterea omenească devine relativă, 
relativitate ce se poate exprima simplu: adevărul este dependent de factori care se schimbă, 
factori ei înşişi relativi. În atare situaţie, care sunt fundamentele adevărului, sau cum sunt 
adevărul și știinţa posibile? Pentru a evada din cosmosul relativist, Micu Stavila susţine că 
bazele cunoașterii trebuie căutate în raţiune. „Raţiunea noastră silește natura să răspundă 
întrebărilor ei.” Mai întâi, știinţa se bazează pe ipoteze, nu pe datele simţurilor – ori ipoteza 
este un dat al raţiunii –, apoi, Galilei însuși a fundamentat știinţa pozitivă pe principii 
apriorice, nu pe principii empirice. Documentată amplu teza kantiană a apriorităţii știinţei 
prin studiile lui Pierre Duhem, Hugo Dingler, ea scoate la iveală un adevăr esenţial, și 
anume: evoluţia știinţei se datorează unei mai mari libertăţi a intelectului faţă de datele 
simţurilor. Bazele știinţei au fost puse în momentul când un set de observaţii și experienţe 
s-au supus principiilor de înţelegere ale intelectului, ale minţii umane, în general. Din 
progresul observaţiei și respectării principiilor fundamentale ale minţii a decurs și progresul 
știinţei. Nașterea unei știinţe riguroase a coincis cu clipa în care aceste principii s-au simţit 
stăpâne pe experienţă. În posibilităţile intelectului nostru trebuie căutată sursa adevărului, a 
susţinut autorul prin apel la teoria kantiană, pledând pentru un adevăr bazat pe legile 
formale ale intelectului, un adevăr care nu mai depinde de interesele vieţii, mai ales. Meritul 
său, pe lângă claritatea expunerii, constă în dezlegarea, în spirit kantian, a problemei 
cunoașterii adevărului, îndelung dezbătute.  

Finalitatea ideală a existenței umane este o încercare de explicare a originii și sensului 
culturii. Demersul lui C. Micu se desfășoară pe două planuri: al metafizicii și al filosofiei 
culturii. Sub raport metafizic, încercarea pornește, ca orice metafizică, de la momentul 
lăuntric, abisal: conștiinţa de sine – altfel spus, de la conștiinţa omului ca realitate opusă 
lumii înconjurătoare. 

                                    
17 C. Micu, Die Relativität der Erkenntnis und das Suchen des Absoluten [Relativitatea cunoașterii și 

căutarea Absolutului] (Vorlesung gehalten am 27 Februar 1942 an den Philosophischen Institut der 
Leipzig Univeristät). 
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Având conștiinţa eului, omul are totodată conștiinţa a ceva ce se opune eului său faţă de care el se 
distinge. Acest ceva este non-fiinţa sau cu alte cuvinte lumea externă18. 

Așa stând lucrurile, conștiinţa de sine nu e decât „expresia antinomiei profunde dintre 
om și restul lumii înconjurătoare”. Dualitatea om-lume naște întrebarea: cum este posibilă o 
împăcare a acestor două realităţi contradictorii? Două soluţii ar fi posibile: integrarea omului 
în lume sau integrarea lumii în realitatea umană. Cea dintâi cere supunerea omului faţă de 
lume – noţiunea de „lume”, în sensul dat aici de autor, coincide cu cea de natură. Simpto-
matică această coincidenţă, întrucât postulează dintru început o discrepanţă între realitatea 
umană – antinaturală, neautentică, neconformă cu natura – și „lume” – naturală, autentică, 
conformă cu natura. Drept urmare, soluţia de integrare a omului n-ar fi posibilă decât în 
situaţia (imposibilă!) în care acesta ar fi lipsit de omenia sa, altfel spus, pe lângă o 
deposedare calitativă a omului ca om, ar fi vorba și de o desfiinţare a realităţii umane. Adică 
se ajunge la anularea unuia din termenii așa-numitei contradicţii, la refuzul dualităţii, 
nicidecum la o împăcare a celor două realităţi opuse. Nefiind o calitate oarecare ce poate fi 
pierdută la un anumit moment, omenia, dimpotrivă, e condiţia de fiinţare a omului, însăși 
esenţa lui. Omenia – lumea conștiinţei umane – este o realitate bine determinată din punct 
de vedere ontic, încât face posibilă existenţa lumii înconjurătoare. Lumea ca realitate externă 
începe prin actul cunoașterii, fără cunoaștere nu există lume. Dualitatea cunoașterii este și o 
dualitate de existenţă, în care eul are un primat „ontologic”, în sensul că în afara lui totul 
„s-ar scufunda în neant”. Concluzia: imposibilitatea omului de a se integra în natură.  

