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Garda Varegilor. 
Războinici scandinavi în serviciul militar 

imperial de la Constantinopole 
 

      Rădulescu Andrei,  
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti  

Facultatea de Istorie, anul I 
 
Abstract: “789: in this year King Beorhtric took to wife Eadburh, daughter of King Offa. And in his 
days there came for the first time three ships of Northmen, from Hörthaland: and the reeve rode 
thither and tried to compel them to go to the royal manor – for he did not know what they were – and 
they slew him. These were the first ships of Danes to come to England1.” Thus the Anglo-Saxon 
Chronicle reports the first raid, and the first victim of the Danes, that would open the way for what is 
known as the “Viking Era”. As the Vikings’ military skills had a bad impact on Western European 
common consciousness, in the East, the Byzantine emperors managed to turn it into their most feared 
weapon regarding both military conquests and internal affairs of the empire. The Vikings that reached 
Miklagard (“The Great City”, as they used to call Constantinople) joined the Varangian Guard, an 
elite military corps, famous first of all for its loyalty towards the emperor.  
 
Keywords: Byzantine Empire, The Varangian Guard, Basil II 

 

ână la sfârşitul secolului al IX-lea, scandinavii atraşi în zona Rusiei 

contemporane de comerţul cu blănuri sau sclavi şi-au fondat propriul lor stat, 

o parte însemnată din vestul Rusiei devenind practic o colonie scandinavă, cu 

un centru important la Novgorod şi altul la Kiev, unite la sfârşitul secolului 

de Marele Prinţ Oleg. 

 La acest moment, Imperiul Bizantin era cel mai bogat şi cel mai bine organizat stat 

din Europa2, iar Constantinopole era cel mai mare oraş de pe continent, un oraş a cărui 

poziţie strategică pe malurile Bosforului reprezenta un punct al convergenţei tuturor rutelor 

comerciale dintre Europa şi Asia: 

Stat Zona aproximativă Populatia estimată 

în jur de anul 1000 

Oraşe 

reprezentative 

Imperiul Bizantin Sudul Italiei, 

Grecia, partea 

sudică a Bulgariei, 

8 milioane Constantinopole, 

Antioch 

                                                            
1 Cronica Anglo-saxonă apud Ian Heath, The Vikings, Osprey Publishing, Oxford, 1985, p. 3. 
2 Michael O’Rourke, The Land Forces of The Roman (Byzantine) Empire in the 10th Century, Canberra, 2010, 
pp. 5-6. 
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şi cea mai mare 

parte a Turciei 

moderne 

Imperiul „vestic” 

al Bulgarilor 

Zona balcanică sub-

dunăreană 

1,4 milioane Preslav, Drastar, 

Varna 

Regatul Hunilor Ungaria 

contemporană şi 

zona Transilvaniei 

0,6 milioane Budapesta, 

Pressburg 

(Bratislava), 

Debrecen 

Principatul Rus Rusia europeană 2,4 milioane Kiev, Novgorod 

Imperiul German Germania şi nordul 

Italiei 

4 milioane  

Regatul Francilor Pe teritoriul Franţei 

contemporane 

4 milioane  

Regatul Angliei Britania 1,5 milioane  

 

fig. 1 – principalele state europene şi numărul de locuitori în jurul anului 10003. 

 

 Sursele bizantine din secolul al IX-lea menţionează apariţia la Constantinopole a unor 

războinici pe care îi numesc Rus sau Rhos, un termen încă disputat de majoritatea 

cercetătorilor în domeniu, în special aceia din secolul al XX-lea care promovează teoriile 

rasiale pan-slavone. Mai târziu, referirea la aceiaşi călători străini se face prin termenii 

Varjag, Varegu sau Væringjar, termeni derivaţi de la cuvântul vàr, care înseamnă încredere 

sau jurământ de fidelitate (în dialectele nordice vechi, echivalentul este vāringr cu pluralul 

væringi). 

 Scandinavii ajunşi în zona Rusiei contemporane şi-au continuat drumul către Marea 

Neagră şi, în mod inevitabil, către Constantinopole, inaugurând astfel ceea ce istoria a reţinut 

sub numele de Drumul Varegilor către Greci, o rută comercială şi militară extrem de 

complexă, care lega regatele scandinave de Constantinopole4.  

                                                            
3 Ibidem. 
4  Descrierea completă a „Drumului Varegilor către greci” este făcută de Arcadii Zhukovsky în articolul 
„Varangian Route” în Encyclopedia of Ukraine, vol 5, 1993,  
apud http://www.encyclopediaofukraine.com/pages%5CV%5CA%5Cvarangianroute.htm, accesat 20.06.2011, 
17:50. 

http://www.encyclopediaofukraine.com/pages%5CV%5CA%5Cvarangianroute.htm
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fig.2 – rutele comerciale ale varegilor5. 

  

Această rută pornea de pe coastele Suediei contemporane, traversa Marea Baltică, 

intra în Golful Finalndei, apoi pe râul Neva păna pe lacul Ladoga. De aici, scandinavii îşi 

conduceau vasele pe râul Volkhov până la lacul Ilmen, iar de aici urcau pe albia râului Lovat 

până aproape de izvoare. Din această zonă, scandinavii îşi remorcau vasele pe uscat cu 

ajutorul buştenilor până atingeau cursul râului Dnepr, pe care coborau până la Kiev şi apoi 

până pe Marea Neagră. Ruta parcursă de scandinavi prezenta o serie largă de pericole, de la 

succesiunea celor şapte cataracte de pe râul Dnepr şi până la neaşteptatele ambuscade ale 

pecinegilor care controlau teritoriul dintre Kiev şi Marea Neagră, însă faptul că niciodată nu 

au renunţat la ea este încă un indicator al importanţei pe care destinaţia finală o avea pentru 

ei. Scandinavii traversau continentul practic pentru a ajunge la Miklagard (marele oraş, aşa 

cum numeau ei Constantinopole), ale cărui splendori făceau deja subiectul legendelor 

povestite de cei ce se întorceau în ţinuturile lor natale. Există chiar indicii că descrierea făcută 

                                                            
5 Sursa ilustraţiei: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Varangian_routes.png. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Varangian_routes.png
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de Snorri Sturlusson sălaşului zeilor nordici, Asgard, ar fi fost inspirată de Constantinopole, 

zugrăvit prin povestirile călătorilor6. 

 Începuturile relaţiilor dintre scandinavii din Principatul Rhos de la Kiev şi 

Constantinopole sunt marcate de o serie de atacuri din partea primilor, în anii 860, 907 şi 941, 

încheiate în cel mai pur stil politic bizantin prin tratate precum cel din 2 septembrie 911, care 

stipula dreptul scandinavilor de a se înrola în armata imperială indiferent de momentul în care 

o vor cere şi de numărul lor7. 

 În vara anului 987, generalul bizantin Bárdhas Phokás, susţinut de trupele sale din 

Asia Minor a pornit o rebeliune împotriva dinastiei mecedonene de pe tronul din 

Constantinopole, reprezentate la vremea respectivă de Basil al II-lea Porphyrogenitus 8 . 

Sursele ne relatează că Basil al II-lea a apelat la Marele Prinţ al Kievului, care, într-un gest de 

nobleţe l-a ajutat pe împărat, trimiţându-i un contingent format din 6000 dintre cei mai buni 

luptători ai săi, care proveneau din ţinuturile nordice9. Ulterior, Basil al II-lea a trimis-o drept 

răsplată pe sora sa, Prinţesa Anna pentru a se mărita cu Prinţul Vladimir, cu condiţia ca acesta 

să se convertească la creştinism, fapt care s-a şi întâmplat în 98810. 

 În realitate, gestul Marelui Prinţ Vladimir avea o cu totul altă motivaţie. El însuşi era 

un fost uzurpator al tronului din Kiev, iar în anul 980, atunci când a preluat puterea, sub 

comanda sa se afla şi acest contingent de aproximativ 6000 de războinici recrutaţi din zona 

scandinavă, pe care însă nu vroia sau nu mai putea să-i plătească pentru serviciile lor. Astfel, 

Marele Prinţ Vladimir avea ocazia perfectă de a-şi arăta fidelitatea faţă de puterea imperială 

de la Constantinopole pe de o parte şi de a scăpa de o cheltuială importantă şi de o eventuală 

sursă de nemulţumiri sociale faţă de conducerea sa, pe de altă parte11. 

                                                            
6 John Lindow, Norse Mythology: A Guide to the Gods, Heroes, Rituals and Beliefs, Oxford University Press, 
2001, p. 50. 
7 Raffaele D’Amato, The Varangian Guard 988-1453, Osprey Publishing, Oxford, 2010, p. 4. 
8 „Cel născut în purpură”, termen folosit pentru descrierea membrilor unei familii regale – definiţia termenului 
„purpură”/”născut în purpură” - http://www.merriam-webster.com/dictionary/purple, accesat 09.04.2011, 
18:15. 
9 Kedhrênós II.444, Psellos I.9, Zonarás III.553,  Asochik II.164–165, Elmacen 313, Yahya Ibn Said  II.425–426 
apud Raffaele D’Amato, op.cit, p. 6. 
10 John H. Rosser, Historical Dictionary of Byzantium, Scarecrow Press, Lanham, 2001, p. 65. 
11 Ian Heath, The Vikings, Osprey Publishing, Oxford, 1985, p. 22. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/purple
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                          fig.3 – Basil II Porphyrogenitus12            fig.4 – Marele Prinţ Vladimir13 

 

Noul contingent de luptători încorporat în armata imperială a lui Basil al II-lea şi-a 

demonstrat repede eficacitatea şi puterea combativă, fiind un element decisiv în combaterea 

revoltei lui Bárdhas Phokás până în aprilie 989, dar şi în campaniile împăratului din Siria, 

Georgia şi Armenia, care au avut loc până la finele secolului14.  

 La Constantinopole, recrutarea mercenarilor reprezenta un trend al epocii 15 , dar 

recrutarea varegilor de către Basil al II-lea era una calitativă şi contextual diferită. Liderul 

avea nevoie de o gardă imperială care să se dovedească loială indiferent de condiţii, pe lângă 

o pregătire militară necesară unei asemenea misiuni. Originea alogenă a varegilor îi izola de 

toate intrigile politice şi religioase bizantine, iar eficacitatea lor în luptă îi recomanda deplin 

pentru instituţia gărzii imperiale reformate de Basil al II-lea. Practic, pentru orice inamic al 

Imperiului Bizantin, zărirea acestui regiment însemna fără îndoială prezenţa împăratului pe 

câmpul de luptă, întrucât începând cu Basil al II-lea, cele două entităţi vor fi în mod 

tradiţional nedespărţite. 

 Varegii formau un regiment foarte puternic din punct de vedere al combativităţii, însă 

fără îndoială, calitatea lor cea mai de preţ era loialitatea faţă de împărat. De altfel, pentru 

unele familii scandinave, înrolarea în garda imperială devenise deja o tradiţie şi, nu de puţine 

ori, aceasta conţinea prinţi nordici sau fii ai unor căpetenii scandinave. Un astfel de exemplu 

a fost Harald Sigurdson sau Hardrada, fratele mai mic al Sfântului Olaf. Acesta era un 

admirator al civilizaţiei romanilor şi, la vârsta de 23 de ani, a sosit la Constantinopole cu o 

                                                            
12 extras din http://www.agiasofia.com/emperors/basilb.html. 
13 Sursa ilustraţiei: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Statue_of_St_Volodymyr.jpg. 
14 The New Cambridge Medieval History, Vol. III 900-1024, redact. Timothy Reuter, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2008, p. 596. 
15 The Cambridge History of the Byzantine Empire 500-1492, redact. Shepard, Jonathan, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2008, p. 587. 

http://www.agiasofia.com/emperors/basilb.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Statue_of_St_Volodymyr.jpg
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trupă de 500 de războinici recrutaţi din zona Kievului, alături de care s-a înrolat în Gardă şi a 

servit din 1035 până în 1044, fiind implicat în campaniile bizantine din Sicilia şi Anatolia16. 

 Varegii erau extrem de bine plătiţi, iar la înrolarea în Gardă se percepea chiar şi o 

anumită sumă în aur. Un aspirant, care parcursese lunga şi primejdioasa călătorie până la 

Constantinopole cu banii la el, tot mai trebuia să treacă un proces de selecţie menit să 

păstreze un nivel calitativ ridicat al regimentului. Odată înrolaţi însă, toţi varegii erau înscrişi 

pe listele trezoreriei centrale, iar în cazul lui Harald Sigurdson s-a stabilit o plată de 40 de 

nomismata 17  pe lună, în condiţiile în care trupele provinciale bizantine primeau 1-1,5 

nomismata pe lună18. 

 

 

        
 

fig.5 – Nomismata din vremea lui Basil al II-lea19  

  

Varegii erau privilegiaţi şi în ceea ce priveşte prada de război. În 1016, după o 

campanie în Macedonia, Basil al II-lea a împărţit prada de război în trei părţi: o treime pentru 

el, o treime pentru armata bizantină şi o treime special pentru garda sa personală formată din 

varegi20. Mai mult, când un împărat nou venea la putere, varegii participau la un ceremonial 

de prădare a bunurilor acestuia, o procesiune care avea probabil menirea de a asigura 

loialitatea Gărzii21. 

Astfel, oportunităţile de natură financiară pentru membrii Gărzii erau foarte însemnate 

şi istoria îl reţine de exemplu pe Harald Sigurdson ca pe posesorul uneia dintre cele mai mari 
                                                            
16 Kekaumenos, Strategikon, c.246, p. 97; apud Raffaele D’Amato, op.cit., p. 13. 
17 Moneda standard până la reforma monetară din 1092 era „Histamenon Nomisma”, o monedă din aur de 24 de 
karate, cântărind în jur de 6 grame. Vezi Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection 
and the Whittemore Collection, vol IV, Dumbarton Oaks, 1999, p. 37.  
18 Ian Heath, Byzantine Armies 886-1118, Osprey Publishing, Oxford, 1979, p. 5. 
19 Sursa Ilustraţiei: http://www.moneymuseum.com/moneymuseum/coins/periods/coin. jsp?i=7&aid 
=3&gid=13&cid=191&pi=1&ps=10. 
20 Kedhrênós-Scylitzès, II, 466; apud Raffaele D’Amato, Op.Cit., pp. 21-22. 
21 Sigfus Blondal; Benedikt S. Benedikz, , The Varangians of Byzantium, Cambridge, 2007, pp. 80-83. 

http://www.moneymuseum.com/moneymuseum/coins/periods/coin.%20jsp?i=7&
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averi din lumea  scandinavă, avere ce i-a permis să se impună chiar ca rege al Norvegiei între 

1047-1066.  

 Garda era comandată de un ofiţer numit Akholouthos (acolit, însoţitor), termenul 

făcând referire la faptul că acesta era mereu în imediata apropiere a împăratului la toate 

ceremoniile oficiale şi pe câmpul de luptă. Comandantul Gărzii a devenit repede unul dintre 

cei mai importanţi membri ofiţeri din Constantinopole, având chiar funcţia de locţiitor în 

lipsa împăratului.  

 Ca gărzi personale ale împăratului, varegii erau de regulă ţinuţi în jurul împăratului, 

fiind staţionaţi de regulă chiar la intrarea în Marele Palat, în cartierul general al fostelor 

regimente de Eskoubitores. Când împăratul pleca la război, un puternic contingent de varegi 

îl însoţea întotdeauna, iar alte detaşamente mai mici erau dispersate fie ca trupe de şoc pe 

câmpul de luptă, fie ca garnizoane în fortăreţe. Membrii importanţi ai Gărzii erau chiar puşi 

la comanda trupelor aflate în campanie şi uneori erau trimişi peste graniţe pentru a se ocupa 

de revoltele locale. De asemenea, având în vedere calităţile lor în domeniul maritim, nu de 

puţine ori, varegii erau îmbarcaţi pe vase numite ousiai şi trimişi să suprime pirateria care 

afecta interesele comerciale bizantine. De altfel, saga lui Harald Sigurdson menţionează că 

acesta trebuia să plătească împăratului câte 100 de numismata pentru fiecare vas pirat 

capturat, restul putând să-l păstreze pentru sine. 

 Pe câmpul de luptă, varegii reprezentau elita infanzeriei bizantine şi îndeplineau un 

rol eminamente defensiv, fiind poziţionaţi în imediata apropiere a împăratului şi având 

sarcina supremă de a-l apăra cu orice preţ. Puţine se cunosc despre modul lor de acţiune, însă 

călugărul Gaufredo Malaterra face o referire la ei în descrierea bătăliei de la Dyrrachium22 

din 18 octombrie 1081. Acesta menţionează că din proprie iniţiativă, regimentul de varegi s-a 

poziţionat înaintea întregii linii bizantine, acţionând ca un scut pentru centrul formaţiei în 

care acţiona însuşi împăratul Alexius I Comnenos23.  

 Fără îndoială, Garda Varegilor trebuie să fi beneficiat de cel mai bun echipament din 

arsenalul imperial bizantin, având în vedere statutul lor de unitate de elită, dar şi misiunea de 

apărare a împăratului, însă toate reprezentările lor ne indică faptul că pentru o lungă perioadă, 

aceştia au folosit în paralel atât echipament bizantin cât şi echipament de origine 

scandinavă24.  

                                                            
22 Actualul oraş Durrës din Albania. 
23 Gaufredus Malaterra, De Rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris 
eius, cap V; apud Raffaele D’Amato, op.cit., pp. 19-20. 
24 Ian Heath, The Vikings, Osprey Publishing, Oxford, 1985, pp. 22-23. 
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 Topoarele lungi ale varegilor au stat la baza epitetelor asociate lor. Regimentul era 

adesea asociat cu toporul de origine daneză, cu coadă lungă, care se mânuia cu ambele braţe. 

Grecii îi mai numeau pe varegi Pelekyphoroi, tocmai datorită acestei arme, numite de ei 

Pelekys. Toporul măsura cel puţin 120-140 cm la mâner, iar vârful avea aproximativ 18 cm în 

lungime şi 17 cm de la un capăt la altul al tăişului25.  

 

 
 

fig.6 – sculptură din sec X-XI reprezentând un membru al Gărzii26 

 

Deşi mare parte din echipamentul de luptă era pus la dispoziţie de armureria 

imperială, varegii se pare că îşi păstraseră în mod simbolic săbiile de origine scandinavă şi au 

adoptat şi o altă armă de origine tracică, numită Rhomphaia, cea care fusese adoptată şi 

folosită la scară largă chiar şi de armata imperiului roman încă din secolul al II-lea.  

 

                                                            
25 Pentru o descriere completă vezi Andrea Babuin, The Offensive Weapons of the Byzantines in the Later 
Period  în Nicolle David, A Companion to Medieval Arms and Armour, Boydell Press, Rochester, 2002, passim. 
26 Extras din Raffaele D’Amato,The Varangian Guard 988-1453, Osprey Publishing, Oxford, 2010, p. 6. 
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        fig.7 – exemplare de Rhomphaia27 

 

În ceea ce priveşte echipamentul defensiv, varegii foloseau un coif de formă conică, 

prevăzut cu o apărătoare nazală, pe care îl purtau peste un fel de glugă din zale28. 

 

 
 

fig.8 – coif folosit de varegi29 

 Pentru protecţia corporală, varegii purtau de regulă armuri grele, în principal 

confecţionate din zale – lorikion, dar şi cele de tip lamelar – klivanion sau sub formă de solzi 

– sosanion şi foloseau scuturi, iniţial cele de tip scandinav, circulare cu un diametru de 

aproximativ 80-100 cm, apoi cele în trei colţuri începând cu secolul al XII-lea. 

 

                                                            
27 Sursa Ilustraţiei: http://www.ramanon.com/forum/showthread.php?70073-Three-Handed- Short-Sword. 
28 Raffaele D’Amato, The Varangian Guard 988-1453, Osprey Publishing, Oxford, 2010, p. 33. 
29 Ibidem. 

http://www.ramanon.com/forum/showthread.php?70073-Three-Handed-
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 Varegii erau faimoşi pentru loialitatea lor aproape orbească faţă de împărat, loialitate 

pe care au demonstrat-o chiar şi în cele mai dificile situaţii. În martie 1081, Alexios I 

Comnenos a atacat Constantinopole pentru a prelua puterea imperială. Când armata sa a ajuns 

pe câmpul din faţa oraşului, zidurile erau apărate doar de membrii Gărzii şi de un mic 

contingent de luptători germanici. Datorită forţei şi loialităţii varegilor, Alexios nu a reuşit să 

intre în oraş decât după ce a mituit luptătorii germanici pentru a deschide una dintre porţi şi 

chiar puşi în această situaţie, varegii au continuat lupta, până când au primit ordinul de 

predare de la însuşi împăratul Nicephoros III Bothoniates, care a şi abdicat. Similar, în 1204, 

varegii au fost ultimii care au apărat oraşul de asediul cruciaţilor şi pe împăratul Isaac II 

Angelos30. 

 O altă caracteristică a varegilor era simţul onoarei şi al corectitudinii, fiind probabil 

unici prin modul în care îşi judecau membrii. Cronicarul bizantin George Cedren relatează un 

episod din timpul unei campanii în Anatolia din anul 1034, când un vareg a întâlnit o 

localnică pe care a încercat să o violeze, însă aceasta a scăpat şi l-a împuns pe agresor cu o 

lance, omorându-l pe loc. Când ştirea a ajuns la restul varegilor, aceştia s-au adunat şi au 

onorat-o pe femeie, cedându-i şi toate posesiunile agresorului ei, după care au aruncat 

cadavrul fără a-i acorda onoruri funerare, conform legii privind sinucigaşii. Astfel ei 

considerau că fostul lor companion nu numai că s-a dezonorat prin gestul său, dar a comis 

practic un act sinucigaş31. 

 Varegii aveau şi propriile biserici la Constantinopole din motive legate atât de 

credinţă, cât şi de propagandă privind elitismul lor. Prima biserică a varegilor a fost construită 

în jur de anul 1052, iar a doua, dedicată Sfântului Olaf Haraldson şi Maicii Domnului, a fost 

construită în apropiere de Haghia Sofia, fiind cunoscută şi sub denumirea de Panaghia 

Varanghiotissa (Sfânta noastră Doamnă, a varegilor) şi, conform legendelor citate de Snorri 

Sturlusson, deasupra altarului era atârnată sabia Sfântului Olaf32. 

 Sfârşitul secolului al XI-lea a atras după sine înrolarea în garda imperială bizantină a 

unor contingente de englezi33. Dupa ce William al Normandiei a cucerit Britania, foarte mulţi 

englezi, în special cei tineri au migrat spre est, găsind în serviciul militar bizantin o nouă 

şansă de a lupta împotriva normanzilor. În secolul al XI-lea, englezii au fondat pe malul 

                                                            
30 Stephen Turnbull, The Walls of Constantinople 324-1453, Osprey Publishing, Oxford, 2004, p. 36. 
31 Raffaele D’Amato, The Varangian Guard 988-1453, ed.cit., pp. 22-23. 
32 Ibidem, p. 24.   
33 John Haldon, Byzantium at War, Osprey Publishing, Oxford, 2002, p. 51. 
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Mării Negre o aşezare numită de ei Nova Anglia, iar procentul lor în compoziţia Gărzii a fost 

în continuă creştere34.  

 Garda Varegilor şi-a continuat existenţa chiar şi în perioada de exil din 1205-1261, 

când Constantinopole căzuse sub stăpânirea „prinţilor latini”, în urma cruciadei din 1204. 

 După restaurarea puterii imperiale bizantine din 1261, Garda Varegilor revine şi ea în 

prim-plan ca principală unitate de palat, însă nu s-a mai bucurat de acelaşi prestigiu ca în 

trecut. Un episod interesant s-a petrecut în 1265, când ţarul bulgarilor a prins în ambuscadă şi 

a asediat o armată bizantină în micul oraş Ainos. Ţarul le-a promis celor din oraş că le cruţă 

vieţile în schimbul eliberării sultanului Azz-Ed-In, care era ţinut prizonier, iar varegii au 

acceptat. Sosit a doua zi cu o armată eliberatoare, împăratul Mihail al VIII-lea a fost extrem 

de furios la auzul ştirii că sultanul era liber şi i-a pedepsit pe varegi, biciuindu-i, îmbrăcându-i 

în haine de femeie şi plimbându-i călare pe măgari prin Constantinopole.  

 Varegii mai sunt menţionaţi şi în câteva izvoare din secolele XIV-XV, însă 

importanţa lor nu mai era aceeaşi, relevant în acest sens fiind şi faptul că, în cadrul alaiului 

imperial, Akholouthos era acum al 50-lea în rând. Ultima referire la varegi, datează din 1404, 

când cronicarul galez Adam din Usk, aflat la Roma, îi întreabă pe ambasadorii bizantini daca 

vreun compatriot de-al lui trăieşte la Constantinopole, aceştia povestindu-i despre luptătorii 

cu topoare care îl serveau pe împărat35. 

 Garda Varegilor rămâne fără îndoială una dintre cele mai faimoase unităţi militare din 

istoria medievală. Membrii săi erau în Constantinopole reprezentanţii unei lumi puţin înţelese 

şi percepută ca o lume barbară. Varegii nu erau deloc populari printre cetăţenii bizantini, însă 

erau poate cea mai de preţ armă a împăraţilor, atât pe câmpul de luptă, cât şi în planul 

afacerilor interne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
34 The Cambridge History of the Byzantine Empire 500-1492, ed.cit., p. 587. 
35 John H. Rosser, op. cit, p. 448. 
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ncă din cele mai vechi timpuri, neamul românesc aşa cum bine afirma 

cronicarul moldovean Miron Costin, s-a aflat la „răspântia tuturor 

răutăţilor”36. Chiar dacă conform mentalităţilor desprinse de istorie acest 

clişeu, folosit de Miron Costin, pare neverosimil pentru situaţia actuală a 

neamului românesc, care a avut de a face cu călăreţii stepei încă din cele mai vechi timpuri, 

voi rămâne în continuare asupra perioadei deja amintite încă din titlu, conchizând cu dar ... 

„dar istoria?”. 

În pofida încercărilor de pace, între români şi unguri, între România şi Ungaria, aşa 

cum afirma Nicolae Iorga, va exista mereu un zid, al neînţelegerilor, cauzat de 

„imposibilitatea maghiarilor de a recunoaşte egalitatea noastră umană, a unui biet popor, cu 

dânşii naţiunea”, „imposibilitate” pe care ţin s-o evidenţiez pentru perioadă medievală însă 

vizibilă în prezent şi pentru multă vreme şi în viitor37. 

Secolul XIV este un secol al „aspiraţiilor de independenţă” a Ţărilor Române, 

aspiraţii care depind de un fond extern în continuă schimbare, datorat tendinţelor 

expansioniste ale regalităţii ungare în Europa Sud - Estică şi Central Rasaritană, declinul 

puterii tătare, precum şi succesele fulgerătoare ale cuceririi otomane  în Balcani, context 

caracterizat de Gheorghe Brătianu drept un fond de stabilitate, „politica de echilibru”38. 

                                                            
36 Traian Rus, Faraonii Transilvaniei, Ed. Revista Jandarmeriei, Bucureşti, 2000, p. 5. 
37 Nicolae Iorga, Faptă și suferinţă românească în Ardeal, Ed. Saeculum I. O., Bucureşti, 2008, pp. 46-47. 
38 Gheorghe Brătianu, O enigmă, un miracol istoric: poporul român, Ed. Ştinţifică, Chișinău, 1993, p. 206. 
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Voievodatul, forma politică de organizare, s-a născut din instituţiile băştinaşe găsite 

de regii arpadieni, formă de organizare ce rămâne specifică doar Transilvaniei în întreg 

spaţiul maghiar. Particularităţile de organizare politico-administrativă (voievodatele, 

cnezatele, districtele etc.) imprima Transilvaniei o dezvoltare diferită de restul regatului 

maghiar, ceea ce explică de ce Transilvania nu a fost integrată total regatului maghiar39. 

Privind dincolo de fenomenul întemeierii Moldovei putem observa, în aceeaşi 

perioadă o slăbire a autonomiei Ţării Maramureşului şi o accentuare a măsurilor de asuprire a 

românilor transilvăneni. Astfel diploma regelui Ludovic I şi retractul feudal în defavoarea lui 

Bogdan evidenţiază politica monarhică, care doreşte drept impunerea unui exemplu valabil şi 

pentru alţii care ar încerca la fel. Totuşi atitudinea politică poate fi văzută la început una 

ezitantă însă aceasta nu durează mult, deoarece regalitatea se îndreaptă spre o politică de 

forţă, prin accelerarea prozelitismului catolic, tot în perioadă la care ne referim, pentru a se 

bucura de menţinerea şi întărirea fidelităţii românilor transilvăneni, coroana maghiară, le  

recunoaşte dreptul de proprietate asupra stăpânirilor, cu titlul „cnezial sau nobiliar”40. 

Interesele regalităţii le putem vedea cel mai bine în decretele anului 1366. Trecând 

peste problemele de factură politică, trecere atenuată în principal datorită angajării militare a 

regatului înspre răsărit şi Balcani, regele îşi îndreaptă atenţia asupra relaţiilor cu Ţările 

Române. Trebuie subliniat că regele avea în vedere ca principal scop întărirea situaţiei din 

Transilvania. Decretele anului 1366 reflectă imaginea acestor acţiuni de întărire, aceste 

decrete au fost emise, în contextul politic „creat de conflictul cu Ţara Românească şi 

Moldova, pe fondul situaţiei tensionate din Transilvania”41. 

Măsurile prevăzute în decretele anului 1366 au jucat un rol important şi în privinţa 

evoluţiei politice a românilor în cadrul constituţional transilvănean, dar nu numai pentru că 

aşa cum voi arăta şi în cele ce urmează decretele anului 1366 au avut un important rol şi „în 

particular”, referitor la prezenţa românilor la congregaţiile general voievodale, şi în primul 

rând asupra statutului ce-l vor avea mai ales de acum încolo. Practic, în urma decretelor, 

separarea celor trei stări care vor lua aspect de „nationes”, vor estompa treptat prezenţa 

românilor pe scenă politică a voievodatului, chiar şi statutul lor de naţiune cu drept de a 

participa la viaţa publică. Doar datorită emancipării unora dintre aceştia în rândul ordinului 

                                                            
39 Ştefan Pascu, Ce este Transivania?, Ed. Dacica, Cluj-Napoca, 1983, p. 50. 
40 Radu Popa, Țara Maramureșului în veacul al XIV-lea, Ed. Academiei Române, București, 1970, pp. 248-254. 
41 Ştefan Ştefanescu, Țara Românească de la Basarab I „Întemeietorul” până la Mihai Viteazul, Ed. Academiei 
Române, București, 1970, pp. 39-45. 
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nobiliar şi continuitatea rolului militar cu o ascensiune vizibilă în secolul al XV-lea, îi mai 

menţine pe români în centrul politicii regale42. 

Transumpt într-un act regal al regelui Sigismund de Luxemburg, din 2 decembrie 

1428, primul decret din 136643 a dus la adoptarea primului principiu referitor la privarea 

cnezimii române de posesiunile ei şi intensificarea măsurilor de catolicizare. Dreptul de 

stăpânire a unei moşii sub titlul cnezial şi nobiliar era determinat de apartenenţa la religia 

Bisericii catolice.  

Momentul determinant în procesul de fixare a românilor în ordinea ierarhică, 

considerată „legală” de către unguri, o constituie emiterea decretului din 28 iunie 136644, în 

care se stabileau norme de judecată pentru locuitorii „de orice stare şi neam” din cuprinsul 

voievodatului transilvănean; regele întărind prin decret vechile privilegii ale nobilimii. Tot 

acum recunoaşte valoarea mărturiei cnezilor posesori de diplome regale în cnezatele lor, ca 

fiind egală cu cea a nobililor. În urma acestor prevederi, s-a generalizat aplicarea principiului 

de recunoaştere prin „act egal al stăpânirii pământului”. De fapt prin aceste măsuri cnezii 

nobili sunt integraţi nobilimii propriu-zise. Însăşi titlul nobiliar era condiţionat de fidelitatea 

faţă de coroană, sensul feudal al condiţionării se adăugă celui confesional. 

Încadrarea românilor în justiţia feudală este echivalentul îngrădirii aplicării propriilor 

norme păstrate prin datină (ius valachicum ab antiquo) şi anularea unor drepturi cneziale. 

Acest fapt nu trebuie văzut că un privilegiu făcut cnejilor45, ci mai degrabă voinţa de a 

impune un procedeu pentru a grăbi judecarea nobililor pe moşiile lor, stratificarea cnezimii şi 

dezagregarea acesteia prin pătrunderea din ce în ce mai numeroasă a nobilimii în cadrul 

adunărilor. 

Referitor la măsura care condiţiona dreptul de stăpânire al pământului şi 

recunoaşterea calităţii de nobil de confesiune catolică, trebuie să facem apel la relaţiile 

politice regale faţă de biserică, ca un adaos al măsurilor menţionate anterior suntem nevoiţi să 

amintim şi prevederile decretului regal de la Lipova din 20 iulie 136646 în care erau cuprinse 

măsuri pentru înlăturarea religiei ortodoxe din Transilvania, exemplul cel mai elocvent al 

acestor prevederi de înlăturare a ortodoxismului îl constituie dispoziţia privind prinderea şi 

                                                            
42 Gheorghe Bichicean, Decretele anului 1366, Unio trium nationum și consecinţelelor asupra situaţiei politice 
şi a reprezentării românilor în congregaţiile generale din Transilvania, în „Corviniana”, II, AMC, nr. 2, 
Hunedoara, 1996, p. 35. 
43 DRH. C, XIII, doc. 5. 
44 Ibidem, doc. 92. 
45 Maria Holban, Din cronica relaţiilor româno-ungare în secolele XIII-XIV, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 
1981, p. 221. 
46 DRH. C, XIII, doc. 121. 
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suprimarea preoţilor ortodocşi din comitatele Cuvin şi Caras, exemplu ce nu trebuie văzut 

doar ca o hotărâre regională, ci ca o hotărâre, dispoziţie generală privind tot teritoriul 

Transilvaniei. Este de subliniat că urmările acestei dispoziţii îşi lasă amprenta asupra tuturor 

românilor ce împărtăşesc ortodoxismul. În felul acesta se introduce noua componentă a 

regimului constituţional „recepta religio”. Desăvârşind o politică mai îndepărtată în timp a 

regalităţii ungare, pe plan instituţional măsura adaugă criteriul confesional în reprezentare. În 

acest context mare parte a cnejilor nobili s-au lepădat de ortodoxism îndreptându-se spre 

convertirea la catolicism, unii însuşind şi limba maghiară. Toate aceste măsuri prevăzute în 

decretele emise de Ludovic I, au un impact direct asupra românilor, dispoziţiile sfârşesc prin 

a considera stăpânii de pământ drept „schismatici” ca fiind „iniusti possessores”, urmând a fi 

deposedaţi de pământurile lor. 

Dispoziţiile „draconice” adoptate de rege în anul 1366 împotriva cnezilor români şi a 

clerului ortodox au fost datorate preocupării sale de a asigura controlul provinciei, acest fapt 

reiese din formulări asemănătoare sau cvasi asemănătoare prezente în actul regal din 28 iunie 

1366 şi din memoriul lui Bartolomeu de Alverna unde ne sunt redate „relele” de care suferea 

Transilvania şi vicariatul Bosniei şi pe făptuitorii lor. Mai exact misionarul franciscan, ne 

dezvăluie natura esenţial politică a acestor crime: „infidelitatea” faţă de rege şi pilonul 

principal al politicii sale, confesiunea catolică, vrând a se face din această confesiune criteriul 

principal al loialităţii feudale. Prin acest decret practic Ludovic de Anjou a legalizat 

înlăturarea populaţie române şi a elitei sociale din viaţa politică a Transilvaniei. 

Decretele anului 1366 au fost emise în urma eşecului din politica de dominaţie a lui 

Ludovic de Anjou cu scopul de a întări stăpânirea asupra Transilvaniei. Dintre dispoziţiile 

luate, cea mai importantă a fost eliminarea confesiunii ortodoxe, în afara legii şi 

„exterminarea” celor ce împărtăşeau confesiunea ortodoxă, în cel mai bun caz prin asimilări 

precum şi scoaterea românilor din sistemul politic al ţării. Catolicismul devenind astfel 

singura confesiune recunoscută, totodată căpătând valoarea unei componente esenţiale a 

sistemului constituţional al ţării. 

În urma acestor dispoziţii, românii nu mai sunt menţionaţi în adunările de stări 

transilvănene. Tot în acest context mai trebuie ţinut seama şi de  modificările impuse în 

recrutarea armatei, ce trebuiau să influenţeze raporturile între monarhie şi grupările etnice. 

Astfel că în perioada regilor angevini „sistemul banderiilor” este schimbat cu cel al 

contingentelor etnice, care consta în strângerea unui anumit număr de oşteni de pe domenii 

pentru a-i conduce la război. Aceste obligaţii au avut un impact puternic şi asupra societăţii 
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româneşti din Transilvania, deoarece în urma acestor condiţii voievozii şi cnezii tindeau să-şi 

asigure drepturi senioriale şi să se desprindă din masa populaţiei, eludând ereditatea familiilor 

cu principiul electiv pe care se sprijineau demnităţile lor locale. Pe acest fond se accentua 

diferenţa între „nobilis kenezius” care se integrează treptat în mica nobilime şi „communis 

kenizius” care exercita cel mult „atribuţiile unui primar de sat”. 

Toate dispoziţiile întreprinse până în anul 1374 nu au fost suficiente (dacă nu au fost 

suficiente măsurile întreprinse pe tot parcursul istoriei, în continuare nimic nu va fi suficient  

pentru înlăturarea românilor de pe locul și de la locul dat de istorie, ci vor fi doar încercări de 

erijare) pentru a converti pe români „christiani” la catolicism ceea ce l-a determinat pe Papă 

la o serie de înlocuiri (desemnarea lui Anton de Spalato ca episcop, deoarece ştia româneşte) 

pentru a fi mai sporadică atragerea românilor către Biserica de la Roma47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
47 Traian Rus, op. cit., p. 32. 
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Abstract: The dictionary of spirituality tells us that the refusal of icons is met in the Old 
Testament, in Islam, in Byzantine iconoclasm, in the sixteenth century reform and in abstract art. 
Byzantine Iconoclasm is different from the Muslim Iconoclasm, this one is heading towards animated 
representations of churches and secular buildings, while the first, Byzantine iconoclasm is more 
radical because it destroyed any representation of religious themes, but more moderate, because it 
cultivated profane art. 
 
Keywords: Byzantine iconoclasm, Muslim iconoclasm, profane art. 
 

„În Bizanț, oamenii au murit pentru imagini.  
Timp de mai bine de o sută de ani, împărații  

i-au persecutat, uneori până la moarte, pe cei  
care țineau să-l reprezinte pe Christos și pe  

sfinți și să venereze aceste reprezentări”48 
 

icționarul de spiritualitate ne spune că refuzul imaginii este întâlnit în 

Vechiul Testament, în Islam, în iconoclasmul bizantin, în reforma secolului 

XVI și în arta abstractă 49 . Iconoclasmul bizantin este diferit de cel 

musulman, acesta din urmă îndreptându-se către reprezentările însuflețite 

din biserici sau edificii profane, pe când primul, iconoclasmul bizantin, este mai radical 

deoarece distrugea orice reprezentare a unei teme religioase, dar și mai moderat, pentru că 

cultiva arta profană, indiferent dacă aceasta figura fapturi vii sau obiecte50. 

 Primul decret împotriva cultului icoanelor, înregistrat de istorie, este dat în anul 723 

de califatul Iazid. Acesta ordonă luarea tuturor icoanelor din bisericile creștine de pe teritoriul 

său51. 