A doua soluţie solicită concilierea prin integrarea realităţii externe lumii conștiinţei 
umane. O primă variantă în vederea împăcării hiatusului om-lume insistă asupra 
consecinţelor fertile ale idealismului absolut. Din această perspectivă, lumea externă ne 
apare ca o anexă a conștiinţei, iar cele ce ne înconjoară există atâta vreme cât există o 
conștiință perceptivă și reflexivă. Însă Constantin Micu nu se oprește la soluţia oferită de 
idealismul absolut, ci acesta îl ajută la eliminarea definitivă a celei dintâi soluţii și la 
instalarea în miezul idealităţii. Împăcarea dualităţii prin unitate înseamnă desfiinţarea 
datului iniţial, un soi de ignoratio elenchi, nu o rezolvare. În consecinţă, acest idealism este 
depășit de autor prin idealismul critic: natura umană astfel înzestrată impune realităţii din 
faţa sa o serie de reguli. Omul, „fiinţă insurecţională, activă și creatoare”, „transfigurează” 
realitatea, o toarnă după propriul tipar – mod în care noi cunoaștem din realitate numai ceea 
ce a fost preformat de noi. Conflictul om-lume, prin delimitarea riguroasă în spirit kantian a 
lumii fenomenale, pe de o parte, și a celei ideale a reacţiei umane, pe de alta, se dovedește a 
fi fundamentat și constituie totodată punctul de plecare al cărţii. Pretexte ce ne apar pentru 
adâncirea conflictului iremediabil justificat – transplantat și de Kant în ordinea morală –, 
idealismul absolut și cel critic sunt speculate pe rând de C. Micu, care susţine că depășirea 
acestei ostilităţi radicale se realizează doar prin „trebuinţele” raţiunii practice. Teologia 
protestantă cu rădăcini în ordinea practică morală a acţiunii nu poate fi soluţia potrivită 
pentru un sistem ce întemeiază teoretic – transcendental – cele două realităţi contradictorii. 
Depășirea propusă, cea pe linia dialecticii, a constructivismului raţiunii umane, și anume 
pilda kantiană a saltului – gratuit, din punct de vedere problematic – într-o lume în care 
antagonismele ce stau comod în armonia celor de-o fiinţă, pare inconsecventă. Omului, 
conştient de dezbinarea dintre el și lume, nu-i rămâne decât voinţa de a se desprinde de tot 
ce-l atrage spre pământ, creându-și o lume aparte, împărăţie de valori, univers ireal și prin 
aceasta supra-real. Gestul liber și gratuit al creaţiei refugiază omul în lumea „idealelor”, 
considerată iluzorie de kantianism. Atitudinea sugerată de C. Micu poate fi etichetată drept 
demiurgism, prin care demiurgul om și-a ales în mod conștient și liber calea. Notele esenţiale 
ale acestui demiurgism sunt: „refuzul de adeziune la realitatea imediată” și „voinţa de a 

                                    
18 C. Micu, Finalitatea ideală a existenței umane, Editura Casa Școalelor, București, 1943, p. 2. 
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construi cu faţa la Absolut”19. Refuzul realităţii înconjurătoare și construcţia unei lumi în 
care se poate evada ne instalează în planul dialecticii kantiene, unde raţiunea trage sforile 
Absolutului. Kant părăsește acest moment și revine la ordinea morală, în timp ce Micu nu 
doar că rămâne la acest moment, dar îl și potenţează printr-o maximalizare a momentului 
criticist a „paralogismelor”. Plin de consecinţe pozitive, iluzionismul raţiunii umane ajută 
omul în încercarea de a-și construi o lume ideală a valorilor, a spiritualităţii, a culturii în care 
se regăsește. Lumea culturii există pentru că în ea omul se integrează armonios și perfect. Un 
demiurgism a cărui maximă este „să suferi și să creezi”, o carte care dă seama de „o 
fenomenologie a tragismului uman”. 
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