 În spațiul bizantin spiritele au fost tulburate mai bine de un secol de către apariția 

acestui curent, de către apariția iconoclasmului. Cauzele sunt extrem de variate, icoanele 

ajunseseră să-și depășească menirea cultică specifică. Erau uneori luate chiar ca naș în cazul 

                                                            
48 Andre Grabar, Iconoclasmul Bizantin dosarul arheologic, editura Meridiane, București 1991, p. 19. 
49 Mihaela Palade, Iconoclasmul în actualitate, editura Sophia, București 2005, p. 15. 
50 Sebastian Nazâru, Sfântul Theodor Studitul sau despre datoria de a mărturisi, editura Omonia, București 
2008, p. 15, nota 9. 
51 Maria Georgescu, Istoria Bizanțului, editura Cetatea de Scaun, Târgoviște 2005, p. 140. 
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botezului sau al călugăriei, unii preoți ajunseseră să zgârie suprafața icoanei, iar praful astfel 

obținut era amestecat în sfintele daruri52.  

 Dacă în cazul altor erezii basileii nu s-au implicat în propagarea și susținerea lor, în 

cazul mișcării iconoclaste, a ereziei iconoclaste, basileii au fost cei care au inițiat-o și 

susținut-o prin orice mijloace53. Cei mai activi dintre împărații iconoclaști au fost Leon al III-

lea Isaurianul, Constantin al V-lea Copronimul și Leon al V-lea Armeanul54. 

 Primul dintre ei, Leon al III-lea, este considerat a fi inițiatorul mișcării iconoclaste55. 

Acesta era investit cu o putere ecleziastică cvasi-episcopală, el a dorit să restituie 

Creștinismului puritatea și elevația originare56. 

 Probabil că un stimul puternic, în afară de influențele asiatice, a fost seismul din anul 

726, care a provocat apariția unei insule vulcanice. Cronicarii bizantini Nikephoros și 

Theophanes sunt de acord ca acest fenomen natural l-a impresionat pe împărat, acesta fiind 

convins că marea erupție vulcanică submarină manifesta dezaprobarea divină față de 

iconolatrie57. 

 Primul manifest iconoclast al împaratului Leon al III-lea trebuia să aibă loc chiar în 

palatul imperial. Astfel el își trimite un ofițer să dea jos icoana lui Iisus Hristos ce străjuia 

Poarta de bronz (Chalkoprateia) a palatului. Acesta este omorât de mulțimea furioasă. Au 

urmat represalii dure din partea împăratului, icoana fiind înlocuită cu o cruce58 însoțită de o 

inscripție ce explica gestul împăratului: „Stăpânul nesuportând ca Hristos să fie înfățișat sub 

chip fără glas și lipsit de suflare, din materie pământească, pe care Scripturile o resping, Leon 

împreună cu fiul său noul Constantin, imprimă pe porțile palatului semnul de trei ori fericit al 

Crucii, gloria credincioșilor.”59 

 După aceasta în 726, Leon al III-lea, influențat de episcopii din Asia Mică, emite 

primul decret iconoclast bizantin60. La 17 ianuarie 730 împăratul convoacă un consiliu al 

demnitarilor și clericilor care denunță formal uzul icoanelor. Patriarhul Germanos refuză să-l 

                                                            
52 Mihaela Palade, op. cit., p. 19. 
53 Ibidem, p. 20. 
54 Ibidem. 
55 Ibidem, p. 21. 
56 Sebastian Nazâru, op. cit., pp. 17-18. 
57 Ibidem, pp. 24-25. 
58 Mihaela Palade, op. cit., p. 21. 
59 Sebastian Nazâru, op. cit., p. 25, nota 13. 
60 Mihaela Palade, op. cit., p. 21. 
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semneze și este înlăturat din funcție. Noul patriarh, Anastasie, nu se împotrivește și astfel 

politica iconoclastă a fost oficializată61. 

 Chiar dacă este oficilizată pe timpul lui Leon al III-lea, o teologie iconoclastă 

completă apare odată cu Constantin al V-lea Kopronymos (numit așa deoarece la botez a 

pângărit cristelnița cu excremente 62 ). Acesta a contribuit la aprofundarea doctrinei 

iconoclaste pe care s-a străduit să o fundamenteze teologic. Ideile sale au constituit baza 

teologiei iconoclaste și au inspirat hotărârile sinodului din 75463. 

 Domnia lui Constantin a părut la început a fi una de toleranță și destindere, dar lupta 

împotriva icoanei a început în 752 cu o campanie de propagandă iconoclastă. În timpul 

acestei campanii doctrina iconoclastă s-a propagat prodigios. Iconoclaștii au fost promovați în 

scaunele episcopale, iconofilii arestați, loialitatea armatei și popularitatea au fost câștigate 

grație succeselor sale militare64. 

 Dacă Leon al III-lea a decretat interdicția icoanelor printr-un consiliu imperial, 

Constantin al V-lea a dorit să fie sancționată printr-o aprobare sinodală. Pentru a asigura 

acestui sinod o componentă iconoclastă, împăratul a impus în scaunele episcopale partizanii 

doctrinei al cărei promotor era. Astfel la 10 februarie 754, marele conciliabul iconoclast și-a 

deschis lucrările în palatul imperial subteran de la Hiereia65. Acest sinod a întrunit 335 de 

episcopi66 care au făcut o examinare asupra legitimității imaginilor religioase și a sintetizat 

concluziile sale în definiția dogmatică și anatemismele atașate acesteia. Sinodul și-a arogat 

titlul de „ecumenic”, însă caracterul său universal a fost compromis de absența Patriarhului 

bizantin, a reprezentanților Patriarhatelor orientale și a Scaunului Romei67. 

 Definiția dogmatică a fost citită la 27 august în forul lui Constantin, se interziceau 

astfel producerea, venerarea, expunerea în lăcașuri de cult sau locuințe, deținerea tainică a 

icoanelor, etc... 68. Astfel din 754 iconoclasmul a dispus de argumente teologice solide69. 

 Împăratul era convins că succesul reformei iconoclaste era condiționat de suprimarea 

monahismului iconofil, care reprezenta cea mai puternică rezistență70. Din această cauză 

victimele persecuției iconofile au fost majoritatea monahi. Această politică antimonastică a 
                                                            
61 Sebastian Nazâru, op. cit., pp. 27-28. 
62 Mihaela Palade, op. cit., p. 22. 
63 Sebastian Nazâru , op. cit., p. 31. 
64 Ibidem, p. 32. 
65 Ibidem, p. 33. 
66 Mihaela Palade,  op. cit., p. 22. 
67 Sebastian Nazâru,  op. cit., p. 34. 
68 Ibidem, p. 37. 
69 Ibidem, p. 38. 
70 Ibidem, p. 40. 
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reprezentat cel mai sângeros episod al persecuției71. Monahii sunt obligați să renunțe la viața 

monahală și să se casătorească, în caz contrar riscau să fie mutilați sau deportați72. Au fost 

confiscate proprietăți monastice și au fost închise mănăstiri, au fost distruse apologiile 

iconofile și au fost profanate relicve73, acestea sunt motivele pentru care Constantin al V-lea 

Kopronymos a rămas în memoria posterității ca un fanatic distrugător de icoane74. 

 Lui Constantin îi urmează la tron Leon al IV-lea Chazarul75, acesta duce o politică de 

toleranța religioasă76 iar moartea prematură a acestuia îi aduce pe tron ca împărați asociați pe 

văduva sa Irina și pe Constantin, fiul său minor77. 

 Irina ateniana a fost încoronată la 17 decembrie 769 și a devenit regenta fiului său 

minor, Constantin al VI-lea, guvernând cu titlul de autocrator între 797 – 802. În anul 790 

relațiile dintre fiu și mamă au început să se deterioreze. Împărăteasa a procedat la o legalizare 

a preeminenței sale, impunând un jurământ armatei prin care i se recunoștea suveranitatea. În 

octombrie 790 regimente rebele susținătoare a lui Constantin îl aclamă ca suveran unic. 

Acesta preia puterea iar Irina a fost claustrată în palatul Eleutherios. Basileul nu a avut 

puterea să o înlature definitiv pe mama lui, iar după înfrângerile în fața bulgarilor și a arabilor 

o restabilește drept co-împărat. Aceasta va ajunge suveran unic după ce vederea lui 

Constantin este suprimată78. 

 Irina „este prima femeie care a fost împărat al Bizanțului, în toata puterea 

cuvântului.”79. 

 Basilissa a fost o protectoare a icoanelor și a considerat că misiunea ei este restaurarea 

Ortodoxiei80, astfel între anii 781 și 784, Irina a determinat alegerea mai multor iconofili în 

scaunele episcopale81, După ce obține și aprobarea celorlalte patriarhate, la 29 august 785 a 

trimis o divalis sacra papei Hadrian I prin care îl informa de decizia sa de a convoca un sinod 

ecumenic. 

 Ședința de deschidere a acestui sinod a avut loc la 1 august 786 în biserica Sf. 

Apostoli din capitală. Noul sinod și-a propus să anuleze definiția sinodului din 754 și să 

                                                            
71 Ibidem, p. 39. 
72 Ibidem, pp. 43-44. 
73 Ibidem, p. 44. 
74 Ibidem, p. 38. 
75 Ibidem, p. 45 
76 Ibidem, p. 46. 
77 Ibidem, p. 47. 
78 Ibidem, nota 95. 
79 Paul Lemerle, Istoria Bizanțului, Editura Teora, București, 1998, p. 89 
80 Sebastian Nazâru, op. cit., p. 48. 
81 Ibidem, p. 49. 
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restabilească cultul icoanelor, însă iconoclaștii clerici și militari au protestat violent față de 

încercările de revizuire a deciziilor sinodului de la Hiereia. Protestul nu a putut fi înnăbușit și 

sinodul și-a suspendat lucrările82. 

 Guvernul a luat măsura îndepărtării și dezarmării celor fideli iconoclasmului83, astfel 

în mai 787 episcopii sunt convocați la un nou Sinod Ecumeni, de data aceasta la Niceea84. 

Lucrările se deschid la 24 septembrie în biserica Hagia Sophia85 și se închid pe 13 octombrie, 

desfășurându-se în opt ședințe86. În cadrul celei de-a șaptea ședințe textul definiției dogmatice 

a fost votat cu semnăturile celor 301 episcopi prezenți87. Papa Hadrian a aprobat concluziile 

Sinodului niceean, dar a ezitat să semneze actele sinodului. 

 Irina a suprimat violent iconoclasmul dinastiei isauriene. În timpul domniilor lui 

Nikephoros I si Mihail Rangabe s-a părut că venerarea icoanelor se va consolida și nu va mai 

putea fi pusă în discuție88. 

 Nikephoros I a dus o politică de toleranța religioasă care combinată cu ideea 

dominației temporarului asupra spiritualului, a părut iconofililor la fel de nocivă ca erezia 

iconoclastă insăși89. 

 Mihail I Rangabe a domnit pentru o scurta perioadă și a fost sub influența constantă a 

patriarhului și a monahilor. Dezastruoasa înfrangere a acestuia pe frontul bulgar a pregătit 

calea revirimentului iconoclasmului90. 

 O nouă rebeliune militară l-a impus pe tron pe generalul Leon Armeanul, un 

iconoclast clandestin91. Odată ce s-a văzut cu puterea, a promovat o politică iconoclastă fără 

echivoc. Programul său de guvernare prevedea restaurarea puterii militare a imperiului și a 

iconoclastiei92. În decembrie 814 împăratul îi cere patriarhului să îndeparteze din edificiile de 

cult icoanele care erau expuse venerării credincioșilor, acesta a refuzat93, drept urmare a fost 

răpit și exilat la mănăstirea Hagios Theodoros. După aceasta împăratul a convocat un silentio 

                                                            
82 Ibidem, p. 52. 
83 Ibidem, p. 53. 
84 Ibidem, pp. 53-54. 
85 Ibidem, p. 54. 
86 Ibidem, p. 55. 
87 Ibidem, p. 58. 
88 Ibidem, p. 61. 
89 Ibidem. 
90 Ibidem, p. 62. 
91 Ibidem, pp. 62-63. 
92 Ibidem, p. 63. 
93 Ibidem, p. 64. 
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prin care a fost impus în scaunul patriarhal Theodotos Melissenos Kassiteras, sub conducerea 

căruia împăratul convoacă un nou sinod la Hagia Sophia94.  

 Sinodul s-a întrunit în trei sesiuni, în cadrul celei din urmă decizia dogmatică a fost 

semnată de cei prezenți. Decretul dogmatic a reluat ideile esențiale ale sinodului de la Hiereia 

și subliniază că naivitatea feminină și episcopii ignoranți au ruinat biserica95. 

 Leon Armeanul a fost asasinat de partizanii lui Mihail de Amorion în timpul 

Liturghiei de Crăciun din 82096. Domnia acestuia din urmă a fost marcată de o politică 

religioasă moderată.97 Iconoclasmul rămâne politica oficială a Bizanțului chiar dacă Mihail 

anulează sentințele de exil și îi reabilitează pe cei întemnițați98. 

 Basileul considera că soluția optimă era convocarea unei conferințe teologice a 

iconofililor și iconoclaștilor99, însă ortodocșii au refuzat acest tratament de egalitate și au 

respins orice dialog100. 

 Mihail al II-lea considera licit uzul icoanei recunoscând acesteia funcția pedagogică, 

însă cultul lor era interzis deoarece degenerase în practici puerile și superstițioase101. 

În octombrie 829, Theophilos i-a succedat la domnie defunctului Mihail al II-lea102. Începutul 

domniei a fost marcat de o relativă toleranță, dar după câțiva ani Theophilos revine la o 

persecuție activă. Fanatismul său iconoclast s-a manifestat în brutalități atroce103. 

 Moartea împăratului la 20 ianuarie 842 pune capăt violențelor, iar iconoclasmul care 

pierduse în intensitate după 815, nu-i supraviețuiește. Văduva Theodora va condamna solem 

iconoclasmul 104 și tot ei îi revine și restaurarea definitivă a Ortodoxiei 105. Deși partidul 

iconoclast era încă puternic, basilissa Theodora a reușit să convoace un Sinod care să 

condamne definitiv iconoclasmul106. Acesta a avut loc la Kanikleion, a restabilit Ortodoxia și 

a proclamat solemn restaurarea icoanelor107. 

                                                            
94 Ibidem, p. 67. 
95 Ibidem, p. 68. 
96 Ibidem, p. 69. 
97 Ibidem, pp. 69-70. 
98 Ibidem, p.70. 
99 Ibidem, pp. 70-71. 
100 Ibidem, p. 71. 
101 Ibidem, pp. 71-72. 
102 Ibidem, p. 72. 
103 Ibidem, P. 73. 
104 Ibidem, p. 75. 
105 Ibidem, p. 76. 
106 Ibidem, pp. 76-77. 
107 Ibidem, p. 77. 
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 O procesiune solemnă s-a îndreptat spe Hagia Sophia unde s-a oficiat Sf. Liturghie și 

au fost expuse icoane spre venerarea credincioșilor108. 

 Acum, la mai bine de două milenii de creștinism, am putea susține liniștiți că icoana 

și-a câștigat un loc de cinste în viața noastră. Aproape că nu există colțișor în care ea să nu fie 

prezentă, încercând să ne atenționeze permanent și să ne direcționeze către lumea 

spirituală109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
108 Ibidem, p. 78. 
109 Mihaela Palade, op. cit., p. 185. 
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Abstract: Clearly the French Revolution is the most important event of modern Europe which marked 
the whole humanity then and many years after. The revolution surprised the people who have built it 
and benefitted from it, and thoes who have fallen victim. It was prepared for a century and more. 
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„Purcede acum, cititorule, străbate fluviul de sânge 
ce desparte pe veci lumea veche din care 

 ieşi de lumea nouă în care, intrând, te vei prăpădi.”  
(Chateaubriand, Memorii de dincolo de mormânt).  

 

rice revoluţie îşi devorează proprii copii. Acest adevăr copleşitor se verifică 

mai ales în timpul Revoluţiei franceze. Ghilotina, teribilul simbol al marelui 

eveniment, taie mai întâi capul regelui Ludovic al XVI-lea, devenit 

cetăţeanul Louis Capet. Urmează Danton, Robespierre, Saint-Just şi atâţia 

alţii.  

În Place Louis XV, actuala Place de la Concorde, sângele curge în valuri până când 

un tânăr general, Napoleon Bonaparte, aureolat de gloria campaniilor revoluţionare, va prelua 

moştenirea Revoluţiei şi va deveni noul idol. Pe aripile entuziasmului stârnit de imnul 

compus de Rouget de Lisle, cetăţenii chemaţi în apărarea cuceririlor Revoluţiei vor deveni 

vajnici luptători care vor striga din adâncul inimilor: „Trăiască împăratul!”110. 

 „Aspectul cel mai frapant al Revoluţiei franceze este această forţă debordantă care 

doboară toate obstacolele. Vârtejul ei duce cu sine... tot ceea ce forţa umană a fost în stare  

să-i opună;  nimeni nu i-a stat în cale fără să fie pedepsit... Revoluţia franceză îi conduce pe 

oameni mai mult decât o conduc oamenii pe ea.”( Joseph de Maistre, Consideraţii asupra 

Franţei)111. 

 Păstrând datele fundamentale ale revoluţiei voi recompune ceea ce a însemnat 

Revoluţia franceză pentru popor, Europa şi istorie.  

                                                            
110 Max Gallo, Revoluţia franceză, La arme, Cetăţeni vol. I , Editura All,  Bucureşti, 2010, p. 3. 
111 Ibidem, p 12.  
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Dar mai întâi de toate trebuie descoperit care au fost împrejurările care au dus la 

scindarea absolută dintre regele Ludovic al XVI-lea, aclamat ca un salvator al poporului la 

urcarea sa pe tron în 1774, şi acelaşi popor, sătul să îndure foamea şi să accepte lipsa de 

voinţă a suveranului său112. 

 Naţionalii şi patrioţii vor desfiinţarea radicală a tuturor rămăşiţelor unui trecut 

blestemat. Doar nu au luptat împotriva despotismului pentru a-l înlocui cu oligarhia nobiliară. 

Privirile lor sunt aţintite asupra Angliei şi Americii. În secolul care desparte Glorioasa 

Revoluţie de Revoluţia franceză, Anglia devine, treptat, principala putere a Europei şi a 

lumii113. După cum observa mai târziu lordul Acton: „Revoluţia de la 1688 nu a făcut nimic 

altceva decât să substituie dreptului divin al regilor, dreptului divin al proprietarilor.” Într-un 

fel, ea poate fi considerată deci ca un epilog al revoluţiei de la mijlocul secolului al XVII-

lea114. Astfel, aruncându-şi ochii peste acea revoluţie glorioasă francezii au căzut de acord că 

egalitatea civilă, judiciară şi fiscală, libertăţile esenţiale, guvernul reprezentativ constituiau 

fondul invariabil al revendicărilor lor formulate pe un ton ce ajungea până la ameninţări115. 

Judecând după faptul că Rousseau ar fi înfăptuitorul ideologic al revoluţiei, poporul avea 

toate motivele să îşi ceară drepturile acestea. Căci: “Rousseau a crezut că suveranitatea 

poporului constituie cea mai sigură garanţie a drepturilor individuale”, spune cât se poate 

bine Derathe. Dragostea de libertate, la Rousseau, nu poate fi separată de patriotism şi de 

idealul democratic 116 . Marile principii enunţate în Declaraţia drepturilor omului şi 

cetăţeanului sunt deja conţinute în Contractul social. Meritul său este de a fi ridicat la un 

înalt nivel teoretic idealul politic care se năştea în păturile cele mai democratice ale 

burgheziei din veacul al XVIII-lea. În faţa despotismului regal apare visul unei societăţi în 

care legea nu va mai fi fantezia stăpânului şi nu va mai sluji unei pături restrânse de 

privilegiaţi117. 

 În mod cert acesta este evenimentul cel mai important al Europei moderne care a 

marcat întreaga umanitate de atunci şi mulţi ani după, căci: ”Acest eveniment este prea 

important, prea legat de interesele umanităţii, are o influenţă prea mare în toate colţurile 

                                                            
112 Idem,  Revoluţia franceză, Poporul şi regele,vol. II, Editura All, Bucureşti,  2010, p. 5. 
113 Vasile Cristian, Prelegeri de istorie universală modernă, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 1973, 1998, p. 89. 
114 Ibidem, p. 84. 
115 Albert Mathiez, Revoluţia franceză, Editura Politică, Bucureşti, 1976, p. 45. 
116 Jean-Jacques Rousseau, Contractul social, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1957, p. 47. 
117 Ibidem, p. 49. 
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lumii, pentru ca popoarele, în alte circumstanţe, să nu-şi amintească de el şi să nu fie tentate 

să-i repete experienţa.”(Immanuel Kant) 118 

 Revoluţia franceză, care prin impetuozitatea ei nestăvilită i-a surprins atât pe cei care 

au făurit-o şi au beneficiat de pe urma ei, cât şi pe cei care i-au căzut victimă, a fost pregătită 

cu încetul, timp de un secol şi mai bine. Ea este rezultatul discrepanţei din zi în zi mai 

profundă dintre realităţi şi legi, dintre instituţii şi moravuri, dintre literă şi spirit119. 

 Abordarea acestui subiect este cu atât mai dificilă cu cât părerile în privinţa sfârşitului 

revoluţiei nasc adevărate polemici în rândul celor mai mari istorici. Spre exemplu, Francois 

Furet spunea că: „Revoluţia franceză s-a terminat” iar Fernand Braudel afirma că: ”Revoluţia 

franceză, pe măsură ce ne îndepărtăm de ea, pierde din influenţă, din valoarea sa, din puterea 

ei de ecou.” La antipod se află personalităţi care susţin că revoluţia încă mai continuă, nu în 

forma ei fizică, ci prin moştenirea ideologică pe care a lasat-o urmaşilor. În acest sens, Victor 

Hugo, marele poet al francezilor, sugera că: ”Părinţii au văzut revoluţia Franţei, copiii vor 

vedea revoluţia Europei”, insinuând că efectele acestei revoluţii vor depăşi cu mult graniţele 

Franţei, iar Europa va fi martora unor schimbări profunde cu consecinţe ireversibile120. 

 Revoluţia franceză, de la începutul şi până la apariţia consecinţelor ei, a măcinat baza 

şi a ruinat edificiul vieţii Europei monarhice. Ea a proclamat suveranitatea oamenilor şi a 

prezentat doctrinele ca adevăruri evidente şi universale, a răsturnat toate puterile existente şi a 

invitat toate naţiunile la revoltă şi ieşire de sub feudalitate121. Din examinarea variilor surse s-

a putut constata că absolutismul era unanim condamnat. Preoţii, nobilii şi oamenii de rând 

erau cu toţii de acord să ceară o Constituţie care să îngrădească drepturile regelui şi ale 

funcţionarilor săi şi să garanteze o reprezentare naţională periodică, singura competentă să 

voteze impozitele şi să facă legile. Aproape toţi deputaţii şi magistraţii au primit mandatul 

imperativ de a nu acorda niciun sprijin financiar înainte de a se fi acceptat Constituţia. 

„Deficitul-sublinia Mirabeau - devenea tezaurul naţiunii”. Toate revendicările erau inspirate 

din dragostea de libertate şi de ura împotriva arbitrariului şi echivocului122. 

 În fruntea naţiunii, Constituţia menţinea un rege ereditar. Dar acest rege era oarecum 

creat din nou de Constituţia însăşi. Îi este subordonat şi îi depune jurământ de credinţă. 

Înainte era:”Ludovic, prin graţia lui Dumnezeu, rege al Franţei şi al Navarei”, iar acum, de la 

                                                            
118 Max Gallo, op. cit., vol 2, p. 9. 
119 Albert Mathiez, op. cit., p. 49. 
120 Albert Soboul, Revoluţia franceză, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1962, p. 24. 
121 Albert Sorel, L’Europe et la Revolution francaise, Les moeurs politiques et les traditions, Editura Plon, Paris, 
1897, p. 12. 
122 Ibidem, p. 55. 
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10 octombrie 1789, este:”Ludovic, prin graţia lui Dumnezeu şi a Constituţiei statului, regele 

francezilor”. Regele francezilor, noul titlu înseamnă un conducător, şi nu un stăpân 123 . 

Ludovic al XVI-lea, umilit, îşi păstra coroana dar trebuia să recunoască existenţa, mai presus 

de el, a unui nou suveran, poporul francez al cărui reprezentant era Adunarea.  Aceasta a fost 

deasemenea un popor şi încă unul în revoluţie. Naţiunea avea o idee foarte clară a reformelor 

civile pe care le cerea şi o dorinţă fermă de a le îndeplini. Ea nu a manifestat în materie de 

reforme politice aspiraţii vagi şi desene absurde şi inconsistente. Drepturile feudale au fost 

suprimate într-o noapte, şi a devenit evident după acea noapte că Franţa a intrat pe un făgaş 

nou de pe care nu se va mai abate124.  În Europa toată lumea şi-a dat perfect seama de 

importanţa evenimentului. ”Din acest moment-scria Curţii sale ducele de Dorset, 

ambasadorul Angliei-putem considera Franţa ca pe o ţară liberă, pe rege ca pe un monarh ale 

cărui puteri sunt îngrădite, iar nobilimea ca fiind adusă la nivelul naţiunii.” Burgezia din toată 

lumea înţelegând că a venit vremea ei a tresărit de bucurie şi speranţă125. 

 Dar această naţiune putea da naştere unei revoluţii atât de neaşteptate, radicale şi 

impetuoase în desfăşurarea ei, şi totuşi atât de plină de reveniri, de fapte şi de exemple 

contradictorii? Fără motivele pe care le-am menţionat, francezii nu ar fi făcut niciodată 

Revoluţia. Însă trebuie să recunoaştem că toate aceste motive cumulate nu ar fi putut să 

explice izbucnirea unei revoluţii asemănătoare în altă parte decât în Franţa126. 

Probabil că asta este cel mai bizar aici, nici caracterul doctrinei, nici propaganda 

furibundă, ci indiferenţa pe care au arătat-o faţă de revoluţie guvernele europene. Ele nu au 

sesizat pericolul şi schimbarea care avea să vina şi nici nu au încercat măcar să se apere. Au 

opus doar eforturi incoerente, măsuri contradictorii şi soluţii deconcertante.  Conduse de un 

popor în plină insurecţie şi de o doctrină subversivă, guvernele nu au avut conducători care să 

menţină opoziţia şi nicio forţă publică care să se împotrivească stabilizării doctrinei127. Totul 

era bulversat în Franţa, totul aştepta ceva de la Europa. Franţa nu avea nici guvern şi nici 

bani, au fost cheltuiţti pentru întreţinerea unei armate inutile. Vechile monarhii europene 

dispuneau de toate resursele unor guverne puternice: trupele lor erau deja pregătite de război, 

generaţiile lor instruite de studiu şi practică a bătăliilor conduceau soldaţi experimentaţi. Ele 

aveau sau erau chiar ştiinţa, disciplina, numărul, muniţiile şi armele128. Se părea că Franţa va 

                                                            
123 Jules Michelet, Portraits de la revolution, Editura Librairie Generale Francaise, Paris, 1989, p. 86. 
124 Albert Sorel, L’Europe et la Revolution francaise, La chute de la Royaute, Editura Plon, Paris, 1897, p. 22. 
125 Albert Soboul, op.cit., p. 42. 
126 Albert Mathiez, op. cit., p. 219. 
127 Albert Sorel, op. cit., vol 2, 1895, p. 23. 
128 Ibidem, vol. I, 1895, p. 34. 
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sucomba. Împotriva tuturor aşteptărilor, anarhia a fost forţa organizatoare a acestei mase 

eterogene129. 

Franţa a învins coaliţia, a făcut o alegere magistrală, a divizat-o. Cruciada începută de 

regi împotriva revoluţiei franceze pentru a apăra drepturile prestabilite a sfârşit prin scindarea 

continentului între apărătorii dreptului monarhic şi cei ai Revoluţiei. Europa veche s-a sfârşit 

printr-o falimentare totală130. Pentru a trata cu Revoluţia franceză, vechea Europă şi-a abdicat 

propriul principe; pentru a trata cu Europa veche, Revoluţia franceză s-a deformat pe ea 

însăşi131. 

 Există în final o idee care pare să simplifice totul. Ea a fost clar formulată de abatele 

Barruel în 1798 în Memoires pour servir a l’histoire du jacobinisme. Revoluţia a fost dorită 

de trei oameni, împinşi de o ură profundă împotriva creştinismului: Voltaire, d’Alembert şi 

regele Prusiei, Frederic al II-lea132. 

 În aceste linii generale pe care le-am trasat ne putem face o idee mai amplă în ceea ce 

priveşte consecinţele pe care le-a avut revoluţia franceză atât în Europa cât şi în Franţa. E 

bine de ştiut că politica franceză şi-a conturat programele raportându-se constant la acest 

eveniment iar partidele politice s-au proclamat adesea moştenitorii veritabili ai operei 

revoluţiei. Este interesant de urmărit cum politica de după revoluţie a dorit să adopte 

inovaţiile revoluţiei iar cea contemporană ei nu. Tocmai în acest sens vine să ne lămurească 

Alphonse Aulard. Acesta susţine că revoluţia a fost un fenomen prin excelenţă politic. Rolul 

ei a fost acela de a doborî absolutismul monarhic, de a restructura instituţiile politice şi 

juridice, aşezând temeliile dezvoltării viitorului regim constituţional realizând egalitatea 

cetăţenilor în faţa legii şi garantând libertăţile individuale133. 

 Pentru Aulard revoluţia franceză are două mari faze cu conţinut pe cât de divergent şi 

distinct pe atât de omogen. Prima fază, care ţine până în 1793, în care ea şi-a îndeplinit 

sarcinile menţionate, dezvoltând şi aplicând în mod revoluţionar ideile de prefacere a 

societăţii şi statului propuse de filosofia epocii luminilor, care a pus bazele Franţei moderne. 

A doua fază apare ca un accident sau o problemă a societăţii deoarece ea ajunge la un 

                                                            
129 Ibidem, p. 37. 
130 Idem, op.cit., vol. II, 1897, p. 23. 
131 Ibidem, p. 29. 
132 Jacques Godechot, La Grande Nation, L’expansion revolutionnaire de la France dans le monde de 1789 a 
1799, Editura Aubier Montagne, Paris, 1983, p. 26. 
133 Albert Mathiez, op. cit., p. 36. 
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extremism haotic şi condamnabil, comportând încălcarea principiilor de libertate, legalitate şi 

echilibru ce decurgeau din aceeaşi filosofie134.  

Studiind personajul poate cel mai important al revoluţiei-Maximilen Robespierre-

ideile şi acţiunile acestuia, Albert Mathiez realizează o investigaţie mai pătrunzătoare şi mai 

justă a revoluţiei. 

El va observa că revoluţia nu se divide în faze opuse, ci că ea a avut un curs 

neîntrerupt şi necesar, de la modificările din perioada Constituantei şi Legislativei, la 

schimbările profunde din timpul Convenţiei, dar mai ales a dictaturii iacobine. În sprijinul 

acestei idei, Mathiez consideră cruciale cuvintele lui Robespierre că: „democraţia ori este 

socială, ori nu mai este deloc democraţie”, cuvinte explicate mai târziu prin discursul rostit la 

7 apriilie 1791 în Constituantă: „Marile averi corup atât pe cei care le posedă, cât şi pe cei 

care le invidiază. În prezenţa marilor averi, virtutea e detestată, iar talentul e privit, nu ca un 

mijloc de a deveni folositor patriei, ci ca un instrument al dobândirii de bogăţii. N-aţi făcut 

nimic prin urmare pentru fericirea publică-apostrofa Robespierre pe legislatori-dacă toate 

legile voastre, toate instituţiile nu vor urmări distrugerea acestei prea mari inegalităţi de 

avere”135. 

 Prin prisma celor zise, putem încerca să creăm o imagine a Europei de atunci şi a 

modului cum a influenţat revoluţia franceză pe conducătorii ei.  

 În afară, Revoluţia devine obiectul curiozităţii univesale. Pretutindeni ea zămisleşte în 

spiritul popoarelor un fel de credinţă obscură că se pregătesc timpuri noi, ca şi vagi speranţe 

de schimbare şi de reforme. Dar nimeni nu bănuieşte încă ceea ce va însemna ea cu 

adevărat136. 

 Conducătorii din exterior sunt străini până şi de acest presentiment confuz care 

tulbură poporul la vederea Revoluţiei. Iniţial, ei nu văd în ea decât una din acele boli 

periodice care lovesc constituţia oricărui popor şi care au drept efect deschiderea unor noi 

orizonturi pentru politica vecinilor săi. E adevărat că principalii suverani ai Germaniei, reuniţi 

la Pilnitz în 1791, afirmă în mod solemn că pericolul care ameninţă regalitatea în Franţa, 

ameninţă toate vechile puteri ale Europei, dar, de fapt, ei nu cred nimic din toate acestea. În 

ceea ce-i priveşte, ei cred că Revoluţia franceză e un accident local şi pasager, din care ar 

                                                            
134 Ibidem, p. 38. 
135 Ibidem, p. 42. 
136 Alexis de Tocqueville, Vechiul Regim şi Revoluţia, Editura Nemira, Bucureşti, 2000, p. 23. 
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urma doar să tragă foloase 137 . După spusele lui Mirabeau, Franţa continuă să fie un: 

„conglomerat neconstituit de popoare dezbinate”138. 

 Englezii, cărora amintirea propriei istorii şi îndelungata practică a libertăţii politice le 

dau mai multă înţelepciune şi experienţă întrevăd ca printr-un văl dens, imaginea unei mari 

revoluţii care se apropie. Arthur Young care străbate Franţa în momentul izbucnirii revoluţiei 

afirmă:   „Dacă această revoluţie va da nobilimii şi mai multă însemnătate decât în prezent, 

cred că ea va face mai mult rău decât bine”, neconcepând importanţa evenimentului care lua 

naştere139. Până şi Burke cade pe gânduri la vederea ei. Ceea ce prezice el este că Franţa va fi 

tulburată şi aproape nimicită: „Se poate crede că facultăţile războinice ale Franţei vor fi 

pentru multă vreme stinse. E posibil chiar ca ele să fie pe veci distruse, astfel încât oamenii 

generaţiei viitoare să ajungă la vorba din bătrâni, se zice că galii au strălucit o dată prin 

vitejia lor” 140. 

 Mulţi o consideră o acţiune vizibilă a diavolului pe pământ. „Revoluţia franceză are 

un caracter satanic” scria Joseph de Maistre încă din 1797. Alţii dimpotrivă descoperă în ea 

un plan binecuvântat al lui Dumnezeu care vrea să reînoiască nu doar chipul Franţei ci şi pe 

cel al lumii141.  Expansiunea revoluţiei a fost atât de impresionantă încât istorici precum 

Godechot au afirmat că: „Revoluţia franceză nu e un simplu fapt naţional, ci un fenomen 

extrem de complex care priveşte istoria lumii moderne în ansamblu”. Începând din 1789 

hotarele revoluţiei înaintează continuu, ultimele sale avanposturi fiind Varşovia, Debreţin şi 

Bucureşti, sublinia Engels reluînd o idee a lui Comte142. Acelaşi lucru îl putem face şi noi 

parafrazându-l pe Tocqueville: „Soarta indivizilor e mult mai obscură decât cea a 

popoarelor” 143 . Puterea de răspândire a ideilor revoluţionare şi propagarea acestora i-a 

neliniştit pe regi foarte mult. Revoluţia şi principiile anului 1789 erau înzestrate cu o 

asemenea forţă de radiaţie încât puteau să ridice popoarele şi să zdruncine puterea absolută a 

regilor144. Progresele iluminismului în rândurile burgeziei şi ale nobilimii dincolo de graniţele 

Franţei au făcut ca statele vecine să fie extrem de permeabile ideilor revoluţionare. În Anglia, 

Fox unul din şefii partidului whig, Wilberforce, filosoful Bentham, chimistul Priestley se 

declară susţinători ai revoluţiei. În 1790, la Manchester se întemeiază o societate 

                                                            
137 Ibidem, p. 24. 
138 Jules Michelet, Istoria Franţei, Istoria Revoluţiei, p. 143. 
139 Alexis de Tocqueville, op. cit., p. 28. 
140 Ibidem, p. 32. 
141 Albert Soboul, op. cit., p. 67. 
142 Albert Mathiez, op. cit., p. 85.  
143 Alexis de Tocqueville, op. cit., p. 11. 
144 Edmund Burke, Reflecţii asupra Revoluţiei franceze, Editura Nemira, Bucureşti, 2000 , p. 142. 
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constituţională iar în capitală ia fiinţă London society for promoting constitutional 

information 145 . Reacţiunea europeană se manifestă însă neîntârziat. Aristocraţia devine 

contrarevoluţionară după abolirea regimului nobiliar iar clerul după confiscarea bunurilor 

bisericeşti. Burghezia se sperie de tulburările ce izbucneau neîncetat. În Anglia, aristocraţia 

proprietară de mari domenii împreună cu biserica anglicană dezlănţuie reacţiunea. În 1790, 

Burke publică lucrarea Consideraţii asupra revoluţiei franceze care devine o carte 

fundamentală a contrarevoluţiei. Ea afirmă că revoluţia franceză a ruinat aristocraţia şi a 

distrus ierarhia claselor, care este de esenţă divină. În 1791 Papa Pius al VI-lea condamna 

solemn principiile acestei revoluţii demonice, iar în martie guvernul spaniol masează trupe 

de-a lungul Pirineilor pentru a opri aşa numita ciumă franţuzească146. Au încercat să oprească 

ceea ce nici fizic şi nici spiritual nu era posibil. Ideile revoluţionarilor nu puteau fi 

împiedicate să se răspândească prin arme sau ameninţări, fie ele si papale.  

 Francezii au făcut în 1789 cel mai mare efort la care s-a supus vreodată un popor, 

pentru a tăia, ca să zicem aşa, în două propriul destin şi pentru a separa printr-o prăpastie ceea 

ce ei au fost până atunci de ceea ce voiau să fie de acum încolo. În acest scop, ei şi-au luat o 

mulţime de precauţii pentru a nu împrumuta ceva din trecut în noua lor condiţie, ei şi-au 

impus tot felul de constrângeri pentru a-şi croi chipul altfel decât al părinţilor, în sfârşit, ei nu 

au uitat nimic din ceea ce îi putea face de nerecunoscut147. 

 Este foarte important de observat că chiar şi în teritoriile româneşti ideile Revoluţiei 

franceze şi-au făcut simţită prezenţa. În acest sens istoricul Alexandru Zub a făcut un studiu 

extrem de bun asupra acestei influenţe grandioase, studiu numit „Despre impactul revoluţiei 

franceze”. „Marele 1789 la români a fost un eveniment de maximă importanţă”. Mărturiile 

documentare din Ţările Române arată un interes deosebit pentru această răbufnire socială,         

faţă de care elita intelectuală şi politică manifesta, alături de curiozitate, o vie dorinţă de a le 

folosi pentru binele patriei148. Boieri sau clerici cu vederi liberale, un anume Constantin 

Stamati, colaborator apropiat domnitorului Alexandru Ipsilanti, lua chiar parte la revoluţie 

editând chiar o gazetă de unde comunica ştiri despre evenimentele în curs. Dar ajungând aici 

ce deveneau aceste idei revoluţionare, cum erau ele percepute? Emigranţii francezi în căutare 

de azil, evocă o atmosferă de confuzie, în care totuşi speranţa îşi făcea loc, timidă, iar ideile 

                                                            
145 Duncan Townson, Franţa în Revoluţie, Editura All, Bucureşti,  2004, p. 135. 
146 Albert Mathiez, op. cit., p. 68. 
147 Alexis de Tocqueville, op. cit., p. 68. 
148 Alexandru Zub, La sfârşit de ciclu, Despre impactul Revoluţiei franceze, Editura Institutul  European, Iaşi, 
1994, p. 87. 
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de înnoire începeau să capete un contur mai limpede în perspectiva acomodării cu 

schimbările de pe continent149. 

 Bălcescu, C.A. Rosetti, I.C. Brătianu, I. Ghica, îmbrăţişau ideea de revoluţie convinşi 

că numai prin ea se putea ajunge la dorinţa de schimbare. Kogălniceanu lăuda binefacerile 

aduse de Revoluţia franceză, a vorbit chiar de „sfintele principii ale revoluţiei” şi de marele 

1789 ca moment de radicală înnoire a lumii, dar prefera pentru ţara lui „reforme blânde şi 

graduale” deoarece atunci când „revoluţiile încep, civilizaţia încetează”. „Revoluţia franceză, 

zguduind Europa până în cele mai adânci ale sale temelii, se resimţi şi între români”, 

proclamă el150. Titu Maiorescu admitea revoluţia ca un mijloc extrem de a rezolva conflictele 

sociale, dar nu uita să prevină „că în împrejurările din România se poate şti pentru cine 

începe o revoluţie, nu însă şi în favoarea cui se termină”151. 

 Revoluţia franceză se află la originea societăţii şi statului burghez schiţând înfăptuirea 

unui stat democratic şi a unei societăţi egalitare. Desigur ea rămâne în istorie ca revoluţia 

egalităţii burgheze şi a unităţii naţionale, dar ulterior s-a încercat să se depăşească această 

egalitate formală integrând realmente masele populare în sânul naţiunii. Era o încercare 

măreaţă sortită eşecului prin contradicţiile ei, dar care a cutremurat lumea întreagă şi al cărei 

ecou avea să stăruie încă vreme îndelungată152. 

 În concluzie, un lucru rămâne discutabil! Marele pariu al revoluţiei, ambiţia ei 

supremă  a fost să reinstituie societatea, adică să regenereze omul, dincolo de orice temei 

transcendent-în sensul lui Rousseau-printr-un veritabil contract social. În ce măsură a reuşit? 

Analiştii fenomenului reconsideră prudent rezultatele dat fiind faptul că revoluţia franceză a 

creat după câte se pare mai multe probleme decât a reuşit să rezolve. Alexis de Tocqueville 

vorbea despre „această revoluţie de neînfrânt, care de atâtea veacuri zdrobeşte în calea ei 

toate obstacolele şi pe care o vedem înaintând şi azi printre ruinele pricinuite de ea însăşi.” 

Mona Ozouf afirma că: „revoluţia franceză nu este o evidenţă, un obiect de comemorat, ci o 

problemă”153. 

 Gheorghe Asachi, sub egida romantismului care învigorează sentimentul naţional, 

„recunoştea în revoluţia franceză un cutremur politic, destul de amplu pentru a determina un 

                                                            
149 Ibidem, p. 90.  
150 Ibidem, p. 94.  
151 Ibidem, p. 95.  
152 Albert Soboul, op.cit., p. 154. 
153 Alexandru Zub, op. cit., p. 3. 
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proces emulativ fără pereche, o explozie generatoare de haos în care doar geniul napoleonian 

ar fi reuşit să pună o anume rânduială”154. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
154 Ibidem, p. 98. 
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Originile limbii române 
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Abstract: Referring to how the Romanian people was born, when written or archaeological sources 
do not provide enough arguments, language remains the easiest of subjects. Observing how the 
Romanian language arises, we first notice the substrate – Geto-Dacians language, who left few written 
records. After 106 B.C. the Roman presence created net disadvantages for the native language. 
Linguistics draws attention to a number of about 500 words inherited by all nine Romance languages. 
Slavic influence makes its presence felt with the adoption of Slavonic for drafting administrative 
documents and religious texts. 
 
Keywords: linguistics, slavic, romanian, Geto-Dacian, language 
 

 „Limba este o comoară depusă de practica vorbirii  
în subiecţii ce aparţin uneia şi aceleiaşi comunităţi,  

un sistem gramatical ce există virtual în fiecare creier,  
sau mai bine zis în creierele unui ansamblu de indivizi; 

 căci limba nu este completă la nici unul,ea nu exista  
in chip perfect decât vorbită în masă.” 

(Ferdinand de Saussure) 155 
 

ând puţinătatea izvoarelor scrise sau lipsa cercetărilor arheologice împiedică 

rezolvarea problemelor legate de formarea poporului şi a limbii române, 

lingvistica devine poate cea mai la îndemână dintre discipline. Limba, este, 

după cum spune Ferdinand de Saussure, o faptă umană şi, mai mult, o 

instituţie socială156, a cărei evoluţie istorică se află în strânsă legătură cu evoluţia istorică a 

celor care o vorbesc.  

 După acelaşi de Saussure, aceste două istorii se îmbină una cu cealaltă şi întreţin 

raporturi de reciprocitate 157, şi aceasta datorită faptului că limba este un organism viu, 

adaptată modului de viaţă al unei comunităţi umane – orice schimbare cu impact asupra vieţii 

acesteia va lăsa urme în limba vorbită.  

 În acelaşi sens vine şi afirmaţia lingvistului român Al. Rosetti: Prin istoria socială a 

unei limbi se întelege felul în care o comunitate socială se oglindeşte în limba pe care o 

foloseşte158. 

                                                            
155 F. de Saussure, Curs de linvistica generala, Ed. Polirom, Bucuresti, 1998, p. 39. 
156 Ibidem, p. 41. 
157 Ibidem, p. 45. 
158 Al. Rosetti, Schiţă de istorie socială a limbii române, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1982. 
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 Iată de ce, în demersul de a cerceta istoria unei comunităţi umane, devine obligatoriu 

să studiem modul în care a evoluat limba vorbită în cadrul acelei comunităţi.   

 Referindu-ne strict la poporul român şi la modul în care acesta a luat naştere, după 

cum am afirmat deja, când izvoarele scrise sau arheologia nu oferă îndeajuns de multe 

argumente, ne rămâne încă posibilitatea de a urmări ce s-a petrecut de la nivea la nea, de la 

familia la femeie, de la directus la drept. 

 Încercarea de a privi istoria poporului român prin prisma limbii pe care o vorbeşte 

găseste rezonanţă chiar şi în cele mai simple prezentări ale limbii române: ea este o devenire 

a limbii latine vorbită în partea de Răsărit a Imperiului Roman aşezată pe un substrat geto-dac 

şi care a evoluat independent de celelalte nouă limbi romanice sau neolatine ca sarda, italiana, 

retoromana, franceza, occitana, catalana, spaniola, portugheza şi dalmata159. Limba română 

primeşte, de-a lungul istoriei, pe rând, influenţe slave, maghiare, turcice otomane, greceşti 

etc.   

 Spunem despre limba română că aparţine categoriei limbilor romanice întrucât aceste 

împrumuturi se limitează la influenţarea parţială a lexicului şi a foneticii160, şi nu a structurii 

gramaticale.  

 Astfel, vedem încă de la început că limba română este o latină vorbită care a evoluat 

pe căi proprii, nu un amestec, nici o limba mixtă161, cu alte cuvinte nu reprezintă rezultatul 

unei ecuaţii, ci acea lingva latina rvstica care a primit influenţa a generaţii şi generaţii de 

vorbitori.  

 Observând modul în care ia naştere limba română, trebuie remarcat mai întâi 

substratul – limba vorbită de geto-daci, care a lăsat prea puţine dovezi scrise, pentru a putea fi 

cercetată îndeajuns. Celebrul Decebalus per Scorilo si alte câteva litere răzleţe sunt singurele 

dovezi plauzibile că geto-dacii ar fi cunoscut scrisul, însă nu sunt îndeajuns pentru a putea 

examina limba vorbită de către aceştia.  

 Cu excepţia inelului de la Ezerovo, care nu a putut fi descifrat, nu avem alte elemente 

care ar putea da indicii asupra unei structuri gramaticale.   

 Ne rămân însă, elemente ce ţin de onomastică, antroponime, hidronime sau toponime, 

alături de un lexic de câteva sute de cuvinte. Prin asemănările cu albaneza, Al. Rosetti 

                                                            
159 M. Sala, De la latină la română, ed. II, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2006, p. 13. 
160 I. Coteanu, Originile limbii române, Ed. Stiintifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1981, p. 55. 
161 Ibidem, p. 17. 
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identifică elemente de origine dacă rămase în vocabularul de origine păstorească: baci, alb, 

bač, ciut, alb, shut, sau urdă, alb, udhos162. 

 Faptul că limba dacă nu supravieţuieşte decât prin aceste câteva elemente lexicale nu 

se datorează, aşa cum încearcă să sugereze anumiţi autori, unei exterminări definitive a 

populaţiei geto-dace de către cuceritorii romani, ci mai repede a unor avantaje pe care le-a 

avut limba latină în defavoarea celei vorbite anterior de către autohtoni. 

 În primul rând trebuie precizat că limba latină este pentru geto-daci purtătoarea 

întregii culturi a lumii europene în Antichitate, şi, cel mai important, a scrisului. Limba dacă 

nu avea, din câte se pare, un alfabet care să îi asigure supravieţuirea, astfel faptul că a fost 

abandonată în favoarea limbii latine devine plauzibil. 

 În al doilea rând, contactele cu limba latină datează cu siguranţă cu mult înainte de 

106.  

 Prezenta latinei în Pannonia precum şi înfiinţarea provinciei Moesia în prima jumătate 

a sec. I a favorizat contactele dintre cele două entităţi culturale – fie ele de ordin economic, 

diplomatic sau cultural. Având în vedere aceste două aspecte este greu de crezut că limba 

dacă nu împrumutase măcar câteva elemente de lexic din limba latină, elemente care nu ar fi 

avut echivalent in dacă, deci preluate ca atare. 

 O altă explicaţie puţin plauzibilă cu privire la numărul scăzut de elemente geto-dace 

în lexicul actual este aceea a unei puternice asemănări între dacă şi latină – acest argument 

este demontat de linvişiti, care încadrează limba dacă în grupul satem163 în timp ce latina face 

parte din grupul centem.  

 În sprijinul acestora vine şi poetul Publius Ovidius Naso, care spune despre daci şi 

despre reacţia acestora la cuvintele latine: 

Barbarus hic ego sum, qui non intellegor ulli, 

et rident stolidi verba Latina Getae164. 

 După anul 106 prezenţa permanentă a cuceritorilor va defavoriza net limba 

autohtonilor, printr-o serie de factori ca armata, element vizibil al prezenţei imperiale, prin 

reţeaua sa de castre şi veterani împroprietăriţi, prin procesul masiv de urbanizare şi prin 

dezvoltarea agriculturii odată cu apariţia acelor villae rusticae. 

                                                            
162 Al. Rosetti op. cit., pp. 15-17. 
163 I. Coteanu, op. cit., p. 19. 
164 Ovidiu, Tristia, V, X, 37-38, http://www.thelatinlibrary.com/ovid/ovid.tristia5.shtml, accesat în data de 
02.06.2011. 

http://www.thelatinlibrary.com/ovid/ovid.tristia5.shtml
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 Colonizarea a fost cea care a contribuit efectiv la romanizare - provincia nou infiinţată 

atrage colonişti ex toto orbe romano, după cum notează Eutropius, iar aceştia, indiferent de 

zona din care proveneau foloseau ca mijloc de comunicare, limba latină165. 

 Lingvistica atrage atenţia asupra unui număr de circa 500 de cuvinte moştenite din 

limba latină de către toate cele nouă limbi romanice, cel mai probabil un fond lexical care 

permitea locuitorilor din vechiul Imperiu să se înteleagă între ei, menţinând relaţii economice, 

sau să se achite de îndatoririle fiscale.  

 Printre aceste cuvinte panromanice, evoluează din latină verbe cu valori polisemantice 

ca a fi (lat. sum, esse, fui) si a avea (lat. habeo, habere, habui). Dintr-o altă categorie de 

cuvinte fac parte substantivele care denumesc animale, obiecte de podoabă, îmbrăcăminte sau 

alimente: lapte, lat. lactem; cal, lat. caballum; inel, lat. anelus; veşmânt, lat. Vestimentum166. 

 Există o serie de cuvinte latine moştenite de numai o parte a limbilor latine, în grupuri 

de câte două până la opt limbi167. Spre exemplu, verbul mando, mandere, mandi, mansum a 

fost moştenit de limba română (a manca), de franceză (manger), de italiană (mangiare) dar 

nu şi de spaniolă, care a preferat, pentru aceeaşi acţiune, să preia din limba latină verbul 

comedo, -esse, -edi, -esum, devenit în limba modernă comer.  

 Zăbovind asupra neomogenităţii limbii latine vulgare, trebuie menţionat faptul că în 

urma expansiunii rapide pe care a cunoscut-o Imperiul Roman în decursul a numai câteva 

secole, limba latină suferea o serie de schimbări importante la momentul cuceririi Daciei de 

către Traian în anul 106 d.Hr.. 

 Vorbită pe un teritoriu atât de vast de către comunităţi cel mai probabil bilingve – 

cum este şi cazul dacilor – limba latină este receptată în mod diferit în fiecare regiune în 

parte.  

 Amestecul de populaţie din cadrul Imperiului Roman fiind încurajat de aspectul 

comercial, apariţia unei discrepanţe între limba literară şi cea a vulgului, a poporului, nu 

poate surprinde pe nimeni. 

 Apare astfel în secolele III-IV îndreptarul denumit în mod convenţional Appendix 

Probi - o listă care conţine greşelile întâlnite frecvent în latina vulgară, printre care câteva 

care vor sta la baza foneticii limbii române, cum este eliminarea vocalelor scurte din anumite 

                                                            
165 M. Sala, op. cit., p 21. 
166 Ibidem, p. 37. 
167 Ibidem, p. 39. 
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poziţii din cuvânt168: oculus non oclus, dominus non domnus, speculum non speclum, sau 

masculus non masclus169. 

 Din moment ce se face simţită nevoia unui astfel de îndreptar, putem întelege că 

tendinţa în limba vorbită devenise foarte puternică.   

 În ceea ce priveşte teritoriul carpato-danubiano-pontic, este lesne de înteles că limba 

vorbită de către autohtoni va avea o evoluţie diferită faţă de restul vorbitorilor de limbă latină 

după retragerea aureliană170. 

 Odată cu decăderea Imperiului, latina vorbită devine din ce în ce mai neomogenă. 

Avem, pentru ilustrarea acestei situaţii, un exemplu din jurnalul de călătorie al călugăriţei 

Aetheria, secolele IV-V: plecaremus nos ad montem iar ulterior, în acelaşi text, întâlnim 

aceeaşi expresie sub forma plicavimus nos ad marem171. 

 Însă cel mai important text din această perioadă care face referire la limba vorbită în 

partea de Răsărit a Europei este celebrul torna, torna, fratre! la care fac referire de-o potrivă 

Teophilactus din Simocatta si Theofanes Confessor relatând o întamplare care ar avut loc în 

timpul unui marş de noapte al armatei bizantine împotriva avarilor la sfârşitul secolului al VI-

lea.  

 Pe timp de noapte, pe o cărare îngustă din munţii Haemus, un combatant a observat că 

încărcătura de pe catârul din faţa sa stătea să cadă şi a strigat, conform lui Teophilactus, in 

limba baştinasă172, conform lui Theofanes Confessor în limba părintească173, să se întoarcă 

pentru a aşeza mai bine încarcătura, dar restul oştirii a intrat în panică, crezând că e vorba 

despre o comandă de retragere. 

 Acest simplu îndemn, torna, torna, fratre! ar putea fi, după unii lingvişti, nu numai o 

primă intrare în scenă a limbii române, cu un mileniu înainte de Scrisoarea lui Neacşu din 

Câmpulung ci şi primul text scris într-o limbă romanică, mai vechi cu doua secole şi jumătate 

decât Juramintele de la Strasbourg174. 

 Începând cu sfârşitul secolului al III-lea au loc invaziile popoarelor migratoare, însă 

cel puţin din punct vedere lingvistic, acestea nu au lăsat urme în limba română în această 

primă perioadă a formării poporului român.  

                                                            
168 Ibidem, p. 32. 
169 http://ling.upenn.edu/~kurisuto/germanic/appendix_probi.html, accesat în data de 12. 06. 2011. 
170 Al. Rosetti, Schită de istorie a limbii române de la origini şi până în zilele noastre, Ed. Albatros, Bucureşti 
1976, p 3. 
171 I. Coteanu, op. cit., p. 41. 
172 M. Sala, op. cit., p. 30. 
173 Ibidem, p. 30. 
174 Ibidem, p. 30. 

http://ling.upenn.edu/~kurisuto/germanic/appendix_probi.html
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 Este cazul popoarelor germanice care, deşi au lăsat în mod evident, dovezi de altă 

natură, cum ar fi existenţa episcopatului lui Wulfila, care a propovăduit, prin harul apostolic, 

fără întrerupere, în limba greacă, latină şi gotică, în una şi singura biserică a lui 

Hristos...175, nu au adus nici un fel de aport limbii vorbite în spaţiul carpato-danubiano-

pontic. 

 Al. Rosetti a dat, la un moment dat, ca unic posibil exemplu numele Moldovei, de 

rezonanţa gotă176. 

 S-a pus problema câtorva alte zeci de cuvinte ca nasture sau strugure care ar putea fi 

rămăşiţe de natură germanică – acestea ar putea constitui, în cel mai bun caz, numai 

împrumuturi răzleţe, cel puţin în cazul primului, datorat faptului că romanii ar fi fost 

impresionaţi de acest accesoriu vestimentar al germanicilor177. 

 Istoricii şi lingviștii deopotrivă pun această lipsă de împrumuturi lexicale pe seama 

contactului limitat dintre migratorii nomazi şi autohtonii sedentari: pentru ca un idiom să-l 

influenţeze pe un altul, este nevoie de un contact economic, cultural şi social susţinut şi de 

lungă durată178. 

 Ori, în cazul popoarelor germanice migratoare, care nu aveau ca intenţie 

sedentarizarea, şi nici nu cunoşteau o dezvolare economică sau culturală care ar fi putut stârni 

interesul autohtonilor, este greu de imaginat un astfel de contact susţinut care să permită 

bilinvismul179 sau măcar un împrumut lexical semnificativ. 

 În cazul slavilor, aceştia pătrund în actualul spaţiu românesc în secolele VI – VII dar 

influenţa pe care o exercită în această primă perioadă este nesemnificativă în mod deosebit 

datorită căderii limesurilor Imperiului Bizantin în 602.  

 Influenţa slavă asupra limbii române îşi va face simţită prezenţa mult mai târziu, odată 

cu adoptarea slavonei pentru redactarea documentelor administrative şi a textelor religioase 

din prima jumătate a mileniului II.  

 Un alt factor important care a jucat un rol cheie în procesul de romanizare a populaţiei 

din spaţiul carpato-danubiano-ponctic este creştinismul. Acesta, ca orice ideologie nouă, a 

adus cu sine şi cuvintele care il înveşmântau. 

                                                            
175 Auxentiu din Durostrum, Despre viata lui Ulfila; apud Adina Berciu-Draghicescu, Liliana Trofin, Culegere 
de documente privind istoria romanilor in secolele IV – XVI, partea I, editia II, Editura Universitaății din 
București, 2006, p. 31. 
176 Al. Rosetti, op. cit., p. 21. 
177 M. Sala, op. cit., p 19. 
178 I. Coteanu, op. cit., p. 55. 
179 M. Sala, op. cit., p. 29. 
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 Însăşi dovezile vechimii sale pe actualul teritoriu românesc au constituit, înainte de 

apariţia arheologiei medievale în România, în bogata terminologie de origine latină din 

lexicul religios 180: rugăciune, lat. rogatione; închina, lat. inclino, -are; cruce, lat. crux, 

crucis. 

 Un fapt aparte în ceea ce priveşte lexicul religios în această primă perioadă a 

creştinătăţii este fenomenul împrumuturilor din limba greacă. După acordarea toleranţei 

depline a religiei creştine în cadrul Imperiului, apare, şi în actualul teritoriu românesc, 

literatura religioasă, provenită pe filiera bizantină şi scrisă, fireşte, în greceşte. Este cazul 

unor împrumuturi ca demon, gr. Daemon181. 

 Acest fenomen, al răspândirii religiei creştine, este, în accepţiunea modernă, unul 

ditntre principalii factori care a dus la continuitatea romanizării şi după aşa zisa părăsire a 

provinciei Dacia.   

    Desigur că dispariţia aparatului administrativ a avut consecinţe grave asupra vieţii 

economice, dar absenţa autorităţii imperiale a fost, fără doar şi poate, înlocuită de prezenţa 

Bunului Păstor, observată mai întâi în cadrul limbii române, prin lexicul religios menţionat 

anterior şi, mai apoi, odată cu săpăturile efectuate în secolul al XX-lea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
180 St. Olteanu, Societatea carpato-danubiano-pontică în secolele IV-XI, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 
1997, p. 293. 
181 H. Mihaescu, Influenţa grecească asupra limbii române până în sec. al XV-lea, Ed. Academiei Republicii 
Socialiste România, Bucureşti, 1966, p. 39. 
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L’enseignement des filles en XIXeme siécle 
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Résumé: Ce qui a le moins changé au cours des trois siécles étudiés, et qui varie peu d’un pays à 
l’autre, c’est l’éducation des filles. Car la conception générale des hommes à leur égard ne change 
pas : liberaux ou conservateurs ils ne l’envisagent que comme une préparation à leur rôle d’épouse et 
de mère. Les femmes n’apprendront pas de philosophie, de mathémathique, d’histoire, de rhétorique. 
Elles étudieront la langue vulgaire, le latin, la poésie, les livres sur la manière d’élever les enfants, de 
les soigner, de gérer la maison, de faire la cuisine. Au siècle des Lumières, des femmes commencent à 
critiquer l’enseignement limité qui leur est donné, mais ne remettent pas en cause leur fonctions 
traditionnelles et reconnaissent même certains défauts que leur attribuent les hommes.  
 
Mots-clés: l'éducation, les femmes, la discrimination, les droits, l'émancipation. 
 

n France, ce n'est qu'au XXe siècle que les filles ont pu prétendre à la même 

éducation que les garçons. L'histoire de l'éducation des filles en France avant 

ce siècle est donc spécifique. L'enseignement prodigué aux jeunes filles était 

souvent confié aux institutions religieuses. Comme pour toute nouveauté, 

l’invention de l’ «école des filles» n’est pas le fait d’une génération spontanée. La recherche 

d’humanistes, et surtout l’ofensive de la Réforme* jointes à l’aspiration de nouveaux 

parvenus, y contribuent en partie182. 

1. L’évolution conceptuelle de la scolarisation des filles 

a. La condition ingrate de la femme  

       En règle générale, la scolarisation de garçons précède celle des filles; plus plusieurs 

raisons, dont la principale est d’ordre psychologique. Le plus souvent, en effet, la femme est 

considérée comme inférieure à l’homme : c’est beaucoup plus une savante, une domestique, 

qu’une égale. Aussi les jeunes filles ne sont nulle part mieux qu’auprès de leur mère. 

Destinées au foyer, elles n’ont besoin que d’apprendre les soins du ménage, et l’école est 

pour elles un luxe inutile et dangereux. C’est une fois la masse des garçons scolarisés qu’on 

reconnaît l’utilité de l’instruction pour les filles. Aussi la première école qui s’installe au 

village est-elle une école de garçons. Elle accueille quelques filles, c’est en fait une école 

mixte. L’Église dénonce une coéducation qui lui semble immorale : une école speciale pour 

                                                            
182 Michel Fiévet, L’invention de l’école des filles, des Amazones de Dieu aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 
2006, p. 15.  
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les filles n’est-ce pas d’ailleurs le plus souvent école congréganiste par laquelle elle renforce 

son influence183. 

        Ce qui a le moins changé au cours des trois siécles étudiés, et qui varie peu d’un pays à 

l’autre, c’est l’éducation des filles. Car la conception générale des hommes à leur égard ne 

change pas: liberaux ou conservateurs ils ne l’envisagent que comme une préparation à leur 

rôle d’épouse et de mère. Les femmes n’apprendront pas de philosophie, de mathémathique, 

d’histoire, de rhétorique. Elles étudieront la langue vulgaire, le latin, la poésie, les livres sur 

la manière d’élever les enfants, de les soigner, de gérer la maison, de faire la cuisine. Au 

siècle des Lumières, des femmes commencent à critiquer l’enseignement limité qui leur est 

donné, mais ne remettent pas en cause leur fonctions traditionnelles et reconnaissent même 

certains défauts que leur attribuent les hommes.  

b. Essai de changement d’optique au XIXe siècle 

       Le capitalisme en soi ne modifie les attitudes des hommes à l’egard des femmes. En 

1793 est interdit au femmes toute participation politique184. Sous le Second Empire, Victor 

Duruy, ministre de 1863 à 1869, encourage la création de cours secondaires qui tendent à 

enlever à l’Église son monopole de l’instruction des filles des milieux aisés, mais il faut 

attendre la République pour que succesivement s’ouvrent des écoles normales supérieure de 

jeunes filles à Sèvres (1881), presque cent ans après l’ENS de la rue d’Ulm185 pour les jeunes 

homme(1794) mais, contrairement à celle-ci, Sèvres est rattachée à l’enseignement 

secondaire et non au supérieur186. 

       L’enseignement de filles reste différent  et de moindre durée pour préserver leur 

« féminité », même si pour certains hommes comme Jules Ferry187 « le vrai mariage, c’est le 

mariage des âmes, l’égalité d’education, c’est l’unité reconstituée dans sa famille ». Les 

programmes écartent le latin, le grec et la philosophie. Ils comprennent le francais, les 

littératures anciennes et modernes, une langue vivante, un peu d’histoire et géographie, un 

peu de science et d’économie domestique, les travaux d’aiguille, le dessin, le chant, la 

                                                            
183 Antoine Prost, Histoire de l’enseignement en France 1800-1967, Paris, 1968, pp. 102-103. 
184 Françoise Mayeur, L’enseignement et l’éducation en France, Paris, 1981, p. 140. 
185 l’ENS de la rue d’Ulm : L’École normale supérieure est un établissement français d’enseignement supérieur 
public dont le siège est situé rue d’Ulm à Paris placé sous l’autorité directe du ministre chargé de 
l’Enseignement supérieur. L'École normale supérieure actuelle résulte de la fusion en 1985 de l'École normale 
supérieure et de l'École normale supérieure de jeunes filles, dite de Sèvres, fondée en 1881. 
186 Lê Thành Khôi, Éducation et Civilisation, Genèse du monde contemporain, Paris, 2001, p.149. 
187 Jules Ferry était un célèbre député, homme d'état et homme politique francais, qui a donné une série de lois 
sur l'école primaire votées en 1881-1882 sous la Troisième République, qui rendent l'école gratuite (1881), 
l'éducation obligatoire et l'enseignement public laïc (1882). 
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gymnastique, et surtout en tête, la morale, distinguée de l’enseignement religieux à donner 

par les parents. À la veille de la guerre de 1914, les filles ont rattrapé les garçon dans 

l’enseignement primaire ( depuis 1881), mais elles sont moins de 35 000 dans l’enseignement 

secondaire contre 69 200 garçons. La guerre en donnant à la femme des responsabilités 

« masculines » accélère le processus. Les programmes et les horaires deviendront identique 

en 1925188. 

2. Premiers pas dans l’éducation des filles 

a. Éducation differenciée pour les garcons et les filles 

       On considère communément que les files ont moins besoin d’être instruites. Pourtant, le 

mouvement d’alfabetisation féminine, encore qu’en retard, est déjà largement entamé lorsque 

se termine l’Ancient Régime. Au debut du XIXe siecle, l’alfabetisation  des fammes est 

inférieure certes à celle des hommes, mais à mesure que passe le temps, l’écart diminue, pour 

rejoindre les taux masculins à fin du siècle. Derriére l’inégalité d’instruction, se profile la 

différence, voulue et entretenue tout au long du siécle, entre les éducations. Différence qui en 

reflète une autre, celle des filles, futures gardiennes du foyer, élevées pour domestique. Aussi 

l’education des filles, dans l’esprit du siècle, se fait-elle dans la ségrégation. Ce sont 

d’ailleurs les pédagogues les plus persuadés de l’utilité d’élever les filles en vue de leur 

vocation qui imposent souvent le plus strictement cette exclusion féminine. L’Église voyait 

des inconvénients à mettre sur les mêmes bancs des élèves de l’un ou l’autre sexe qui 

n’étaient plus nécessairement de jeunes enfants.   Les écoles mixtes étaient proscrites en 

principe jusqu’à la Monarchie de Juillet comprise.  Le mutisme de la législation sur les écoles 

de filles ne veut donc pas dire que celle-ci doivent se confondre avec les écoles de garçons189. 

L’éducation des filles demande, pense-t-on alors au-delà des appretissages élémentaires 

nécessairement identiques, mais de façon au moins aussi impérieuse que ces apprentissages, 

le développement de valeurs différentes, des apprentissages spécifiques de la féminite, ainsi 

des travaux d’aiguille considérés comme nécesaires dans toute éducation féminine. Ce sont 

des raisones à la fois pédagogiques et financières qui s’opposent aux écoles de filles190.  

       Quant aux niveaux d’instruction supérieurs à l’instruction élémentaire, réservés, comme 

pour les garçons, aux filles de la bourgeoisie, ils ne font l’objet d’aucune intervention de 

l’État. Il est impossible pratiquement aux femmes de parvenir à l’enseignements supérieur. 

L’éducation des filles, encore que sous cette unique inspiration, peut cependant présenter bien 
                                                            
188 Lê Thành Khôi, op. cit., p. 150. 
189 Françoise Mayeur, op. cit.  pp.120-121. 
190 Ibidem. 
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des visages. Tantôt  la jeune fille va « au couvent », entendons qu’elle est élevée par les 

religieuses. Tantôt l’enfant fréquente seulement l’école publique. Entre couvents et 

pensionnats d’une part, écoles publiques d’autre part, la distinction est toute sociale. Les uns 

font l’éducation des filles de la bourgeoisie, les écoles publiques sont destinées à celles du 

peuple.  

b. Les premières écoles de filles 

       Au début du ministère Duruy la France compte 38 386 écoles de garçons, 14 059 de filles 

et 17 683 mixtes. En 1881, on dénombre 13 208 écoles privées de filles, et 15 059 écoles 

publiques de filles, dont 8 061sont dirigées par des religieuses191. 

       Les réformes républicaines ont poussé les partisans de la laïcité à se pencher enfin sur 

l’éducation des filles, jusque-la trop oubliée par les responsables du pouvoir et abandonnée 

traditionnellement au dévouement des bonnes sœurs. 

       Victor Duruy, ministre de l’Intruction public de Napoleon III, avait bien , dès 1867, fait 

ouvrir des cours spéciaux pour jeunes filles, mais ceux-ci n’avaient pas résisté à l’hostilitè 

des évêques. Les preocupations nouvelles devaient aboutir à  un texte de loi proposé par le 

député Camille Sée ami de Ferry en décembre 1880, et définissant les conditions d’un 

enseignement d’État destiné aux filles192. 

       Bréal193 a créé une Société pour la propagation de l’instruction parmi les femmes. Un 

bon nombre  de ses membres sont recrutés parmi ceux de la société pour l’étude des questions 

d’enseignement secondaire, quand il n’appartaient pas au Conseil supérieur de 

l’Université194. 

       Le premiere collège a été le collège Sévigne ouvert le 3 novembre 1880, dirigé par Mlle 

Marchet Girard. Les profésseurs étaient issus de l’enseignement public privé. Les 

preocupations affichée étaient de permettreaux jeunes filles d’avoir, par les biais des 

humanité modernes, «  des clartés de tout », entendons une authentique culture dans une 

climat d’independance, de respect de désintéresse,et, inspiré de celui qui régnait dans 

l’établisement frère. En 1883 sera créé le premiere lycée des filles, le licée Fénelon195.  

3. Les lois visant l’education des filles 

                                                            
191 Jaques Georgel, Anne-Marie Thorel, L’enseignement Privé en France du VIIIe au XXe siècle, Paris, 1995, p. 
27. 
192 Georges Hacquard, Histoire d’une institution française : L’École Alsacienne, Naissance d’une école libre 
1871-1891, Paris, 1982, p. 168. 
193 Michel Jules Alfred Bréal, né à Landau (Rhénanie-Palatinat) le 26 mars 1832 et mort à Paris le 25 novembre 
1915, est un linguiste français, fondateur de la sémantique. 
194 Georges Hacquard, op. cit., p. 169. 
195 Ibidem, p. 170.  
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a. La loi Falloux 

       Depuis la loi Falloux du 15 mars 1850, l’influence du clergé dans l’école et le rôle des 

congrégations dans l’enseignement ne cesseent de s’accroître. Pour moderniser l’éducation et 

renforcer la tutelle de l’État, l’empereur a décidé de mettre un coup d’arrêt à cette main mise 

catholique. La loi du 10 avril 1867 marque des progrés certains et ouvre la voie aux lois Ferry 

du début des années1880. Déjà, son texte heurte convateurs et clericaux car il va dans le sens 

d’une scolarisation des deux sexes. On peut le considérer comme la première loi organique 

du primaire féminin, mais aussi comme la premiere tentative pour développer la scolarité des 

jeunes filles dans le secondaire. Cette loi a obligé toutes les communes de plus de 500 

habitants à entretenir une école spéciale de filles196. 

b. L’intervention de Victor Duruy 

       Victor Duruy publique les circulaires d’octobre et novembre 1867 qui organisent un 

enseignement secondaire pour les jeunes filles. Le projet reste modeste : utliser les maîtres du 

secondaires et les locaux publics pour que des cours leur soient dispensés. Cependant, malgré 

l’appui de l’empereur et de l’imperatrice, qui patronnent l’ouverture des enseignements à la 

Sorbone, l’épiscopat et les milieux catholiques se déchaînent contre les initiatives 

intempestives du ministre. Jusqu’alors, en effet, l’«éducation des demoiselles» de la 

borgeoisie était chasse gardée du clergé. Au sein d’etablisements spécialisés et de 

pensionnats, on assure leur instruction morale, on les prépare à diriger les domestiques, à se 

consacrer aux bonnes œuvres et aux mondanites, on leur apprend à rédiger des lettres ou 

animer une conversation. Ce qui est en cause, c’est donc, d’une part, le monopole de fait des 

institutions religieuses et d’autre part, le monopole de risque de laïcisation d’une éducation 

qui favorise l’emprise de l’Église sur les consciences féminines197. 

       La legislation reflète ce retard, qui distingue régulièrement écoles primaires de garçons et 

de filles. La plupart des grandes lois scolaires concernent exclusivement les garçons, et il faut 

des textes postérieurs pour en éntendre le bénéfice aux filles. L’ordonance de 1816 n’est ainsi 

appliquée aux écoles de filles par la circulaire du 3 juin 1819 et ordonance du 3 avril 1820. 

C’est une ordonance du 23 juin 1836 qui étend à ces écoles les disposition de la loi Guizot, 

sauf la plus importante : l’obligation pour les communes de d’entretenir une école, et pour les 

départements une école normale. Il faut attendre la loi Falloux pour que les communes de 800 

habitants et plus soient tenues d’ouvrir une école spéciale pour les filles, et cette obligation 

                                                            
196 Jean Michel Gaillard, Un siècle d’école républicaine, Paris, 2000, pp. 137-138. 
197 Ibidem, p. 139. 
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est étendue par Duruy aux communes de 500 âmes, ce qui était depuis 34 ans la règle pour les 

écoles de garçons. Les écoles de filles se créent donc très progresivement. Elles ne peuvent 

d’ailleurs être tenues que par un personal feminin, et très rares étaient les écoles normales 

d’instritutrice. Par la force des choses, mais aussi par la volonté des conservateurs, leur 

développement se trouve lié à l’essor des congrégations, que l’Empire autoritaire favorise en 

autorisant par décret 923 congrégations féminines entre 1852-1859 inclus. Il faudra attendre 

longtemps pour que les institutrices remplancent les sœurs. Les progrès de la scolarisation 

féminine sont ainsi plus tardifs, mais plus réguliers que ceux de la scolarisation masculine198. 

4. L’Église face à l’education des filles 

a. L’Église contre l’emancipation des filles 

      La bataille de l’Église face à l’education des filles est inévitable. Un homme se dresse, à 

la pointe du combat: l’êveque d’Orleans, Mgr. Dupanloup. Ce prélat est un spécialiste de 

l’éducation des jeunes filles et un cathéchiste de grande réputation. Ancien directeur du petit 

séminaire de Saint-Nicolas-du- Chardonnent, il lutte depuis des années pour renforcer le rôle 

de l’Église dans l’enseignement à ce titre, il fut l’un des artisans de la loi Falloux. Dès 

l’origine, il a dénoncé la politique de Victor Duruy.  Son hostilité à Duruy est en effet nourrie 

de considérations plus fondamentales. Lui-même a dénoncé l’enseignement trop « frivole » 

des couvents et ouvert dans son diocése d’Orléance qu’il dirige depuis 1849, des cours et 

conférences pour dames et les jeunes filles. Il prône, dans « De la haute éducation, la 

nécessité d’un enseignement pour les jeunnes filles qui s’inspire de l’image et de la femme 

forte, des écritures, tourne le dos aux préjugés mondains et permette à auprès de son 

entourage et d’entamer une rechristianisation de la société. » Dès avril 1870, dans le célèbre 

discours qu’il prononce, quelques mois avant la chute de l’Empire, Jules Ferry fait de 

l’éducation des jeunes filles l’un des piliers des ambitions républicaines en matières 

d’enseignement. Pour lui, c’est un moyen essentiel pour combattre l’influence cléricale. Dix 

ans plus tard, la loi Camille Sée marque un nouveau recul de l’Église catholique mais ouvre 

aussi la voie, longue et difficile, de l’ascention professionnelle des femmes199.   

b. Favorisation des etablissements congreganistes 

      Le sujet de l’enseignement des filles perdure tout au long du XIXe siecle.  La demande en 

matière d’école pour les filles était traditionnellement infériure à ce qu’elle pouvait être pour 

les garçons : elles n’avaient contraintes avaient emplois n’exigeant aucune qualification. Tout 

                                                            
198 Antoine Prost, op. cit., pp. 102-103. 
199 Jean Michel Gaillard, op. cit., pp. 140-145. 
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au plus s’efforçait-on, dès qu’on avait quelque moyens, de les envoyer à l’école paroissiale 

pour qu’elles apprissent à lire. Les élites avaient plus d’exigences dans les villes, un certain 

nombre de « pensions » et d’ « institutions » généralement laïques, avaient tout ce que devait 

savoir une jeune fille à marier. L’Église dans le contexte post–révolutionnaire, veut 

reconquérir les hommes par les fammes et comprend que, pour cela l’enseignement des filles 

est un terrain de choix. Elle dénonce donc l’immorale mixité de beaucoup d’ecoles de village 

et cherche à ouvrir des écoles congréganistes de filles en cette matière. Elle rouvre ainsi des 

couverts pour les jeunes filles du monde, renouant ainsi avec une richet radition d’Ancien 

Régim : les Dames de l’Assomption, les Dames du Sacré-Cœur et les sœurs de Notre Dame 

de Sions s’en font une spécialité. Cela dit,  jusqu’en 1850, ces établissements congréganistes 

sont moins nombreux que les institutions et pensions laïques200. 

       La loi Falloux prévoyant l’ouverture d’une école de filles par commune de plus de 800 

habitants et les institutrices laïques étant très peu nombreuses, les congregations féminines se 

trouvent sur un terrain extrêmement favorable : elles se multiplient, ouvrent des écoles 

privées ou publiques particulièrement à la campagne. Dans la même temps, les pensions et 

institutions laïques de la période 1800-1850 sont très souvent remplacés par des 

établissements congréganistes où selon l’usage retrouvé d’Ancien Régim, l’on vient faire sa 

première communion. Les écoles primaires de filles tenues par des congréganistes donnent 

une instruction particulièrement sommaire, à fortes doses de contiques et de travaux 

d’aiguille 201 . Les pensions et institutions laïques de filles déclinent  en nombre et en 

importance relative devant la multiplications des établisements congréganistes202.  

 

 

5. L’éducation populaire ou aristrocratique.  

       C’est que les congrégations, aidées par l’autonomie que leur confère le plus souvent leur 

constitution, répondent à tous les types de demande en milieu urbain aussi bien que rural. Il 

est de congrégations pour l’éducation populaire, il en est d’autre, tel le Sacre-Cœur, pour 

l’aristrocratie.   

 

a. L’éducation pour les filles de l’aristocratie 

                                                            
200 Pierre Albertini, L’École en France du XIXe siecle à nos jours de la maternelle à l’Université, Paris, 2006, 
pp. 48-49. 
201 Ibidem, p. 50. 
202 Françoise Mayeur, op. cit., p. 160. 
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      Pour beaucoup de ces jeunes filles, toute l’éducation avait lieu à la maison, en présence 

de gouvernantes et de professeurs particuliers. D’autres étaient placées dans des couvents, des 

pensionnats et autres “institutions pour jeunes filles”, pour y recevoir une éducation pas plus 

poussée, sinon moins. Il y avait quelques cours d’art, surtout pour les filles riches, mais cela 

se bornait à un peu de dessin, de chant et de piano. Les filles de condition aisée y apprennent 

la morale, les bonnes manières, les travaux d’aiguille, l’economie domestique, le français, 

l’ecriture, la musique et la danse, pour qu’elles aient toutes les chances de faire un « bonne » 

mariage203.    

       Être une femme artiste était mal vu car la “vie de bohème” des artistes de l’époque était 

proverbiale, et bien entendu incompatible avec l’attitude d’une jeune fille bien élevée. “Une 

jeune fille bien élevée”, c’est le second but de cet enseignement, c’est pourquoi une grande 

partie de l’éducation des filles avait pour objet la morale. Les sujets d’histoire, de lecture 

expliquée ou de rédaction visaient toujours à inculquer aux jeunes filles la condition 

“inférieure” de la femme, l’importance des tâches ménagères, la soumission à leur futur 

devoir de bonne épouse et de bonne mère. Le comportement des jeunes filles faisait l’objet 

d’une surveillance rapprochée, à l’école mais aussi à la maison. Il leur était interdit de lire des 

“mauvais livres” qui pourraient leur faire entrevoir une autre destinée que celle de bonne 

épouse, et elles étaient élevées dans l’ignorance et même le mépris de leur propre corps. 

 

b. Les filles du peuple à l’école 

      Dans les familles populaires, le court séjour des filles à l’école, quand elles y vont, a 

d’autre explications. L’instruction n’est pas considérée, dans beaucoup de régions et sourtout 

dans la première moitié du siècle, comme très utile. Elle l’est moins encore pour les filles qui, 

restant à la maison, n’auront pas, pense-t-on, à utiliser dans la vie courante les rudiments 

qu’elles auront appris204. 

      L’industrie mécanisée, qui doit recruter une main-d’œuvre nombreuse et bon marché, est 

la grande bénéficiaire d’une institution qui ouvre aux femmes, en permanence, la porte de 

l’atelier. Simple rouage de la Révolution industrielle, la salle d’asile est créée pour permettre 

aux enfants pauvres dont les parents doivent travailler dans des manufactures pour gagner 

leur vie de recevoir une education. On peut prendre en consideration l’hypothèse que ce 

                                                            
203 Françoise Mayeur, op. cit., pp. 116-117. 
204 Françoise Mayeur, op. cit., pp. 125-126. 
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projet pédagogique de l’école enfantine est née de la volonté bourgeoise de contenter le 

prolétariat205. La salle d’asile a pour but de moraliser, par l'éducation, les classes inférieures, 

c'est-à-dire, d'affermir, sans secousse et sans bouleversement, la société sur sa base. Le 

premier asile fondé en France le fut à Paris, en 1826, par une association de dames 

charitables. Leur nombre s'est successivement accru à Paris jusqu'à 24. Dans les provinces, 

l'institution a fait d'abord des progrès assez lents, mais, depuis quelques années, elle a pris un 

essor qui devient de plus en plus rapide, à mesure que les asiles sont mieux connus. Dans les 

asiles tout est disposé pour offrir aux enfants des classes dites inferieures l'éducation 

religieuse, morale, intellectuelle et physique . 

      L’éducation des filles en France a connu une evolution a partir du XIXeme siecle, mais 

on peut retrouver encore des difficultés dans l’assurance du droit à l’education de tous les 

enfants.   

     Aujourd’hui encore, plus de 100 millions d’enfants n’ont pas accès à l’enseignement  

primaire. Parmi eux, 55% d’entre eux sont des filles, selon une statistique realisée par 

L'UNESCO en 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
205 Jean-Noël Luc, L’invention du jeune enfant au XIXe siècle De la salle d’asile à l’école maternelle, Paris, 
1997, pp. 59-63.  
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ANNEXE 

 

La loi Falloux (15 mars 1850) 

Au nom du Peule français, le Président de la République, décrète:  

Titre II: de l’enseignement primaire 

Chapitre I: dispositions  générales 

http://www.bmlisieux.com/normandie/asile.htm
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Art. 23.- L’enseignement primaire comprend: l’instruction morale et religieuse; la lecture; 

l’écriture; les éléments de la langue française; le calcul et le système légal des poids et 

mesure. 

 Il peut comprendre en outre: l’arithmétique appliquée aux opérations pratiques; les éléments 

de l’histoire et de la géographie; des notions de sciences physiques et de l’histoire naturelle 

applicables aux usages de la vie des instructions élémentaires sur l’agriculture, l’industrie et 

l’hygiène; l’arpentage, le nivellement, le dessin linéaire; le chant et la gymnastique. 

Art. 24.-l’enseignement est donné gratuitement à tous les enfants dont les familles sont hors 

d’état de le payer. 

Chapitre V: des écoles de filles 

Art. 48. – L’enseignement primaire dans les écoles de filles comprend, outre les matières de 

l’enseignement primaire énoncées dans l’article 23, les travaux à l’aiguille. 

Art. 49, - Les lettres d’obédience tiendront lieu de brevet de capacité aux instritutrices 

appartenant à des congrégation religieuses vouées à l’enseignement et reconnues par l’État. 

L’examen des institutrices n’aura pas lieu publiquement. 
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Califatul, o formă a unității islamice 
 

Elena Anghel* 
 

Abstract: The demands and developments that have derived from taking a certain type of identity is 
belonging to the Arab-Islamic space, but for the rest of the world, a reality that has resulted in socio-
political space a series of decisive events. Structures in shaping the identity of equal importance were 
a historical factors that prints these events mark the cultural specificity and influence of Western 
European civilization and its models. Meeting with the European West, the Islamic world curiosity, 
curiosity mixed with contempt at first, then transformed into admiration and desire for imitation or 
rejection. 
 
Keywords: caliphate, Islam, religion, state. 
 

oranul şi Tradiţiile (sunna) nu iau în discuţie chestiunea succesiunii califale. 

Tradiţia face referire la faptul că deţinătorul acestei funcţii este, de regulă, un 

descendent al tribului Qurayş din Mecca, trib din care făcea parte Profetul 

Muhammad. În istoria islamului, califul a avut misiunea de a menţine 

unitatea internă şi de a apăra comunitatea credincioşilor împotriva pericolelor externe.  

 După ce au ajuns la putere, în 750, abbasizii 206  au considerat califatul garantul 

carismatic al teocraţiei musulmane, în numele căreia îşi atribuie un rol politico-religios 

absolut. În urma turcizării califatului şi a apariţiei funcţiei de sultan, în 1055, califii abbasizi 

îşi vor asuma de acum înainte o funcţie pur spirituală, în ciuda încercării unora de a recupera 

un rol politic efectiv207.  

După distrugerea califatului abbasid de către mongoli, în 1258, ultimii califi abbasizi 

instalaţi la Cairo de către Mameluci208 au numai un rol decorativ. În 1517, când otomanii 

cuceresc Egiptul, ultimul calif abbasid este dus la Istanbul. Fără să-şi fi revendicat vreodată 

titlul de calif, sultanii otomani au fost consideraţi de către cei mai mulţi dintre musulmanii 

sunniţi ca fiind garanţii ortodoxiei sunnite, în calitatea lor de stăpânii celui mai puternic stat 

musulman din vremea lor.  

                                                            
*Absolventă a Facultății de Istorie, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir și a masterului „Studii de 
securitate” din cadrul Universității București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială. 
206 Dinastie arabă (750-1258). 
207 Yves Thoraval, Dicţionar de civilizaţie musulmană, Univers Enciclopedic, 1997, pp. 68-69. 
208 Dinastie (1250-1517) fondată în Egipt şi Siria de către sclavi militari (mamluk, în ar. „stăpânit de către 
cineva", „aflat în posesia cuiva"), originari din stepele Kipceacilor (sudul Rusiei de astăzi) şi din Caucaz. Ei îşi 
dovedesc priceperea militară oprindu-i pe mongoli în Palestina (invicibili până atunci), în 1260. Cf ibidem, p. 
189 . 
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 În decursul istoriei musulmane, mai multe dinastii au revendicat califatul. Încă din 

timpul abbasizilor, proclamarea unui calif şiit de către Fatimizii 209  din Cairo, în 909, a 

provocat o acţiune similară la Cordoba, de către omeyyazii sunniţi din Spania, în 929. În 

Maghreb, Hafsizii (1228-1574) în Tunisia şi Merinizii (1196-1465) în Maroc, au adoptat şi ei 

titlul de calif.  

 Unii jurişti musulmani au considerat califatul o îndatorire fundamentală a islamului, 

aşa cum sunt pentru musulmani cei cinci stâlpi ai islamului. Însă asemănarea între instituţia 

califatului şi papalitate, idee avansată de unii orientalişti, nu este tocmai exactă210, pentru că 

nu se poate ignora, în cazul califatului, dimensiunea sa politică. Dimensiunea politică a 

califatului este cea abolită prin decretul din 3 martie 1924 al Marii Adunări Naţionale de la 

Ankara, şi nu cea spirituală, care va dăinui ca aspiraţie a multor generaţii şi va fi firul roşu al 

luptei pentru unitatea panislamică în cazul primelor generaţii de reformişti. Ideea dispariţiei 

califatului este greu de acceptat în lumea musulmană: la numai câteva zile după abolirea 

instituţiei ca atare, şeriful de la Mecca, Husayn Ibn Ali se autoproclamă calif. Cucerirea 

Meccăi de către wahhabiţi 211 , în 13 octombrie 1924, înseamnă sfârşitul califatului 

autoproclamat, dar şi ultimile zile ale instituţiei în sine. Regele Egiptului, Fu'ād, are, în 

acelaşi an, o tentativă de a recupera instituţia desfiinţată, însă iniţiativa lui stârneşte critici 

virulente la Cairo.  

 Reacţia slabă a statelor musulmane la dizolvarea califatului poate fi un indiciu al 

nepotrivirii acestei forme de organizare cu timpurile istorice noi. Iată ce răspunde Ataturk 

când musulmanii din India, singurii care s-au opus deciziei liderului turc, îi cer explicaţii 

pentru abolirea califatului: „Visul secular nutrit de musulmani, cum că instituţia califală ar 

trebui să fie un guvern islamic care să-i cuprindă pe toţi musulmanii, nu a putut deveni 

realitate niciodată. A devenit, dimpotrivă, un motiv de disensiune, de anarhie şi de război 

fratricid, între credincioşi. Înţeles mai bine, interesul tuturor a scos la lumină acest adevăr: 

datoria musulmanilor este să aibă guvernări distincte şi independente. Adevărata legătură 

spirituală dintre ei este convingerea că toţi credincioşii sunt fraţi (Coran, 49, 10)” 

(Lammens, 2003, p. 204).  

                                                            
209 Dinastia fatimizilor (909-1171) îşi revendică ascendenţa din Fatima, fiica Profetului Muhammad şi soţia lui 
Ali (cel de-al patrulea calif al islamului). Apărută în Maghreb, dinastia fondează un califat în Egipt şi Siria (969-
1171).  
210 Henri Lammens, Islamul. Credinţe şi instituţii, Corint, 2003, p. 203. 
211 Adepţi ai wahhabismului, mişcare politico-religioasă, născută în 1744 în Peninsula Arabă din alianţa unui 
predicator rigorist, Muhammad ibn Abd al-Wahhăb, cu a unui şef de trib, Muhammad ibn Sa'Iid, care a dat 
numele dinastiei care conduce Arabia Saudită (Thoraval, 1997, p. 322). 
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 O realitate depăşită de timpurile istorice, o instituţie care ar trebui să-şi exercite 

puterea în plan spiritual, aşa este descris califatul şi în Al-islām wa usiil al-hukm (Islamul şi 

fundamentele puterii) carte apărută în 1925, din mediul azharit 212, scrisă de judecătorul 

egiptean Ali Abd ar-Rāziq. Pentru prima dată în islam, este adusă în discuţie necesitatea 

separării religiosului de politic. Cartea stârneşte reacţii violente în lumea musulmană, 

republicarea ei fiind interzisă pentru mai mulţi ani, însă extrem de apreciată de către 

orientaliştii europeni care văd în autorul ei un adevărat reformist care, angajând un proces de 

reflecţie asupra chestiunii însăşi, încearcă să elibereze lumea musulmană de unul dintre 

miturile sale străvechi. 

 În analizarea modernităţii din spaţiul arabo-islamic, raportul acesteia cu religia este 

fundamental. Relaţia dintre religie şi modernitate se prezintă diferit de la o regiune la alta, de 

la o ţară la alta în spaţiul arab. Astfel, în societăţile din Orientul Apropiat unde modernitatea 

culturală cunoscută sub numele de Nahda (Renaşterea arabă) începe înaintea ocupaţiei 

coloniale (dar nu rară a suferi influenţele modernităţii occidentale), raportul dintre religie şi 

identitatea politică este mai slab. În aceste societăţi, arabitatea213, concept în întregime laic, 

ocupă un teritoriu semnificativ.  

 În ţările Golfului, unde modernitatea are un caracter pur tehnic, religia rămâne forţa 

dominantă în societate. Este elocvent modelul saudit unde rigorismul wahhabit este religie de 

stat, dar şi normă socială. Ţările Golfului, fie că vorbim de Emiratele Arabe Unite, Bahrein, 

Qatar sau Oman, se numără printre aliaţii importanţi ai Statelor Unite în Orient, care au 

sprijinit intervenţia Washingtonului în Afganistan. Dorinţa Statelor Unite de a transforma 

Marele Orient Mijlociu într-o zonă de democraţie şi securitate se dovedeşte a fi o misiune 

dificilă a cărei rezolvare nu rezidă în a fi impusă din exterior. În cazul irakian, organizarea de 

alegeri libere nu a garantat democratizarea societăţii, ca să aducem în discuţie cea mai recentă 

evoluţie. De asemenea, societatea palestiniană nu a devenit mai democratică după câştigarea 

alegerilor, libere şi corecte (conform observatorilor internaţionali), de către gruparea islamistă 

Hamas. Se pare că libertatea de a alege nu a garantat nici în cazul Republicii Islamice Iran, 

venirea la putere a unui preşedinte mai democratic. Aceste trei cazuri au demonstrat, cum 

                                                            
212 Cu referire la Universitatea islamică Al-Azhar din Cairo, cea mai importantă instituţie de învăţământ religios 
islamic. 
213 Civilizaţia arabă a existat înaintea islamului, iar evreii şi creştinii, precum şi numeroşi levantini de origine 
europeană, sunt membrii integranţi ai societăţii arabe. Astfel, al-umma al- 'arabiyya este definită, la acel 
moment ca şi mai târziu, ca fiind o comunitate statală formată pe criteriul unităţii de limbă, cultură şi civilizaţie, 
nu şi de religie, permiţând, în felul acesta, continuarea bunei convieţuiri a etniilor şi religiilor în interiorul unui 
singur stat.  
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observă şi Ignacio Ramonet214, că organizarea de alegeri libere nu este suficientă pentru a 

garanta instalarea democraţiei într-o societate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
214 Ignacio Ramonet, Democraties sur mesure, în ,,Le Monde Diplomatique”, Mars, 2006,  passim. 
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Abstract: It is a sad truth, that in the study of history, we bring a fragment of the present into the past. 
It is vital that our preception is not blurred by modern prejudice and sentiment. The process in which 
the Wallachian Principate is formed is a delicate one. It is not a process which occured suddenly, but a 
long and natural process. From the village unions to the cnezat or voievodat (in eng. Principate) to the 
teritorial concessions imposed by the hungarian kings, to the defeat of Litovoi in 1272 which was a 
direct result of the respective foreign policy,  followed by „the dismounting” of Negru Vodă in 
Câmpulung, a character of many contradictions, stuck between myth and reality. The founder of 
Wallachia is considered without doubt Basarab I and with him this process ends. This essay tries to 
explain what role did the external elements have upon the wallachian space and of its importance, 
using the historical documents of the time. 

Keywords: King Andrei the 2nd, Negru Vodă, King Bela, Basarab I, Wallachia. 

 

ormarea Principatelor Române este o componentă vitală a poporului român 

și a caracteristicilor sale. Deseori aceste evenimente sunt învaluite în mit, 

însă ca orice mit, au o fărâmă însemnată de realitate, identificarea și 

interpretarea ei corectă este vitală. Valoarea reală este supusă percepției și a 

studiului fară prejudiciu asupra lor. Astfel din Diploma regelui Andrei al-II-lea Țara Bârsei 

(fig. 1) este cedată Cavalerilor Teutoni pentru ca aceștia să o ocupe („...prin așezarea lor să 

se întindă regatul...”)215, să o exploateze („...dacă în numita Țară a Bârsei se va găsi aur sau 

argint, jumătate să fie dus vistieriei regale...”)216 pentru rege și să asigure comerțul cu sare pe 

râul Olt și Mures („...Am îngăduit zișilor frați să țină liber pe râul Olt șase corăbii și pe râul 

Mureș alte șase, care să ducă sare prin tot regatul nostru...”)217. Teutonii reprezentau un 

„scut” pentru Regatul Maghiar. Însă aceștia s-au extins în afara spațiului subliniat în tratat și 

                                                            
215 Diploma regelui Andrei al-II-lea. Așezarea Cavalerilor Teutoni în Țara Bârsei și privilegiile acordate 
acestora, apud  Documenta Romaniae Historica, volumul D, p. 3; apud Adina Berciu-Draghicescu, Liliana 
Trofin, Culegere de Documente privind istoria românilor secolele IV-XVI, Partea I, Ediția a-II-a, p. 79. 
216 Ibidem. 
217 Ibidem. 
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au ocupat teritoriile locuite de românii din Țara Blachilor și a Făgărașului. 218  Deoarece 

aceștia s-au substras autoritații maghiare în mod repetat (1211-1222), regele Andrei al-II-lea 

îi mută din Ardeal cu forța (1225) în Țara Kulmer (Prusia) în anul 1226.219 Astfel atunci când 

regele Bela IV al Ungariei (1247) a oferit „...întreaga ţară a Severinului împreună cu munţii 

ce ţin de ea şi cu toate celelalte ce atârnă de ea, precum şi cnezatele lui Ioan şi Farcaş până 

la râul Olt...”220 lui Rembald „...marele perceptor al caselor ospitalierilor din Ierusalim...”221 

pentru ajutorul oferit de acesta împotriva tătarilor, („...s-a îndatorat de bună voie, pe sine şi 

casa ospitalierilor să ia arme pentru ajutorarea regatului nostru în vederea apărării 

credinţei creştine...“)222 se arată situația delicată a regatului maghiar la jumătatea secolului 

XIII. Diploma Cavalerilor Ioaniți este o consecință a invaziei mongole din 1241, perioada în 

care Regatul Maghiar a fost prădat în mod repetat. Se dorea ca ordinul ospitalier să fie un 

protector pentru Regatul Maghiar și să asigure un suport papal (Papa Grigore al-IX-lea și 

Frederick al-II-lea împaratul Sfântului Imperiu Roman nu au răspuns soli de ajutor a regelui 

Bela împotriva mongolilor din 1241)223. 

 La acel moment Țara Românească nu exista (fig. 2 pentru formațiunile politice ce 

preced cele trei principate), ci se face o diferențiere între partea apuseană a Oltului („Totam 

terram de Zeurino usque ad fluvium Olth”, adică Țara Severinului, Oltenia) și cea răsăriteană 

(„Totam Cumaniam”, adică Cumania).224 

 În 1285 Regatul Maghiar  reacționează  la revolta lui Litua (Litovoi) și a fratelui său 

Bărbat trimițându-l pe magisterul Gheorghe („...iar voevodul Litovoi,...în necredința sa, a 

cuprins pe seama sa o parte din regatul nostru ce e dincolo de munți și nu s-a îngrijit la 

niciun îndemn al nostru să ne plătească veniturile ce ni se cuveneau...”)225. Litovoi a atacat 

cel mai probabil Țara Bârsei, spațiul care a fost cedat și recapturat din câte am aflat din 

Diploma regelui Andrei al-II-lea și care fusese inițial al lui Ioan și Farcaș. Magisterul 

                                                            
218 Atanasie M. Marinescu, Negru Vodă și epoca sa, Analele Academiei Române, Seria a-II-a, tomul XXXI, 
Memoriile Secțiunii Istorice, Institutul de Arte Grafice, București, 1909, pp. 528-557. 
219 Ibidem, p. 532. 
220 Diploma Cavalerilor Ioaniți, Documenta Romaniae Historica, vol. I, Bucureşti, 1977; apud. 
http://enciclopedia-dacica.ro/izvoare/diploma_ioanitilor.htm. (accesat online 17-06-2011). 
221 Ibidem. 
222 Ibidem. 
223 http://www.medievaltimes.info/medieval-europe-13th-to-15th-century/kingdom-of-hungary.html (accesat 
online 17-06-2011) 
224 Constantin Kogălniceanu, Cercetări critice cu privire la Istoria romanilor, Basarab I zis Negru Vodă, 
Întemeietorul Țării Românesti, fascicola I, editura Minerva, 1908, p. 4; apud 
www.unibuc.ro/CLASSICA/istromdeck/cap1.pdf (accesat online 18-06-2011). 
225Despre lupta voievozilor Litua și Bărbat cu regele Ungariei Ladislau Cumanul. Dania acestuia pentru 
magisterul Gheorghe, apud Documenta Romaniae Historica, . Moldova, vol I (1384-1448) întocmit de C. 
Cihodarul, I. Caprosu și L. Simanschi; apud Adina Berciu-Draghicescu, Liliana Trofin, op. cit., p. 82. 

http://enciclopedia-dacica.ro/izvoare/diploma_ioanitilor.htm
http://www.unibuc.ro/CLASSICA/istromdeck/cap1.pdf


ArsHistorica                                                                      Nr.2 Anul 1 
 

 
71 

 

Gheorghe îl ucide pe Litovoi și pe fratele său Bărbat îl face prizonier („...l-au ucis pe el, iar 

pe fratele lui numit Bărbat l-au luat în prinsoare și ni l-a adus nouă...”)226. Regele maghiar 

cere un tribut pentru eliberarea lui Bărbat. („Pentru care am pus să se stoarcă o însemnată 

sumă de bani...”) 227 . Politica teutonilor și a regalității maghiare a cauzat o rupere cu 

voievodatele și cnezatele, lucru care se observă din excluderea românilor de la dietele care o 

vor urma pe cea din 1291 de la Alba Iulia. Este o presupunere, însă, este foarte probabil ca în 

urma abuzurilor acestor ordine, care reprezentau interesele în primul rând, ale regelui 

maghiar căruia îi erau supuși și al creștinismului apusean, respectiv al Papei, o ruptură să fi 

avut loc  ca o reacție a dependenței și statutului de supuși în fața regalități maghiare.  

 Mai este și argumentul că Biserica Catolică dorea să impună un papă latin la 

Constantinopol sau să îi convertească pe „schismatici” la catolicism 228 , însă nu sunt în 

măsură să elaborez sau să discut ci doar să constat existența aceastei teme. 

 Există accepțiunea că în anul 1290 întâlnim mitul, un anume Negru Vodă pleacă cu 

supușii din Țara Făgărașului și descalecă în Câmpulung. Acest lucru este acceptat în mod 

universal însă de aici apar disputele și problemele, respectiv: pe unde a trecut, de ce și cine 

este acest personaj? 

 Secolul XIII a fost o perioadă turbulentă, de ce tocmai în 1290 s-a făcut acest 

descălecat? Anul 1241 pare a fi mult mai plauzibil, o retragere din calea hoardei mongole, 

însă toate acestea ramân supoziții căci ne lipsesc documentele. Consider reală afirmația lui 

Kogalniceanu: „Adevăratul întemeietor al Țarei Românești, tradiționalul Negru Voda, acela 

care întruni voievodatele române de pe ambele maluri ale Oltului este Basarab-Voda”229 ca 

fiind corectă. 

 Oricare ar fi accepțiunea despre Negru Vodă, cel care a unit voievodatele și a 

constituit Țara Românească a fost Basarab I. Unirea celor două voievodate este puțin probabil 

să fi avut loc printr-o cucerire militară, ci mai degrabă printr-o casătorie între cele două 

familii domnitoare230.  

 Basarab a primit laude de la Papa Ioan al-XXII-lea, deși voievodul era ortodox, soția 

sa Margareta era catolică231.  

                                                            
226 Ibidem. 
227 Ibidem. 
228 Atanasie M. Marinescu, op. cit., p. 538. 
229 Constantin Kogalniceanu, op. cit., p. 5; apud http://www.unibuc.ro/CLASSICA/istromdeck/cap1.pdf 
(accesat online 18-06-2011). 
230 Ibidem, p. 13. 
231 Ibidem, p. 14.  

http://www.unibuc.ro/CLASSICA/istromdeck/cap1.pdf
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 Războiul cu regele Ungariei, Carol Robert de Anjou a avut cauze multiple, cele mai 

probabile însa sunt: refuzul de a recunoaște suzeranitatea maghiară, a plăti tribut și cucerirea 

Severinului de către Basarab I. O motivație religioasă a conflictului nu este posibilă în acest 

caz. 

 Din Cronica Pictată de la Viena aflăm că regele Carol Robert de Anjou în anul 1330 

pornește împotriva dușmanilor sai („În același an...în anul domnului 1330, regele și-a adunat 

o mare oaste...” )232 ocupă Severinul („...regele a cuprins Zeurinul și fortareața lui...” )233 și 

respinge un sol al regelui Basarab. Oferta voievodului este generoasă („...voi răsplăti 

osteneala voastră cu 7000 mărci de argint, și voi lăsa în pace și Zeverinul, cu toate ce țin de 

el...” ) 234 , pe lângă cantitatea impresionantă de mărci de argint și cedările teritoriale 

(Severinul și împrejuririle sale), mai este și garantată plata datoriilor („...tributul ce datorez 

coroanei voastre, îl voi plati cu credintă...” )235. Datorii care constituie în opinia mea motivul 

pentru care regele a pornit la război împotriva sa. Răspunsul regelui însă („Să îi spuneți așa 

lui Bazard, că el e păstorul oilor mele și ei, din ascunzișurile sale de barbă îl voi scoate.” )236 

indică că el îi consideră pe supuși lui Basarab supușii lui, acest lucru îl interpretez că intenția 

regelui era de a anexa voievodatul la regatul său. 

 Regele constrâns de problemele cu aprovizionarea cu hrana cere împacare (pace) cu 

Basarab, și în naivitatea sa urmează o cale indicată de „schismatic” („...neputând regele și ai 

săi să găsească de mancare în țara necunoscută, între munți și dealuri cu păduri...au început 

să sufere în curând de foame...De aceea s-a ordonat o împacare cu Bazard...dându-și 

cuvântul că va asculta de rege și că îi va da regelui și tuturor oamenilor săi siguranța de a se 

întoarce acasă și că-i va arăta un drum drept, și astfel regele se întorcea în siguranță punând 

temeiul pe credința perfidă a schismaticului.” )237. Este important de observat cum Basarab îl 

trimite pe rege într-o capcană, voievodul prin șiretenie își asigură domnia și învinge regele 

care după cum am interpretat dorea să îi anexeze voievodatul la regatul maghiar. Cuvântul 

„schismatic” are un înțeles foarte important, indică, în opinia mea, faptul că Basarab era 

ortodox, se poate contura astfel un plan al conflictului ideologic. Regele nu putea formula 

                                                            
232 Cronica pictată de la Viena. Victoria de la Posada a lui Basarab I, domnul Țării Românești apud Culegere 
de texte pentru istoria Romaniei, I, Editura Didactica și Pedagogică, București, 1977, pp. 36-37; apud Adina 
Berciu-Draghicescu, Liliana Trofin, op. cit., p. 91. 
233 Ibidem. 
234 Ibidem. 
235 Ibidem. 
236 Ibidem. 
237 Ibidem, p. 92. 
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pretenții pe bază de „pacificare” a „necredincioșilor” căci acest domn „necredincios” a 

construit o mânăstire de călugări catolici la Câmpulung238.  

 Locul unde s-a desfășurat bătălia este necunoscut, textul însuși nu ne oferă nicio 

indicație („...Regele a ajuns pe o cale oarecare cu toată oastea sa...”239) cu excepția unei 

trecători strâmte  închisă de râpe foarte înalte („...calea aceasta era cotită și închisă de 

amandouă părțile de râpe foarte înalte de jur împrejur...” )240. Vlahii erau pregătiți pentru 

armata maghiară („...vlahii în mai multe locuri o întăriseră împrejur cu prisaci.” )241 și s-au 

luptat timp de trei zile („...de la ziua a șasea a săptămânii până la ziua a doua a săptămânii 

viitoare... ”)242, luptat este mult spus, căci vlahii care trageau cu arcul de pe ambele părți a 

râpelor secerau trupele incapabile de orice manevră datorită spațiului strâmt și în deruta 

generală este puțin probabil ca un atac să poată fi coordonat, în acest spațiu unde și 

superioritatea numerică nu are nicio valoare în această situație fără de speranță ci mai grav 

este o piedică și în o retragere sau o coordonare, în panică este foarte probabil ca soldații să 

se fi călcat în picioare unii pe alții. („Căci din pricina urcușului prăpăstios din acea vale nu 

se putea sui în contra vlahilor pe niciuna din râpile de pe amândouă laturile a drumului, nici 

nu puteau merge înainte, nici nu aveau loc de fugă, fiind făcute acolo prisaci, ci erau cu totul 

prinși ostașii regelui ca niște pești în vârse ori în mreaja.”)243. 

 Cu această bătălie se încheie procesul de formare a Țării Românești. Independența 

domnului de coroana maghiară fiind ultimul element necesar înfăptuirii acestui proces. 

Principatul format avea o unitate teritorială, o unitate spirituală și libertatea de a alege 

propriul său viitor. 

  

  

 

 

                                                            
238 Constantin Kogălniceanu, op. cit., p. 12; apud http://www.unibuc.ro/CLASSICA/istromdeck/cap1.pdf 
(accesat online 18-06-2011). 
239 Ibidem. 
240 Ibidem. 
241 Ibidem. 
242 Ibidem. 
243 Ibidem. 

http://www.unibuc.ro/CLASSICA/istromdeck/cap1.pdf
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                                         Fig. 1  Țara Bârsei în România de astăzi. 

 

 

        

        Fig. 2 Hartă a formațiunilor politice românești înainte de formarea Principatelor244. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
244http://1.bp.blogspot.com/_uvQvTVOXd3g/TSy7_jMeoSI/AAAAAAAACNw/2rpnBuc_s3o/s1600/800px-
FormatiuniPoliticeRomanestiSecolele_IX_XIII.svg.png, Accesat online 02. 10.2011 

http://1.bp.blogspot.com/_uvQvTVOXd3g/TSy7_jMeoSI/AAAAAAAACNw/2rpnBuc_s3o/s1600/800px-FormatiuniPoliticeRomanestiSecolele_IX_XIII.svg.png
http://1.bp.blogspot.com/_uvQvTVOXd3g/TSy7_jMeoSI/AAAAAAAACNw/2rpnBuc_s3o/s1600/800px-FormatiuniPoliticeRomanestiSecolele_IX_XIII.svg.png
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Eroi ai fanteziei publicitare de altă dată 

 

Maria Crângașu 

 

Abstract: Advertising creates legends, feeds on myths and already has a bag full of stories 
and histories living trough memorable characters. People often identify their self with the 
superb world of advertising. Moreover, carefully studying the myths surrounding the 
advertising world, we found that certain human types are associated with products or 
services. Trough this association at all accidental, a product or service concept can be more 
easily promoted. We can already speak of a path marked by numerous historical characters. 
 
Keywords: historical characters, advertising, myths, human types 
 

ublicitatea creează la rândul său legende, se hrănește cu mituri și are deja o 

tolbă bogată de povești și istorii ce trăiesc prin intermediul unor personaje 

memorabile. Oamenii își identifică eul cu lumea adesea mirobolantă a 

publcității, încercând să se transpună în poveștile unor semi-eroi comerciali. 

Mai mult decât atât, studiind atent miturile ce înconjoară lumea publicității descoperim că 

anumite tipologii umane sunt asociate unor produse sau servicii. Prin aceasta asociere deloc 

întamplătoare, un produs, un concept sau un serviciu poate fi mai ușor promovat, iar mai apoi 

memorat de cei ce alcătuiesc ținta mesajului publicitar. Putem vorbi deja de un traseu istoric 

marcat de numeroase personaje, deja mitice ce marchează o era sau alta a dezvoltării unei 

științe hibride: publicitatea. 

Un brand poate ieși din anonimat prin asocierea cu un personaj deja existent sau cu 

unul original special creat pentru produsul în sine. Cu siguranță, cowboyul Malboro, fetele 

pin-up, Fido-Dido și chiar Mos Craciun sunt doar câteva dintre personajele emblematice ce 

poartă cu sine valorile și viziunea unor branduri deja legendare. Aceste personaje capătă 

valoare în timp și reușesc să construiască o istorie a unui brand ce ajunge într-un final să fie 

adânc înrădăcinat în mentalul colectiv local sau chiar global. Urmărind firul istoric al apariției 

personajelor emblematice ale publicității descoperim că diferențele sunt minore la nivelul 

alegerii atributelor tipologiilor umane regasite în afișele publicitare sau în spot-urile de 

promovare a unui brand. Nu este nou faptul că personalitățiile publice din sfera artistică sunt 

buni lideri de opinie în ceea ce privește transmiterea mesajelor de persuasiune publicitară. Și 
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acum 100 de ani, cât și în prezent aceste personalități publice, ce se regăsesc sub o 

terminologie recentă mai vulgară de tipul – „vedete” sau „staruri” erau buni lideri de opinie 

în ceea ce privește convingerea publicurilor cu privire la caracteristicile intrinseci și 

extrinseci ale unui produs. Desigur, reprezentanții publicurilor țintă își doreau întotdeauna să 

se poată identifica cu „idolii” lor prin intermediul unui produs pe care și acestea se 

presupunea că îl folosesc. 

Multe dintre personajele istorice ale publicității își trag rădăcinile din „strămoșii” lor 

mai vechi. De exemplu, pană în anul 1931, imaginea lui Moș Crăciun, acest bătrânel cu chip 

jovial, mereu zâmbitor și cu o înfățișare voluptoasă nu exista. A fost nevoie ca transformarea 

să vină din partea unui brand, astăzi global si tribal prin definiție, pentru ca mai apoi multe 

dintre culturile occidentale să asocieze imaginea acestui personaj cu una dintre cele mai 

iubite și spectaculoase sărbători ale anului. Coca-Cola a reusit astfel să creeze un personaj 

memorabil ce a acumulat diverse caracteristici și înfățișări de-a lungul deceniilor, ajungând 

astăzi unul dintre cele mai recunoscute și apreciate iconuri la nivel global. Acesta nu este un 

exemplu unic. Amintim și de jovialul clovn Roland, personajul icon al celui mai extins lanț 

de tip fast-food din lume, patruns pe piața globală in 1967. Este printre primele personaje ce 

provine strict din lumea fantastică.  

Pe plan autohton nașterea unor personaje emblematice pentru un brand este calea spre 

a crea o marcă memorabilă. Cultural și social personajele create de publicitatea romanească 

sunt inspirate din stereotipurile locale precum: muncitorul lenes, zânul simpatic, nebunul 

amuzant sau anti-super-eroul. Ceea ce este de apreciat este transformarea unor defecte umane 

în caracteristici ale unor personaje simpatice ce reusesc în scurt timp să ajungă pe buzele 

consumatorilor, dar care și contribuie la așa-zisul coș plin, rezultat în urma unei escapade 

într-un spațiu comercial autohton. Privind la publicitatea de dinainte de anii ’90 observăm că 

personajele umane erau marginalizate în favoarea promovării imaginii unui produs încărcat 

de caracteristici de-a dreptul incredibile. Foarte puțin se punea accentul pe cât de fericit este 

consumatorul în utilizarea produsului. Prim-planurile adesea destul de indelungate pe diferite 

porțiuni ale produsului erau principalele procedee de a stârni interesul publicurilor de 

odinioară. Tranziția spre publicitatea de tip occindental a fost mai mult decat lungă și putin 

benefică pe o piața nou deschisă produselor de consum din întreaga Europa și nu numai. Cum 

publicul român nu era încă pregatit pentru o trecere bruscă la o publicitate a emoțiilor, 

fanteziilor și a plasării egoului consumatorului în prim-plan, personajele tipic românești au 

reprezentat compromisul pe care publicitatea anilor ’90 a trebuit sa îl facă. 
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Putem să ne întrebăm de unde și-a tras radăcinile tradiția personajelor de publicitate în 

România? Desigur, mare parte din modelele publicitare proveneau din industria rusească, 

unde valori precum tradiția, istoria și mitologia rusească erau esențiale pentru a transmite un 

mesaj puternic.  

Revenind la personajele din zilele noastre, mare parte dintre acestea tind să își 

creioneze o aura puerila din dorința de a transmite un mesaj simplu, ușor de memorat și de 

diseminat de cei ce devin la rândul lor endorseri. Marmota care învelește ciocolata în staniol 

este cu siguranță un icon antitetic cu ceea ce am fi regăsit în urmă cu 20 de ani în publicitatea 

românească. Mai mult decât atât, un personaj ce aparent pare să fie mai degraba destinat 

publicurilor formate din copii, devine un personaj simpatic chiar și pentru celelalte vârste. Nu 

același lucru îl pot spune însă si despre Zânul, unul dintre reprezentanții unei bănci românești 

de prestigiu. Dacă acum 20 de ani la CEC te așteptau funcționare cu un aer cât se poate de 

serios și de responsabil, asocierea unui icon din lumea basmelor cu un serviciu bazat în 

special pe beneficii raționale este cu siguranță posibilă doar în urma unui îndelung proces de 

transformare a mesajului publicitar în sfera românească. Când vine vorba de sectorul 

financiar, rareori ne putem gândi la un zân, nici macar o zână, îmbrăcat la patru ace și 

accesorizat cu un tutu. O combinație neprofesională, ar spune unii la prima vedere, însă cu 

siguranță acest act de curaj în lumea publicității românești nu a făcut decât să arate rănile 

cicatrizate lăsate de o publicitate dură, ne creativă și extrem de rațională. Făcând o paralelă 

între cele două perioade de manifestare a fenomenului publicitar în România, observăm că 

emoțiile consumatorilor români au evoluat, devenind mult mai intime și popularizate în 

spațiul publicitar ca dovadă a unei refulări îndelungate. Toate aceste personaje născute din 

cenușa unui imperiu publicitar deficitar au reusit să anime dorința românilor de a se îndrepta 

spre o societate de consum tribală. Spre deosebire de personajele așa-zis pur etice din Epoca 

de Aur, care se evidențiau prin calități precum hărnicia, devotamentul patriotic și o anumită 

mimă serioasă, explozia de personaje dezinvolte, adesea comice de după anii 90 a încercat să 

pară un răspuns de frondă față de anii în care cenzura permitea evidențierea puținor tipologii 

umane în publicitate. 
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4. Fiecare notă se încheie cu punct. 

5. Semnele de punctuaţie  nu vor fi precedate de spaţiu, dar vor fi urmate de spaţiu. 
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